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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Dalam perancangan karya motion graphics untuk closing title film retro adam, 

penulis melakukan beberapa metode, yaitu kualitatif untuk karya, literature 

review, indepth, konseptual, dan comparison. Selama proses pembuatan karya ini, 

penulis menemukan 7 tahapan dalam buku Motion graphics Design - Applied 

History and Aesthetics (Jon Krasner 2008), namun penulis telah membaginya 

kedalam 3 tahapan utama, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca-produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Produksi 
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3.1.1 Sinopsis 

Retro Adam adalah film bergenre sci fi komikal dengan setingan tahun 2180 di 

bumi. Bercerita tentang Anand, seorang pemuda yang bersikeras membela hasrat 

memasaknya, namun harus berhadapan dengan ibunya sendiri, seorang presiden 

yang melarang pria memasak. Dua tema besar dalam film ini adalah tentang 

passion serta hubungan ibu dan anak.  

3.1.2 Posisi Penulis 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis berperan sebagai pihak yang 

mengerjakan dan merancang sendiri, namun penulis menggunakan Film Retro 

Adam sebagai tema yang penulis ambil untuk dijadikan karya Tugas Akhir ini.  

3.1.3 Peralatan 

Pembuatan Tugas Akhir ini, digunakan beberapa perangkat pendukung dalam 

pengerjaan motion graphics. banyak perangkat pendukung untuk pembuatan 

closing title ini dengan keterlibatan langsung di dalamnya. Berikut ini adalah 

beberapa perlengkapan pendukung yang digunakan dalam pembuatan motion 

graphics. 

Hardware Software 

Komputer Windows XP 

Graphic tablet Adobe Photoshop Cs 5 

Scanner Adobe Illustrator Cs 5 

  Adobe After Effect Cs 4 

 

Gambar 3.1 Hardware dan Software yang Digunakan 
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Fungsi dari beberapa software yang dipakai dalam tugas akhir ini berbeda satu 

dengan yang lainnya dan masing-masing software memiliki perannya sendiri dan 

tidak dapat saling menggantikan, namun tetap harus saling berhubungan untuk 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja adalah proses yang dilakukan dalam menghasilkan sebuah karya. 

Setiap karya pasti memiliki sebuah proses dalam membuatnya. Berikut adalah 

proses tahapan kerja dalam menghasilkan sebuah motion graphics untuk closing 

title film retro adam. 

3.2.1 Pra-Produksi 

Pra-Produksi merupakan tahap awal dalam pembuatan ide. Pada tahap ini akan 

dijelaskan mulai dari perencanaan ide cerita, studi literatur, sketsa karakter dan 

environment, pembuatan script, hingga pembuatan storyboard. 

3.2.1.1 Konsep 

Dalam membuat konsep perancangan motion graphics dalam closing title 

film retro adam ini, penulis memulainya dengan mengambil jalan cerita 

yang sudah ada, yaitu cerita retro adam itu sendiri. Berikut adalah sinopsis 

cerita film Retro Adam : 

Tiga pemuda yaitu Anand, Sabe, dan Sahid, terinspirasi seorang pria yang 

berani menerobos dapur. Pria tersebut diberi hukuman kastrasi (kebiri) 

oleh Ibu Presiden. Ini adalah tahun 2180, dimana dunia telah didominasi 

oleh kaum wanita, dan pria tidak boleh memasak di dapur. Pria tersebut 

sempat mengeluarkan kata-kata inspiratif yakni bahwa hanya tangan pria 
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yang dapat membuat sushi.  

Dengan memiliki cita-cita untuk menjadi koki, Anand mengajak 

teman-temannya untuk mencari tahu soal sushi. Ketiga pemuda ini, 

Anand, Sabe dan Sahid kemudian pergi ke gunung Fuji untuk mencari 

resep sushi terlezat. Setelah mendapatkan resep, Anand segera membuat 

sushi tersebut. Namun ia kurang puas dengan hasilnya. Ia kemudian 

mencoba menerobos dapur istana. Alhasil ia dan Sahid ditangkap dan 

dibawa menghadap Ibu Presiden, yakni ibunya sendiri. Anand dihukum 

kastrasi (kebiri), karena hukum adalah hukum. Saat hendak dikastrasi 

(dikebiri), Anand melemparkan sushi yang ia kepal sejak sebelum 

tertangkap. Sushi tersebut berhasil masuk ke mulut Ibu Presiden. Ibu 

presiden kemudian menghentikan hukuman. Sushi itu enak. Akhirnya 

peraturan diubah dan Anand akhirnya dapat memasak.  

3.2.1.2 Pembuatan Konsep Karakter 

Dalam pembuatan karya motion graphics ini, penulis menggunakan 3 

karakter utama, yaitu Anand, Sabe, dan Sahid, serta 5 karakter pendukung, 

yaitu ibu presiden, 2 polisi wanita, pria misterius, dan Yeti. Berikut adalah 

sinopsis dari masing-masing karakter. 

1.) Anand 

a.) Fisiologi 

Anand adalah pemuda berusia 21 tahun, bertubuh kurus (65 kg) 

dengan baju dan celana berwarna putih disertai rompi bewarna 

coklat serta ikat pinggang dan sepatu berwarna coklat. Ia memiliki 

Perancangan Motion Graphics..., Melisa, FSD UMN, 2013



48 

 

warna kulit sawo matang dengan rambut disertai poni rata 

berwarna hitam, lurus hingga sebahu. Wajahnya berbentuk oval  

dengan tahi lalat diatas bibir sebelah kanan. 

b.) Sosiologi  

Anand merupakan anak seorang ibu presiden, berwajah lugu, patuh 

terhadap ibunya, memiliki hasrat untuk berada di dapur. Ia 

sebenarnya adalah sosok yang tenang dan sabar hingga ia 

memutuskan untuk memperjuangkan hak pria untuk berada di 

dapur. 

c.) Psikologi  

Anand merupakan pemuda yang memiliki keingintahuan yang 

besar, berjiwa petualang, gemar memasak, serta tekad yang besar, 

untuk memperjuangkan apa yang ia anggap benar. hal ini terbukti 

ketika ia datang ke gunung fuji untuk mendapatkan resep sushi. 

2.) Sabe 

a.) Fisiologi 

Sabe adalah pemuda berusia 24 tahun dengan tinggi badan 168, 

bertubuh gemuk (90 kg) dan mengenakan baju dan celana 

berwarna abu-abu mengkilat dengan garis putih kebawah di 

sepanjang kanan dada. Ia memiliki warna kulit sawo matang 

dengan rambut pendek berwarna hitam. Wajahnya berbentuk bulat 

dan mengenakan kacamata. 
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b.) Sosiologi 

Sabe berasal dari etnis cina, merupakan teman baik dari Anand. 

c.) Psikologi  

Sabe merupakan pemuda pintar dan seorang tech geek, handal 

dalam masalah teknis, hal ini terbukti ketika ia membantu Anand 

dalam meriset kompor. 

3.) Sahid 

a.) Fisiologi 

Sahid adalah pemuda berusia 22 tahun dengan tinggi badan 170, 

bertubuh gemuk (70 kg) dan mengenakan baju berwarna abu-abu 

transparan dengan celana berwarna abu-abu mengkilat, sepatu abu-

abu serta mengenakan ikat pinggang dan hiasan bahu sebelah 

kanan berwarna ungu terang. Ia memiliki kulit berwarna coklat, 

dengan rambut kribo berwarna hitam. Wajahnya berbentuk bulat.  

b.) Sosiologi 

Sahid adalah pemuda yang sangat memperhatikan penampilannya 

dan sangat mewarat tubuhnya. Terbukti dari cara berpakaiannya 

dan bertingkah lakunya. 

c.) Psikologi 

Sahid memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta cekatan dalam 

bertindak. 
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4.) Ibu presiden 

a.) Fisiologi 

Wanita berumur 50 tahun dengan tinggi badan 155, bertubuh 

gemuk dan menggunakan baju terusan berwarna ungu dengan 

bagian kerah berwarna emas serta sepatu dan anting berwarna 

emas. Ia memiliki kulit berwarna putih dengan rambut hitam 

disanggul ke belakang. Wajahnya berbentuk bulat dengan riasan 

mata berwarna ungu, lipstick bewarna merah dan terkesan sangar. 

b.) Sosiologi 

Ibu presiden adalah sosok yang berwibawa dan tegas. 

c.) Psikologi 

Mempunyai pendirian yang sangat kuat dan kejam, tetapi bisa 

sedikit lunak jika berhadapan dengan anaknya yaitu Anand.  

5.) Polisi wanita 

a.) Fisiologi 

Polisi wanita dalam film retro adam ini memiliki tinggi badan 170, 

bertubuh langsing dan sexy, dan menggunakan baju bewarna abu-

abu hitam dengan aksesoris helm bewarna hitam dan silver, sepatu 

bewarna hitam, dan pistol bewarna pink ungu. 

b.) Sosiologi 

Seperti halnya robot, mengikuti segala perintah atasan. 

c.) Psikologi 

Cenderung pendiam dan hanya melakukan sesuai dengan perintah. 
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6.) Pria misterius 

a.) Fisiologi 

Pria berumur 52 tahun dengan tinggi badan 168, bertubuh kurus 

dan menggunakan baju terusan putih. Ia memiliki kulit bewarna 

coklat, serta rambut keriting berwarna hitan yang panjangnya 

sebahu. 

b.) Sosiologi 

Adalah pria pemberontak. Terbukti ketika ia berani menyelinap 

masuk dapur istana dengan resiko akan di kastrasi. 

c.) Psikologi 

Pria misterius adalah orang yang bijak, gemar memasak.  

7.) Yeti 

a.) Fisiologi 

Monster di gunung fuji, tidak diketahui usianya, bertubuh besar 

dengan bulu putih di sekujur tubuhnya. 

b.) Sosiologi 

Yeti melindungi resep sushi milik Takada Rumoru. 

c.) Psikologi 

Bertanggung jawab, yaitu dengan menjalani kewajibannya menjaga 

resep sushi.   

3.1.1.3 Pembuatan Konsep Latar dan Environment 

Retro Adam terjadi pada tahun 2180 di bumi.  Konsep yang diberikan 

adalah retro 70an dengan sentuhan futuristik dan feminitas yang sangat 
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kental. Berikut adalah latar tempat yang nantinya akan penulis tampilkan 

dalam karya motion graphics ini: 

1.) Saluran Udara 

2.) Saluran Air 

3.) Pipa  

4.) Dapur istana 

5.) Lorong istana 

6.) Penjara 

7.) Jepang  

8.) Gunung fuji 

9.) Mulut ibu presiden 

10.) Ruang makan  

Adapun beberapa Environment yang nantinya akan penulis tampilkan 

dalam closing title ini, antara lain: 

1.) Sushi 

2.) Sumpit 

3.) Asap  

4.) Air  

5.) Gelembung air 

6.) Larva 

7.) Api 

8.) Salju 

9.) Awan  
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3.1.1.4 Studi Literature 

Dalam merancang karya closing title ini, penulis telah melakukan 

beberapa riset dan mencari beberapa referensi yang nantinya mengacu 

pada referensi tersebut. Berikut beberapa referensi yang penulis gunakan 

yang nantinya menjadi pendoman dalam pembuatan karya ini. 

 

Gambar 3.2 0pening tilte film catch me if you can 
(http://4.bp.blogspot.com/_oWQcH8AVe50/TUTRgnAvNLI/AAAAAAAABXY/TPfA7J8ZD

Z8/s1600/catch_me_if_you_can_contact.jpg) 

 

 

Gambar 3.3 Title sequence Kiss kiss bang bang 

http://wellyousaythat.blogspot.com/2012/02/great-intros-kiss-kiss-bang-bang.html 
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Gambar 3.4 Closing Title Kungfu Panda 
(http://www.youtube.com/watch?v=sJF1HaKk_O8) 

 

3.1.1.5 Sketsa Karakter  

Dalam pembuatan sketsa karakter, penulis mengambil referensi Foto 

sesuai dengan pemain film Retro Adam. Karakter yang di buat merupakan 

hasil visualisasi penulis dalam menghasilkan karakter yang sesuai dengan 

pemain film Retro Adam. Berikut ini adalah beberapa sketsa karakter yang 

telah penulis buat. 

1.) Anand 

 

Gambar 3.5 Sketsa Karakter Anand 
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2.) Sabe 

 

Gambar 3.6 Sketsa Karakter Sabe 

3.) Sahid 

 

Gambar 3.7 Sketsa Karakter Sahid 
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4.) Polisi wanita 

 

 

Gambar 3.8 Sketsa Polisi Wanita 

 

 

 

 

 

Perancangan Motion Graphics..., Melisa, FSD UMN, 2013



57 

 

5.) Ibu presiden 

 

 

Gambar 3.9 Sketsa Ibu Presiden 
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6.) Pria misterius 

 

 

Gambar 3.10 Sketsa Pria Misterius 
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7.) Yeti 

 

Gambar 3.11 Sketsa Yeti 

3.1.1.6 Sketsa Background dan Environment 

Penulis membuat sketsa background setelah membaca script yang sudah 

ada dan juga melihat Concept art yang telah dibuat oleh Fasya Pradipta 

selaku art director dalam film retro adam. Hal ini Penulis lakukan dengan 

maksud untuk mengetahui penggambaran situasi tempat oleh penulis serta 

penggambaran tempat tersebut oleh art director film Retro Adam. Berikut 

ini adalah sketsa karakter yang telah penulis buat. 

 

Perancangan Motion Graphics..., Melisa, FSD UMN, 2013



60 

 

1.) Saluran Udara 

 

Gambar 3.12 Sketsa Saluran Udara 

 

Gambar 3.13 Pipa  
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2.) Dapur istana 

 

Gambar 3.14 Sketsa Dapur Istana 

 

3.) Penjara 

 

Gambar 3.15 Sketsa Penjara  
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4.) Gunung fuji 

 

Gambar 3.16 Sketsa Gunung Fuji 

 

Gambar 3.17 Sketsa Gunung Fuji 
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Penulis membuat environment setelah memperhitungkan bagian-bagian yang tidak 

terlihat di dalam background namun merupakan bagian yang penting untuk 

mendukung cerita maupun suasana yang ada. Berikut ini adalah sketsa 

environment yang telah penulis buat. 

 

Gambar 3.18 Sketsa Environment 

3.1.1.7 Storyboard  

Setelah menulis script, maka penulis melanjutkan dengan membuat 

storyboard. Storyboard akan menggambarkan adegan yang akan terjadi 

dalam motion graphics ini. Penggunaan storyboard akan mempermudah 

penulis untuk pelaksanaan dalam proses produksi nantinya. Berikut adalah 

storyboard yang telah penulis buat. 
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Gambar 3.19 Storyboard 

3.2.2 Produksi 

Tahap produksi merupakan proses pengerjaan dari project yang sudah disusun 

konsepnya pada tahapan pra-produksi. Tahapan produksi ini meliputi editing dan 

kompositing, yaitu memasukan konsep utuh yang sudah disusun ke dalam 

storyboard kedalam software. 

3.1.2.1 Modelling karakter  

Modelling adalah langkah pertama tahap produksi. Modelling akan mulai 

dilakukan setelah konsep matang. Dalam Tugas Akhir ini, penulis 

menggunakan 2 tahapan modeling untuk membuat karakter pada closing 

title film retro adam. Penulis akan melakukan modelling karakter dengan 

cara mentracing karakter pada konsep, kemudian memasukan tekstur. 

Penulis menggunakan software Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop 

untuk modelling. 
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Gambar 3.20 Modelling Karakter di Adlobe Illustrator 

 

Gambar 3.21 Pemberian Tekstur di Adobe Photoshop 

Modelling karakter ini terdiri atas 4 bagian yaitu badan, tangan (kiri dan 

kanan) dan kaki. 
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Gambar 3.22 Modelling Karakter Anand 

 

Gambar 3.23 Modelling Karakter Sabe 
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3.1.2.2 Pembuatan Background dan Environment 

Pembuatan background dan Environment adalah tahapan yang penulis 

lakukan setelah modeling karakter. Dalam pembuatan background dan 

Environment, penulis melakukan hal yang sama seperti modeling karakter, 

yaitu mentracing konsep yang sudah ada di Adobe Illustrator, kemudian 

memberikan pewarnaan di Adobe Photoshop.  

 
 

Gambar 3.24 Pembuatan Background di Adobe Illustrator 
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Gambar 3.25 Pewarnaan di Adobe Photoshop 

3.1.2.3 Proses Animasi  

Animasi merupakan proses terpenting dalam sebuah motion graphics. 

Dalam tugas akhir ini, berarti penulis menggerakan karakter yang telah 

dibuat. Penulis menggunakan tools Puppet pin yang terdapat pada 

software Adobe After Effect untuk menggerakan karakter. Puppet pin 

digunakan untuk menggerakan suatu objek dengan menggunakan tools pin 

pada panel after effect. Pin ini menentukan bagian mana dari gambar harus 

bergerak, bagian mana yang harus tetap kaku, dan bagian mana yang harus 

berada di depan ketika bagian tumpang tindih. Berikut adalah proses yang 

penulis lakukan dalam menganimasikan karakter. 
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1.) Pemasangan Puppet Pin pada Karakter 

Pemasangan puppet pin merupakan proses awal untuk 

menganimasikan karakter. Pemasangan puppet pin, sama halnya 

dengan memberikan tulang pada karakter. Setiap pin mewakili bagian 

yang akan digerakan nantinya. Berikut adalah proses pemasangan 

puppet pin. 

 

Gambar 3.26 Pemasangan Puppet Pin di Adobe After Effect 

2.) Menggerakan Puppet Pin 

Setelah memasang puppet pin, maka langkah selanjutnya yang penulis 

lakukan adalah menggerakan puppet pin tersebut untuk menghasilkan 

animasi. Berikut adalah proses menggerakan puppet pin. 
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Gambar 3.27 Proses Menganimasikan Karakter dengan Puppet Pin 

3.2.3 Pasca Produksi 

Pasca produksi adalah proses yang terjadi setelah proses animasi telah dilakukan. 

Hal ini termasuk kedalam proses penggabungan kedalam satu frame utuh. 

3.1.3.1 Compositing 

Compositing merupakan proses penggabungkan berbagai elemen visual 

yang terpisah ke frame yang telah ada. Compositing dapat dilakukan 

setelah proses animasi selesai. Dalam tugas akhir ini, penulis memasukan 

tipografi, memberikan effect, menyatukannya kedalam satu frame utuh, 

serta menyatukannya dengan audio secara keseluruhan. 

1.) Mengedit animasi 

Dalam mengedit scene yang telah dianimasikan, penulis menggunakan 

beberapa teknik, antara lain : 
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a.) Masking  

Masking didefinisikan sebagai lintasan yang terdiri dari titik-titik 

yang saling berhubungan yang membentuk segmen garis atau 

kurva.  Dalam closing title ini, penulis sering menggunakan 

masking untuk menampilkan objek yang diinginkan, seperti lampu 

sorot. 

 

Gambar 3.28 Penggunaan Masking pada Objek 

b.) Nesting 

Nesting membangun urutan motion graphics yang kompleks. 

Tujuannya nesting adalah menerapkan hirarki komposisi yang 

terorganisir  untuk membuat proses editing lebih mudah dan lebih 

efektif. Proses ini melibatkan dua langkah, yaitu membangun 

komposisi berlapis dan mengkonsolidasikan komposisi yang 

menjadi lapisan tunggal yang akan dibawa dalam komposisi lain. 
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Dalam closing title ini, nesting sangat mempermudah penulis untuk 

memasukan komposisi lain yang telah dibuat, ke komposisi baru 

dan menghemat waktu selama proses menganimasikan. 

 

Gambar 3.29 Memasukan Komposisi Lama, ke dalam Komposisi Baru 

2.) Memasukan effect 

Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa effect, antara 

lain: 

a.) Snow effect  

Snow effect merupakan efek untuk menghasilkan sebuah salju. 

Dalam pembuatan motion graphics ini, penulis menggunakan Snow 

effect pada scene ketika Anand, Sabe, dan Sahid berada di gunung 

Fuji.  
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Gambar 3.30 Proses Pemberian Snow Effect  

b.) Box Blur 

Box blur merupakan effect yang memberikan blur didalam bagian 

shape yang telah di buat.penulis menggunakan effect box blur 

untuk menghasilkan hawa dingin di gunung fuji, serta memberikan 

efek gelap pada bagian tertentu saja. 

c.) Brightness dan contrast 

Brightness dan contrast merupakan efek untuk menghasilkan 

warna yang lebih terang ataupun lebih gelap pada suatu objek. 

Penulis menggunakan effect brightness dan contrast untuk 

menghasilkan warna yang lebih gelap pada karakter untuk 

menyesuaikan dengan background yang telah ada.  
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Gambar 3.31 Sebelum Memakai Brightness Contrast 

 

Gambar 3.32 Setelah Menggunakan Brightness Contrast 
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3.) Memasukan tipografi 

Memasukan tipografi merupakan tahap yang paling terpenting untuk 

tujuan pembuatan closing title ini. Dalam tugas akhir ini, tipografi 

yang dimaksudkan adalah memasukan nama semua kru dalam 

pembuatan film Retro Adam. Tipografi yang akan penulis gunakan 

adalah jenis huruf San Serif sederhana yaitu Myriad Pro. 

4.) Menganimasikan tipografi 

Setelah memasukan tipografi, hal yang selanjutnya penulis lakukan 

adalah menganimasikan tipografi tersebut. Dalam hal ini, penulis 

menggunakan animation preset yang telah ada di after effect. Berikut 

ini adalah animation preset yang penulis gunakan dalam motion 

graphics ini. 

a.) Bullet Train Animator 

Bullet train animator menganimasikan text yang berjalan cepat 

secara horizontal, seperti kereta yang melaju.  
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3.33 Menggunakan Bullet Train Animator pada Text 

b.) Evaporate Animator 

Evaporate animator menganimasikan text yang muncul, kemudian 

menghilang seperti pecahan blur. 

 

3.34 Penggunaan Evaporate Animator pada Text 
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5.) Menggabungkan Animasi  

Setelah proses memasukan effect serta proses measukan tipografi telah 

selesai, maka proses yang selanjutnya penulis lakukan adalah 

menggabungkan semuanya kedalam satu komposisi utuh. Dalam 

menggabungkan frame tersebut. 

3.1.3.2. Rendering  

Setelah proses compositing telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

merender karya tersebut sesuai dengan format yang telah disetujui. Format 

render yang penulis gunakan adalah PAL D1, dengan ukuran panjang 720 

dan lebar 576. Dalam merender, penulis memperhatikan: 

1.) Audio output pada panel rendering telah tercentang, 

2.) Komposisi telah sesuai dengan durasi animasi, 

3.) Format yang digunakan adalah avi dan flv, 

4.) Fps sesuai dengan pergerakan animasi. 
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