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BAB II 

TELAAH LITELATUR 

2.1. Motion Graphics 

Industri perfilman dunia mulai berkembang di awal tahun 1920-an, tahun 1950-an 

film layar lebar memasuki masa keemasanya. Sejalan dengan perkembangan 

jaman design graphics mulai merambah pada media baru tersebut.  

Interactive Design Institute (n.d.) memaparkan bahwa motion graphics 

mulai akrab di mata publik sejak muncul pada opening title film buatan Saul Bass 

di tahun 1950-an. Dekade selanjutnya merupakan tonggak kebangkitan dari 

motion graphics dalam opening title. Opening title James Bond karya Maurice 

Binder’s merupakan salah satu yang terkenal dan masih terus digunakan hingga 

jaman modern. 

 Motion graphics sendiri merupakan pengembangan dari motion design. 

Pengertian motion graphics menurut Jon Krasner di dalam buku motion graphics 

Design – Applied History & Aesthetics (2008) adalah grafis yang menggunakan 

rekaman video atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak atau rotasi, 

grafis, biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam proyek 

multimedia. 

 Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa motion graphics merupakan 

teknik pembuatan produk audio visual dengan cara menggabungkan gambar, 
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tulisan, video dan objek lainnya yang berbasis visual yang dirancang untuk 

menghasilkan ilusi gerak.  

Dalam industri web series, motion graphics yang dibuat merupakan 

kombinasi dari elemen film dan desain grafis. Berikut beberapa karakteristik dari 

motion graphics menurut Matt (2003) yaitu: 

1. Motion graphics merupakan karya dua dimensi, yang dapat menciptakan 

ilusi gerakan tiga dimensi melalui beragam elemen desain. Di dalam layar, 

gambar terlihat memiliki proyeksi panjang dan lebar, namun tidak 

memiliki kedalaman. 

2. Motion graphics tidak harus terus berpindah posisi, asalkan ada satu 

bagian yang berubah dalam jangka waktu tertentu tetap dapat disebut 

motion graphics 

2.2. Opening Title 

Donellon (2009) mengungkapkan bahwa movie title sequence merupakan ekspresi 

motion graphics yang paling murni karena ada kebebasan di dalamnya. Namun 

kebebasan yang ada dibatasi karena harus mempertimbangkan konsep, cerita, apa 

yang hendak disampaikan serta dukungan dari sutradara dan produser yang 

terlibat. 

 Seperti pendapat Kramer (2008),opening title dalam film adalah gambar 

pertama yang dilihat penonton ketika film dimulai. Oleh karena itu, opening title 

dapat dimanfaatkan untuk membangun konteks, atmosfir dan tone film. 
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2.2.1. Sejarah Opening Title 

Pelopor dari opening title yang mengaplikasikan motion graphics didalamnya 

adalah seorang desainer grafis bernama Saul Bass. Banyak karya-karyanya yang 

dipakai pada film, seperti The Man with Golden Arm, Anatomy of Murder, 

Carmen Jonesdan lain-lain. Karya-karya Saul Bass inilah yang menjadi dasar dari 

perkembangan motion graphic dalam opening title. 

 

Gambar 2.1.Opening Title Carmen Jones 
(http://assets.artofthetitle.com/film/50s/carmen_jones/carmen_jones_c_800px.jpg)  

 Kemudian pada awal tahun 90-an muncul seorang tokoh yang memiliki 

pengaruh kuat dalam perkembangan titlesequence yaitu Kyle Cooper. Dia 

memiliki ciri khas dengan menggabungkan olahan digital dengan footage yang 

diambil dengan kamera. Karyanya yang paling terkenal dan menjadi titik balik 

perkembangan title sequence dunia adalah opening title film Se7en karya David 

Fincher (1995). 
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2.2.2. Opening Title Styles 

Dalam opening title banyak style yang dapat diterapkan. Style yang ingin 

diaplikasikan pada opening title tergantung pada tema film serta dikombinasikan 

dengan masukan dari sutradara.  

 Pada awal perkembangan opening title,style yang digunakan terbatas 

hanya pada eksplorasi warna, bentuk, gambar serta font secara sederhana, namun 

seiring perkembangan teknologi, openingtitle menjadi semakin kompleks. 

2.3. Pop Art 

Pop Art merupakan adalah salah satu gerakan seni “populer” pada era modern. 

Pada awalnya Pop Art merupakan pemberontakan terhadap Abstrak 

Ekspresionisme dan bermula dari Inggris pada pertengahan tahun 1950-an. 

 Menurut Marinica (2012), Pop Art merupakan seni yang mencerminkan 

realitas material kehidupan masyarakat atau lebih dikenal sebagai budaya populer, 

dari sinilah Pop Art mendapatkan namanya. Style dalam Pop Art terpengaruh pada 

aktifitas visual orang-orang dengan inspirasi dari komik, majalah dan televisi. 

 Karakteristik menonjol dari pop art adalah penggunaan warna cerah, 

outline hitam dan tone berupa dot yang merupakan ciri khas komik pada tahun 

1950. 
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2.3.1. Pop Art Artists 

Andy Warhol, merupakan salah satu seniman Pop Art yang paling berpengaruh. 

Hampir semua karyanya menggunakan American style, dimana dalam style ini, 

seniman Amerika menduplikasi, mereproduksi, menggabungkan dan menyusun 

beragam elemen visual yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Amerika. 

Salah satu karyanya yang terkenal adalah Campbell’s Soup Cans (Marinica, 

2012). 

 

Gambar 2.2. Campbell’s Soup Cans 
(aupload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1f/Campbells_Soup_Cans_MOMA.jpg) 

2.3.2. Pop Art Colors 

Pop Art Colors atau warna pop art, adalah warna-warna yang sering digunakan 

dalam pop art dan biasanya terdiri dari 3 warna pokok, merah, kuning dan biru 

yang disapukan secara jelas tanpa gradasi 

Sesuai namanya warna pop art menjadi populer karena dipakai dalam karya seni 

pop art. Karya seni pop art lahir di Inggris pada pertengahan 1950an dan 
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mendapat ketenaran di Amerika Serikat pada akhir 1950an. Beberapa seniman 

pop art yang terkenal adalah Andy Warhol dan Roy Lichtenstein. 

 

Gambar 2. 3. Color Pallete Pop Art 
 (http://thedecoratingdiva.com/wp-content/uploads/2012/12/image44.png)  

2.4. Color Theory 

Goethe (2006), di dalam bukunya yang berjudul “Theory of Colours” mengatakan 

bahwa “....terang dan gelap, cerah dan ketidakjelasan, atau jika ekspresi yang 

lebih umum lebih disukai, diperlukan dalam produksi warna, warna itu sendiri 

adalah tingkatan kegelapan.”  

 Color Wheel yang didesain oleh Goethe pada tahun 1809 terdiri dari 

warna-warna sebagai berikut: 

 

Perancangan Motion ..., Harits Indi Pradana, FSD UMN, 2014



1. Kuning 

Kuning memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan memiliki sifat terang, kuning 

memiliki sifat tenang, gembira dan memiliki karakter lembut yang menarik. 

2. Merah Kuning 

Merah kuning memberikan kesan kehangatan dan kegembiraan, karena warna ini 

merepresentasikan cahaya api yang kuat. 

3. Kuning Merah 

Warna ini menghasilkan kegembiraan yang ekstrim dan akan tetap memiliki kesan 

seperti walaupun disaat gelap.  

4. Biru 

Warna biru memiliki efek yang aneh dan hampir tidak dapat terlukiskan oleh 

mata. Biru memiliki rona yang sangat kuat – namun itu di sisi negatif. Dari 

penampilannya, biru memiliki kontradiksi antara kegembiraan dan ketenangan. 

5. Merah Biru 

Biru yang dipadu dengan sedikit warna merah memiliki karakter aktif meskipun 

di sisi aktif. Yang menarik adalah, jenis-jenis warna merah biru bisa memberi 

kesan mengganggu, alih-alih meramaikan. 
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6. Biru Merah 

Perasaan tidak tenang akan meningkat seiring dengan bertambahnya rona pada 

warna ini, karakter warna ini menarik secara khusus. 

7. Merah 

Efek dari warna merah adalah menyampaiakn impresi ‘berat’ dan harga diri, 

namun pada saat yang sama berkesan anggun dan menarik. 

8. Hijau 

Mata mengalami kesan bersyukur saat melihat warna ini. Jika dua warna dasar 

(biru dan kuning) dicampur dengan kesetaraan yang sempurna, maka mata dan 

pikiran akan beristirahat sebagai hasil atas persimpangan warna yang sederhana. 

 

Gambar 2. 4. Goethe Color Wheel 
 (http://farm7.staticflickr.com/6239/6334629471_3505854476.jpg)  
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2.5. Shot 

Shot adalah bagian dalam sistem gambar dalam sebuah film yang diperkenalkan 

oleh para pakar film. Film dapat dianalisa melalui gambar, pola editing, komposisi 

shot dan ideologi dari kecenderungan setiap sutradara. Terdapat enam shot utama 

dalam pembuatan film yaitu long shot, medium shot,medium close-up, close-up, 

extreme close-up, dan  full shot (Mercado, 2011, hlm. 21). 

Long shot adalah komposisi karakter atau tokoh yang seluruh tubuhnya 

terlihat didalam frame. Perspektifnya adalah untuk memperlihatkan atau menunjukan 

keadaan yang luas untuk mencari detil emosi dari lingkungan dan pemainnya 

(Mercado, 2011, hlm. 59). 

Medium shot menunjukan satu atau lebih tokoh dan diambil dari area kepala 

sampai pinggang. Shot  ini menunjukan bahasa tubuh dari seorang karakter 

(Mercado, 2011, hlm. 47). 

Medium close-up merupakan shot yang diambil dari area kepala sampai bahu 

seseorang. Shot ini lebih padat dari medium shot dan lebih luas dari close-up yang 

bertujuan agar penonton bisa melihat tingkah laku dan merasakan emosi tokoh 

(Mercado, 2011, hlm. 41) 

Close-up adalah pengambilan gambar muka tokoh. Pada masa film bisu yang 

shot-nya rata – rata adalah long shot tanpa editing, close-up dipakai untuk memberi 

informasi kepada penonton tentang emosi sebuah tokoh atau karakter (Mercado, 

2011, hlm. 35) 

Perancangan Motion ..., Harits Indi Pradana, FSD UMN, 2014



Extreme close-up menunjukan detil kecil dari sebuah karakter atau objek . 

Pengambilan gambar ini diambil sangat dekat sampai satu bagian kecil dari tubuh 

tokoh saja yang terlihat. Menurut Hitchcock, extreme close-up dapat digunakan 

sebagai pernekanan yang sangat kuat untuk detail dalam sebuah cerita. (Mercado, 

2011, hlm. 29).   

Full shot atau medium long shot adalah pengambilan gambar yang mencakup 

karakter dari atas kepala sampai lutut dengan mengambil lingkungan sekitar juga. 

Para kritikus film di Eropa menyebut pengambilan gambar dengan istilah American 

Shots karna shot ini pertama kali diperkenalkan oleh sineas awal film Amerika yang 

mengambil setting pada jaman koboi. ( Mercado, 2011, hlm. 53). 

2.6. WebSeries 

Webseries mulai akrab di telinga masyarakat Indonesia sejak tahun 2012 sejak  

munculnya sebuah web series berjudul “Malam Minggu Miko” yang dibuat oleh 

Raditya Dika. 

 Menurut Adhiswara (2012) Web series merupakan  format acara berseri 

yang ditayangkan di sebuah web TV, seperti Youtube dan Vimeo. Web series 

dirancang untuk ditayangkan lewat internet, bukan di stasiun TV reguler. Web 

series berdurasi 2 sampai 7 menit agar penonton tidak harus menunggu proses 

loading. 

 Komunitas Web Series Indonesia, induk dari semua web series yang ada di 

Indonesia menyatakan bahwa web series atau serial web adalah istilah payung 

yang menjelaskan tayangan video yang rilis rutin dan perdana di internet. Di luar 
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negeri, istilah web series kebanyakan identik dengan serial-serial fiktif, yang 

biasanya dibedakan dengan vlog, online music videos, maupun serial-serial 

tutorial atau online courses. 

2.7. Conceptualization 

Conceptualization merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam pembuatan 

konsep.  Berikut adalah proses conceptualization dalam buku Motion graphics 

Design – Applied History and Aesthetics.  

a. Formulation, merupakan langkah pertama dalam menghasilkan sebuah ide 

(brainstorming) 

b. Cultivation, setelah tahap pertama selesai dilakukan tahap cultivation yaitu 

proses menyeleksi konsep yang telah dikumpulkan dalam proses 

brainstorming. 

c. Storyboard, setelah memilah dan menyempurnakan konsep, tahap  berikutnya 

adalah memvisualisasikannya ke dalam storyboard. Storyboard berfungsi 

sebagai patokan dalam pembuatan motion graphics. 
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