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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan industri kreatif Indonesia dalam komik dapat dilihat dengan 

munculnya aplikasi LINE Webtoon yang memuat web comic buatan komikus lokal 

maupun komikus asing yang karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, dan dibaca oleh ribuan user-nya. Dengan adanya aplikasi tersebut, 

banyak remaja Indonesia yang dapat membaca komik digital secara cuma-cuma, 

hanya bermodalkan smartphone dan pulsa internet saja. LINE Webtoon kemudian 

mengunduh motion comic dari beberapa seri web comic-nya sebagai media 

promosi yang diterima secara positif oleh para pembacanya. 

  Motion comic merupakan komik digital yang dapat bergerak secara 

minimal dan menimbulkan efek suara. Penggabungan antara elemen media cetak 

buku komik dengan pergerakan tersebut menjadikan motion comic itu sendiri 

sebagai salah satu bentuk animasi. Motion comic yang lebih mudah dibuat 

dibandingkan dengan suatu seri animasi penuh maupun live action, membuatnya 

menjadi media populer yang digunakan oleh beberapa perusahaan atau studio 

komik dan animasi ternama dalam mempromosikan judul karya mereka.  

  Menurut Smith (2015), motion comic didominasi oleh genre superhero 

lantaran banyaknya adaptasi yang dibuat dari komik Marvel dan komik sejenis 

lainnya. Alhasil, sangat jarang ditemukan motion comic yang target utama 
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pasarannya adalah kaum perempuan, melihat genre superhero lebih banyak 

dinikmati oleh kaum laki-laki. 

  Penulis melihat adanya peluang terhadap perkembangan motion comic di 

Indonesia dari fenomena tersebut, khususnya moion comic yang ditujukan pada 

pembaca perempuan. Penulis berharap bahwa motion comic dapat dinikmati 

bukan hanya oleh kaum laki-laki, namun juga pembaca perempuan. Untuk itu, 

penulis merancang karya motion comic “Halley’s Wishes” sebagai salah satu 

upaya dalam memperkaya jumlah motion comic buatan lokal yang target utama 

pasarnya adalah anak perempuan namun tidak menutupi kemungkinan pembaca 

lain untuk menikmatinya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan komposisi shot yang sesuai untuk motion comic 

“Halley’s Wishes”? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Penulis memfokuskan pembahasan pada perancangan komposisi shot motion 

comic “Halley’s Wishes” yang berada pada tahap eksposisi, inticing force, konflik, 

aksi meninggi, klimaks, dan resolusi. 

2. Target audience adalah anak perempuan Indonesia berusia 10-15 tahun. Tidak 

menutupi kemungkinan bagi pembaca yang sudah bekerja dan lebih dewasa atau 

pembaca laki-laki untuk turut menikmati motion comic “Halley’s Wishes”. 

3. Hasil akhir motion comic berupa video mp4 dengan resolusi 1280x720p yang 

akan diunggah pada situs berbagi video YouTube. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk merancang komposisi shot yang sesuai untuk 

motion comic “Halley’s Wishes”. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi penulis, penelitian ini akan membantu penulis dalam perancangan 

komposisi shot motion comic “Halley’s Wishes”. 

2. Bagi masyarakat, akan memberikan hiburan berupa karya motion comic 

berjudul “Halley’s Wishes”. 

3. Bagi universitas, akan membantu membantu penelitian mahasiswa dengan 

topik yang serupa di lain waktu. 
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