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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka Mengenai Perilaku Pengguna 

 Teori hubungan perilaku 

Sudaryono (2014) mengatakan manusia selalu berusaha untuk mengembangkan 

berbagai penjelasan. Persepsi dan penilaian manusia tentang tindakan akan 

dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi-asumsi yang kita buat tentang keadaan 

internal orang tersebut (hlm. 73). Sudaryono (2014) juga mengatakan penemuan 

yang lebih menarik mengenai teori hubungan adalah terdapat kesalahan yang 

mengubah berbagai hubungan. Manusia memiliki kecenderungan untuk 

merendahkan faktor-faktor eksternal dan meningkatkan faktor-faktor yang bersifat 

pribadi (hlm. 75). 

2.2. Tinjau Pustaka Menganai Motion graphic 

 Definisi motion graphic 

Krasner (2013) menjelaskan motion graphic hadir sebagai kombinasi dari desain 

tradisional dan bahasa visual yang dinamis. Menggabungkan unsur cinema dan 

sistem komunikasi. Objek, tulisan, dan pergerakan merupakan unsur dasar dari 

fondasi motion graphic itu sendiri. Motion graphic juga memberikan kesan unik 

dalam mengexpresikan informasi yang ingin disampaikan (hlm. xii). 
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 Motion graphic dalam ruang publik 

Krasner (2013) didalam ruang publik sebuah motion graphic harus memiliki order, 

ambience, comfort, dan insight. Hal tersebut diperlukan guna meningkat 

pengalaman yang didapat dan interaksi sosial dalam bentuk gambar, suara, dan 

estetika.  Terdapat empat jenis motion graphic di dalam ruang publik yang 

memberikan hasil yang berbeda – beda (hlm. 130). 

2.2.2.1. Motion graphic didalam ruangan interior 

Motion graphic dapat menjadi pembangkit mood didalam suatu 

ruangan. Mereka dapat memperkuat brand, memberikan 

informasi yang up to date, dan menjadi ambience dari ruangan 

tersebut. Salah satu contoh motion graphic dalam ruangan 

interior adalah ketika sebuah televisi memutar animasi grafis 

secara terus menerus selama 24 jam, hal tersebut membuat 

motion graphic menjadi bagian dari environment yang dapat 

meningkatkan mood yang diinginkan di dalam ruangan. 

2.2.2.2. Motion graphic didalam pameran (exhibition) 

Kunci keberhasilan didalam sebuah pameran adalah membuat 

sebuah desain exhibit yang dapat memberikan rasa takjub 

(impressions) dan mengesankan (memorable) kepada target 

audience. Elemen yang ada seperti material, pencahayaan, dan 

bentuk tempat menjadi dasar yang harus dipertimbangkan. 

Dengan menggabungkan elemen motion graphic seperti 
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tipografi, warna, gerakan, dan komposisi secara harmonis, 

informatif, dan konsisten dapat meningkatkan ketertarikan 

audience pada pameran. 

2.2.2.3. Motion graphic didalam acara (performance) 

Kehadiran motion graphic didalam live performance telah 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini, diikuti dengan 

konser musik, upacara, dan acara pembagian hadiah. 

Penggabungan motion graphic, pencahayaan, dan musik di atas 

stage merupakan metode choreohgraphi yang luar biasa. 

Penggabungan dari ketiga elemen tersebut dapat meningkatkan 

suasana mood dan dapat mengarahkan mood audience ke arah 

yang diinginkan. 

2.2.2.4. Motion graphic diruangan exterior 

Di dekade ini motion graphic diluar ruangan mempunyai peran 

yang penting dalam meningkatkan ketertarikan target audience. 

Bercampur dengan layar teknologi layar LED, sebuah motion 

graphic dapat meningkatkan estetika suatu gedung. Tidak hanya 

meningkatkan estetika suatu gedung  motion graphic pada 

ruangan exterior dapat juga digunakan sebagai penyampaian 

informasi dalam skala yang besar dan juga dapat mengentertaint 

target audience dalam kondisi tertentu. 
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 Tahap pembuatan motion graphic 

Dalam buku ciptaan Byrne , & Braha (2011) mengatakan terdapat langkah-langkah 

tipikal yang digunakan oleh semua desainer motion graphic dalam membuat 

karyanya, langkah tersebut dibagi menjadi tiga yaitu pre production, production, 

dan post production. Langkah-langkah pre production terdiri dari : 

2.2.3.1. Riset 

Mencari data-data yang berhubungan dengan karya yang ingin 

dibuat, dan berfungsi sebagai langkah selanjutnya yaitu creative 

brief. 

2.2.3.2. Creative brief 

Langkah ini merupakan langkah yang paling penting dalam 

pembuatan karya dan menentukan tingkat keberhasilan karya 

tersebut pada saat memasukin post production. Hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan creative brief adalah Kontak 

informasi klien, nama projek, nama pembuat, overview atau 

background, objektif, target audience, timeline, deliverables, 

penambahan instruksi, budget. 
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2.2.3.3. Treatment  

Dalam motion graphic treatment menjelaskan cerita, 

penampilan dan konsep karya yang dijelaskan secara rinci, hal 

ini terdiri dari color palette, textures, karakter, efek suara, music, 

tipografi, pergerakan kamera, editing, dan pencahayaan.  

2.2.3.4. Storyboarding 

Mengvisualisasi konsep yang telah dibuat dapat dengan cara 

penggambaran secara kasar dari setiap keyframe dan 

menjelaskan alur cerita dan konsepnya. Dengan menjelaskan 

prosesnya, desainer dapat membicarakan kunci element dari 

jalan cerita dan inti dari pergerakan karakter, pergerakan 

kamera, dan pemotongan disetiap scene-nya. 

2.2.3.5. Style frames 

Perkembangan dari storyboard tetapi memiliki visual yang lebih 

jelas dengan target video yang akan dibuat. Style frames dapat 

dibuat menggunakan 2 dimensi software seperti Illustrator atau 

Photoshop, dan dapat dibuat menggunakan dua setengah atau 

tiga dimensi software seperti Cinema 4D atau After Effects. 
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2.2.3.6. Pitch 

Ketika tahap Storyboard, Treatment, dan Style frames telah 

selesai tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan oleh klien. 

2.2.3.7. Revised storyboards  

Revisi storyboard dilakukan setelah konsep telah diberikan 

kepada klien. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada 

storyboard, hal ini meliputi pembenaran dalam karakter, 

pemotongan frame, pergerakan kamera, dialog, dan suara. 

2.2.3.8. Preliminary testing  

Tahap ini adalah pengecekan kembali semua asset yang 

dibutuhkan dalam mengedit agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, hal ini termasuk pengecekan greenscreen live action 

dan komposisi background yang telah dianimasikan, 

memasikan production, dan waktu render yang dibutuhkan. 

2.2.3.9. Animatics  

Tahap ini adalah tahap pendahuluan pergerakan animasi yang 

memberikan ide atau pembenaran dalam animasi dan tipenya. 

Animasi dapat dilakukan ketika membuat storyboard, bahkan 

proses penganimasi dapat menjadi bagian dari preliminary 

testing.  
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Setelah tahap pre production masuklah ketahap production 

yang terdiri dari : 

2.2.3.10. Additional testing  

Pengecekan kembali untuk asset yang belom dicek ketika 

mempersiapkan tahap production. 

2.2.3.11. Creating and animatin assets 

Pembuatan asset yang dibutuhkan seperti illustrasi, modeling 

karakter, atau animasi. Tahap terakhir dalam pembuatan motion 

graphic adalah tahap post production, ditahap terakhir ini 

adalah tahap mengedit, memotong, dan persiapan data yang 

akan dikirimkan untuk klien. Post production terdiri dari : 

2.2.3.12. Rough cut (offline editing) 

Tahap ini adalah tahap penggabungan dari semua asset yang 

telah dikumpulkan. 

2.2.3.13. Fine cut (online editing) 

Fine cut adalah tahap rough cut yang telah disempurnakan 

dalam editing dan penganimasian. 

2.2.3.14. Final deliverable 

Tahap terakhir yang telah meliputi file yang telah dirender dan 

siap untuk dikirimkan kepada klien (hlm.5-7). 
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 Jenis jenis title sequence dalam motion graphic 

Dalam buku yang dibuat oleh Byrne , & Braha (2011) mengatakan terdapat 

beberapa jenis title sequence, yaitu : 

2.2.4.1. Match frame 

Menggunakan transisi atau perpindahan yang mulus dari judul 

menuju film atau pula sebaliknya, dengan cara menyocokkan 

komposisi visual didalam frame. Pada umumnya transisi ini 

melibatkan pemecahan dan masking,  atau penggabungan dari 

dua sequence atau lebih. 

2.2.4.2. Titles over picture  

Menggabungkan material atau asset live action dengan title, 

penggabungan ini membuat sebuah film menjadi sangat elegan, 

efektif, dan simple. Tetapi penggabungan ini memiliki tingkat 

resiko dalam keterbacaan dan peletakkan title pada film. 

2.2.4.3. Alternating  title cards and footage  

Mengubah title dengan gambar yang telah diedit, dalam hal ini 

menggabungkan footage dan title dengan cara mengarahkan 

audience menuju title dan kembali ke dalam footage setelahnya. 
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2.2.4.4. Video-based title sequence  

Teknik ini memberikan kebebasan brainstorming dan sketsa 

dalam bentuk desain konsep yang berfariasi yang dapat 

membujuk asset klient seperti superimposed titles, footage, dan 

motion graphic. 

2.2.4.5. Animation-based title sequence 

Memberikan animasi pada title seperti seakan-akan tulisan title 

bergerak atau tertulis dengan sendirinya. 

2.2.4.6. Text as character  

Menggabungkan footage dengan typography title, proses 

penggabungan ini membuat seakan text tersebut merupakan 

bagian dari dalam footage nya (hlm.9-17). 

 Teknik motion graphic 

Menurut Byrne , & Braha (2011) dalam motion graphic terdapat  dua belas teknik 

motion graphic yang dapat diterapkan, teknik tersebut adalah 

2.2.5.1. Timing 

Pengaturan waktu dalam setiap jeda yang digunakan dalam 

motion graphic sangat lah penting, hal ini memberikan waktu 

untuk audience menerima informasi yang masuk dan dilanjuti 

dengan informasi yang akan diberikan.  
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2.2.5.2. Fade up and fade down  

Animasi yang klasik dan umum digunakan oleh  motion graphic 

desainer, teknik ini dapat dilakukan dengan memberikan efek 

opacity dari 0% menuju 100% atau sebaliknya. 

2.2.5.3. Tracking  

Efek animasi yang popular setelah fade up dan fade down, 

teknik ini memberikan jarak diantara character pada setiap detik 

nya. Efek ini bekerja dengan baik ketika digabungkan dengan 

fade up dan fade down. 

2.2.5.4. Spotlight reveal  

Didalam After Effect terdapat 2D dan 3D layer, hal ini 

memungkinkan dalam penggunaan lightning 3D didalam 2D 

footage. Menggunakan pencahayaan yang ditujukan pada point 

of interest dalam sebuah motion graphic. 

2.2.5.5. Text bounce  

Memberikan efek pantulan pada karakter, efek ini menggunakan 

scale, dan opacity. Memperbesar dan memperkecil suatu 

karakter pada waktu yang dekat memberikan efek seakan 

karakter tersebut terpantul. 
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2.2.5.6. Title wipes  

Teknik ini terlihat seperti fade up and fade down, hal yang 

membuat perbedaan adalah di mana fade up and fade down 

menghilangkan dan memunculkan (atau sebaliknya) karakter 

pada saat bersamaan, Title wipes menghilangkan dan memuncul 

karakter dari satu arah ke arah yang berlawananan. 

2.2.5.7. Extreme zoom-in effect  

Teknik ini seakan sebuah karakter terzoom dari yang sangat 

dekat menjadi sangat jauh, menggunakan scale dalam 

memainkan teknik ini biasanya menggunakan lebih dari 1000% 

scale. Dalam teknik ini sangat disarankan menggunakan 

karakter yang memiliki kualitas gambar yang HD atau dapat 

menggunakan vector, dikarenakan teknik ini memperbesar 

gambar hal ini dapat menyebabkan pecahnya suatu gambar bila 

tidak memiliki kualitas yang bagus. 

2.2.5.8. Falling into place  

Menggunakan efek position seakan suatu karakter terjatuh 

ketitik yang diinginkan. Efek ini dapat diimporivasi dengan 

menggunakan blur, membuat efek dramatis seakan karakter 

terjatuh dengan sangat cepat dan memberikan impact ketika 

karakter berhenti. 
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2.2.5.9. Exploding type  

Efek ini seakan memberikan ledakan dan memecahkan 

beberapa karakter menjadi berkeping – keeping. Teknik ini 

menggunakan position mengatur koordinat Z dan membuat nya 

menjadi sangat tinggi hingga tidak karuan, hal ini lah yang 

membuat seakan karakter tersebut terpecah kesegalah arah dari 

footage. 

2.2.5.10. Stop-motion title  

Teknik manual ini menggunakan fotografi, mengambil frame by 

frame dari foto yang diambil dan disusun nanti nya didalam 

software. Teknik ini stop motion memberikan kesan tersendiri 

yang unik dibandingkan dengan teknik yang lain. 

2.2.5.11. Fine-art techniques  

Membuat seakan karakter tergambar, tertulis, atau terbuat 

dengan sendirinya didalam footage. Teknik ini menggunakan 

pre-compose, eraser, dan brush. Membuat titik di mana karakter 

tersebut sebelum dibuat dan sesudah dibuat (dapat pula 

sebaliknya). 
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2.2.5.12. End scroll  

Teknik ini ini digunakan pada akhir film seperti kredit film, 

menampilkan nama direktur, team pembuat, aktor, dll. Efek ini 

dapat dilakukan dengan cara menggunakan position mengatur 

sumbu koordinat Y pada karakter dan membuat seakan karakter 

berjalan dari bawah ke atas (atau sebaliknya). 

 Flat Design 

Abascal (2015) mengatakan prinsip dasar dari flat design ialah layar computer yang 

menampilkan 2 dimensi di mana tidak ada replika dari objek dunia nyata atau 3 

dimensi. Semua bentuk ditekankan kepada titik simplifikasi dan kegunaannya, 

warna objek yang abstrak diubah menjadi warna yang datar. Penggunaan text dan 

font sangatlah berpengaruh dalam flat design (hlm. 106). Teori flat desain ini 

perkuat dengan tulisan Ellis M. (2015)yang  mengatakan didalam sebuah flat design 

warna yang kuat (bold) perlu diperhatikan untuk nilai estetikanya. Seorang desainer 

harus memikirkan warna yang digunakan guna menghubungkan informasi yang 

ingin dicapai kepada target audiencenya. Terdapat beberapa warna yang memiliki 

makna umum yang sebagian besar orang mengerti. Warna – warna dan makna 

tersebut adalah 

Merah Muda : Romantis, Muda, Percayadiri, Sensitif. 

Merah  : Cinta, Gairah, Bahaya, Darurat. 

Kuning : Senang, Optimis, Kebahagiaan, Kewaspadaan. 
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Oranye  : Hangat, Ambisi, Antusiasme, Kreatifitas. 

Hijau  : Alam, Keberuntungan, Pertumbuhan, Keamanan. 

Biru  : Harmoni, Ketenangan, Kepercayaan, Kehormatan. 

Ungu  : Kekayaan, Kekuatan, Kerohanian, Ketenangan (hlm.16). 

2.3. Tinjau Pustaka Menganal Motion graphic Dalam DKV 

 Shape dalam motion graphic 

Menurut Taylor (2011) mengatakan sudah sangat standart bagi desainer untuk 

mengetahui pola dasar seperti lingkaran, segitiga, dan kotak. Menaru shape didalam 

sebuah desain haruslah dijadikan pertimbangan, shape dapat terbentuk dari apapun 

termasuk gabungan dari objek lainnya, pembentukan warna, dan karakter yang akan 

didesain. Di dalam motion graphic movement  juga dapat menciptakan sebuah 

shape. Shape itu sendiri harus dipertimbangkan dengan baik agar desainer dapat 

menyampaikan pesannya dengan baik (hlm.100). 

 Space dalam motion graphic 

Taylor (2011) berbicara bahwa Space di dalam dunia motion graphic dikenal juga 

sebagai negative space, di mana ketidak adaan bentuk pun dapat dikatakan juga 

sebagai shape. Sangat penting mempertimbangkan komposisi negative space pada 

objek. Menambahkan negative space pada desain yang diciptakan dapat membuat 

objek menjadi lebih penting, lebih besar, dan lebih tertuju (hlm.100). 
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 Warna dalam motion graphic 

Taylor (2011) mengatakan terdapat enam pengertian dasar dan cara pengaturan 

warna yang dibutuhkan oleh seorang motion graphic desainer : 

2.3.3.1. Color Space 

Sebuah environment pada tempat kerja didalam aplikasi, hal ini 

dapat juga disebut sebagai color mode. Seorang motion graphic 

desainer harus selalu bekerja dengan mode warna RGB. 

Perbedaan disetiap medium mempengaruhi kualitas warna yang 

ditampilkan, sebagai contoh HDTV (rec. 709) selalu digunakan 

untuk menonton film berkualitas HD dan bila media tidak bisa 

mengsupport HDTV, maka kualitas warna akan menurun.   

2.3.3.2. Gamut  

Sebutan yang digunakan dalam jarak warna yang diproduction 

oleh suatu medium atau sistem, sebagai contoh warna merah 

murni (255,0,0) dapat ditampilkan di layar computer tetapi tidak 

dapat ditampilkan secara akurat di standart definision video atau 

disebut sebagai SDTV.  
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2.3.3.3. Color Consistency 

Color management dapat membantu dalam menggabungkan 

beberapa asset dari berbagai sumber media lainnya (scanner, 

kamera, dll) dan dapat memastikan warnanya konsisten dalam 

proses pembuatan. Hal ini dapat terjadi dalam hardware (hasil 

warna scanner harus sama dengan monitor computer), dan 

software (hasil warna Photoshop harus sama dengan After 

Effect dan harus sama juga bila telah ditampilkan di layar TV). 

2.3.3.4. Color Profile  

Software Photoshop dan After Effect membuat profile dari 

setiap alat yang digunakan, dari proses input hingga output 

nantinya. Profile ini tertanam disuatu images maupun video 

yang digunakan ketika didalam software, ketika profile ini 

sudah tertanam kualitas warna akan tetap terjaga dan warna 

yang ditampilkan akan sama dengan warna yang digunakan. 

2.3.3.5. Monitor Calibration 

Keberhasilan color management  ditentukan dari calibrated 

monitor (penyesuaian layar). Kalibrasi adalah proses 

pengecheckan yang digunakan standart monitor agar terbentuk 

sebuah profile. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi 

penurunan kualitas warna ketika dipindahkan ke medium 

lainnya. 
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2.3.3.6. Color Correction 

Dalam dunia motion graphic hal ini dapat dikatakan sebagai 

grading. Proses penyesuaian warna atau peningkatan 

penampilan dari suatu video atau film, proses ini dapat meliputi 

pengubahan level, curves, atau efek yang diberikan pada suatu 

video (hlm. 255-259).  

 

 Texture dalam motion graphic 

Dalam buku Taylor (2011) mengatakan texture merupakan elemen terakhir dalam 

motion graphic, texture dapat menciptakan perasaan kontras dan menyampaikan 

perasaan. Menerapkan texture yang berlawanan dapat memperkuat pesan yang 

ingin disampai, dan sedangkan membuat texture yang berpola dengan bagus dapat 

menciptakan suatu harmonisasi (hlm.102). 

 Tipographic dalam motion grafs 

Menurut Taylor (2011) motion graphic desainer memiliki kesamaan dalam 

mendesain tipografi yang digunakan untuk printing, persamaan nya adalah printing 

desain tipografis memiliki desain yang statis, konten yang terbaca, dilayout dengan 

rapi, dan harus membuat kesatuan. Di mana seorang motion graphic harus 

melakukan semua itu dan bertambah dengan dimensi dan animasi yang dilakukan 

didalam footage, seperti menggerakkan tipo, objek, dan kamera. 
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 Motion dalam motion graphic 

Taylor (2011) mengatakan motion dalam motion graphic adalah suatu elemen yang 

membedakan dari semua desain yang ada. Dalam motion sendiri terdapat tiga 

elemen dasar yaitu kecepatan, arah, dan jalur yang dilalui oleh objek itu sendiri 

(hlm.101). Dijelaskan kembali oleh Krasner (2013) bahwa motion merupakan 

bahasa universal yang digunakan sehari – hari. Dalam desain motion digunakan 

guna meningkatkan daya pukul dari konten yang dianimasikan. Motion juga dapat 

menambah arti dari sebuah informasi dan dapat meningkatkan ke efisienan dalam 

menyampaikan informasi (hlm. 164).  

 

 

 

Perancangan Sosialisasi...,Harryanto,FSD UMN,2017




