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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1. Sejarah Animasi  

Animasi tidak dapat terjadi jika tidak memahami mengenai prinsip dasar dari mata 

manusia, yaitu persistence of vision.  Fenomena ini berkaitan dengan kemampuan 

mata kita untuk mengingat  sebuah gambar yang ditampilkan selama beberapa 

detik sebelum akhirnya hilang. Otak kita membuat ilusi gerak dari beberapa 

gambar diam yang ditampilkan secara berlanjut (Krasner, 2009). 

Pada tahun 1825, Peter Mark Roget, seorang peneliti dari University of 

London, menerbitkan teori “Persistence of Vision with Regard to Moving 

Object”. Menurut teori ini, gambar yang kita lihat akan tertangkap oleh mata dan 

tertahan oleh retina kita dalam hitungaan kurang dari satu detik sebelum 

digantikan oleh gambar lainnya. Jika pergantiaan gambar ini berlangsung sangat 

cepat, maka mata kita akan melihatnya tidak lagi sebagai gambar yang diam 

melainkan sebuah gerakan. Teori ini memdorong orang untuk mengekplorasi 

penelitian lebih jauh untuk 50 tahun mendatang. 

Setahun kemudian,  tahun 1825, John A. Paris, menciptakan sebuah mainan  

yang disebut Thaumatroupe, sebuah lingkaran yang terdapat gambar berbeda pada 

kedua sisinya dan terdapat tali untuk memutar lingkaran tersebut. jika lingkaran 

itu berputar dengan cepat, kedua gambar itu akan terlihat menyatu. 

Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013



  

 

 6 

 

Gambar 2.1. Contoh Disk Thaumatroupe  
(Motion Graphic Design, 2008, hal: 6) 

 

Pada tahun 1832, seorang ilmuan Belgia, Joseph Plateau, menciptakan suatu 

alat yang disebut Phenakistiscope. Alat ini terbuat dari pivot dan karton yang 

berbentuk lingkaran yang berisi urutan gambar. Jika alat ini diputar, maka terlihat 

gambar akan bergerak jika kita memfokuskan mata kita pada satu gambar. 

 

 

Gambar 2.2. Contoh Phenakistiscope  

(http://www.exeter.ac.uk/bdc/young_bdc/animation/phenak.jpg) 
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Setelah munculnya Phenakistiscope, muncul alat yang dapat lebih baik 

dalam menampilkan ilusi gerak bernama Zeotrope. Alat ini ditemukan oleh 

William Hirner di tahun 1834 kemudian dilanjutkan oleh Pierre Devignes tahun 

1860, Zoetrope adalah silinder yang dipasang pada poros dan pada pada silinder 

ini terdapat bilik-bilik yang disusun berurutan.   

Ilusi gerak dapat mucul ketika bilik ini diputar. Kemudian, banyak alat-alat 

baru bermunculan seperti Praxinoscope, Kinematoscope, Fantascope. Hal ini 

menunjukan bahwa pada jaman itu, banyak orang mulai tertarik pada moving 

images. 

 

 

Gambar 2.3. Zoetrope dan Praxinoscope  

(Motion Graphic Design, 2008, hal: 6,7) 

 

2.2. Sejarah Sinematografi 

Pada tahun 1888,  Thomas Alva Edison dan assitennya William Kennedy Laurie 

Dickson membuat sebuah alat yang nantinya menjadi dasar dari proyeksi video 
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modern,  Kinethoscope. Alat ini membuat ilusi gerak dari gambar-gambar yang 

terdapat pada “strip film”. Mereka juga menciptakan Kinetograph, kamera yang 

bisa menangkap gambar dengan kecepatan tinggi.  

Film Selluloid mulai dikembangkan oleh Hannibal W. Goodwin, kemudian 

diproduksi George Eastman di tahun 1889. Gulungan film ini dapat menyimpan 

gambar dalam jumlah yang banyak, jauh lebih banyak daripada Zoetrope dan 

Praxinoscope. 

Di Jerman, Louise dan Auguste Lumiere mulai mengembangkan alat berupa 

roda berdiameter 14-cm yang disebut Kinora. Ketika roda tersebut diputar, 

gambar di tayangkan secara cepat di depan sebuah lensa sehingga memberi ilusi 

gerak. Kemudian di tahun 1890-an, Lumiere bersaudara mengembangkan 

Cinematographe, Cinematograph di dalam bahasa yunani berarti ‘menyalin 

gerakan’. Alat ini merupakan kamera, printer, sekaligus projector pertama yang 

diproduksi secara massal. Pada saat itu juga, film sinematografi pertama kali 

ditayangkan di depan publik dengan diproyeksikan pada layar yang lebar. 

 

 

Gambar 2.4. Contoh Cinematographe  

(Motion Graphic Design, 2008, hal: 8) 
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2.3. Motion Graphic dan Animasi 

Sejalan dengan perkembangan industri perfilman di tahun 1950-an, mulai 

terbentuklah wajah baru dari desain grafis yaitu motion graphic. Tokoh-tokoh 

Viking Enggeling, Oscar Fischinger, Hans Richter  telah bereksperimen dengan 

media-media grafis untuk menciptakan ilusi gerak sejak 1920-an. Namun 

akhirnya publik menyadari tentang motion graphic setelah munculnya opening 

title dari Saul Bass di tahun 50-an  

Motion grafis merupakan salah satu media atau salah satu sub dari ilmu 

desain grafis yang banyak digunakan dalam periklanan (TVC), film berupa title 

sequence, opening atau promo program TV, ataupun station id TV dan ada juga 

digunakan untuk video clip music, atau profil perusahaan.  

Animasi tradisional atau digital belum tentu bisa dikatakan motion graphic 

karena di dalam animasi lebih menggarap ide dan alur cerita , sedangkan dalam 

motion graphic hal tersebut bukanlah menjadi hal yang utama. Motion graphic 

umumnya merupakan gabungan dari potongan-potongan desain atau animasi yang 

berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis. 

Media visual tersebut dapat berupa elemen yang berbeda seperti 2d atau 3d 

animasi, video, film, tipografi, illustrasi, fotografi, dan musik. 

Beberapa sifat dan karakteristik dari Motion graphic yaitu,  

1) Motion graphic berupa dua dimensi, namun dapat menciptakan ilusi 

gerakan tiga dimensi melalui elemen desain. Pada layar terlihat sebagai 

gambar dan memiliki proyeksi panjang dan lebar, tetapi tidak ada 

kedalaman (Franz, 2003). 
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2) Motion graphic tidak harus benar-benar berpindah posisi, asalkan ada 

sesuatu yang berubah dalam jangka waktu tertentu pada objek tersebut. 

3) Motion graphic yang sering digunakan dalam interaktif multimedia, tetapi 

dapat juga disajikan secara linear dan user tidak memiki kendali atas 

motion graphic tersebut. 

 

2.4. Sejarah Title Sequence 

Sejarah awal film title bisa dilihat dari era film bisu, dimana credit di masih 

ditunjukan di atas sebuah kartu berisi teks. Text tersebut berupa tulisan tangan 

berwarna putih yang berada di atas background hitam yang memberikan informasi 

mengenai judul film, nama-nama orang yang terlibat, dialog dan action untuk 

sebuah scene. Kemudian kartu tersebut disisipkan kedalam susunan film. Setelah 

ditemukannya suara, title mulai berkembang menjadi naratif dan menjadi sebuah 

bentuk seni (Krasner, 2008). 

 

 

Gambar 2.5. Contoh Title Card  

(http://www.ladylumberjack.ca/images/title-card-example-1.jpg) 
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2.5. Opening Title Sequence 

Movie title sequence merupakan ekspresi motion graphic yang paling murni 

karena ada kebebasan di dalamnya. Namun kebebasan yang menuntut karena 

harus mempertimbangkan konsep, cerita, apa yang Anda hendak sampaikan serta 

juga dukungan sutradara dan produser yang terlibat (Donellon, 2009). 

 Opening title suatu film akan menjadi gambar pertama yang akan 

penonton saksikan ketika film dimulai.  Oleh karena itu, title tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk membuat konteks, menbangun atmosfir dan tone film 

(Kramer, 2008). 

 Saul Bass, seorang desainer grafis yang dianggap menjadi pionir motion 

graphic dan innovator dari seni title sequence. Di tahun 1954, Bass membuat 

opening title pertamanya untuk film dari Otto Preminger, Carmen Jones. Hasil 

karya Bass tersebut telah merubah konsep film title yang selama ini ada di benak 

penonton.  

 

 

Gambar 2.6. Opening Title Carmen Jones  

(http://annyas.com/screenshots/images/1954/saul-bass-carmen-jones-title-sequence.jpg) 
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Tokoh yang juga berpengaruh dalam perkembangan seni title sequence yaitu 

Kyle Cooper. Ciri khas dari karya Cooper adalah  menggunakan teknik komputer 

untuk menggabungkan olahan digital dan konservatif dalam pembuatan opening 

title-nya. Cooper telah membuat lebih dari 100 opening title untuk film dan 

program TV, salah satu hasil karyanya yang fenomenal yaitu opening title untuk 

film dari David Fincher, Se7en (1995).   

 

2.6. Prinsip Sinematografi 

Dalam perancangan opening title, desainer membutuhkan pengetahuan dasar 

mengenai dasar-dasar prinsip sinematografi yang berhubungan dengan video dan 

film. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan proyek yang 

berhubungan dengan konten live-action adalah (Kramer, 2008), 

 

2.6.1.  Lighting dan Contrast 

Lighting atau pencahayaan merupakan aspek visual yang patut diperhatikan dalam 

sinematografi, karena pencahayaan yang didesain harus mendukung konsep dan 

cerita.  

Lighting idealnya dibagi dalam tiga peran sesuai kebutuhannya, yaitu key 

light, fill light, dan back light. Key light adalah pencahayaan utama yang 

digunakan untuk menerangi subjek. Fill light adalah pencahayaan yang digunakan 

untuk memperhalus bayangan dari key light. Intensitas cahaya yang digunakan 

biasanya relatif lebih kecil dari key light. Kemudian, back light digunakan untuk 

menerangi foreground agar terdapat pembatas antara foreground dan background. 
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Contrast merupakan rasio ukuran dari terang menuju gelap. Contrast 

biasanya digunakan dengan pencahayaan senatural mungkin, namun dalam 

beberapa film yang bergenre horror dan noir, menggunakan high contrast dengan 

lighting terbatas untuk mendramatisir cerita. 

 

 

Gambar 2.7. Three Point Lighting  

(Motion Graphic Design, 2008, Hal: 188) 
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2.6.2. Depth-of-field dan Focus 

Depth-of-field atau DOF adalah efek munculnya kedalaman jarak pada bagian 

depan dan belakang scene akibat dari ketajaman fokus. Hal ini dapat 

dimanfaatkan dengan mengatur lighting, bukaan lensa, dan jarak antara lensa dan 

objek yang fokus (focal distance). DOF dapat dipersempit untuk mengalihkan 

perhatian penonton pada objek yang fokus, sedangkan DOF juga dapat diperluas 

untuk memperkenalkan suatu setting atau subjek pada penonton. 

Focus merupakan ketajaman suatu gambar dalam sebuah scene.  Racking 

focus yaitu merubah fokus dari satu objek ke objek lain dalam suatu scene. Teknik 

ini dapat dimanfaatkan untuk membawa perhatian penonton kepada dua subjek 

yang berinteraksi. 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Racking Focus  

(Motion Graphic Design, 2008, Hal: 188) 

 

2.6.3. Camera Angle, Shot Size, dan Camera Movement 

Pengambilan sudut kamera dapat mempengaruhi perspektif penonton dalam 

melihat suatu shot. High angle shot dapat membuat karakter terlihat lebih kecil, 

lemah, dan tidak berdaya. Eye level shot menimbulkan kestabilan dan subjek 
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dapat terlihat dengan lebih jelas. Low angle shot biasanya digunakan untuk 

memperlihatkan karakter yang besar, kuat, dan sombong. 

Selain angle kamera, jarak dan ukuran shot dapat diatur untuk 

mendukung sebuah cerita (Bancroff, 2012). 

1) Extra wide shot yaitu shot dari jarak sangat jauh untuk menampikan 

keseluruhan setting. 

2) Wide shot yaitu shot yang menunjukan sebagian lokasi dengan karakter 

di dalamnya. 

3) Medium shot yaitu shot yang menampilkan karakter dari pinggang ke 

atas 

4) Over-the-shoulder shot atau OS digunakan untuk memperlihatkan aktor 

berinteraksi dengan aktor lain. 

5) Close-up shot yaitu hot yang menampilkan karakter dari pundak ke atas  

6) Extreme close-up biasanya shot dari jarak dekat untuk menampilkan 

objek tertentu seperti mata. 

Beberapa teori dasar dari teknik pergerakan kamera atau camera 

movement juga dapat digunakan untuk membangun dimensi sebuah frame.  

1.) Pan : gerak kamera mendatar, 

2.) Tilt : gerak kamera ke atas atau ke bawah, 

3.) Dolly/truck : maju atau mundur dengan alat tambahan, 

4.) Follow : kamera bergerak mengikuti objek, 

5.) Zoom : mengerakan lensa kamera maju atau mundur, objek atau subjek 

yang di shoot di usahakan ukurannya sama, 
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6.) Pedestal : kamera bergerak secara Pedestal atau Horizontal tapi tetap 

mengarah pada objek atau subjek, 

7.) Motion path : kamera menggunakan jalur tertentu sesuai rencana, 

biasanya menggunakan alat tambahan agar kamera dapat bergerak 

bebas seperti menggunakan crane atau track yang melingkar (Gumelar, 

2011). 

 

2.7. Tahapan-Tahapan dalam pembuatan Title Sequence 

Workflow yang penulis gunakan dalam pembuatan tugas akhir yaitu, 

(Darmono,2011) 

 

2.7.1. Praproduksi 

Pada tahap ini, hampir semua elemen untuk proses produksi akan dipersiapkan. 

Setiap keputusan yang akan dibuat pada tahap ini akan menjadi fondasi bagi 

semua yang akan dibangun berikutnya (Irving,2010). 

 

2.7.1.1. Briefing 

Tahap pertama dalam praproduksi yaitu briefing dengan produser dan 

sutradara mengenai objective dan target audience untuk title sequence, 

karena masing-masing perspektif yang berbeda. 
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2.7.1.2. Riset 

Riset adalah hal salah satu kunci menentukan konsep dan desain. Terlalu 

cepat masuk ke dalam proses kreatif dapat berbahaya, karena waktu dan 

energi akan terbuang sia-sia pada ide-ide yang kurang sesuai dengan konsep 

yang dibuat. 

 

2.7.1.3. Syleframe 

Kemudian seluruh elemen untuk produksi akan di desain, dimulai dari 

pemilihan style yang akan digunakan dalam title sequence. Ada banyak 

kategori gambar yang dapat dijadikan referensi styleframe yang akan 

digunakan, seperti fotografi, typofgrafi, illustrasi, abstrak, dan sebagainya, 

namun tetap tergantung dengan tema dan pesan yang terkandung di 

dalamnya. 

 

Gambar 2.9. Styleframe Super  

(http://cdn.artofthetitle.com/assets/resized/sm/upload/2t/za/yt/4p/s_styleframe-0-1280-0-1024.jpg) 
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2.7.1.4. Pixel Art Style 

Pixel art merupakan style gambar dan animasi dari yang terdiri dari susunan 

pixel-pixel block. Style sering digunakan pada konsol-konsol game di tahun 

1980an yang menggunakan prosessor 8-bit. Prosessor 8-bit memberi 

beberapa keterbatasan kepada desainer game, contohnya pada konsol NES 

atau Famicom, hanya 54 warna pixel yang dapat dipilih untuk background, 

karakter, dan elemen lainnya dan total resolusi layar hanya  256x240 pixels 

yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun style ini masih sering 

digunakan hingga saat ini untuk game handheld, icon web, GUI dan 

sebagainya karena kemudahan dan keunikannya. 

 

 

Gambar 2.10. Perbandingan grafis 8-bit dan 64-bit  

(http://2dwillneverdie.com/wp-content/themes/2DWillNeverDie/images/intro-2.png) 
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2.7.1.5. Concept art 

Concept art memberi kebebasan seorang desainer mencoba suatu rencana, 

untuk melihat dimana kesalahan pada suatu ide berada, kemudian 

menyelesaikannya sebelum diberikan kepada klien dan sebelum benar-benar 

memulai produksi. Biasanya berbentuk gambar tangan dari suatu ide desain. 

Seorang desainer biasanya membawa sebuah buku catatan kecil untuk 

menggambar ide-idenya yang muncul di kepala. 

 

 

Gambar 2.11. Concept Art Super 
(http://cdn4.artofthetitle.com/assets/sm/upload/4a/1p/5i/hd/s_sketch_color.jpg) 

 

 

 

 

Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013



  

 

 20 

2.7.1.6. Character design 

Character terdiri dari tampilan luar atau fisik dan perilaku atau personality 

yang kita berikan pada suatu tokoh yang telah kita desain dan gambar, 

hingga si tokoh tersebut mempunyai sifat-sifat yang kita berikan (Gumelar, 

2011). 

Personality membedakan peran karakter tersebut satu dengan lainnya,  

apakah dia berperan sebagai good character, bad character, atau wise 

character.  

Pemilihan suatu sifat dari karakter yang kita buat dapat melalui 

pertimbangan seperti, aksen, kostum, gaya rambut, aksesoris, tempat 

tinggal, lingkungan dan keunikan atau kebiasaan karakter tersebut. Untuk 

mengenal lebih dalam mengenai karakter yang kita dibuat, perlu 

menggambar beberapa ekspresi wajah dan pose yang berbeda dari karakter 

tersebut. 

 

Gambar 2.12. Contoh Character Design  

(http://www.totalmediabridge.com/wp-content/uploads/2010/07/David_CharacterSheet_FIN2.jpg) 
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2.7.1.7. Storyboard 

Setelah konsep telah di setujui, tahap selanjutnya yaitu storyboarding. 

Storyboard adalah kumpulan gambar atau frame yang menunjukan secara 

visual, alur kejadian yang berjalan dari awal hinga akhir dan transisi yang 

terjadi diantarnya. Eksekusi dari storyboard dapat berupa sketsa cepat 

hingga berupa gambar yang telah diwarnai dengan rapi tergantung 

kebutuhan sutradara dan faktor lain seperti waktu dan dana. 

 

 

Gambar 2.13. Contoh Storyboard  
(http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/graphics/Nano%20Hunting%201.j

pg) 

Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013



  

 

 22 

2.7.1.8. Animatic 

Proses terakhir yaitu animatics. Animatics merupakan pengembangan dari 

storyboard dengan memberi kehidupan pada gambar dan menyamakan 

gerakan dan suara yang telah dibuat. Dengan dibuatnya animatics juga dapat 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya, karena segala permasalahan dapat 

terlihat dan dapat diperbaiki sebelum proses produksi dimulai. Eksekusi dari 

animatics dapat berupa sketsa animasi, footage video, animasi 2d atau 3d 

dengan gambar tangan atau illustrasi. 

 

 

Gambar 2.14. Animatic Super  
(http://cdn3.artofthetitle.com/assets/sm/upload/s6/y8/kp/hy/s_animatic_tb2.jpg?k=f791360eec) 

 

2.7.2. Produksi 

Setelah semua perencanaan pada tahap praproduksi selesai dilakukan, maka 

dilanjutkan pada tahap produksi, yaitu tahap pengerjaan karya. Pada tahap ini, 

terdapat beberapa aktivitas sebagai berikut, 
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2.7.2.1. Animasi 

Teknis pembuatan animasi 2d menggunakan frame-by-frame animation, 

yang berarti animasi digambar satu persatu pada setiap frame. Terdapat dua 

jenis frame yaitu, key frames dan in-between frames. Key frame berguna 

untuk menjadi petunjuk untuk setiap perubahan gerakan di dalam scene. In-

between frame untuk mengisi transisi diantara Key frame, jumlahnya 

tergantung dari kecepatan dan kehalusan animasi yang diinginkan. 

 

Gambar 2.15. Contoh Frame by Frame Animation  

(Animation Survival Kit, 2008, hal: 8) 

 

2.7.2.2. Background 

Teknik pembuatan background animasi 2d secara tradisional yaitu 

menggambar pada kertas menggunakan cat air dan airbrush. Namun 

sekarang ini backgorund artist lebih memilih untuk menggambar langsung 

di komputer karena lebih praktis.  
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Seiring dengan perkembangan computer generated imaginery (CGI), 

banyak studio animasi 2d saat ini menggunakan CGI untuk menggantikan 

layer backgroundnya. Teknik seperti ini sering disebut juga 2D/3D Hybrids. 

Dengan teknik tersebut karakter tetap di animasikan dengan teknik frame-

by-frame, namun background, seperti bangunan dan pohon di buat 

menggunakan 3D CGI. Keuntungan menggunakan teknik tersebut yaitu 

lebih mudah untuk mengatur posisi kamera dan pergerakan kamera seperti 

tracking dan zooming menjadi terlihat lebih realistis. 

 

 

Gambar 2.16. Contoh 2D/3D Hybrids  

(http://i.imgur.com/kEWBl.jpg) 

 

2.7.2.3. Digital coloring 

Tahap terakhir dari produksi yaitu Coloring. Keseluruhan animasi 2d yang 

telah dibuat akan diwarnai sesuai konsep yang disetujui sebelumnya. 
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Pewarnaan setiap framenya harus solid dan konsisten, sehingga tidak terjadi 

distorsi ketika animasi dijalankan. 

Menggunakan skema warna yang unik dapat menarik perhatian 

penonton. Setiap orang memiliki reaksi emosional pada warna, reaksi 

tersebut akan mempengaruhi respon penonton pada desain yang kita buat, 

oleh karena itu pemilihan warna harus sesuai dengan pesan yang akan 

dikomunikasikan. Selain itu, intensitas pada suatu warna seperti saturation 

dan brightness juga memiliki respon emosional yang berbeda. 

Warna orange meminjam karakteristik dari warna merah dan kuning. 

Orange memberi kesan kuat, agresif, menyenangkan, dan menantang 

(Sutton,2004). Warna orange sering digunakan oleh pekerja konstruksi atau 

petugas lalu lintas karena warnanya terang dapat menarik perhatian jika 

digunakan secara efektif. 

Ungu dapat menimbulkan atmosfir misterius dan magical. Warna 

Ungu yang gelap bisa memberi kesan depresi dan keseriusan. Pada beberapa 

negara, warna ungu menggantikan warna hitam sebagai warna yang 

digunakan untuk berduka cita. 

Warna Biru menimbulkan ketenangan, kenyamanan, dan keseriusan. 

Waran tersebut banyak disukai oleh orang karena karakternya yang 

bersahabat dan terbuka. Biru juga menimbulkan kesan positif. Ketika kita 

melihat warna biru, terbayang langit dan aliran air yang tenang. 
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Warna achromatic digunakan untuk memberi image ketakutan, 

kejujuran, dan kebenaran. Warna ini memiliki arti netral dan ketidak 

terlibatan, karena warna tersebut jarang disukai dan dibenci.  

Analogous colors merupakan kumpulan warna yang bersampingan 

satu samalain pada color wheel. Warna ini memudahkan mata untuk 

membaca sekaligus dapat memberi empasis kepada warna yang 

bertentangan dengan warna tersebut. 

 

 

Gambar 2.17. Color Wheel  
(http://i201.photobucket.com/albums/aa230/keeleymk/Colour_Wheel__Complete.jpg) 

 

2.7.3. Pascaproduksi 

Pascaproduksi merupakan tahap terakhir setelah tahap produksi selesai dilakukan. 

Beberapa hal yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu,  
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2.7.3.1. Editing 

Di dalam film dan video, editing yaitu mengkoordinasikan dan 

mengabungkan beberapa shot, setiap shot terdiri dari banyak susunan frame. 

(Krasner, 2008). Komponen-komponen dalam editng meliputi,  

 

1) Music 

Editor harus mengerti bagaimana cara menentukan pace yang 

membangun mood dari opening title. Untuk menentukan pace yang tepat, 

cutting dan transisi dari elemen-elemen visual harus mengikuti tempo 

dan ritme dari musik. 

 

2) Digital visual effect 

Digital visual effect merupakan salah satu elemen visual yang dibuat 

secara digital diluar dari animasi karakter. Visual effect dapat berupa air, 

api, laser, asap, dan sebagainya. Visual effect dapat menambah kesan 

realis, drama dan atmosfir terhadap animasi yang dibuat (White,1988). 

 

3) Sound Effect 

Sound effect merupakan salah satu elemen audio selain dialog dan musik, 

membantu untuk menambah kesan realis dalam suatu scene. Suara dapat 

dibuat secara digital atau dengan teknik foley, yaitu merekam secara 

langsung efek suara yang sama dengan action pada suatu scene.  
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2.7.3.2. Compositing 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan title sequence, dimana 

semua komponen yang telah dibuat pada saat produksi akan disatukan atau 

compositing (Krasner, 2008). 

Compositing merupakan penggabungan bermacam-macam elemen 

visual yang terpisah sehinga menjadi satu kesatuan. Hal ini dapat 

dimanfaatkan unutk membuat hubungan dua elemen yang tidak mungkin 

diraih di dunia nyata sepeti menggabungkan live-action footage dengan 

graphics, visual effect dan typography. 

Di dalam pembuatan title sequence, compositing digunakan untuk 

manyatukan footage, elemen animasi, background, foreground, camera, 

efek, typography, dan musik, sehingga menjadi animasi yang harmonis. 

 

3.1.1.1. Output 

Setelah semua elemen menjadi satu kesatuan, saatnya menentukan output 

untuk title sequence yang telah dibuat. Umumnya output film title berupa 

video yang berskala sama dengan filmnya itu sendiri. 
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