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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tahapan-tahapan sistematis di dalam 

perancangan tugas akhir. Metode penulisan ini mencangkup semua kegiatan 

dalam pemecahanan permasalahan tugas akhir. Metode yang digunakan penulis 

dalam tugas akhir ini adalah kualitatif, yaitu dengan analisis membahas satu 

persatu masalah. 

Dalam tugas akhir ini, penulis akan menciptakan opening title untuk film 

pendek yang berjudul Venatus. Opening title tersebut berupa animasi yang 

berdurasi satu menit tiga puluh detik. Hasil akhir karya berupa video / movie dan 

akan disatukan dengan hasil akhir editing film pendek. 

Teknis pembuatan animasi menggabungkan beberapa elemen seperti motion 

graphic, tipografi, visual effect, sound effect dan musik. Style animasi yang 

digunakan berupa semi-realis dan pewarnaannya menggunakan warna-warna 

monochromatic dari color wheel. Animasi bersifat naratif yang merupakan prolog 

dari film pendek Venatus.  

 

3.2. Konseptual opening title 

Tahapan-tahapan dari pembuatan tugas akhir ini meliputi, 

 

 

Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013
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Gambar 3.1. Bagan Proses Kerja 

 

Praproduksi 
• Brie/ing 
• Ide 
• Character Design 
• Environment Design 
• Storyboard 

Produksi 
• Animatics 
• Backgrounds 
• Animation 
• Digital Coloring 

Pascaproduksi 
• Digital Visual Effect 
• Compositing 
• Output 
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3.2.1. Praproduksi 

Pada tahap praproduksi, penulis mempersiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan pada saat produksi. Selain itu, penulis juga melakukan beberapa 

eksperimen produksi terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan 

yang akan terjadi pada saat produksi. Tahapan-tahapan dalam praproduksi 

meliputi, 

 

3.2.1.1. Briefing 

Proses paling awal yaitu melakukan briefing dengan sutradara dan produser 

untuk mendapatkan informasi dan referensi dalam pembuatan karya. 

Objective dalam pembuatan opening title ini yaitu selain untuk 

menyampaikan credit untuk orang-orang yang terlibat dalam film, opening 

title ini juga berfungsi untuk membangun tone dan mood sebelum film 

dimulai. Tone dan mood yang disampaikan melalui opening title ini yaitu 

fun, misterius, gore, sekaligus menegangkan. Target audience untuk film ini 

yaitu untuk publik pecinta film action yang telah dewasa atau 18 tahun ke 

atas. 
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3.2.1.2. Ide 

Dunia hyper realistic adalah konsep utama dari opening title Venatus. 

Konsep ini didasarkan oleh karakteristik dari film Venatus itu sendiri yang 

menggunakan setting di dalam dunia video game. Dalam dunia video game 

divisualisasikan dengan musuh-musuh yang imajinatif, tingkatan level 

kesulitan, perhitungan health bar, dan lain-lain. 

 

 

Gambar 3.2. Contoh Dunia Video Game Venatus 

 

Opening title sepenuhnya dibuat berupa animasi 2d serta elemen-

elemen pendukung seperti motion graphic, visual effect, tipografi, dan lain-

lain. Style untuk animasi yaitu semi-realis, karena sesuai dengan konsep 

dunia game yang cukup mirip dengan dunia nyata. 
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Gambar 3.3. Contoh Animasi 2d Dengan Style Semi-realis 

 

3.2.1.3. Sinopsis 

Opening title yang penulis buat merupakan prolog dari film Venatus, 

menceritakan Jo dempsey, karakter utama dari game Venatus yang harus 

melawan banyak musuh dan melewati banyak level kesulitan untuk 

menolong tunangannya dari kematian. 
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Gambar 3.4. Level Kesulitan dalam Film Venatus 

 

Level kesulitan yang ditampilkan dalam opening title yaitu level 4, 5, 

dan 8. Setiap level akan memiliki desain dunia dan karakter yang berbeda 

sesuai dengan nama tema atau judul level tersebut. 

 

3.2.1.4. Character design 

Style yang digunakan untuk karakter dalam animasi yaitu semi-realis. 

Desain karakter utama menggunakan referensi dasar  dari karakter filmnya. 

Pengambaran anatomi badan dan kostum Jo Dempsey menggunakan 

referensi dari foto live-action pemainnya, namun disederhanakan sesuai 

style yang digunakan. Sifat dari Jo Dempsey juga mengikuti dari sifat 

karakter pada film live-actionnya, yaitu pemberani, rela berkorban, dan 

pantang menyerah. Traits dari karakter Jo Dempsey yaitu selalu menyalakan 

rokok setiap saat, hal ini juga diimplementasikan pada karakter animasinya. 
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Gambar 3.5. Perbandingan Foto dan Sketsa Karakter Jo Dempsey 

 

Desain karakter lainnya seperti Teddy Bear, Zombie, dan Army 

merupakan karakter original yang dibuat penulis. Referensi  untuk karakter-

karakter tersebut didapatkan melalui internet. Setiap karakter dibuat mirip 

dengan referensi subjek yang sama pada dunia nyata. 

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



  

 

 36 

 

Gambar 3.6. Referensi dan Sketsa Karakter Anak 

 

 

Gambar 3.7: Referensi dan Sketsa Karakter Teddybear 
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Gambar 3.8. Referensi dan Sketsa Karakter Zombie 

 

Gambar 3.9. Character Facial Expression 
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3.2.1.5. Environment design 

Desain untuk environment sesuai dengan tema stage yang dilalui oleh 

karakter utama. Konsep desain dari stage the teddyland adalah dunia dimana 

teddybear yang jahat menguasai dunia tersebut, lalu kemudian memburu 

seorang anak yang terjebak di dalamnya. Di dalam teddyland, teddybear 

yang kuat membunuh teddybear yang lemah, maka setting yang penulis 

ciptakan berupa tanah lapang yang luas dipenuhi kuburan dari teddybear 

yang lemah. 

 

 

Gambar 3.10. Sketsa Konsep Kuburan Teddybear 

 

Konsep dari stage the graveyard yaitu dunia yang dipenuhi oleh para 

Zombie yang bangkit dari kubur untuk mencari daging manusia, maka 

kuburan tempat mereka bangkit adalah setting yang cocok untuk stage 

tersebut 
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Gambar 3.11. Sketsa Konsep Kuburan 

 

Terakhir adalah stage the city, sebuah kota yang dikuasai oleh militer 

yang akan menghadang siapapun yang masuk ke dalam kota tersebut. 

Setting yang diciptakan penulis yaitu berupa landscape kota dengan gedung-

gedung tinggi di dalamnya. 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa Konsep Landscape Kota 
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3.2.1.6. Storyboard 

Storyboard dibuat secara kasar dengan gambar tangan. Setiap panel berisi 

shot gambar dan keterangan action. Penyusunan untuk environment, effect 

dan kamera juga direncanakan pada tahap ini, karena sangat membantu 

untuk membangun perspektif dari sebuah scene. Berikut adalah storyboard 

yang penulis buat untuk opening title Venatus, 

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



  

 

 41 
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Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013



  

 

 44 
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Gambar 3.13. Storyboard Opening Title Venatus 

 

Hasil dari storyboarding dijadikan preview untuk sutradara dan 

produser, sehingga dapat meyakinkan mereka untuk mengerti mengenai 

konsep yang akan dibuat. 
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3.2.2. Produksi 

Tahapan kedua yaitu produksi, proses ini mencangkup perancangan animatic 

hingga perancangan environment, dimana semua ide yang telah dipersiapkan akan 

diwujudkan dalam bentuk suatu karya. Proses produksi mencangkup, 

  

3.2.2.1. Animatic 

Animatic dibutuhkan untuk memvisualisasikan pergerakan dan timing dari 

storyboard. Hal yang ditunjukan di dalam animatic meliputi pergerakan 

karakter, effect, camera angle. Selain itu, pada sudut kiri bawah frame 

previs ditambahkan durasi waktu untuk memberi tanda jika ada perubahan 

teknis pada waktu tertentu. 

 

 

Gambar 3.14. Screenshot Previs Opening Title Venatus 
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Setelah animatic di sinkronisasi dengan soundtrack yang telah dibuat, 

preview dapat dilakukan dan mulai terlihat hasil akhir dari karya. 

 

3.2.2.2. Animasi 

Teknik animasi yang digunakan yaitu frame-by-frame animation yang 

digambar secara digital. Setiap shot digambar beberapa key frame atau pose 

karakter, kemudian digambar in-between frame atau transisi dari key frame 

sehingga gerakan lebih halus. 

 

 

Gambar 3.15. Contoh Frame by Frame Animation Venatus 
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3.2.2.3. Digital coloring 

Setelah animasi selesai dibuat, coloring dapat dilakukan. Coloring 

dieksekusi dengan digital pen dan software Photoshop. Style pewarnaan 

yaitu cell-shading sesuai dengan style karakter yang semi-realis.  

 

Gambar 3.16. Contoh Hasil Digital Coloring Karakter 

 

Tone warna yang digunakan berubah-ubah sesuai dengan tema dan 

atmosfir stage. 
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Gambar 3.17. Contoh Tone Warna 

 

Karakter warna untuk stage the teddyland adalah orange, karena 

orange memberi kesan kuat, agresif, menyenangkan, dan menantang 

(Sutton,2004). Warna ini cocok untuk membuka dan memperkenalkan 

atmosfir dalam film Venatus. 

Pada stage selanjutnya, the graveyard, warna yang digunakan yaitu 

warna ungu untuk menimbulkan atmosfir misterius dan magical. Warna 

tersebut menyesuaikan dengan suasana kuburan, selain itu cocok untuk 

memperkenalkan karakter Zombie dalam stage ini. Untuk stage terakhir, the 

city,  menggunakan warna biru, karena biru menimbulkan ketenangan, 

kenyamanan, dan keseriusan. Warna biru menjelaskan ekspresi dan karakter 

Jo Dempsey saat di dalam stage tersebut. Selain warna-warna tersebut, 

penulis juga menggunakan warna achromatic untuk beberapa shot yang 
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tidak berhubungan langsung dengan plot utama, warna ini digunakan untuk 

juga dapat memberi image ketakutan, kejujuran, dan kebenaran. 

Selain menggunakan warna-warna tersebut sebagai warna dasar, 

penulis juga menggunakan warna-warna yang berdekatan dengan warna 

tersebut pada color wheel atau disebut juga analogous colors. Warna 

tersebut memudahkan mata untuk membaca sekaligus dapat memberi 

empasis kepada warna yang bertentangan dengan warna tersebut. 

 

 

Gambar 3.18. Contoh Empasis Warna Merah 

 

3.2.2.4. Background 

Teknis pembuatan background mengunakan software 3d yaitu Maxon 

Cinema 4d. Style untuk rendering menyesuaikan dengan style karakter yaitu 

cell-shading. 
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Gambar 3.19. Interface Maxon Cinema 4d 

 

Gambar 3.20. Contoh Hasil Render dengan Style Cell-shading 

 

3.2.3. Pascaproduksi 

Proses terakhir dalam pembuatan opening title ini adalah pascaproduksi, yaitu 

proses editing dari seluruh hasil produksi menjadi satu video opening title. Proses 

ini meliputi, 
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3.2.3.1. Digital visual effect 

Visual effect yang digunakan dalam animasi ini yaitu asap, darah, lens flare 

dan sword trail. Keseluruhan effect dibuat secara digital dengan 

menggunakan software Adobe Photoshop dan After Effect. 

 
 
 

 

Gambar 3.21. Contoh Digital Visual Effect 

 

3.2.3.2. Compositing dan editing 

Compositing dilakukan untuk menyatukan banyak komponen atau elemen 

menjadi satu kesatuan shot. Komponen dapat berupa animated sequence, 
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visual effect, background, foreground, tipografi, sound effect dan scoring. 

Editing dilakukan dengan menggunakan software Adobe After Effect. 

 

 

Gambar 3.22. Interface Adobe After Effect 

 

3.2.3.3. Rendering 

Hasil dari editing opening title di-render sebagai Quicktime movies dan 

kemudian movie files tersebut di-import kembali ke dalam software editing 

untuk film pendek Venatus.  

Resolusi untuk hasil render disamakan dengan resolusi dari film 

perndek tersebut yaitu 1920x1080 px dengan framing anamorphic 

 

3.3. Comparison 

Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis membandingkan langsung workflow 

antara opening title Venatus dengan opening title Super yang diperoleh dari 

Perancangan Opening..., Baswara Raspati Mursyid, FSD UMN, 2013
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referensi video behind the scene dan interview studio produksi Puny oleh 

Jonathan Dube. 

Perbandingan workflow dalam perancangan opening title Super dan opening title 

Venatus sebagai berikut, 

 

Opening Title Super Opening Title Venatus 

Ide Ide 

Sketsa Character Design 

Character Design Environment Design 

Styleframe Storyboard 

Animatic Animatic 

Animation Production Animation & Environment 

Coloring Digital Coloring 

Compositing Digital Visual Effect 

Rendering Compositing 

-- Rendering 

Gambar 3.23. Tabel Perbandingan 

 

Dalam hal proses perancangannya, opening title Venatus memiliki banyak 

kesamaan dengan opening title Super, karena keduanya menggunakan standard 

workflow dari pembuatan animated film. Perbedaan mendasar terdapat pada 

pendekatan style gambar yang digunakan, Super menggunakan style sketch and 

toon, sehingga proses styleframe sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil 
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akhir yang diinginkan, lain halnya dengan opening title Venatus yang 

menggunakan style cell-shading, dimana hasil akhir lebih mudah untuk dicapai, 

namun pendalaman konsep karakter dan environment lebih dibutuhkan, maka 

penulis melakukan proses karakter dan environment design untuk menggantikan 

proses styleframe. 
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