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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sinematografi masuk di Indonesia sejak lama. Sinematografi dalam bentuk film 

mampu membawa bangsa Indonesia menuju eksistensi yang banyak bangsa 

lakukan sebagai hiburan dan media berkomunikasi. Menurut Monaco (2000), film 

adalah media dalam berkomunikasi yang mampu mengukur nilai – nilai dalam 

etik dan estetik berupa gambar bergerak. (Monaco, 2000, hlm. 17) 

Film terbagi atas film fiktif dan film dokumenter. Film fiktif terbagi lagi 

menjadi film live action dan film animasi. Animasi sudah mengalami 

pengembangan yang pesat di Indonesia. Animasi adalah gambar yang bergerak 

yang memiliki cerita atau konten di dalamnya, seperti yang dikatakan oleh 

Johnston dan Thomas (1981), bahwa animasi adalah sekumpulan bentuk gambar 

atau proyeksi foto objek bergerak pada suatu layar dalam kecepatan konstan. 

(Johnston dan Thomas, 1981, hlm. 13) 

Dalam pembuatan animasi membutuhkan banyak persiapan awal yang 

penting agar karya film animasi itu bisa sukses dan disukai penonton. Pre 

production yang baik sangat dibutuhkan filmmakers agar berjalan dengan efisien 

dan lancar. Tahap pre production meliputi pembuatan ide awal, script, storyboard, 

concept arts, mood color, dan animatic. Filmmakers harus merancang storyboard 

agar dalam proses produksi dapat berjalan lancar dan efisien. Storyboard adalah 

suatu persiapan penting dalam membuat sebuah film atau animasi. Dengan 
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membuat storyboard, produser mampu menghemat waktu dan budget dalam 

pembuatan film. Seperti yang dikatakan Bryne (1999), storyboard adalah versi 

awal visual sebuah projek film atau animasi. Bila script adalah sesuatu rencana 

verbal dari sebuah cerita, storyboard merupakan suatu rencana penggambaran 

sebuah cerita. (Bryne, 1999, hlm. 1) Jadi, bisa dikatakan kalau storyboard adalah 

patokan visual yang dibutuhkan animator untuk membuat sebuah film animasi.  

Penulis memilih perancangan shot di film animasi 2 dimensi “Syndrome” 

karena penulis ingin mencari tahu shot apa saja yang dapat membuat kesan horor 

dalam film animasi 2 dimensi “Syndrome”. 

Hal di ataslah yang mendorong penulis untuk melakukan riset tentang 

perancangan shot dalam membangun suasana horor di film animasi 2 dimensi 

“Syndrome”. 

Penulis memilih topik tersebut karena horor dekat dengan banyak orang, 

semua orang punya ketakutannya tersendiri. Dengan studi literatur tentang shot 

dan horror genre, saya akan mudah mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan 

pembangunan kesan horor pada shot film animasi 2 dimensi “Syndrome”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang shot untuk film animasi pendek 2 dimensi bergenre horror 

“Syndrome” ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan topik dalam Tugas Akhir ini adalah: 
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1. Penulis hanya membahas shot dan cutting yang mampu mendukung 

terciptanya suasana horor 

2. Perancangan shot akan dibatasi pada scene 3 shot 14,15 dan scene 4 shot 6 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Merancang shot untuk menghasilkan efek menegangkan bagi audiens dalam 

animasi 2D bergenre horror “Syndrome”. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Dengan penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui shot apa saja yang efektif dalam 

menciptakan suasan horor dalam sebuah film animasi 2 dimensi. 

1.6. Metode Penelitian 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

2. Observasi 

3. Eksperimen 

1.7. Metode Perancangan 

Pada penelitian ini pertama-tama penulis mengumpulkan data studi pustaka 

melalui buku dan internet yang membahas tentang shot dan horror untuk 

memperluas wawasan dan memahami lebih rinci tentang topik ini. Selanjutnya 

penulis melakukan observasi pada beberapa film live-action maupun animasi 
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untuk mendapatkan referensi yang sesuai dengan tuntutan cerita yang ingin 

disampaikan. Kemudian, penulis melakukan eksperimen berdasarkan data-data 

yang penulis dapatkan melalui studi pustaka dan observasi, dari eksperimen ini 

penulis akan membandingkan berbagai teknik dan penataan untuk mendapatkan 

suasana yang ingin dituju. Setelah melawati semua metode di atas penulis akan 

memulai perancangan shot untuk menciptakan kesan horor pada film yang 

dikerjakan penulis. 

1.8. Timeline 

Tabel 1.1 Timeline Perancangan 

 

1.9. Skematika Perancangan 

 Merancang topik pembahasan 

 Membentuk cerita/sinopsis film yang akan dibuat 

 Membuat timeline pengerjaan 

 Melakukan studi pustaka pada buku dan internet 

 Melakukan observasi pada film live-action dan animasi 

 Melakukan eksperimen dengan sketsa hasil studi pustaka dan observasi 

 Merancang perancangan shot pada film yang dikerjakan penulis
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