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ABSTRACT

Along with the advancement of technology , the role of information in all aspects,
especially in the field of multimedia technology today , has grown rapidly , including
techniques and software . Thus the use of multimedia technology in making animated
cartoons that were previously widely used as an entertainment child - children , now has
become part of the entertainment that is enjoyed by all ages and all walks of life .

Animation movie tells the story of a chameleon named Juan who always wear
batik clothes . Juan , who was feeling tired and thirsty because the weather was so hot by
chance found a bottle filled with water on top of a refrigerator beverage that has been
abandoned . Trials began when Juan was in tremendous trouble just to get the water
bottle .

This animation character in synergy with the state describing the efforts and
unyielding struggle just to survive , so not only entertain the audience , but also contains
lessons that can be learned from this film.
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1. Pendahuluan
Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan

suatu inovasi-inovasi baru seiring dengan perkembangan pola pikir manusia yang
terus berubah kearah yang lebih maju. Teknologi komputer yang memiliki fungsi awal
sebagai alat bantu manusia dalam menyelesaikan persoalan dan masalah dalam
segala bidang kini memasuki fungsi sebagai alat penghibur. Hal tersebut ditandai
dengan semakin banyaknya produk yang berbasis komputer dalam dunia hiburan.
Salah satunya film animasi 2D.

Secara umum menganimasi suatu obyek memiliki makna menggerakan obyek
tersebut agar menjadi hidup. Makna ini dalam dunia Animasi komputer mengalami
perluasan karena sebuah obyek yang diam juga termasuk Animasi yaitu Animasi
diam (non motion), ini biasanya digunakan jika sebuah obyek hendak diperkenalkan
secara detail pada pengamat film kartun. Film kartun mulai dikenal luas sejak
populernya media Televisi yang mampu menyajikan gambar-gambar bergerak hasil
rekaman kegiatan dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jika
dikomparasikan dengan gambar foto atau lukisan yang diam (non motion) maka
secara umum film kartun disukai penonton karena mampu membangkitkan
antusiasme dan sensasional oleh karena itu, ingin diciptakan sebuah film kartun yang
singkat dan menarik.

Kemajuan teknologi animasi juga dijadikan sebagai alat bantu dalam
menyediakan informasi secara mudah dan efisien, namun dibalik kemajuan teknologi
yang ada saat ini dengan banyaknya alat bantu di negara kita sendiri masih banyak
orang ataupun industri yang memiliki keterbatasan biaya dan kemampuan dalam
penggunaan aplikasi untuk membuat animasi ataupun memiliki biaya tapi tidak
mampu menggunakannya atau sebaliknya, ditambah lagi dengan kurangnya minat
pada seni perancangan dan pembuatan film kartun pada personal yang berbeda.
Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka skripsi ini mengambil judul
Pembuatan Film Kartun 2d Yang Berjudul Juan.

2. Landasan Teori
2.1 Sejarah Animasi

Kartun gerak atau kartun yang sering muncul di layar perak/kaca, lazim
disebut sebagai kartun animasi atau film animasi. Kartun jenis ini dirintis pertama
kali oleh Jean Mary dan Emile Reynaud yang berkebangsaan Perancis dengan
system praxinoscope pada tahun 1880. Kemudian para tahun 1908, alat itu
dikembangkan oleh Emile Cohl, yang juga berkebangsaan Perancis, untuk
pembuatan sebuah film animasi yang sangat sederhana.

Sejarah perkembangan animasi dunia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
Negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Cikal bakal
perkembangan animasi di Eropa secara dominan dipengaruhi oleh keberadaan
komik-komiknya. Perkembagan komik yang sedemikian pesat telah melahirkan
banyak tokoh-tokoh kartun eropa yang terkenal, seperti Asterix dan Obelix,
Smurf, Tintin, Johan and Pirlouit, Steve Sterk, Lucky Luke, dan lain-lain.

2.2 Pengertian Animasi
Definisi animasi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni anima yang

artinya jiwa, hidup, nyawa, dan semangat. Dalam bahasa inggris, animasi diambil
dari kata animate yang berarti menjiwai atau menghidupkan dan animation yaitu
semangat atau gelora. Animasi dapat didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu

a. “Animasi adalah ilusi adanya gerakan yang dicapai dengan menampilkan
sederetan gambar secara cepat yang memiliki sedikit perbedaan antara
yang satu dengan yang lain” (Buletin Info Teknologi, Edisi September,
Jakarta, Apkomindo, hlm. 30).

b. “Animation is the act of animating or state of being animated, state of
having life, liveliness, briskness, vivacity.” Artinya, ‘animasi adalah aksi
animasi atau yang dianimasikan mempunyai kehidupan, kesenangan,
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ketajaman, kegembiraan hidup” (Harrap’s Reference. Harrap’s Dictionary
of Arts and Artist. [London: Clark Robinson, 1990], p. 97).

c. “Animasi adalah seni yang memberikan penglihatan gerakan dari suatu
objek yang tidak bergerak” (Hallas, John & Roger Manvell. 1971. The
Technique of Film Animation. London: The Focal Press.).

d. “Animasi berarti menghidupkan urutan Still Images (gambar tidak
bergerak) atau teknik memfilmkan susunan gambar atau model untuk
menciptakan rangkaian gerakan ilusi. Jadi animasi itu dibentuk dari
model-model yang dibuat secara grafis yang kemudian digerakkan”
(Majalah Concept, Vol. 04, Edisi 22, 2008).

Secara umum animasi dapat didefinisikan sebagai “seni atau teknik membuat
hidup dan bergeraknya suatu objek diam dan tidak bergerak”.

2.3 Teknik - teknik Animasi
2.3.1 Teknik Animasi Sel (Cell Animation Techique)
2.3.2 Animasi Frame (Frame Animation)
2.3.3 Animasi Sprite (Sprite Animation)
2.3.4 Animasi Lintasan (Path Animation)
2.3.5 Animasi Spline
2.3.6 Animasi Vektor (Vector Animation)
2.3.7 Animasi Karakter
2.3.8 Computional Animasi
2.3.9 Morphing

2.4 Prinsip Film Animasi
2.4.1 Aquash dan Stretch
2.4.2 Anticipation
2.4.3 Staging
2.4.4 Straight Ahead Action and Pose To Pose
2.4.5 Follow Through and Overlaping Action
2.4.6 Slow In – Slow Out
2.4.7 Arcs
2.4.8 Secondary Action
2.4.9 Timming
2.4.10 Exaggeration
2.4.11 Solid Drawing
2.4.12 Appeal

2.5 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
2.5.1 Produser
2.5.2 Sutradara
2.5.3 Scripwritter/Screenwritter
2.5.4 Storyboard Artist
2.5.5 Drawing Artist
2.5.6 Coloring Artist
2.5.7 Background Artist
2.5.8 Checker dan Scannerman
2.5.9 Editor
2.5.10 Sound Editor
2.5.11 Talent

2.6 Proses Pembuatan Film Animasi
2.6.1 Tahapan Pra Produksi

Pada tahap ini, film belum dibuat tapi dipersiapkan apa saja yang
dibutuhkan dibutuhkan sudah direncanakan mulai dari tema, lalu
dikembangkan menjadi sinopsis, synopsis dikembangkan lagi menjadi
storyline, storyboard, hingga ke tahap animatic, dimana pada tahap
animatic ini boleh dikatakan sudah merupakan draft dari film yang akan
dibuat.
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2.6.2 Tahapan Produksi
Tahapan setelah pra produksi adalah tahap produksi dimana dilammnya
terdapat tahapan pengambaran karakter, background, scanning,
pewarnaan, dan proses penganimasian.

2.6.3 Tahapan Pasca Produksi
Tahapan dimana tahap final dari film animasi sperti editing rendering dan
konversi ke CD.Pada tahapan ini perlu diperhatian setting standart video
yang sering dipakai dibeberapa negara sperti NTSC, PAL, SECAM dan
HDTV.

2.7 Teori Film Animasi
2.7.1 Berdasarkan Materi Film Animasi

2.7.1.1 Film Animasi Dwi-matra (Flat Animation)
2.7.1.1.1   Film Animasi Sel (Cel Technique)
2.7.1.1.2   Film Animasi Potongan
2.7.1.1.3   Film Animasi Bayangan (Shilloutte Animation)
2.7.1.1.4   Film Animasi Kolase (Collage Animation)
2.7.1.1.5   Penggambaran Langsung pada Film

2.7.1.2 Film Animasi Tri-matra (Object Animation)
2.7.1.2.1   Film Animasi Boneka
2.7.1.2.2   Film Animasi Model
2.7.1.2.3   Pixilasi (Pixilation)

2.7.2 Berdasarkan Proses Produksi Film Animasi
2.7.2.1 Film Animasi Klasik (Classic Animation)
2.7.2.2 Film Animasi Stop Motion (Stop Motion Animation)
2.7.2.3 Film Animasi Komputer (Digital animation)

2.8 Bentuk Film Animasi
2.8.1 Film Spot
2.8.2 Film Pocket Cartoon
2.8.3 Film Pendek (Short)
2.8.4 Film Setengah Panjang (Medium Lenght)
2.8.5 Film Panjang (Full Lenght)

2.9 Gaya Film Animasi
2.9.1 Rhotoscop (Gaya Menjiplak Realistis)
2.9.2 Limited (Gaya Sederhana)
2.8.3 Exaggeration (Gaya Berlebihan)

2.10 Penggunaan Film Animasi
2.10.1 Film Cerita
2.10.2 Pelayanan Pemerintah
2.10.3 Perusahaan
2.10.4 Televisi Komersil

2.11 Software yang Digunakan
2.11.1 Anime Studio Pro 8
2.11.2 Cyberlink PowerDirector 10

3. Analisis dan Perancangan
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang diperlukan saat
pembuatan film animasi.kebutuhan yang diperlukan meliputi :
3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras adalah alat yang digunkan untuk mengolah data dan
penyajian laporan. Peragkat keras yang dibutuhkan dalam pembutan film
animasi ini terdiri dari : Processor, Motther Board, RAM, Harddisk,
Monitor, Optical Drive, Keybroad dan Mouse, Speaker, Printer, Scanner,
Kamera digital dan tripod.
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3.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak atau software yaitu program yang ditulis untuk
mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan dari sistem komputer.
Perangkat lunka yang dibutuhkan dalam pembuatan film animasi ini
adalah OS Windows XP, Anime Studio Pro 8, Cyberlink PowerDirector 10

3.1.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Untuk memenuhi tenaga poduksi film animasi, dibutuhkan minimal
beberapa sumber daya manuasia, yaitu:
a. Produser

Produser berlaku sebagai manager yang mengontrol keseluruhan
proyek film.

b. Sutradara
Sutradara bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek kreatif
pada film, mengontrol keseluruhan isi dan alur plot film, membuat
pengarahan pada talent(drawing artist, backgound artist, pengisi
suara, editor, dan spesial effect), dan mengatur sinematografi film.

c. Scriptwriter/Screenwriter
Bertugas membuat naskah cerita film(screenplay) yang dugunakan
oleh sutradara untuk membuat visualisasi cerita.

d. Storyboard Artist
Bertugas membuat storybroad dari hasil screenplay yang digunakan
sebagai panduan visual dari cerita.

e. Drawing Artist
Bertanggung jawab terhadap storyboard dari hasil screenplay yang
digunakan sebagai panduan visual dari cerita.

f. Coloring Artist
Bertugas mewaranai gambar-gambar pada setiap frame dari
keseluruhan film yang dibuat.

g. Backgourd Artist
Bertugas sebagai pembuat background

h. Checker dan Scannerman
Checker bertugas sebagai line test, yaitu mengecek garis-garis
gambar yang belum stabil atau inconsistent dan memastikan tidak
ada frame yang kurang dari sebuah animasi kartun.

i. Editor
Bertugas untuk mengedit animasi menjadi tayangan film yang
dikombinasikan dan disinkronkan anatara video dan audio.

3.2 Perancangan
3.2.1 Ide

Merupakan hal yang mendasar untuk mengembangkan sebuah karya
film animasi. Pada film ini, penulis mendapatkan ide dari kehidupan
sehari-hari terlebih sebuah aktivitas atau interakasi kehidupan di jalanan.

3.2.2 Tema
Tema pada sebuah film biasanya mengerucut pada satu kata. Pada film
animasi “Juan” mengambil tema Perjuangan.

3.2.3 Logline
Cara mudah menulis logline adalah sangat seringnya cerita dimulai
dengan kata Bagaimana jika dan untuk membangun cerita ditambah dua
kata lagi Dan Kemudian. Untuk logline film animasi ini adalah Bagaimana
jika Juan mendapati air minum yang dibawanya telah abis dan kemudian
tanpa disengaja juan menemukan botol namun pada akhirnya dia hanya
berada di dalam mimpi.

3.2.4 Sinopsis
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Sinopsis biasanya dapat dimulai dari tujuh pertanyaan dasar
mengenai film yang akan dibuat sehingga bisa dikembangkan menjadi
sebuah cerita.

Tujuh pertanyaan dasar untuk film animasi “Love Life” adalah
sebagai berikut :
1. Siapakah tokoh utama dalam Film Kartun yang berjudul “JUAN” itu ?

Jawab  : Juan
2. Apa yang diinginkan oleh tokoh utama?

Jawab : Air Minum yang terdapat dia atas kulkas bekas
3. Siapa / apa yang menghalangi tokoh utama untuk mendapatkan

keinginannya?
Jawab : Tinggi Kulkas

4. Bagaimana pada akhirnya tokoh utama berhasil mencapai apa yang
dicita-citakan dengan cara yang luar biasa, menarik dan unik?
Jawab : Dengan tidak sengaja bersender dan botol minuman itu pun
jatuh

5. Apa yang ingin anda sampaikan dengan mengakhiri cerita seperti
itu?
Jawab : Untuk mendapatkan keinginan harus penuh perjuangan

6. Bagaimana anda mengisahkan cerita anda?
Jawab : Dengan sudut pandang karakter utama dan penegasan
peradegan.

7. Bagaimana tokoh utama dan tokoh pendukung lain mengalami
perubahan dalam cerita?
Jawab : Juan akhirnya bisa mendapatkan air minum yang di
inginkannya meski dengan usaha yang bisa dibilang tidak mudah
namun apa daya bahwa apa yang didapatkannya hanya dia alami
didalam mimpi.

3.2.5 Diagram Scene
Untuk mempermudah pembuatan cerita dalam suatu film animasi, maka
sebuah cerita didasarkan pada diagaram scene yang secara umum
memiliki 3 babak yaitu awal 25%, tengah 50%, dan akhir cerita 25%.
Berikut diagram scene dari film kartun “Juan ”:

Gambar 3.1 Diagram Scene Juan
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3.2.6 Karakter Tokoh
Sebuah cerita dipandu dan dimainkan oleh karakter/ tokoh.

Bentuk tidaklah menjadi masalah, yang penting karakter harus baku
karena tanpa karakter kita tidak bisa menceritakan sebuah kisah. Setiap
karakter mempunyai kekuatan, kelemahan, kebiasaan, perilaku dan
tujuan yang mendefinisikan apa yang mereka lakukan, mengapa meraka
melakukan dan bagaimana meraka melakukannya. Karekater juga harus
kinsisten dengan alur cerita dan desain yang mudah diingat.

3.2.7 Screenply/Script
Dalam sebuah pembuatan film diperlukan sebuah naskah cerita/script
yang telah memiliki standart. Bahan yang digunakan dalam pembuatan
naskah adalah dari sinopsis dan katakter tokoh.

3.2.8 Storybroad
Storyboard adalah perencanaan dalam bentuk visual. Tahapan ini sangat
penting karena dengan storyboard, maka sutradara, scriptwriter, dan
drawing artist dapat menyeragamkan visi. Hal yang penting pada
pembuatan storyboard mirip dengan komik tetapi tidak mempunyai
aturan tersendiri dalam formatnya. Storyboard biasanya berisi visual dari
cerita, sound, cara pengambilan gambar dan waktu.

4. Implentasi dan Pembahasan
4.1 Produksi

Terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk memproduksi animasi “Juan”,
antara lain:

Gambar 4.1 Tahapan Produksi

4.1.1 Pembuatan Karakter
Pembuatan  karakter pada film ini langsung dibuat dengan

menggunakan computer. Dengan cara menggambar satu persatu pada
bagian tubuh. Seperti kepala, badan, tangan kanan dan kiri, kaki kanan
dan kiri.
4.1.1.1 Key Animation

Seorang key animator bertugas membuat gambar-gambar kunci
dari sebuah gerakan animasi. Gambar key adalah sebuah awal dari
bentuk animasi dalam frame sebagai patokan oleh animator untuk
meneruskan sebuah adegan dan gerakan. Seorang key animator
biasanya juga memiliki kemampuan menghitung timing.
4.1.1.2 In beetween Animation

In beetweener bertugas meneruskan frame-frame yang telah
dibuat oleh seorang key animator, bisa menggunakan kertas dan
menggunakan fitur-fitur yang ada pada Anime Studio Pro 8.
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4.1.2 Coloring
Proses coloring dalam animasi ini menggunakan Anime Studio

Pro, tahapan dalam proses mewarnai karakter pada pembuatan animasi
“Juan” yaitu pemberian warna dasar atau base color.

Dalam pemberian base color dalam Anime Studio Pro dapat
menggunakan tool paint bucket yang ada pada tool bar atau dapat
menekan tombol (P) pada keyboard. Cara paling mudah dalam
mengambil warna adalah menggunakan eyedropper tool dengan
mengklik gambar berbentuk pipet. Klik pada bagian yang akan diambil
warnanya, kemudian tool akan berubah menjadi paint bucket tool dan
langsung dapat dipakai untuk mewarnai gambar yang akan diwarna.
Proses yang sama dilakukan seterusnya pada seluruh bagian tubuh.

4.1.3 Pembuatan Background dan Foreground
Background merupakan lokasi atau setting dimana animasi itu

berada. Background dapat dibuat secara sederhana atau kompleks
sesuai keinginan. Pada tahapan ini background foreground masih
dilakukan secara digital dengan langsung menggambar di computer dan
menggunakan Anime Studio Pro

4.2 Pasca Produksi
Tahap pasca produksi dalah tahap dimana dilakukan proses editing

terhadap file hasil produksi. Pada tahap ini akan dilakukan pengkomposisian file
hasil produksi, animasi, dan proses editing dengan sound yang kemudian akan
dijadikan file video sehingga dapat dimainkan pada software video player.
4.2.1 Proses Penggabungan Video dengan Cyberlink PowerDirector 10

Setelah  seluruh animasi di export, cut – cut dalam satu scene
digabungkan kemudian ditambahkan sound effect dan background music.

Langkah-langkah adalah sebagai berikut:
1. Buka Cyberlink PowerDirector 10 kemudian pilih New Project untuk

memulai sebuah project baru.
2. Lalu kita import video yang akan di gabungkan. Pilih menu File →

Import → Media File pada menu bar dan pilih video yang akan
digunakan.

3. Setelah file video di import, seleksi semua file video lalu drag dan
masukkan semua video kedalam Timeline.

Gambar 4.13 Tampilan Drag Footage

coba dengan dianimasikan, jika hasil  animasi dinilai sudah bagus maka 
background  akan  ditambahkan.  Pada  Anime  studio  pro  proses 
pengaturan  frame  pada  animasi  agar  gerakan  menjadi  sesuai  dengan 
yang diinginkan yaitu dengan mengcopy frame yang telah di atur.

4.1.4 Animating dan Editing
Frame - frame yang telah selesai di buat dan di warnai akan di uji
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4.2.2 Compositing
Penggabungan seluruh elemen dalam pembuatan film kartun tersebut

adalah Compositing. Cyberlink PowerDirector 10 mempunyai peranan yang
sangat besar pada tahap ini, mulai dari proses import, pengaturan cut, hingga
sinkronisasi antar elemen. Dalam proses penyusunan video ini, bisa juga kita
menambahkan efek transisi ataupun dengan efek teks dan efek visual audio  dan
video untuk mempercantik tampilan animasi dalam proses editing video ini. Untuk
menggunakan efek pada Cyberlink PowerDirector 10 sangat mudah klik bagian
Tool yang berada disamping Mediafiles. Pilih salah satu dari efek, setelah ini
drag kedalam timeline untuk mengaktifkan efek tersebut, lalu tekan tombol Play
untuk melihat hasilnya.

Gambar 4.14 Tampilan Tool Effects Video
Jika semua editing video sudah tersusun dengan rapi simpan semua dalam
format .Pds atau dengan nama file yang bersangkutan seperti animasi juan.pds
untuk menyimpannya dengan cara Klik Save As.
4.2.3 Rendering

Fungsi Rendering atau Produce dalam istillah Cyberlink PowerDirector
10 adalah menggabungkan semua video komponen ke dalam bentuk movie, baik
itu video, audio, teks, filter, efek dan lain sebagainya menjadi satu kesatuan yang
tidak bisa diubah-ubah lagi. Proses Rendering biasanya menghasilkan sebuah
file dengan format avi, sehingga kapasitas sangat besar. File ini juga sudah bisa
dijalankan dengan program-program video player untuk dilihat hasil dari
rendering video.
4.2.4 Uji Coba Sistem

Uji coba ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana film kartun
ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tahap ini merupakan
tahap akhir permbuatan film kartun “Juan”. Uji coba film kartun ini dilakukan
dikalangan terbatas dengan melakukan pengujian dengan memutar film  kartun
“Juan” yang berformat .mpg menggunakan media player pada computer.
4.2.5 Konversi Ke CD

Setelah video selesai di render, tahap selanjutnya adalah proses
penyimpanan file kedalam sebuah piringan CD atau DVD. Namun sebelum
melakukan konversi dalam bentuk VCD atau DVD, sebaiknya File Movie di
konversi kedalam bentuk MPEG-2 untuk DVD dan MPEG-1 untuk VCD. Untuk
mengkonversi film ke DVD atau VCD salah satunya dengan menggunakan
software Xilisoft Video Converter. Setelah itu File dapat di Burn ke media disc
dengan Nero Burning dengan format file MPEG-1 dan MPEG-2.
4.2.6 Cover Desaign Dan Packaging
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Seperti halnya VCD atau DVD yang beredar dipasaran, pembuatan
Cover dimaksudkan untuk membuat kemasan lebih menarik. Desaign cover
dapat dibuat dengan tampilan sederhana tanpa menginggalkan poin-poin penting
seperti Title, Logline, Gambar Primer, Gambar Skunder dan Sinopsis.

Proses terakhir adalah Packing. Cover dibuat berdasarkan ukuran DVD
box yang telah banyak beredar dipasaran. Desain menampilkan tokoh karakter
dengan pewarnaan yang cerah sehingga secara tidak langsung film tersebut
terlihat mengesankan saat pertama kali orang melihat.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan

Dari uraian penjelasan dan pembahasan materi-materi di atas, maka
dapat diambil beberapa kesimpulan pokok mengenai “Pembuatan Film Kartun 2d
Yang Berjudul Juan“, yaitu:

1. Pembuatan video animasi ini menggunakan Anime Studio Pro,
Anime Studio Pro adalah suatu program aplikasi untuk membuat
animasi yang sangat handal dan kelengkapan tools yang dimiliki
menjadikan program pengolahan animasi ini dipilih.

2. Film animasi 2D "Juan" menggunakan frame rate 24 fps dan resolusi
HDTV 720p.

3. Untuk membuat gerakan terlihat natural, pada waktu proses ringing
penempatan tulang harus tepat, supaya tidak ada tulang yang keluar
dari badan karakter..

5.2 Saran
Dalam pembuatan film kartun yang berkualitas, perlu diperhatikan teknik

yang akan digunakan. Terutama dalam proses pra poduksi harus benar-benar
matang. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam  pembutan film
kartun ini. Oleh karena itu saran dari laporan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahapan pra produksi sebuah film harus benar-benar matang
dan dipahami terlebih dahulu maksud dari jalan cerita dan konsep
sebuah film.

2. Perkiraan waktu atau frame untuk animasi sangat dibutuhkan disini
agar pergerakan animasi tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.

3. Perbanyaklah menonton film – film animasi untuk memperbanyak
referensi.
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