
A. Animasi Dengan Efek Glitter (Adobe Photoshop). 
Sumber: http://reactor245.com 

1. Buka program Adobe Photoshop. Pilih menu “File”, lalu pilih “New”. 

2. Set ukuran tinggi/Height 100px dan lebar/Width 400px, background berwarna Putih. 

3.  Ketiklah sebuah kata misal 
“GRAPHICS” menggunakan “Type 
Tool. Font “Showcard Gothic” warna 

#47C5FF, ukuran 60 pixel. 
  

4.  Klik menu “Layer” > “Layer Style”, 
kemudian klik “Bevel and Emboss”. 

5. Pada Dialog Box “Layer Style” menu 
“Bevel And Emboss”, aturlah 
“Highlight Mode” ke 100% dan 

“Shadow Mode” ke 40%. 
 

   
6. Setelah anda menekan tombol OK 

pada Box “Layer Style”, maka Kata 
GRAPHICS akan tampak seperti 

disamping.  

 

 

7. Klik Menu “Filter” pada Menu Bar > 

“Noise > “Add Noise”.  
8. Pada Dialog Box “Add Noise” Aturlah 

“Amount” pada 20%.  

9. Tekan tombol OK pada Box “Add 
Noise”. 

 
    

10. Klik menu “Layer” > “Layer Style”, 
kemudian klik “Stroke”.  

11. Pada Dialog Box “Layer Style” menu 
“Stroke”, aturlah Structure Size ke 
6px dan warna #0F3D70 atau R:15 

G:64 B:112.  
12. Tekan tombol OK pada Box “Layer 

Style”. 
   

13. Klik menu “Layer” yang ada di Menu 
Bar, klik “Duplicate” untuk 

menggandakan gambar pertama  
dan beri nama dengan “GRAPHICS2″, 
kemudian ulangi lagi penggandaan 

dengan nama “GRAPHICS3”.  
14. Pilih Layer “GRAPHICS2″ pada Palet 

Layer dan ulangi langkah 7 dan 8 

dengan merubah “Amount” pada 
22% untuk menghasilkan style 
“Noise yang berbeda dengan Layer 

“GRAPHICS1″. lakukan hal yang 
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sama pada Layer “GRAPHICS3″ 
dengan merubah “Amount” 18%. 

15. Lalu, kita beralih pada Palet Layer, 
klik Ikon “Visibility” yaitu Ikon yang 
berbentuk Mata untuk 

menghilangkan gambar 
“GRAPHICS2″ dan “GRAPHICS3″.  

16. Klik menu “Window” yang ada di 

Menu Bar lalu klik “Animation” untuk 
mengaktifkan Fasilitas “Animation”.  

17. Dialog Box “Animation” akan tampak 

seperti gambar samping dan secara 
otomatis hanya gambar 
“GRAPHICS1″ yang ditampilkan 

sebagai Frame pertama. 
18. Tekan Ikon “Duplicates Selected 

Frames” yang ada pada bagian 

bawah dialog Box “Animation” untuk 
membuat frame ke-2 pada animasi 
anda. 

19. Klik Ikon “Visibility” pada Layer 
“GRAPHICS2″ yang ada pada Palet 
Layer, untuk menampilkan Layer 
“GRAPHICS2″ kembali dan lakukan 

hal yang sama pada Layer 
“GRAPHICS1″ untuk menghilangkan 
Layer “GRAPHICS1″.  

    
 

 
 

 
 

 
20. Tekan Ikon “Duplicates Selected 

Frames” yang ada pada bagian 
bawah dialog Box “Animation” untuk 
membuat frame ke-3 untuk animasi 

anda  

21.  Klik Ikon “Visibility” pada Layer 

“GRAPHICS3″ yang ada pada Palet 
Layer, untuk menampilkan Layer 
“GRAPHICS3″ kembali dan lakukan 

hal yang sama pada Layer 
“GRAPHICS2″ untuk menghilangkan 
Layer “GRAPHICS2″. 

22. Setelah Anda selesai membuat 3 
Frame untuk animasi anda, Kini 
saatnya untuk menyimpan file 

tersebut dalam format GIF. Pilih 
menu “File” pada Menu Bar yang ada 
di sudut kiri atas program anda, lalu 

pilih “Save for Web” atau menekan  



tombol ALT+SHIFT+CTRL+S. 

 


