
ANIMASI



• Animasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu
“anima” yang berarti jiwa, hidup, semangat.

• Karakter adalah orang, hewan maupun objek
nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk
gambar 2D maupun 3D.

• Karakter animasi dapat diartikan sebagai
gambar yang memuat objek yang seolah-olah
hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu
berubah beraturan dan bergantian
ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa
tulisan, bentuk benda, warna dan spesial efek.



Jenis-jenis animasi :

• Animasi 2D (2 Dimensi)

• Animasi 2D biasa juga disebut dengan film 
kartun. 

• Kartun sendiri berasal dari kata Cartoon, yang 
artinya gambar yang lucu. Dan film kartun itu 
kebanyakan film yang lucu. 

• Contohnya:Sinchan, Looney Tunes, Pink 
Panther, Tom and Jerry, Scooby doo, dan 
masih banyak lagi. 



• Animasi 3D (3 Dimensi)

• Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 
2D. Dengan animasi 3D, karakter yang 
diperlihatkan semakin hidup dan nyata, 
mendekati wujud manusia aslinya. 

• Semenjak Toy Story buatan Disney (Pixar Studio), 
maka berlomba¬lombalah studio film dunia 
memproduksi film sejenis. Bermunculanlah, Bugs 
Life, AntZ, Dinosaurs, Final Fantasy, Toy Story 2, 
Monster Inc., hingga Finding Nemo, The 
Incredible, Shark Tale. Cars, Valian. Kesemuanya 
itu biasa juga disebut dengan animasi 3D atau CGI 
(Computer Generated Imagery).



• Stop_Motion Animation
• Animasi ini juga dikenali sebagai claymation kerana animasi ini 

menggunakan clay (tanah liat) sebagai objek yang di gerakkan.
• Teknik ini pertama kali di perkenalkan oleh Stuart Blakton pada tahun 

1906.
• Teknik ini seringkali digunakan dalam menghasilkan visual effect bagi film-

film era tahun 50an dan 60an. Film Animasi Clay Pertama dirilis bulan 
Februari 1908 berjudul, A Sculptors Welsh Rarebit Nightmare. Untuk 
beberapa waktu yang lalu juga, beredar film clay yang berjudul Chicken 
Run.
Jenis ini yang paling jarang kita dengar dan temukan diantara jenis lainnya. 
Meski namanya clay (tanah liat), yang dipakai bukanlah tanah liat biasa. 
Animasi ini memakai plasticin, bahan lentur seperti permen karet yang 
ditemukan pada tahun 1897. Tokoh-tokoh dalam animasi Clay dibuat 
dengan memakai rangka khusus untuk kerangka tubuhnya, lalu kerangka 
tersebut ditutup dengan plasficine sesuai bentuk tokoh yang ingin dibuat. 
Bagian-bagian tubuh kerangka ini, seperti kepala, tangan, kaki, disa dilepas 
dan dipasang lagi. Setelah tokoh-tokohnya siap, lalu difoto gerakan per 
gerakan. Foto-foto tersebut lalu digabung menjadi gambar yang bisa 
bergerak seperti yang kita tonton di film. Animasi ini agak sukar untuk 
dihasilkan dan memerlukan kos yang tinggi.



• Animasi Jepang (Anime)
Anime merupakan sebutan tersendiri untuk 
film animasi di Jepang, 

• Anime mempunyai karakter yang berbeda 
dibandingkan dengan animasi buatan eropa.

• Salah satu film yang terkenal adalah Final 
Fantasy Advent Children. 



TEKNIK PEMBUATAN

• animasi cell
Animasi cel berasal dari kata “celluloid”, yaitu bahan dasar 
dalam pembuatan animasi jenis ini ketika tahun-tahun awal 
adanya animasi. 

• Animasi cel merupakan lembaran-lembaran yang 
membentuk animasi tunggal, masing-masing cel merupakan 
bagian yang terpisah sebagai objek animasi. 

• misalnya ada tiga buah animasi cel, cel pertama berisi satu 
animasi karakter, cel kedua berisi animasi karakter lain, dan 
cel terakhir berisi latar animasi. Ketiga animasi cel ini akan 
disusun berjajar, sehingga ketika dijalankan animasinya 
secara bersamaan, terlihat seperti satu kesatuan. Contoh 
animasi jenis ini adalah film kartun seperti Tom and Jerry, 
Mickey Mouse dan Detectif Conan.





• Animasi frame
Animasi frame merupakan animasi yang paling 
sederhana, dimana animasinya didapatkan dari 
rangkaian gambar yang bergantian ditunjukkan, 
pergantian gambar ini diukur dalam satuan fps (frame 
per second). 

• Contoh animasi ini adalah ketika kita membuat 
rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah 
buku, kemudian kita buka buku tersebut sedemikian 
rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat 
bergerak. 

• Dalam Macromedia Flash, animasi ini dibuat dengan 
teknik animasi keyframe, teknik ini sering digunakan 
untuk mendapatkan animasi objek yang tidak bisa 
didapatkan dengan teknik animasi tween, teknik 
animasi path dan teknik animasi script.



• Animasi sprite
Pada animasi ini setiap objek bergerak secara 
mandiri dengan latar belakang yang diam, setiap 
objek animasi disebut “sprite”. Tidak seperti 
animasi cel dan animasi frame, setiap objek 
dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu 
bersamaan, memiliki besar fps yang berbeda dan 
pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-
masing objek sprite. Contoh animasi ini adalah 
animasi rotasi planet, burung terbang dan bola 
yang memantul. Penggunaan animasi jenis ini 
sering digunakan dalam Macromedia Director.





• Animasi path
Animasi path adalah animasi dari objek yang 
gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah 
ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah 
animasi kereta api yang bergerak mengikuti 
lintasan rel. Biasanya dalam animasi path diberi 
perulangan animasi, sehingga animasi terus 
berulang hingga mencapai kondisi tertentu. 
Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini 
didapatkan dengan teknik animasi path, teknik ini 
menggunakan layer tersendiri yang didefinisikan 
sebagai lintasan gerakan objek.





• Animasi spline
Pada animasi spline, animasi dari objek bergerak 
mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva, 
kurva ini didapatkan dari representasi 
perhitungan matematis. Hasil gerakan animasi ini 
lebih halus dibandingkan dengan animasi path. 
Contoh animasi jenis ini adalah animasi kupu-
kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak 
tetap dan lintasan yang berubah-ubah. Dalam 
Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan 
dengan teknik animasi script, teknik ini 
menggunakan action script yang membangkitkan 
sebuah lintasan berbentuk kurva dari persamaan 
matematis.





• Animasi vektor
Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, 
perbedaannya hanya terletak pada gambar 
yang digunakan dalam objek sprite-nya. Pada 
animasi sprite, gambar yang digunakan adalah 
gambar bitmap, sedangkan animasi vektor 
menggunakan gambar vektor dalam objek 
sprite-nya. Penggunaan vektor ini juga 
mengakibatkan ukuran file animasi vektor 
menjadi lebih kecil dibandingkan dengan file 
animasi sprite.





• Morphing
Morphing adalah mengubah satu bentuk 
menjadi bentuk yang lain. Morphing 
memperlihatkan serangkaian frame yang 
menciptakan gerakan halus dari bentuk 
pertama yang kemudian mengubah dirinya 
menjadi bentuk yang lain. Dalam Macromedia 
Flash animasi jenis ini dilakukan dengan teknik 
tweening shape.





• Animasi clay
Animasi ini sering disebut juga animasi doll (boneka). 

• Animasi ini dibuat menggunakan boneka-boneka 
tanah liat atau material lain yang digerakkan 
perlahan-lahan, kemudian setiap gerakan boneka-
boneka tersebut difoto secara beruntun, setelah 
proses pemotretan selesai, rangkaian foto dijalankan 
dalam kecepatan tertentu sehingga dihasilkan 
gerakan animasi yang unik. 

• Contoh penerapan animasi ini adalah pada film 
Chicken Run dari Dream Work Pictures. Teknik 
animasi inilah yang menjadi cikal bakal animasi 3 
Dimensi yang pembuatannya menggunakan alat 
bantu komputer.







• Animasi digital
Animasi digital adalah penggabungan teknik 
animasi cell (Hand Drawn) yang dibantu 
dengan komputer. Gambar yang sudah dibuat 
dengan tangan kemudian dipindai, diwarnai, 
diberi animasi, dan diberi efek di komputer, 
sehingga animasi yang didapatkan lebih hidup 
tetapi tetap tidak meninggalkan identitasnya 
sebagai animasi 2 dimensi. Contoh animasi 
jenis ini adalah film Spirited Away dan Lion 
King.







• Animasi karakter
Animasi karakter biasanya digunakan dalam film kartun berbasis 3 
dimensi, oleh karena itu ada juga yang menyebutnya sebagai 
animasi 3D. 

• Pada animasi ini setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang 
berbeda tetapi bergerak secara bersamaan. 

• Dalam pengerjaannya, animasi jenis ini sangat mengandalkan 
komputer, hanya pada permulaan saja menggunakan teknik 
manual, yaitu pada saat pembuatan sketsa model atau model 
patung yang nantinya di-scan dengan scanner biasa atau 3D 
Scanner. Setelah itu proses pembuatan objek dilakukan di komputer 
menggunakan perangkat lunak 3D modelling and animation, seperti 
Maya Unlimited, 3ds max dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan 
editting video, penambahan spesial efek dan sulih suara 
menggunakan perangkat lunak terpisah. Bahkan ada beberapa 
animasi dengan teknik ini yang menggunakan alam nyata sebagai 
latar cerita animasi tersebut. Contoh animasi dengan teknik ini 
adalah Film yang berjudul Finding Nemo, Toy Story dan Moster Inc.





PRA-PRODUKSI
• Konsep

Konsep merupakan pembuatan tema, cerita, 
sinopsis, dan rincian adegan yang siap untuk
diproduksi. Pembuatan tema menjadi langkah awal
dari pembuatan film kartun. Alur cerita dibuat lebih
detail menggunakan storyboard. Pembuatan alur
cerita bertema mengangkat cerita rakyat sebagai
warisan lama budaya yang mengajarkan budi pekerti
dan dipadukan dengan daya imajinasi. Tipe alur
cerita yang dipakai adalah tipe alur searah. Alur
searah yaitu alur cerita yang mempunyai urutan awal
cerita, muncul masalah, dan penyelesaian masalah.



• Skenario

Skenario merupakan sebuah cerita yang nantinya dapat
diproduksi dibuat menjadi media audio visual. Film
animasi juga memiliki karakteristiknya sendiri yang 
menuntut struktur-struktur cerita yang padat dan
tempo yang cepat. Karena itu skenario film animasi
dituntut memiliki scene-scene dan dialog-dialog yang 
pendek.  

• Pembentukan Karakter

Jenis penokohan dalam makalah ini terdiri dari 2 tokoh 
yaitu tokoh protagonis, antagonis. Setiap tokoh 
tersebut memiliki karakter yang mencerminkan 
kepribadian dalam cerita. Mulanya karakter dibentuk 
dalam sebuah sketsa kemudian implementasi 
menggunakan Macromedia Flash Proffesional 8.



• Storyboard 

Storyboard merupakan rancangan dasar
dalam menciptakan suatu animasi kartun. Hal-
hal yang harus dimuat di dalam storyboard 
antara lain visualisasi , sketsa gambar dan
audio cut per cut (potongan shot) yang ada. 
Pengambilan (pembuatan) gambar dalam film
animasi dibuat langsung cut per cut (potongan
shot) saat pra produksi.



PRODUKSI ANIMASI
• Lay out (tata letak)

Lay out (tata letak) meliputi sudut penataan kamera, 
lighting, dan shading.

• Key motion (gerakan kunci/inti)
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 untuk menghitung timing.

• In Between (gambar yang menghubungkan antara gambar 
inti ke gambar inti yang lain)
In Between merupakan proses pembuatan storyboard
menjadi bagian-bagian film.



• Background (gambar latar belakang)

Merupakan lokasi atau setting dimana animasi itu
berada. Background dapat dibuat secara sederhana
atau kompleks sesuai keinginan.  Background yang baik
harus memperhatikan detail, perspektif lighting yang 
disesuaikan dengan situasi pada adegan film.

• Animation dan Coloring

Proses pengurutan gambar-gambar menjadi gambar
bergerak serta pewarnaan. Tahapan animation dan
coloring yaitu implementasi pembentukan karakter, 
obyek pendukung dan background serta pewarnaan di
dalam Macromedia Flash Professional 8, kemudian
proses penganimasian pada timeline. Dalam proses
penganimasian, panduan utama adalah storyboard.



PASCA-PRODUKSI
• Composite

Composite yaitu penggabungan seluruh elemen dalam
pembuatan film animasi. File flash .swf diubah menjadi .avi
melalui proses yang dinamakan capture film animasi (export 
movie) supaya animasi berupa scene dapat dirangkai sesuai
jalannya cerita dalam proses editing nantinya. 

• Dubbing 

Dubbing merupakan proses pengolahan audio atau sound
untuk pengisian suara pada pembuatan film animasi, ada 2 
metode yaitu menggunakan istilah dubbing kering atau tanpa
visual dan menggunakan proses dubbing basah atau
menggunakan visual.



• Editing

Editing merupakan proses penyusunan scene animasi berformat .AVI
dan audio berekstensi .WAV dan MP3. Dalam proses editing
menggunakan tools Corel Ulead VideoStudio 12. Penambahan audio
terdiri atas sound effect dan audio rekam yang kesemua audio 
disesuaikan dengan gerakan animasi, sehingga menjadikannya lebih
hidup.

• Rendering

Rendering merupakan proses akhir dari pembuatan gambar atau
animasi 2D dari suatu model atau scene yang disusun menggunakan
program komputer. Rendering dilakukan untuk mengubah file mentah
menjadi file jadi.

• Pemindahan film ke dalam berbagai media berupa VCD, DVD, VHS dan 
lainnya

Format video yang digunakan yaitu MPEG-1. Format ini memiliki rasio
kompresi yang cukup besar sehingga file dengan format ini memiliki
ukuran yang sangat kecil dibanding dengan data asalnya. Format MPEG-
1 video sepanjang durasi 60 menit dapat disimpan dalam media 
penyimpanan Compact Disc yang disebut Video CD  atau VCD.






