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ANIMASI

Pengertian Animasi

Animasi berasal dari bahasa 
inggris “animate” = 
menghidupkan, dan 
mengerakan benda mati.

Animasi merupakan proses 
membuat objek yang asalnya 
suatu benda mati secara 
berurutan dalam posisi yang 
berbeda seolah-olah menjadi 
hidup/ bergerak.



ANIMASI

Animasi, atau lebih akrab disebut dengan film animasi, 
adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan 
gambar tangan sehingga menjadi gambar yang 
bergerak.

Animasi (Animation) adalah rangkaian proses di mana 
setiap frame dari sebuah film diproduksi satu per 
satu.

Animation Character adalah satu aspek khusus dalam 
proses pembuatan animasi. Hal ini seperti 
menciptakan mahkluk hidup. 



ANIMASI

Ditemukannya prinsip dasar animasi adalah dari karakter 
mata manusia yaitu : persistance of vision (pola 
penglihatan yang teratur). 

Paul Roget, Joseph Plateau dan Pierre Desvigenes, 
melalui peralatan optik yang mereka ciptakan, berhasil 
membuktikan bahwa mata manusia cenderung 
menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang 
waktu tertentu sebagai suatu pola



Introduction (1)

 The thaumatrope is the earliest known toy that played with 
persistence of vision.
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Introduction (2)

 The zoetrope created a more truly animated effect.



Introduction (3)

 One antique animated toy continue to enchant – the hand-
drawn flipbook.
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Pioneers of Traditional Animation
- Mickey Mouse (1928 – Now)

 Michael “Mickey” Mouse is a comic animal 
cartoon character who has become a symbol 
for The Walt Disney Company. 

 He was created in 1928 and voiced by Walt 
Disney.
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Pioneers of Digital Animation
- Animation Goes Digital: John Lassetar and Pixar

 Pixar Animation Studios was established in 
1979 and was purchased by Steve Jobs in 
1986.

 It is best known for its CGI animated 
feature films such as Toy Story, Finding 
Nemo and The Incredibles.
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JENIS – JENIS ANIMASI

Animasi dibagi dalam kategori besar, yaitu:

1. Animasi Tradisional (traditional Animation 2D) 

2. Animasi stop-motion (stop motion Animation)

3. Animasi Komputer

(computer graphics Animation 2D & 3D)

4. Kombinasi Animasi



Animasi Tradisional 

Animasi Tradisional adalah teknik animasi yang paling umum 

dikenal sampai saat ini. Dinamakan tradisional karena teknik animasi 

inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. 

Tradisional animasi juga sering disebut cel Animation karena pada 

awalnya tehnik pengerjaannya dilakukan pada celluloid tranparent 

yang sekilas mirip dengan transparansi OHP. 

Cel Animation kemudian juga disebut 2D Animation.



Animasi Tradisional 
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Cel Animation

 'The Brak Show'



Stop motion Animation

Stop-motion Animation sering pula disebut claymation karena 

dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering menggunakan clay

(tanah liat) sebagai objek yang digerakkan.

Tehnik stop-motion animasi pertama kali ditemukan oleh Stuart 

Blakton pada tahun 1906; yaitu dengan menggambar ekspresi wajah 

sebuah tokoh kartun pada papan tulis, diambil gambarnya dengan 

still camera, kemudian dihapus untuk menggambar ekspresi wajah 

selanjutnya. 

Tehnik stop-motion animasi ini sering digunakan dalam visual effect.



Stop-Motion Animation

 'Robot Chicken'





Behind the scene



Time Lapse Animation

 „Spider Lily Flower Opening‟
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Cutout and Collage Animation

 'South Park‟



Animasi Komputer 
( 2D & 3D Animation )

Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan 

dikomputer. Keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 2 maupun 3 

dimensi. 

Sebagai  contoh adalah pada film animasi buatan Pixar. Pada film ini 

karakter yang tampil begitu real dan terlihat mempunyai kemampuan 

gerak yang hampir menyamai gerakan manusia.



Kombinasi Animasi

1.  Kombinasi 2D & 3D yaitu penggabungan teknik Animasi 2D 

dengan 3D. 

Sebagai contoh adalah pada film The Road to Eldorado, Titan.

2. 2D & Live Shot yaitu penggabungan teknik Animasi 2D dengan

Live Shot . 

Sebagai contoh pada film Space Jam, Osmosis Jones.

3.  3D & Live Shot yaitu penggabungan teknik Animasi 3D dengan

Live Shot.

Sebagai contoh pada film Jurasic Park, Lord of the Ring, Harry 

Potter, Stuart Little, Scooby Doo.
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Rotoscoping

 'Tom Goes to the Mayor'
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2D ANIMATION

 Dua jenis animasi 2D:

 Tween animation

• Berdasarkan pada perubahan yang terjadi antara 

satu frame dengan frame berikutnya.

 Path animation

• Pergerakan sebuah objek gambar sepanjang pola 

yang telah ditetapkan pada suatu frame.



Cell Animation
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Cell Animation
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Path Animation
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Animation Special Effects

Morphing

 Menggabungkan dua gambar ke dalam deretan 

gambar-gambar.

Warping

 Mendistorsi / mendeformasi sebuah gambar tunggal



Morphing
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Morphing
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Warping



Proses Animasi 3D

Animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dikomputer.

3D animasi membutuhkan proses yang relatif lebih sederhana

dibandingkan 2D animasi (cel Animation) karena semua proses

bisa langsung dikerjakan dalam satu computer software.

Secara garis besar proses 3D animasi bisa dibagi 4 tahap yaitu:

1. Modeling

2. Animating

3. Texturing

4. Rendering



Proses Animasi 3D

Modelling

Tahap ini adalah pembuatan objek-objek yang dibutuhkan pada

tahap animasi. Objek ini bisa berbentuk objek primitif seperti

sphere (bola), cube (kubus) sampai objek lengkap seperti

sebuah karakter dan sebagainya. 

Ada beberapa jenis pembuatan materi objek yang disesuaikan

dengan kebutuhannya yaitu: 

1. Polygon, 

2. Spline.

3. Metaclay.



Modeling



Proses Animasi 3D

Animating

Proses animasi dalam animasi komputer tidak membutuhkan 

sang animator untuk membuat inBetween seperti yang 

dilakukan dalam tradisional animasi. 

Sang animator hanya menentukan/membuat Aligment-Aligment

pada objek yang akan digerakkan. Setelah proses keyframing

dibuat, komputer akan menghitung dan membuat sendiri 

inBetween secara otomatis.



Procedural Animation

 Describes the motion algorithmically
 express animation as a function of small 

number of parameters

 Example: a clock with second, minute and 
hour hands

• hands should rotate together

• express the clock motions in terms of 
a “seconds” variable

• the clock is animated by varying the 
seconds parameter



Motion Capture

 System captures data from real-world people acting out a scene
 Many techniques for getting the data:

 Optical – take video and extract motion

 Magnetic/Radio – attach magnets, transponders and use sensors to get 
location

 Mechanical methods of extracting motion (for small motions)



Physics Based Animation

 Has been applied to:

 rigid objects

 Cloth

 Water

 Smoke

 Explosion

 …



Particle System Fountain



Proses Animasi 3D

Texturing

Proses ini menentukan karakterisik sebuah materi objek dari 

segi Texture/ kulit. 

Untuk materi sebuah objek itu sendiri, bisa diaplikasikan 

properti tertentu seperti reflectivity, transparency, dan refraction.

Texture kemudian bisa digunakan untuk membuat berbagai 

variasi pola warna, tingkat kehalusan/kekasaran sebuah lapisan 

objek secara lebih detail.



Proses Animasi 3D

Rendering

Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses animasi 

komputer. 

Dalam rendering, semua data-data yang sudah dimasukkan 

dalam proses modelling, animasi, texturing, dan pencahayaan 

dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah 

bentuk output video. 



Modelling and Rendering
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Modelling and Rendering



Rendering



Rendering



Texturing & Rendering



Rendering



Software Animasi

 Adobe Flash CS4 

 Adobe After Effects CS4 

 CoffeeCup GIF Animator 

 Ulead GIF Animator 5

 3d Blender

Maya 

 3d Studio Max

 Rhinoceros



Kelebihan dan Kekurangan

 Animasi mampu membangkitkan imajinasi tidak 
seperti unsur multimedia media lainnya,

 Menggambarkan aksi dalam ruang spasial yang tidak 
mudah terlihat dalam dunia nyata atau yang mungkin 
tidak ada sama sekali.

 Kelebihan
Menarik perhatian
Menampilkan aksi yang dinyatakan tak terlihat secara fisik.
Memungkinkan visualisasi dari konsep atau objek yang 
dibayangkan

 Kekurangan
Membutuhkan ruang penyimpanan luas 
Membutuhkan peralatan khusus 
Tidak dapat menggambarkan realitas seperti video atau 
fotografi



Penggunaan media animasi sangat banyak fungsinya, 

diantaranya:

1. Web animasi

2. Presentasi

3. Kartun

4. Kartu Ucapan

5. Games 

6. Film

Penggunaan Animasi


