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BAB II 

DATA & PRINSIP PERANCANGAN 

2.1 Informasi Pekerjaan 

 Pada pekerjaan yang diberikan oleh pihak SMP Negeri 6 Cimahi yaitu 

membuat animasi motiongraphi berjudul “Kisah Sejarah Wayang Wayang Golek” 

ini adalah suatu garapan animasi yang nantinya digunakan sebagai media 

penyampaian informasi mengenai Budaya Indonesia pada mata pelajaran Seni dan 

Budaya di kelas 1 SMP - kelas 3 SMP. 

 Keinginan dari Kepala Sekolah dan Guru Seni dan Budaya adalah 

memberikan sebuah tontonan edukatif mengenai Budaya sehingga anak-anak bisa 

menikmati proses pembelajaran dengan baik dan tidak merasa bosan dengan 

adanya film aksi yang memberikan pembelajaran Budaya yang menyenangkan 

serta bisa membuat anak-anak lebih terasah lagi dalam penggunaan otak kanan 

untuk membangkitkan sisi kreativitas untuk membuat suatu karya yang nantinya 

bisa berguna bagi banyak orang, dan juga dengan adanya animasi  sebagai media 

Pengenalan Budaya ini diharapkan anak-anak lebih memandang luas lagi 

mengenai banyak Budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya 

bertambah juga wawasannya mengenai Budaya, tidak hanya soal flora dan fauna 

saja melainkan pada animasi ini akan dimunculkan juga Bahasa, Bangunan adat, 

Pakaian adat, tempat wisata pada masing-masing daerah yang membuat film 

animasi ini nantinya benar-benar akan menunjukan lebih jauh sisi informasi 

Budaya di Indonesia. 

 Kepala sekolah dan Guru di SMP Negeri 6 Cimahi mengharapkan animasi 

ini nantinya tidak hanya ditayangkan di SMP Negeri 6 Cimahi saja melainkan bisa 

ditayangkan disemua sekolah, instansi dan sosial media sebagai sarana untuk 

mempromosikan Film Animasi Pengenalan Budaya Indonesia berjudul “Kisah 

Sejarah Wayang Wayang Golek” ini bisa dikenal seluruh dunia agar semua negara 

juga mengetahui Budaya yang ada di Indonesia yang akan mengharumkan citra 

perfilman animasi di Indonesia. 
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2.2 Teori dan Prinsip Perancangan 

 Modal utama seorang animator adalah kemampuan mencapture 

momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak atau 

hidup. Sedikit berbeda dengan komikus, ilustrator, atau -katakanlah- karikaturis 

yang menangkap suatu momentum ke dalam sebuah gambar diam (still). 

Animator harus lebih memiliki „kepekaan gerak‟ daripada „hanya‟ sekedar 

kemampuan menggambar. Gambar yang bagus akan percuma tanpa didukung 

kemampuan menghidupkan. Sebagaimana definisi dasar animasi yang berarti: 

membuat seolah-olah menjadi hidup. 

 Ada berbagai macam teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya 

animasi motion graphic itu dibuat. 

 Motion Graphic merupakan hasil pengembangan dari Graphic design, 

elemen elemen yang terkandung dalam Motion Graphic ini sendiri antara lain : 

tipografi, komposisi, warna, style frame, audio visual dan juga elemen-elemen 

grafis lainnya. Motion graphic sendiri dapat diartikan sebagai sebuah karya seni 

yang dibuat guna menghasilkan gerakan, dan juga dalam pembuatannya juga 

digabungkan dengan suara guna memenuhi suatu kebutuhan visual. Proses 

pembuatan dari motion graphic ini sendiri dilakukan dengan metode atau cara 

frame per frame dan point yang memegang dari frame – frame ini biasa disebut 

dengan keyframe. Dalam proses pembuatannya motion graphic menggunakan 

beberapa elemen – elemen yang telah disebutkan diatas dan digerakan atau di 

animasikan dengan cara frame per frame. Motion graphic sendiri tidak terbatas 

dalam hasil akhirnya, hasil akhir yang dimaksud dapat berupa Animasi 3d ataupun 

2D, hal ini dapat disesuakan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Motion 

graphic merupakan kata yang dipopulerkan oleh buku karya Trish dan Chris 

Meyer dengan judul “Creating Motion Graphic with After Effects” yang 

membahas tentang fungsi dari Adobe After Effects, sebuah applikasi yang 
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digunakan untuk menambahkan special effect, pengaturan warna, compositing, 

dan secara garis besar merupakan aplikasi editing. 

 Dalam perkembangannya aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah 

karya motion graphic menjadi sangat banyak dan makin berkembang dari masa ke 

masa. 

 Tetapi setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat 

sebuah animasi yang „hidup‟. 12 prinsip animasi merupakan prinsip dasar animasi 

yang diciptakan oleh animator Disney, Frank Thomas & Ollie. Ke-12 prinsip ini 

meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, peng-kaya-an visual, sekaligus 

teknis pembuatan sebuah animasi. 

 

1. Solid Drawing 

 Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang 

signifikan dalam menentukan -baik proses maupun hasil- sebuah animasi, 

terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap 

anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang 

dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, dimana dalam 

observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah: menggambar. 

 Meskipun kini peran gambar -yang dihasilkan sketsa manual- sudah bisa 

digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip 

„menggambar‟ akan menghasilkan animasi yang lebih „peka‟. 

 

2. Timing & Spacing 

 Grim Natwick -seorang animator Disney pernah berkata, “Animasi adalah 

tentang timing dan spacing”. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan 

sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan 

percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. 
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 Contoh Timing: Menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang 

meluncur kemudian menghantam kaca jendela. 

 Contoh Spacing: Menentukan kepadatan gambar (yang pada animasi akan 

berpengaruh pada kecepatan gerak) ketika bola itu sebelum menghantam kaca, 

tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke 

lantai. Spacing (pengaturan kepadatan gambar) akan mempengaruhi kecepatan 

gerak bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan 

lebih realistis. 

 

3. Squash & Stretch 

 Squash and strecth adalah upaya penambahan efek lentur (plastis) pada 

objek atau figur sehingga -seolah-olah „memuai‟ atau „menyusut‟ sehingga 

memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur 

atau benda hidup (misal: manusia, binatang, creatures) akan memberikan 

„enhancement‟ sekaligus efek dinamis terhadap gerakan/ action tertentu, 

sementara pada benda mati (misal: gelas, meja, botol) penerapan squash and 

stretch akan membuat mereka (benda-benda mati tersebut) tampak atau berlaku 

seperti benda hidup. 

 Contoh pada benda mati: Ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat bola 

menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat 

sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola 

tidak selalu demikian.Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan 

„hidup‟. 

 Contoh pada benda hidup: Sinergi bisep dan trisep pada manusia. Pada 

saat lengan ditarik (seperti gerakan mengangkat barbel) maka akan terjadi 

kontraksi pada otot bisep sehingga nampak „memuai‟, hal inilah yang disebut 

squash pada animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan 

sebaliknya (seperti gerakan menurunkan lengan), bisep akan nampak „menyusut‟. 
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4. Anticipation 

 Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan/ awalan gerak atau 

ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan 

badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, 

sebelum tangan „maju‟ harus ada gerakan „mundur‟ dulu. Dan sejenisnya. 

 

5. Slow In and Slow Out 

 Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. 

Slow In dan Slow Out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki 

percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah 

gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika 

sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. 

 Contoh: Dalam gerakan misalnya mengambil gelas. Tangan akan memiliki 

kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas, dengan ketika sudah 

menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif 

cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks 

tangan akan menurunkan kecepatannya (terjadi perlambatan) atau dalam konteks 

ini kita menyebutnya slow out. 

 

6. Arcs 

 Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau 

makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola/jalur (maya) yang disebut Arcs. 

Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara „smooth‟ dan lebih realistik, 

karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung 

(termasuk lingkaran, elips, atau parabola). Pola gerak semacam inilah yang tidak 

dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik/ robotik yang cenderung patah-patah. 
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7. Secondary Action 

 Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan 

untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. 

Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi „pusat perhatian‟ sehingga 

mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya 

lebih berfungsi memberikan emphasize untuk memperkuat gerakan utama. 

 Contoh: Ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah 

melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator 

bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada 

animasinya. Misalnya, sambil berjalan „seorang‟ figur atau karakter animasi 

mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ayunkan 

tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. 

 

8. Follow Through and Overlapping Action 

 Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak 

meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap 

bergerak sesaat setelah berhenti berlari. 

 Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling-

silang. Maksudnya, adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului 

(overlapping). Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk 

didalamnya. 

 

9. Straight Ahead Action and Pose to Pose 

 Dari sisi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk 

membuat animasi. 
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 Yang pertama adalah Straight Ahead Action, yaitu membuat animasi 

dengan cara seorang animator menggambar satu per satu, frame by frame, dari 

awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan: kualitas gambar 

yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi memiliki 

kekurangan: waktu pengerjaan yang lama. 

 Yang kedua adalah Pose to Pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang 

animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe-keyframe tertentu saja, 

selanjutnya in-between atau interval antar keyframe digambar/ dilanjutkan oleh 

asisten/ animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri 

karena memiliki kelebihan: waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena 

melibatkan lebih banyak sumber daya. 

 

10. Staging 

 Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi 

juga meliputi bagaimana „lingkungan‟ dibuat untuk mendukung suasana atau 

„mood‟ yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. 

 

11. Appeal 

 Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam 

animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi (dan 

ber-animasi) juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, anda tentu 

bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya 

sekilas. Anda juga bisa melihat ke-khas-an animasi buatan Disney atau 

Dreamworks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. 

 Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, 

berkorelasi dengan „kharisma‟ seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi, 

meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman atau 

karakter „jelek‟ lainnya tetapi tetap bisa appealing. 
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12. Exaggeration 

 Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam 

bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan 

ekstrimitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak 

dijumpai di film-film animasi sejenis Tom & Jerry, Donald Duck, Doraemon dan 

sebagainya. 

 Contoh: 1) Bola mata Tom yang „melompat‟ keluar karena kaget, 2) Muka 

Donald yang membara ketika marah, 3) Air mata Nobita yang mengalir seperti air 

terjun ketika menangis. 

 

a. Literatur 

 Pada hal ini mahasiswa memilih untuk menggunakan sumber dari data 

ilmiah berbentuk Buku, E-Book dan Website terpercaya sebagai sarana 

pengambilan informasi tambahan beserta pengambilan beberapa referensi yang 

nantinya akan digunakan sebagai patokan dalam pembuatan karya mulai. 

 Pada bagian ini juga mahasiswa menggunakannya sebagai media untuk 

memperoleh banyak sekali informasi yang akan diubah menjadi sebuah bentuk 

yang akan digunakan dalam pembuatan karya animasi, dimulai dari lokasi, 

karakter, jenis cerita, dll.  

 Ada pula hal yang didapat dari pengumpulan data Literature dan jenis-

jenis yang mahasiswa gunakan sebagai bahan penunjang Tugas Akhir. 

1). Manfaat Mereview Literatur 

a).  Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti 

b). Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah 

dilaksanakan (Related Research) 
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c). Mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih (state-of-the-art) 

d). Memperjelas masalah penelitian 

2). Jenis Literatur Ilmiah 

a). Paper dari Journal 

b). Paper dari Book Chapter 

c). Report (Laporan) dari Organisasi yang Terpercaya 

d). Buku Textbook  
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b. Wawancara 

 Pada hal ini mahasiswa melakukan sesi wawancara terhadap para siswa 

SMP Negeri 6 Cimahi untuk mendapatkan informasi mengenai 

1). Jenis tontonan apa yang mereka sukai 

2). Budaya Indonesia darimana saja yang mereka ketahui 

3). Animasi apa saja yang mereka ketahui beserta alasannya 

4). Bagaimana pendapat mereka soal film yang bercerita mengenai Budaya 

Indonesia pada film animasi “Kisah Sejarah Singkat Wayang Golek” apabila 

sudah tayang nantinya 

 

Grafik 2.1 Minat anak zaman modern mengenai animasi dan budaya 

 

2.3 Kajian Proyek Sejenis 

 Agar dapat mengembangkan animasi di Indonesia dengan lebih baik, maka 

perlu dipahami terlebih dahulu ruang lingkup pengembangan animasi yang ingin 

dilakukan pada periode 2015-2019. 
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 Ruang lingkup animasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ada 

beberapa pendapat yang menyebutkan kategori animasi, yaitu ada yang 

berdasarkan cara atau teknik membuatnya, ada yang berdasarkan hasilnya, dan 

ada pula yang membedakan berdasarkan medianya. Secara teknis pembuatannya, 

animasi digolongkan dalam : 

1. Animasi tradisional, atau disebut animasi sel atau gambar tangan untuk 

menciptakan ilusi gerak yang prosesnya telah dilakukan sejak abad ke-20. Gambar 

dari animator disalin atau difotokopi ke lembaran transparan yang disebut sel atau 

media seluloid kemudian difoto satu per satu bersama latar belakangnya untuk 

dijadikan film bergerak. Adapun teknik dalam membuatnya juga ada beberapa 

cara, yaitu: 

a. Animasi yang sepenuhnya digambar tangan, 

b. Rotoscoping yang merupakan salinan manual dari frame rekaman aksi langsung 

(live action) untuk mencapai gambar sesuai dengan hasil rekaman aksi langsung, 

c. Animasi gabungan, yang menggabungkan antara aksi langsung dengan 

animasi kartun gambar manual. 

2. Animasi gerak-henti (stop motion), digunakan untuk mendeskripsikan animasi 

yang dibuat dengan memanipulasi objek nyata yang biasanya terbuat dari tanah 

liat atau clay, plastik, atau material lainnya, dengan memotretnya semua frame 

satu per satu dan kemudian menggabungkannya untuk membuat ilusi gerak. 

Berdasarkan benda yang digunakan sebagai karakternya, animasi ini dapat dibagi 

tiga: 

a. animasi boneka yang benar-benar menggunakan boneka yang di dalamnya 

sudah terdapat pertulangan supaya bisa digerakkan kemudian diambil gambarnya 

per frame; 

b. animasi tanah liat 
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(claymation), di mana istilah clay digunakan karena dulu memang menggunakan 

tanah liat yang di dalamnya juga terdapat sistem pertulangan. Namun, saat ini 

campuran vinil sudah menggantikan tanah liat karena lebih tahan lama; 

c. animasi guntingan (cutout), 

menggunakan benda datar seperti kertas yang disusun sedemikian rupa 

membentuk objek dan latar belakang yang secara bertahap digerakkan dan 

direkam tiap frame-nya. 

 

3. Animasi komputer, teknik pembuatannya sendiri bisa bermacam-macam. 

Faktor utama yang memasukkan suatu animasi ke dalam golongan ini adalah jika 

karya itu dibuat secara digital melalui komputer. Sekarang ini, baik animasi dua 

dimensi maupun tiga dimensi sudah menggunakan komputer untuk menciptakan 

dunia animasinya. 

 Berdasarkan hasil akhir, animasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

animasi dua dimensi, animasi tiga dimensi, dan animasi gerak-henti. 

a. Animasi dua dimensi, dapat dibuat secara tradisional maupun digital. Sesuai 

perkembangan zaman, pembuatan animasi dua dimensi secara tradisional sudah 

mulai ditinggalkan karena memiliki beberapa kelemahan, antara lain proses 

produksi yang membutuhkan waktu yang lama, kebutuhan sangat besar atas 

sumber daya manusia, dan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri karena 

animasi tradisional dua dimensi membutuhkan kemampuan gambar tangan di atas 

media seluloid dalam proses pembuatan tiap framenya bahkan proses pewarnaan 

dan pembuatan latar belakang juga menggunakan proses manual, di atas seluloid. 

 Animasi dua dimensi terdiri atas serangkaian gambar yang direkam satu 

per satu dan diputar kembali untuk memberikan ilusi gerak.8 Pemutaran kembali 

animasi dua dimensi dapat dilakukan dalam beberapa cara: 

1). berbentuk flipbook, yaitu menggunakan jari 
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jempol untuk membuka satu per satu lembaran yang sudah digambar dalam buku; 

2). gambar direkam melalui kamera video kemudian diputar ulang melalui 

proyektor film 

3). gambar direkam melalui kamera video kemudian diputar ulang melalui 

pemutar video 

4). gambar direkam melalui kamera video yang dihubungkan dengan komputer 

menggunakan perangkat lunak animasi, dan 

5). gambar dipindai ke komputer, diolah, dan kemudian diputar ulang. 

 

 Dalam animasi dua dimensi, secara teknis pembuatannya dapat terbagi 

menjadi cara-cara berikut ini: 

1). Klasik, membuat film animasi menggunakan gambar tangan atau manual. 

2). Guntingan (cutout), teknik membuat animasi menggunakan bahan datar seperti 

kertas, plastik, atau kertas foto yang dipotong-potong membentuk properti yang 

dibutuhkan dalam suatu film animasi. Teknik pembuatannya sama dengan model 

gerak-henti yang pengambilan gambarnya satu per satu frame dengan cara difoto. 

3). Rotoscop, teknik membuat animasi dengan membuat lagi atau menyalin frame 

dari film aksi langsung yang telah dibuat. Awalnya, teknik ini merekam gambar 

secara langsung dengan menggunakan kamera video. Hasilnya lalu diproyeksikan 

pada panel kaca buram untuk digambar ulang secara manual oleh animator. 

Sekarang, cara itu sudah tergantikan dengan penggunaan komputer. 

4). Flipbook, sebuah buku yang per halamannya digambar bervariasi dangan 

tahapan tertentu. Ketika halaman-halamannya dibalik secara cepat, maka gambar 

di dalam buku terlihat bergerak seperti hidup. Kini, meskipun mengandalkan 

kekuatan gambar tangan, proses produksi tiap frame animasi digital dua dimensi 

dapat dibantu komputer dengan menggunakan alat bernama pen tablet. Semua 
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proses pembuatan menggunakan komputer mulai awal sampai akhir, meskipun 

masih mengandalkan kekuatan gambar tangan. 

b. Animasi Tiga Dimensi. Animasi tiga dimensi terbagi menjadi dua, yakni 

animasi Computer Generated (buatan komputer, disingkat CG) dan animasi gerak-

henti. Animasi CG meliputi berbagai teknik. Faktor utama dalam pembuatan 

konten digitalnya adalah penggunaan komputer. Dalam teknik animasi dua 

dimensi, komputer cenderung digunakan untuk memanipulasi gambar, sementara 

dalam teknik animasi tiga dimensi, komputer digunakan untuk membangun dunia 

maya tempat karakter dan benda-benda di dalamnya berinteraksi. Peran komputer 

sebagai penghasil adegan tiap frame sangat menentukan dalam pembuatan 

animasi. Biasanya diperlukan komputer dengan spesifikasi tertentu untuk 

membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dilihat dari prosesnya, 

animasi CG dapat didefinisikan sebagai proses memberikan nyawa atau 

kehidupan kepada karakter (modeling, rigging, animating) untuk menjadi sebuah 

film animasi melalui bantuan komputer.  

c. Animasi Stop-Motion. Animasi ini juga dikenal dengan animasi stop-frame. 

Dalam pembuatannya animasi ini biasanya menggunakan kamera fotografi 

dengan memotret tiap pergerakan karakter sedikit demi sedikit dalam frame 

kemudian digabungkan frame-frame tersebut sehingga seolah gambar tampak 

bergerak. Untuk menghasilkan ilusi gerakan yang bagus, diperlukan teknik dan 

bentuk objek karakter yang biasanya memiliki persendian untuk memudahkan 

pergerakan posenya. Alasan menggunakan animasi stop-motion karena tidak 

membutuhkan peran signifikan dari komputer untuk menghasilkan tampilan visual 

yang baik sehingga bisa menghemat biaya terutama pembelian komputer yang 

dianggap masih mahal. Jenis animasi ini mampu untuk tampil sesuai dengan 

keadaan benda aslinya karena menggunakan teknologi fotografi. Untuk 

menampilkan objek yang realis dan teksturnya sesuai dengan benda asli sangat 

susah dan membutuhkan waktu yang agak lama ketika akan dicapai menggunakan 

komputer. 
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 Saat ini melalui kecanggihan komputer, animasi yang dihasilkan bisa 

tampak sangat realis yang terkadang khalayak susah untuk mendefinisikan bahwa 

animasi tersebut 3D atau stop-motion. Komputer saat ini juga sudah mampu 

membuat animasi seolah-olah itu dibuat melalui teknik stop-motion. Teknik stop-

motion sendiri dikategorikan sebagai bentuk animasi yang dilihat hasil akhirnya 

karena kelebihan-kelebihan yang dahulu komputer tidak bisa atau susah untuk 

mencapainya. Teknik ini sampai sekarang pun masih dipergunakan untuk 

membuat animasi. 

 Sementara itu, berdasarkan media penayangannya, animasi bisa juga 

dibedakan sebagai: 

1). Animasi film layar lebar, animasi yang dibuat untuk konsumsi bioskop yang 

biasanya berdurasi antara 60–120 menit. Animasi layar lebar memerlukan sumber 

daya manusia yang banyak, dana yang besar, dan waktu produksi yang relatif 

lama, antara 2–5 tahun. 

 Biasanya, animasi layar lebar diproduksi oleh studio-studio animasi yang 

besar dan ternama mengingat proses keseluruhan, mulai produksi sampai 

distribusi, memerlukan penanganan secara profesional. 

 

2). Animasi serial televisi, biasanya berdurasi antara 13–20 menit. Pembuat film 

animasi pada serial televisi sangat memperhatikan target khalayak yang akan 

dituju, karena akan mempengaruhi bentuk visual dan cara bercerita film 

animasinya. 

3). Animasi iklan, dibuat berdasarkan naskah iklan yang biasanya berdurasi 15–60 

detik. Tujuan iklan menggunakan animasi biasanya untuk membuat visualisasi 

tertentu yang tidak bisa diciptakan melalui perekaman gambar secara langsung. 

4). Animasi web, animasi yang diperuntukkan untuk keperluan web. Animasi 

tersebut biasanya hanya berupa pergerakan logo atau tulisan di dalam iklan 
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berbentuk banner pada laman web. Animasi digunakan untuk menarik perhatian 

mata pengunjung agar lebih memerhatikan iklan tersebut. 

5). Animasi game, biasanya berisi pergerakan karakter dalam suatu game. Jika 

game yang dibuat adalah game 2D, maka animasinya berbentuk pergerakan 

karakter. Untuk game3D, animasi yang dibuat adalah rangkaian pergerakan 

karakter saat beraksi dalam dunia game maupun efek-efek lain yang dibutuhkan 

game tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ruang lingkup animasi serta 

fokus pengembangan animasi dalam konteks pengembangan industri kreatif di 

Indonesia pada periode 2015–2019 mendatang. 

c. Animasi Motion Graphic. Motion graphic adalah teknik untuk menggerakkan 

still images sehingga objek terlihat tidak membosankan, namun terlihat dinamis 

dan menarik dan penggunaannya bisa digunakan sebagai media informasi, 

edukasi, dan promosi dengan konsep visual yang lebih mudah dipahami. 
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