
1 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini akan membahas tentang teori-teori penunjang yang mendasari 

dalam pembahasan, yaitu tentang state of the art, pengertian animasi, proses 

animasi dan jenis-jenis animasi dan lainnya. 

 

1.1 State of the Art 

 Pengunaan kerajinan anyaman bambu di Bali dalam kegiatan upacara 

agama membuat masyarakat Hindu dituntut agar dapat membuat kerajinan 

anyaman bambu ketika kegiatan upacara agama seperti pembuatan anyaman 

bambu. Kerajinan anyaman bambu harus dapat dilestarikan, karena selalu berkaitan 

dalam kehidupan sebagai masyarakat Hindu Bali. Generasi muda yang nantinya 

akan terjun di masyarakat hendaknya dapat membantu pembuatan anyaman bambu 

saat adanya upacara agama, jangan sampai para generasi muda sama sekali tidak 

bisa membuat anyaman bambu dan lambat laun melupakan tradisi daerah sendiri. 

 Permasalahan yang terjadi pada generasi muda yaitu mulai enggan untuk 

ikut mencoba atau membuat kerajinan bambu, hal ini juga diperkuat dari kurangnya 

pembelajaran dari sekolah tentang kerajinan kebudayaan yang ada. Teknologi juga 

salah satu faktor keingintahuan para remaja pada kegiatan tradisional berkurang, 

karena semua telah ada secara instan dengan fasilitas gadget yang membuat remaja 

lebih memilih teknologi tersebut. Pembuatan sebuah animasi kerajinan dari bambu 

berbasis Android merupakan salah satu solusi untuk melakukan pelestarian 

kerajinan anyaman bambu. Animasi yang dibuat akan terdapat cara-cara pembuatan 

kerajinan anyaman bambu dan dikemas secara menarik. 

 Sistem yang sudah ada sebelumnya yaitu Rancang Bangun Pemodelan 

Sistem Informasi Bebantenan dalam kaitannya dengan Upacara Yadnya yang 

dibuat oleh Ida Ayu Gde Kurnia Jayanti dan Pemodelan Sistem Bebantenan ditinjau 

dari jenis-jenis Banten dan perlengkapannya yang dibuat oleh Ida Ayu Utari Dwi 

kedua sistem tersebut dapat memberikan informasi mengenai pembuatan 

bebantenan untuk Upacara Keagamaan Umat Hindu yang sudah cukup lengkap. 



Animasi mengenai anyaman bambu belum ada yang mengangkat, maka dari itu 

dirasa perlu untuk membuat suatu Rancang Bangun Animasi 3 Dimensi Anyaman 

Bambu Khas Kebudayaan Bali agar dapat menarik minat generasi muda dengan 

animasi yang berkaitan dengan kebudayaan.  

 

1.2 Kerajinan anyaman 

Seni kriya adalah cabang seni yang menekankan pada ketrampilan tangan 

yang tinggi dalam proses pengerjaannya. Seni kriya berasal dari kata “Kr” (bhs 

Sanskerta) yang berarti ‘mengerjakan’, dari akar kata tersebut kemudian menjadi 

karya, kriya dan kerja. Arti khususnya adalah mengerjakan sesuatu untuk 

menghasilkan benda atau obyek yang bernilai seni. Seni “kriya” dalam bahasa 

indonesia berarti pekerjaan (keterampilan tangan). Bahasa Inggris disebutkan craft 

berarti energi atau kekuatan. Kenyataannya bahwa seni kriya sering dimaksudkan 

sebagai karya yang dihasilkan karena skill atau keterampilan seseorang.  

Tiga uraian ini dapat ditarik satu kata kunci yang dapat menjelaskan 

pengertian kriya adalah kerja, pekerjaan, perbuatan, yang dalam hal ini bisa 

diartikan sebagai penciptaan karya seni yang didukung oleh keterampilan (skill) 

yang tinggi. Anyaman merupakan seni yang mempengaruhi kehidupan dan 

kebudayaan masyarakat Melayu. Menganyam merupakan proses menyilangkan 

bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan 

boleh digunakan. Bahan tumbuh-tumbuhan yang boleh dianyam adalah lidi, rotan, 

akar, bilah, pandan, bambu, dan beberapa bahan tumbuhan lain yang dikeringkan. 

Anyaman bukan sekedar bentuk kerajinan tangan biasa, melainkan sebuah karya 

seni, tidak hanya bentuknya yang indah tapi juga unik. Anyaman bambu merupakan 

suatu kerajinan anyaman yang sering ditemui pada masyarakat yang dimana 

digunakan sehari-hari sebagai sarana upacara.  

 

 

 



1.2.1 Sokasi  

 Sokasi merupakan kerajinan anyaman khas Bali yang digunakan oleh umat 

Hindu sebagai tempat menaruh prasarana persembahyangan atau banten ketika 

sedang melakukkan persembahyangan di Pura. Sokasi biasanya berisi banten 

seperti pejati, ataupun soda/banten buah-buahan. Kerajinan anyaman  sokasi terbuat 

dari bambu yang diiris tipis dianyam sehingga berbentuk persegi empat. Sokasi 

memiliki 2 bagian yaitu bagian tutup atas dan bagian bawah, sokasi akan di berikan 

motif warna sehingga akan lebih menarik jika digunakan. Sokasi ini selalu 

digunakan pada saat persembahyangan dikarenakan sokasi ini sangat mudah dan 

praktis di bawa ketika perjalanan jauh menuju suatu pura banten yang dibawa pun 

tidak akan berantakan sehingga sokasi ini selalu digunakan dalam suatu upacara. 

Pengrajin sokasi ini bisa ditemukan di Daerah Bangli yang dimana bangli 

merupakan penghasil bambu. Sokasi ini harusnya diberikan perhatian serius oleh 

pemerintah karena saat ini jumlah pengrajin bambu di Bali sudah semakin sedikit 

disamping karena penghasilan yang didapat sedikit juga persaingan antar pengrajin 

yang cukup ketat. 

 

Gambar 2.1 Kerajinan Sokasi 

(Sumber : https://myshopokey.wordpress.com/2010/09/12/our-collection-check-it-out-guys/sokasi-

temt-pejati/) 

 

 Sokasi kini telah banyak berkembang, kini sokasi dalam bentuk rotan telah 

ada dengan bentuk yang cukup menarik. Tidak kalah dengan yang bambu sokasi 

rotan juga sangat kuat dan awet digunakan. Pemasaran sokasi rotan biasanya ada di 

https://myshopokey.wordpress.com/2010/09/12/our-collection-check-it-out-guys/sokasi-temt-pejati/
https://myshopokey.wordpress.com/2010/09/12/our-collection-check-it-out-guys/sokasi-temt-pejati/


daerah wisata dan harganya yang cukup mahal tergantung pola serta ukuran dari 

sokasi tersebut. Sokasi harus dilestarikan keberadaanya sehingga tetap ajeg. 

1.2.2 Kukusan 

  Kukusan merupakan kerajinan anyaman dari bambu yang digunakan para 

ibu-ibu melakukan kegiatan sehari-hari seperti menanak nasi. Kukusan ini sudah 

mulai jarang ditemui karena kemajuan teknologi yang telah instan melakukan 

kegiatan menanak nasi, namun di daerah pedesaan masih dapat dijumpai kukusan 

bambu ini. Kukusan bambu ini berbentuk krucut dengan ukuran sekitar 30 cm, yang 

dianyam dengan menggunakan bambu yang telah di potong tipis sehingga mudah 

untuk membentuk kukusan sesuai dengan yang diinginkan. Proses pembuatan dari 

kukusan ini sangat menarik dimana terdapat seni melipat sehingga membentuk 

krucut seperti topi. Pembuatannya tidak terlalu sulit dan memerlukan waktu hanya 

2 sampai 3 jam membuatnya namun pemula bisa menghabiskan waktu hingga 5 

jam. 

                             

 Gambar 2.2 Kerajinan Kukusan Bambu 

 (Sumber : http://m.masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=12630) 

 

  Pengerajin kukusan sudah jarang ditemukan, dikarenakan harga 1 kukusan 

yang sudah siap di pakai berkisar 10 sampai 15 ribu rupiah, kurang sebanding dari 

proses menyipkan bahan-bahan seperti mencari bambu, memotong bambu, 

menyerut bambu hingga tipis. Kerajinan kukusan ini sudah semakin ditinggalkan 

setelah banyak barang elektronik yang memberikan fasilitas lebih mudah dalam 

memasak sehingga kukusan kalah saing dipasaran. Peran pemerintah diperlukan 

dan anak muda untuk dapat melestarikan kukusan ini di samping digunakan dalam 

http://m.masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=12630


proses memasak kukusan juga digunakan dalam kegiatan upacara agama dalam 

sarana mecaru. 

1.2.3 Tempeh 

 Tempeh merupakan sebuah kerajinan bambu yang dipergunakan dalam 

upacara agama seperti tempat bebantenan. Tempeh juga digunakan dalam 

melakukan aktivitas ibu-ibu seperti menjemur sesuatu bahan makanan bahkan 

digunakan untuk mengayak beras yang kotor sehingga menjadi lebih bersih. 

Tempeh ini berbentuk bulat dengan pinggirannya terbuat dari bambu sehingga kuat 

saat digunakan. Tempeh ini dianyam menggunakan bambu yang di bentuk bulat  

dan diberi bambu sebagai pinggirannya sehingga menyerupai sebuah wadah atau 

tempat yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kerajinan ini sering 

dijumpai di Daerah Bangli, yang dimana merupakan daerah penghasil bambu serta 

merupakan tempat penghasil kerajinan berbagai anyaman dari bambu. 

 Tempeh masih banyak di jumpai  di pasar-pasar tradisional yang dimana 

digunakan dalam berbagai hal oleh ibu rumah tangga.  Kerajinan  ini digunakan 

sebagai alat menjemur dan mengayak beras tempeh juga sering digunakan tempat 

menaruh banten ketika ada suatu upacara. Tempeh tersebut dijadikan tempat 

menaruh banten sehingga sebuah sarana upacara tidak berantakan dan proses 

upacara menjadi lebih praktis nantinya.  

 

Gambar 2.3 Kerajinan Tempeh 

(Sumber : http:// shop. waroeng. nl/bmz_ cache/c/c 79648542d07 0503c9e6d 046fc813394. 

image.600x450.jpg) 

 

 

 

 

1.3 Pengertian Animasi 



 Animasi berasal dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, hidup, 

semangat. Animasi secara utuh 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.  

Era komputerisasi di zaman dulu, animasi merupakan proses yang rumit dan 

menyita banyak waktu serta tenaga. Film-film animasi terdahulu menggunakan 

ratusan sampai ribuan gambar sketsa tangan untuk membuat sebuah animasi 

pergerakan tangan. Gambar bergerak tersebut dikenal dengan frame. Membuat 

animasi yang halus pergerakannya maka dibutuhkan makin banyak gambar. 

Bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan film animasi menjadi sangat 

mudah dan cepat.  

1.3.1 Jenis-jenis animasi 

 Animasi yang dulunya mempunyai prinsip yang sederhana,  sekarang telah 

ini banyak berkembang menjadi beberapa jenis, yaitu animasi 2D, animasi 3D dan 

animasi tanah liat. 

1.3.1.1 Animasi 2D (Dua Dimensi) 

 Animasi ini yang paling akrab dengan keseharian yaitu film kartun. Kartun 

sendiri berasal dari kata cartoon, yang berarti gambar yang lucu. Film kartun ini 

kebanyakan film yang lucu. 

1.3.1.2 Animasi 3D (Tiga Dimensi) 

 Perkembangan teknologi dan dunia komputer membuat teknik pembuatan 

animasi 3D semakin berkembang dan maju pesat. Animasi 3D adalah 

perkembangan dari animasi 2D. Animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin 

hidup dan nyata, mendekati wujud aslinya. 

1.3.1.3 Animasi Tanah Liat (Clay Animation) 

 Clay (tanah liat) adalah namanya, namun yang dipakai bukanlah tanah liat 

biasa. Animasi ini menggunakan palsticin, bahan lentur seperti permen karet yang 

ditemukan pada tahun 1897. Tokoh-tokoh pada animasi clay dibuat dengan 

menggunakan rangka yang khusus untuk kerangka  tubuhnya. Film animasi clay 



pertama kali dirilis bulan Februari 1908 berjudul “A Sculptor’s Web Rarebit 

Nigthmare”.  

1.3.2 Proses pembuatan animasi 

 Proses pembuatan animasi terdiri dari sepuluh tahap yang harus dilalui yaitu 

pra produksi, ide cerita, naskah cerita atau scenario, concep art, storyboard, 

animatic storyboard, casting and recording, sound FX and music, produksi dan post 

produksi 

1.3.2.1 Pra Produksi 

  Tahap ini direncanakan mulai dari tema, lalu dikembangkan menjadi 

sinopsis, sinopsis dikembangkan menjadi storyline hingga ke tahap animatic. 

1.3.2.2 Ide Cerita 

 Tahap ini sebenarnya inti dari sebuah cerita. Gagasan serta ide unik sangat 

mahal harganya. Pembuatan film ide cerita mewakili isi film yang dibuat.  

1.3.2.3 Naskah Cerita/ Skenario 

 Ide cerita yang didapatkan, dikembangkan menjadi sebuah synopsis. 

Perkembangan dari synopsis kemudian menjadi storyline. Storyline semua keadaan 

cerita sudah jelas, dalam artian bahwa peran-peran yang ada, suasana sekitar, 

keadaan tempat sang karakter sudah mulai terbaca, karena storyline tidak jauh beda 

jika anda membaca sebuah cerpen, novel atau sejenisnya.    

1.3.2.4 Concep Art 

 Tahap ini sudah mulai membuat gambar-gambar sketsa, mulai dari para 

pemeran, property, sketsa lingkungan sekitar (interior dan eksterior). Sketsa yang 

dibuat nantinya dibentuk dalam model 3D di tahap produksi. 

1.3.2.5 Storyboard 

 Tahap dimana saat scenario dan concept art sudah rampung, sekarang 

menuangkan ide cerita tersebut kedalam visual sehingga orang lain bisa memahami 

apa yang dimaksud. 

 

 



1.3.2.6 Animatic Storyboard 

 Tahap ini bisa dianggap film sudah mempunyai kerangka acuan, karena alur 

cerita sudah jelas dikarenakan gambar dari storyboard yang di scanning sudah 

ditampilkan dengan tambahan sound dialog, narasi,  sound FX dan sebagainya. 

1.3.2.7 Casting and Recording 

 Tahap ini yaitu dibuat setelah scenario rampung, karena pada pengisi suara 

membaca dialog berdasarkan scenario yang dibuat. Pengisi suara biasanya dipilih 

melalui casting. Rekaman untuk mengisi dialog sang karakter yan diperankan 

masing-masing pengisi suara tersebut. Latihan diperlukan, agar tercipta 

penghayatan pada peran yang diperankan masing-masing pengisi suara tersebut.  

1.3.2.8 Sound FX and Music 

 Semua  film baik itu berupa animasi, live action atau gabungan keduanya, 

terdapat sounds pendukung agar film terasa lebih hidup. Lagu tema dibuat 

berdasarkan alur cerita. Menciptakan lagu, pencipta lagu biasanya membaca dulu 

script atau naskah dari film, sehingga alur cerita dan tema lagu bisa sejalan. 

1.3.2.9 Produksi 

 Tahap inilah sebenarnya tahap pembuatan film animasi itu berlangsung. 

Dimulai dari tahap modeling dari 2D ke bentuk 3D,  pemberian tekstur dan post 

produksi. 

a. Modelling 2D ke 3D 

  Modelling 2D ke 3D dimulai dengan transfer objek 2D dibuat menjadi objek 

3D. Head Modelling, maupun Body Modeling 

b. Pemberian Teksture 

  Karakter yang dibuat mempunyai tekstur kulit yang alami  atau natural, 

maka dilakukan tahap yang dinamakan Mapping Texture Character, untuk 

pemetaan material kulit pada karakter  

c. Penganimasian 

Proses penganimasian disini proses rigging, skinning dan animasi yang 

telah di buat. 

 

 



d. Rendering 

Proses untuk menghasilkan output berupa image atau movie. Cepat 

lambatnya render yang berlangsung tergantung pada spesifikasi komputer. 

 

1.4 Tinjauan umum software 

 Bagian ini merupakan software yang digunakkan dalam pembuatan animasi 

3 dimensi anyaman bambu khas kebudayaan Bali berikut adalah software yang 

digunakan. 

 

1.4.1 AutoDesk Maya 

 Autodesk Maya merupakan perangkat lunak komputer grafis 3D yang 

berjalan pada Windows, Mac Os, dan linux. Dikembangkan oleh Alias System 

Corporation dan saat ini dimiliki dan dikembangkan oleh Autodesk, Inc. Hal ini 

digunakan untuk membuat aplikasi 3D interaktif, termasuk video, game, film 

animasi, serial TV ataupun efek visual. Nama Maya di ambil dari bahasa 

Sangsekerta yang artinya adalaha ilusi.  

 Hari-hari awal pengembangan, Maya dimulai dengan Tcl. sebagai bahasa 

script, dalam rangka untuk meningkatkan kesamaannya dengan bahasa Shell Unix. 

Setelah merger dengan Wavefront, Sophia, bahasa script di Wavefront 

Dynamation, terpilih sebagai dasar MEL (Maya Embedded Language). Maya 1.0 

dirilis pada Februari 1998. Serangkaian akuisisi dilakukan, Maya dibeli oleh 

Autodesk pada tahun 2005. Nama perusahaan induk baru, Maya diubah namanya 

Autodesk Maya. Nama "Maya" terus menjadi nama dominan yang digunakan untuk 

produk. Maya adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan aset 3D untuk 

digunakan dalam film, pengembangan televisi, permainan dan arsitektur. Pengguna 

menentukan ruang kerja virtual (TKP) untuk menerapkan dan mengedit media 

suatu proyek tertentu. Adegan dapat disimpan dalam berbagai format, default 

adalah mb (Binary Maya). Maya memperlihatkan arsitektur grafik simpul. Elemen 

yang node-based, setiap node memiliki atribut sendiri dan kustomisasi. Akibatnya, 

representasi visual dari sebuah adegan didasarkan sepenuhnya pada jaringan, 



tergantung pada informasi satu sama lain. Kenyamanan melihat jaringan ini, ada 

ketergantungan dan grafik diarahkan. 

 
Gambar 2.4 Pembuatan animasi pada AutoDesk Maya 

(Sumber : http://mmbayu.blogspot.com/p/blog-page_3.html) 

 

1.4.1.1 Komponen AutoDesk Maya 

 Sejak konsolidasi dari dua paket yang berbeda, Maya dan versi selanjutnya 

telah berisi semua fitur yang sekarang telah unlimited suite, fitur fiturnya antara lain 

sebagi berikut : 

a. Fluid Effects 

 Maya 4.5 diberikan tambahan fitur yaitu  sebuah simulator cairan yang 

 realistis yang efektif untuk  pembuatan asap, api, awan dan ledakan 

b. Clasisic Clot 

 Simulasi kain untuk secara otomatis mensimulasikan pakaian dan kain 

 bergerak realistis melalui karakter animasi. Toolset Kain Maya telah 

 ditingkatkan di setiap versi  Maya  dirilis setelah Spider-Man 2. Alias 

 bekerja dengan Sony Pictures ImageWorks untuk mendapatkan kain 

 Maya sampai dengan awal untuk produksi itu, dan semua perubahan yang 

 telah dilaksanakan, meskipun studio besar memilih untuk menggunakan 

 plugin  pihak ketiga seperti Syflex. 

c. Fur 

 Hewan yang mirip dengan rambut di simulasikan oleh Maya. Hal ini dapat 

 digunakan untuk mensimulasikan lainnya bulu seperti objek, seperti 

 rumput 

 

http://www.download.ba/proimg/autodesk-maya-20111010-154356.jpeg


 

 

d. Hair 

 Sebuah simulator yang realistis tampak rambut manusia yang 

 diimplementasikan dengan menggunakan kurva dan Efek Cat. Ini juga 

 dikenal sebagai kurva dinamis. 

e. Maya Live 

 Satu set alat pelacakan gerak untuk CG cocok untuk membersihkan plate 

 footage. 

f. Cloth 

 Ditambahkan dalam versi 8,5, nCloth adalah implementasi pertama dari 

 Inti Maya, kerangka simulasi Autodesk. Memberikan kontrol artis  lanjut 

 dari kain dan simulasi materi. 

g. Participle 

 Versi 2009, Particle merupakan addendum toolset  Inti Maya. Simulasi  

 berbagai efek 3D yang kompleks, termasuk  cairan,  asap awan, semprot, 

 dan debu. 

h. MatchMover 

 Maya 2010, hal ini memungkinkan composite elemen CGI dengan data 

 gerakan dari urutan video dan film. 

i. Composite 

 Maya 2010, yang sebelumnya dijual sebagai Autodesk Toxik. 

j. Camera Sequencer 

 Maya 2011, Sequencer Kamera digunakan untuk gambar tata letak kamera 

 ganda dan mengatur mereka dalam satu urutan animasi. 

2.4.1.2 Kelebihan dan kekurangan AutoDesk Maya 

 Bagian ini merupakan kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan 

aplikasi AutoDesk Maya : 

a. Kelebihan 

 Maya 3D memiliki kemampuan untuk kerajinan objek 3D kustom dan 

memungkinkan pengguna untuk secara bebas dan mudah memanipulasi masing-



masing titik individu yang memungkinkan untuk rasa kontrol dan fleksibilitas. 

Maya 3D memiliki kemampuan yang baik untuk kerajinan karya-karya seni visual 

jika digunakan dengan benar. Ini memiliki kekuatan besar dalam menyediakan 

pengaturan pencahayaan dan tekstur alat untuk membantu membuat objek terlihat 

lebih realistis. 

b. Kekurangan  

 Maya 3D adalah sebuah alat yang sempurna untuk kerajinan karya seni 

visual yang indah masih mengandung beberapa kelemahan yang harus diketahui. 

3D Maya tidak berisi fitur Bi-PED seperti 3ds Max, yang berarti bahwa untuk 

menciptakan struktur rangka untuk karakter pengguna banyak membangun satu set 

tulang, banyak seperti membangun kerangka dari bawah ke atas. Memakan waktu 

untuk melakukannya, terutama jika membuat kelompok besar karakter untuk film 

atau video game. Juga, antarmuka untuk Maya 3D belum tentu sesuatu yang baik 

untuk pemula dan mungkin membingungkan beberapa pengguna pertama kali. 

 

1.4.2 Adobe Photoshop  

  Adobe photoshop adalah program aplikasi desain yang berguna untuk 

mendesain gambar, mengedit image grafis, dan mengolah foto digital. Perangkat 

lunak komputer ini memiliki kelebihan pada  kelengkapan fitur desain grafis dan 

olah fotonya. Toolbox yang tersedia dapat dipahami dan digunakan secara mudah 

dan cepat oleh pengguna yang masih belum berpengalaman sekalipun. Penggunaan 

Layer untuk memisahkan antar komponen gambar dan teks juga sangat membantu 

desainer dalam menyusun dan mengolah desainnya. Adobe Photoshop juga 

menyediakan fitur Filter yang bisa dipakai secara instan. Pengguna tingkat lanjut, 

fitur seperti  Styles dan Blending Options memberikan keleluasaan bagi desainer 

untuk berkreasi secara maksimal sesuai kreativitasnya. Program Adobe photoshop 

banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang 

desain grafis serta pengembang webAdobe Photoshop dapat dijalankan di sistem 

operasi Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 SP1) dan Mac 

OS (X). 

 

http://info-program-komputer.blogspot.com/search/label/Desain


 

1.4.3 Android  

 Android (sistem operasi) OS Android  merupakan sebuah sistem operasi 

yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer 

tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 

Android dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan 

peranti keras, peranti  lunak, telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, 

Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Perilisan perdana android, 5 

November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung 

pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Google merilis kode-kode 

android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar 

terbuka perangkat seluler. 

 Dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama 

yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan 

kedua adalah yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung 

Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Salah satu 

penyebab mengapa sistem operasi Android begitu gampangnya diterima pasar dan 

dengan begitu cepatnya menjadi "raja" adalah karena kelebihannya sebagai 

software yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara 

terbuka (open source) sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. 

Pengembang software begitu banyak yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis 

Android. 

1.4.3.1 Arsitektur Android  

 Android dibangun dengan menggunakan asas object oriented, dimana 

elemen penyusun sistem operasinya berupa objek yang dapat digunakan kembali 

atau reusable. Aplikasi dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan menggunakan 

beberapa elemen arsitektur OS Android (Gayuh. 2013). Arsitektur Android terdiri 

dari empat layer komponen, yaitu:  
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a. Layer Applications dan Widget  

Layer pertama pada OS Android, biasa dinamakan layer Applications dan 

Widget. Layer ini merupakan layer yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi inti 

yang berjalan pada Android OS, seperti klien Email, program SMS, kalender, 

browser, peta, kontak, dan lain-lain. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 

bahasa Java.  

b. Layer Applications Framework  

Applications Framework merupakan layer dimana para pembuat aplikasi 

menggunakan komponen-komponen yang ada disini untuk membuat aplikasinya. 

Contoh komponen yang termasuk di dalam Applications Framework adalah sebagai 

berikut: 

a) Views  

b) Content Provider  

c) Resource Manager  

d) Notification Manager  

e) Activity Manager  

c. Layer Libraries  

Libraries merupakan layer tempat fitur-fitur Android beranda. Libraries pada 

umumnya diakses untuk menjalankan aplikasi. Library yang terdapat pada Android 

diantaranya adalah libraries Media untuk memutar media video atau audio, libraries 

untuk menjalankan tampilan, libraries Graphic, libraries SQLite untuk dukungan 

database, dan masih banyak library lainnya.  

d. Linux Kernel  

Linux Kernel merupakan layer tempat keberadaan inti dari operating system 

Android. Layer ini berisi file system yang mengatur system processing, memory, 

resource, drivers, dan sistem Android lainnya. File sistem pada Android mirip 

dengan file sistem pada sistem operasi berbasis Linux. Kernel yang digunakan 

adalah Linux Kernel versi 2.6, dan versi 3.x pada Android versi 4.0 ke atas. Kernel 

ini berbasis monolithic.  

 



 

1.4.3.2 Keunggulan Android  

 Beberapa keunggulan sistem operasi Android ini adalah sebagai berikut, 

yaitu: 

a. Lengkap (Complete Platform)  

Android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan 

tools dalam membangun software dan memungkinkan untuk peluang 

mengembangkan aplikasi.  

b. Terbuka (Open Source Platform)  

Platform Android disediakan melalui lisesnsi open source. Pengembang 

dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan Linux 

Kernel 2.6. 

c. Free (Free Platform)  

Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk pengembangan pada aplikasi 

Android. Android dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam bentuk apapun. 

 

1.4.4 Unity 

 Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity 

dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat 

komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, dan bahkan X-BOX.  Unity adalah 

sebuah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan dan 

simulasi. Unity bisa untuk games PC dan games Online. Games Online diperlukan 

sebuah plugin, yaitu Unity Web Player, sama halnya dengan Flash Player pada 

browser.  

 
Gambar 2.5 Logo Unity 

(sumber : http://www.3dgep.com/introduction-to-unity-3-5/) 

 



 Unity tidak dirancang untuk proses desain, dikarenakan Unity bukan tool 

untuk mendesain. Pergunakan 3D editor lain seperti 3Dsmax atau Blender jika ingin 

mendesain. Unity memiliki fitur seperti, fitur audio reverb zone, particle effect, dan 

sky box untuk menambahkan langit. Fitur scripting yang disediakan, mendukung 3 

bahasa pemrograman, JavaScript, C#, dan Boo. Flexible and EasyMoving, rotating, 

dan scaling objects hanya perlu sebaris kode. Begitu juga dengan Duplicating, 

removing, dan changing properties. Visual Properties Variables yang di definisikan 

dengan scripts ditampilkan pada Editor. Digeser, di drag and drop, bisa memilih 

warna dengan color picker. Berbasis .NET. Artinya penjalanan program dilakukan 

dengan Open Source .NET platform, Mono. 

 
Gambar 2.6 Tampilan Unity 

(Sumber : rahasta.com/blog/dmgunity-mengenal-tampilan-unity/) 

 

 Gambar 2.3 diatas menampilkan lembar kerja dari unity 3.5. versi gratis. 

Project Unity terdapat sebuah Assets folder. Isi dari Assets folder ditampilkan 

dalam bentuk panel project dalam editor Unity. Assets folder adalah tempat untuk 

menyimpan semua komponen dari game seperti tingkatan game (level scenes), 

scripts, 3D models, teksture, dan file audio. Assets dapat ditambahkan ke dalam 

project, cukup dengan menarik (drag) file yang ingin ditambahkan ke dalam panel 

project atau dengan memilih menu Assets->Import New Asset. Membuat scene 

baru, gunakan tombol Control-N (pada keyboard). Menyimpan scene yang sedang 



aktif, gunakan Control-S (pada keyboard). Panel Hierarchy menampung semua 

GameObject yang terdapat di Scene yang sedang aktif. Beberapa dari GameObject 

tersebut berhubungan langsung ke asset seperti objek 3D. Objek yang terdapat pada 

hierarchy dapat di seleksi dan dihapus. Objek yang ingin dihapus atau ditambahkan 

pada scene, maka objek tersebut juga akan hilang atau muncul pada hierarchy. 

Unity menggunakan sebuah konsep yang disebut Parenting. Membuat sebuah 

GameObject menjadi anak dari GameObject yang lain. Tarik sebuah gameobject 

dan pindahkan tepat di atas tulisan gameObject yang akan dijadikan parent dalam 

hierarchy. GameObject yang terdapat dalam sebuah gameObject lainnya akan 

mengikuti perpindahan dan perputaran ketika gameObject parent mengalami 

perubahan posisi. Berikut merupakan cara penggunaan Unity. 

1. Membuat Project Baru 

 Paling mendasar biasanya adalah hal yang paling mudah ketika belajar 

untuk menggunakan suatu software. Jika tidak tahu cara membuat project maka 

tidak mungkin project akan jadi. Berikut adalah cara membuat project baru pada 

Unity. 

Klik File -> New Project 

Muncul window Unity Project Wizard. Window akan diminta memasukkan lokasi 

dimana project akan disimpan, dan Package apa saja yang butuhkan pada project 

tersebut. Memilih Package saat ragu akan mengimport, maka lebih baik tidak 

mengimport package sama sekali. 

 



 

Gambar 2.7 Membuat Project  
 

 Selesai menentukan lokasi dan memilih Package kemudian klik Create. 

Tunggu beberapa saat maka project baru akan dibuat. Seperti gambar di bawah 

 
Gambar 2.8  Tampilan awal 

 

2.  Mengganti Platform dan Konfigurasinya 

 Project baru dibuat maka langkah selanjutnya adalah mengatur platform dari 

project, apakah untuk Windows, Mac, Android, iOS, dsb. Mengatur platform, klik 

File -> Build Settings. Selanjutnya klik maka Window Build Settings akan muncul. 

Window itu akan diberi pilihan platfrom yang dapat gunakan. Unity versi free, 

platform yang tersedia hanya Web Player dan PC/Mac Standalone. Setelah 

menentukan platform, klik Switch Platform. Melakukan konfigurasi dari Platform 

https://gurusakti.files.wordpress.com/2012/03/blank-project-unity.gif


dengan mengklik Player Settings. Konfigurasi akan ditampilkan pada Window 

Inspector 

 
Gambar 2.9 Mengganti platform 

 

3.  Setting Kualitas Grafik 

 Langkah selanjutnya adalah konfigurasi grafik. Lakukan dengan bijak 

konfigurasi ini. semakin baik kualitas grafik maka akan semakin memperburuk 

performa. Mensetting kualitas grafik dapat masuk Edit -> Project Setting -> 

Quality. Lihatlah pada window Inspector untuk mengkonfigurasi. Selanjutnya 

disini dapat melakukan setting project dari berbagai platform. 

 
Gambar 2.10 Setting Grafik 

 

4.  Tentang Window 

 Kebanyakan software lainnya, Unity terdiri dari window, dimana setiap 

window memiliki fungsi masing-masing. Seperti menampilkan, menyembunyikan, 
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merubah ukuran, dan mengatur tata letak dari window. Window dapat anda 

munculkan dengan klik Window -> Pilih Window yang akan dimunculkan. 

 
Gambar 2.11 Tampilan window 

(Sumber : https://gurusakti.files.wordpress.com/2012/03/window.jpg) 

 

 Selanjutnya dibawah ini adalah window yang paling penting dan paling 

sering digunakan menurut pengalaman saya dalam menggunakan Unity : 

a. Window Scene 

 Window untuk mengatur tata letak dari suatu object dalam game. Misal 

dapat mengatur letak kamera, terrain, atau object lain dalam window ini. 

Memasukkan Object dengan melakukan drag and drop dari window Project ke 

dalam Window ini. 

b. Window Game 

 Window simulasi game ketika game dijalankan. Window ini banyak 

berfungsi pada proses debugging ketika anda menjalankan game anda. 

c. Window Inspector 

 Layaknya window Properties pada kebanyakan aplikasi seperti VB. Pada 

window ini disediakan berbagai pengaturan. Isi dari window ini dapat berubah ubah 

ketika anda mengklik object yang berbeda. 

d. Window Hierarchi 

 Berhubungan dengan window Scene. Dalam window Scene akan 

ditampilkan secara list di window ini. 
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e. Window Project 

 Window ini terdapat hirarki dari folder-folder asset yang anda miliki. Asset 

dapat anda gunakan dengan melakukan drag and drop ke window scene 

f. Window Animation 

 Window ini dapat membuat animasi sederhana untuk game, misal animasi 

rotasi untuk membuka pintu, animasi translasi untuk menggerakan jendela, dan 

lainnya. Animasi yang rumit tidak dapat lakukan disini, akan tetapi pada software 

modelling, misal blender, 3dsmax, dan lainnya. 

5.  Scene 

 Scene dapat dianalogikan sebagai level permainan, meskipun tidak 

selamanya scene adalah level permainan. Seperti, level 1 anda letakkan pada 

scene1, level2 pada scene2, dan seterusnya. Scene tidak selamanya berupa level, 

bisa jadi lebih dari satu level anda letakkan dalam satu scene. Game menu biasanya 

juga diletakkan pada satu scene tersendiri.  Scene dapat berisi 

beberapa  GameObject. Antara satu scene dengan scene lainnya bisa memiliki 

GameObject yang berbeda. Scene diatur pada window scene dan hierarchy. Scene 

dapat anda simpan dengan klik file -> save scene. 

 
Gambar 2.12 Tampilan scene 

 

6.  Mengenal Asset dan Package 

 Asset dan Package adalah mirip, suatu asset dapat terdiri dari beberapa 

package. Asset atau package adalah sekumpulan object yang disimpan. Object 

dapat berupa GameObject, terrain, dan sebagainya. Asset atau package tidak perlu 

membuat object lagi jika telah membuatnya sebelumnya. Anda dapat mengimport 

nya dari project lama. Ilustrasi pada project lama telah membuat object tank lengkap 



dengan AI, control, missile, dan ledakan. Membuat project baru yang memerlukan 

object tank yang pernah dibuat sebelumnya. User tidak perlu membuatnya dari 

awal. Cukup buka project lama, lihat window project, carilah object mana yang 

akan gunakan. Kemudian klik kanan -> Export Package. Package akan disimpan 

dalam format .unitypackage. Kemudian anda dapat membuka project baru dan 

mengimport package dengan klik Assets -> Import Packake -> Custom Package. 

7.  Menambahkan Object ke dalam scene 

 Object dapat mengklik GameObject -> Pilih yang inginkan untuk 

menambahkan object. Menambahkan Object dalam scene dari asset yang ingin 

dimiliki. Membuat berbagai object 3D sendiri beserta animasinya dengan software 

lain, misal blender, 3dsmax, dan sebagainya. Mengimportnya dapat anda lakukan 

drag and drop dari file 3D ke dalam window Project. Unity mensuport berbagai 

format 3D antara lain .fbx, .blend, .max, .3ds, dan sebagainya. Keseluruhan object 

tersebut secara otomatis akan dijadikan object .fbx oleh unity dan akan diletakkan 

pada window project. 

 
Gambar 2.13 Tampilan Project 

 

 

8.  Component 

 Mengimport object dan meletakkan pada scene, apa yang dapat dilakukan 

object tersebut. Component berperan, dengan menggunakan component dapat 

menambahkan perilaku dari object, misalkan gravity, collider, cloth, controller, dsb. 

Component sebenarnya adalah sekumpulan script. Membuat script sendiri dengan 

menggunakan C#, javascript, atau booscript. Untuk menambahkan component 

cukup klik object anda dalam scene -> klik component -> pilih yang akan ingin 



gunakan. Memiliki script sendiri, dapat melakukan drag and drop script anda dari 

window project ke object di window scene atau hierarchy. 

9.  Build Project 

 Build sangat ditunggu tunggu setelah membuat project. Proses build dapat 

dilakukan dengan klik File -> Build and Run. 

 


