
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini  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. 

 

2.1 State of the Art 

Penggunaan ketupat yang sangat luas di Bali menuntut Umat Hindu untuk 

memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan ketupat yang diperlukan 

dalam suatu upacara keagamaan. Pemahaman mengenai cara pembuatan ketupat 

tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan semata, tetapi dapat pula 

berpengaruh terhadap usaha melestarikan Seni dan Budaya Bali yang belakangan 

ini mulai ditinggalkan. Pembuatan ketupat perlu dilestarikan karena mengingat 

dewasa ini banyak Umat Hindu khususnya generasi muda kurang mengerti 

tentang pembuatan ketupat karena sangat komplek. Umat Hindu yang apabila 

memerlukan ketupat untuk upacara keagamaan langsung membeli dari tukang 

banten dengan salah satu alasan tidak bisa membuat sendiri sekalipun upacara 

yang diselenggarakan tersebut merupakan sebuah upacara sederhana (Niken 

2007).  

Permasalahan tentang kurangnya informasi yang diperlukan oleh Umat 

Hindu khususnya generasi muda dalam pembuatan ketupat dapat diatasi dengan 

dibuatnya suatu model pembelajaran pembuatan ketupat untuk upacara 

keagamaan. Model tersebut digunakan untuk mencoba mempelajari lebih dalam 

tentang bagaimana cara pembuatan ketupat sehingga dapat memberikan informasi 

mengenai ketupat misalnya membuat Umat Hindu lebih mudah mempelajari dan 

mengetahui bahan, bentuk, dan perlengkapan yang diperlukan dalam membuat 

ketupat tersebut serta bagaimana cara membuatnya (Niken 2007).  

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, Pemodelan Sistem Bebantenan ditinjau 



 

dari Jenis-Jenis Banten dan Perlengkapannya yang dibuat oleh Ida Ayu Utari Dwi, 

Sistem Pembelajaran Pembuatan Banten Sesayut Berbasis Multimedia dan 

Animasi 3D yang dibuat oleh Ni Luh Made Yulia Dwipayani, Rancang Bangun 

Sistem Informasi Bebantenan Bagian Ulam Bebantenan Berbasis Android yang 

dibuat oleh Anak Agung Brampramana Putra dan Rancang Bangun Sistem 

Informasi Bebantenan Bagian Banten atau Upakara Berbasis Android yang dibuat 

oleh Ni Kadek Riska Sadini, dari sistem tersebut dapat memberikan informasi 

mengenai pembuatan bebantenan untuk upacara keagamaan Umat Hindu yang 

sudah cukup lengkap. Sistem mengenai menganyam ketupat belum ada yang 

mengangkat, maka dari itu dirasa perlu untuk membuat suatu Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran Membuat Ketupat dengan Animasi Model 3D Berbasis 

Android. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran gerakan cara membuat 

tipat dengan menggunakan objek karakter 3 dimensi. Keuntungan menggunakan 

objek 3 dimensi yaitu user dapat melihat secara bebas 360 derajat objek yang 

diamati. Aplikasi ini dibuat menggunakan software utama yaitu Unity dan 

berjalan pada Platform Android 4.1.2 (Jelly Bean). 

 

2.2 Ketupat (Tipat) 

Menurut Niken (2007) Ketupat adalah hidangan khas Asia Tenggara 

berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus terbuat dari anyaman 

daun kelapa (busung) yang masih muda. Konsep didalam Agama Hindu 

digunakan untuk perlengkapan upakara (banten) dan dalam budaya Bali, konsep 

ini kemudian dipraktekan dengan wujud seni. Tipat adalah perlengkapan banten 

yang digunakan dalam upacara Agama Hindu. 

 

2.2.1 Tipat Nasi 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Nasi dapat dijelaskan pada 

beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Pertama-tama lidi janur dihilangkan, namun pangkal lidinya disisakan. 

Pembuatan tipat nasi hanya diperlukan 1 (satu) batang janur. Sebatang janur 

lidinya disisakan lebih kurang 3 cm, kemudian salah satu helai janur dilingkarkan 



 

dan di jepit pada helai satunya yang dilipat kebawah. Gambar 2.1 tahap pertama  

pembuatan Tipat Nasi. 

 

 

Gambar 2.1 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Janur yang dilingkarkan dililitkan lagi seperti pada Gambar 2.2 tahap 

kedua pembuatan Tipat Nasi. 

 

 

Gambar 2.2 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

c. Setelah dililitkan, helai janur yang menjepit dimasukkan ke dalam 

lingkaran yang telah dibuat. Gambar 2.3 tahap ketiga pembuatan Tipat Nasi. 



 

 

 

Gambar 2.3 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Tipat Nasi yang sudah hampir jadi dapat dilihat pada Gambar 2.4 tahap 

keempat pembuatan Tipat Nasi. 

 

 

Gambar 2.4 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

 

e. Tipat Nasi yang sudah hampir jadi kemudian dirapatkan. Gambar 2.5 

tahap kelima pembuatan Tipat Nasi. 

 



 

 

Gambar 2.5 Tahap kelima pembuatan Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

f. Tipat Nasi yang sudah jadi. 

 

 

Gambar 2.6 Tipat Nasi 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.2.2 Tipat Sirikan 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Sirikan dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Tipat sirikan mempergunakan 1 batang janur yang lidinya dibuang. 

Sisakan pada pangkal janur lebih kurang 5 cm lidinya disisihkan. Janur dililitkan 

pada telapak tangan. Gambar 2.7 tahap pertama pembuatan Tipat Sirikan. 

 



 

 

Gambar 2.7 Tahap Pertama pembuatan Tipat Sirikan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Janur yang sudah dililitkan kemudian di saling silangkan. Gambar 2.8 

tahap kedua pembuatan Tipat Sirikan. 

 

 

Gambar 2.8 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Sirikan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

c. Janur yang sudah disaling silangkan. Gambar 2.9 tahap ketiga pembuatan 

Tipat Sirikan. 

 



 

 

Gambar 2.9 Tahap Ketiga pembuatan Tipat Sirikan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Ulatan tipat yang sudah jadi kemudian dirapatkan. Gambar 2.10 tahap 

keempat pembuatan Tipat Sirikan. 

 

 

Gambar 2.10 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Sirikan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

e. Tipat Sirikan yang sudah jadi.  

 



 

 

Gambar 2.11 Tipat Sirikan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.2.3 Tipat Gatep 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Gatep dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Tipat gatep mempergunakan setengah batang janur tanpa lidi. Janur 

dibentuk lingkaran vertikal kemudian dilengkapi lagi dengan sisa janur secara 

horisontal. Gambar 2.12 tahap pertama pembuatan Tipat Gatep. 

 

 

Gambar 2.12 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Gatep 

(Sumber : Niken 2007) 

b. Ujung janur dimasukkan ke dalam lingkaran yang sudah dibuat. Gambar 

2.13 tahap kedua pembuatan Tipat Gatep. 

 



 

 

Gambar 2.13 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Gatep 

(Sumber : Niken 2007) 

 

c. Janur yang diulat hingga menyerupai buah gatep. Gambar 2.14 tahap 

ketiga pembuatan Tipat Gatep. 

 

 

Gambar 2.14 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Gatep 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Setelah ulatan jadi maka janur dirapatkan. Gambar 2.15 tahap keempat 

pembuatan Tipat Gatep. 

 



 

 

Gambar 2.15 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Gatep 

(Sumber : Niken 2007) 

 

e. Tipat Gatep yang sudah jadi 

 

 

Gambar 2.16 Tipat Gatep 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

 

2.2.4 Tipat Taluh 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Taluh dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 



 

a. Tipat Taluh mempergunakan setengah batang janur. Janur dihilangkan 

lidinya, kemudian dibentuk 2 buah lingkaran. Gambar 2.17 tahap pertama 

pembuatan Tipat Taluh. 

  

 

Gambar 2.17 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Taluh 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Lingkaran satu dimasukkan setengah kedalam lingkaran satunya. Gambar 

2.18 tahap kedua pembuatan Tipat Taluh. 

 

 

Gambar 2.18 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Taluh 

(Sumber : Niken 2007) 

c. Ujung janur yang dari lingkaran bagian dalam dimasukkan ke dalam 

lingkaran. Gambar 2.19 tahap ketiga pembuatan Tipat Taluh. 

 



 

 

Gambar 2.19 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Taluh 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Ulatan yang sudah jadi kemudian dirapatkan. Gambar 2.20 tahap keempat 

pembuatan Tipat Taluh. 

 

 

Gambar 2.20 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Taluh 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

e. Tipat Taluh yang sudah jadi. 

 



 

 

Gambar 2.21 Tipat Taluh 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.2.5 Tipat Kukur 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Kukur dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Pembuatan Tipat Kukur berbentuk lingkaran horisontal dan vertikal 

dimana isehan janurnya mencari posisi masing-masing, isehan yang dipersingkat. 

Gambar 2.22 tahap pertama pembuatan Tipat Kukur. 

 

 

Gambar 2.22 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Kukur 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Lilitan janur yang sudah terbentuk. Gambar 2.23 tahap kedua pembuatan 

Tipat Kukur. 

 



 

 

Gambar 2.23 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Kukur 

(Sumber : Niken 2007) 

 

c. Ujung janur dililitkan untuk membuat bentuk kepala. Gambar 2.24 tahap 

ketiga pembuatan Tipat Kukur. 

 

 

Gambar 2.24 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Kukur 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Janur yang sudah dibentuk menjadi kepala. Gambar 2.25 tahap keempat 

pembuatan Tipat Kukur. 

 



 

 

Gambar 2.25 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Kukur 

(Sumber : Niken 2007) 

 

e. Tipat Kukur yang sudah jadi 

 

 

Gambar 2.26 Tipat Kukur 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

 

2.2.6 Tipat Sari 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Sari dapat dijelaskan pada 

beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 



 

a. Tipat Sari menggunakan 1 (satu) batang janur yang dibelah 2 (dua) tanpa 

lidi. Pertama-tama janur diletakkan saling mengait satu sama lain. Kaitan yang 

dibawah dilipat selanjutnya ditarik sehingga berbentuk segitiga membucu. 

Gambar 2.27 tahap pertama pembuatan Tipat Sari. 

 

 

Gambar 2.27 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Janur yang sudah dikaitkan kemudian dirapatkan. Gambar 2.28 tahap 

kedua pembuatan Tipat Sari. 

 

 

Gambar 2.28 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

c. Kaitan janur dilanjutkan seperti pada Gambar 2.29 tahap ketiga pembuatan 

Tipat Sari. 

 



 

 

Gambar 2.29 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Kaitan janur yang sudah membentuk segitiga membucu. Gambar 2.30 

tahap keempat pembuatan Tipat Sari. 

 

 

Gambar 2.30 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

 

e. Janur kemudian dirapatkan (dipepetkan). Gambar 2.31 tahap kelima 

pembuatan Tipat Sari. 

 



 

 

Gambar 2.31 Tahap Kelima Pembuatan Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

 

f. Tipat Sari yang sudah jadi 

 

 

Gambar 2.32 Tipat Sari 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.2.7 Tipat Dampulan 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Dampulan dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Tipat Dampulan mempergunakan 1 batang janur dibelah 2 tanpa lidi. 

Pertama-tama janur dililitkan pada tangan kiri dan kanan. Gambar 2.33 tahap 

pertama pembuatan Tipat Dampulan. 

 



 

 

Gambar 2.33 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Dampulam 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. saling silang antara lilitan janur ditangan kanan dan kiri, biasanya silangan 

tersebut masing-masing berjumlah 3. Gambar 2.34 tahap kedua pembuatan Tipat 

Dampulan. 

 

 

Gambar 2.34 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Dampulan 

(Sumber : Niken 2007) 

c. Pangkal dan ujung janur setelah menempati posisinya masing-masing 

ditukar. Gambar 2.35 tahap ketiga pembuatan Tipat Dampulan. 

 



 

 

Gambar 2.35 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Dampulan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Janur yang sudah terbentuk setelah saling silang. Gambar 2.36 tahap 

keempat pembuatan Tipat Dampulan. 

 

 

Gambar 2.36 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Dampulan 

(Sumber : Niken 2007) 

e. Ujung janur kemudian dililitkan untuk membentuk kepala. Gambar 2.37 

tahap kelima pembuatan Tipat Dampulan. 

 



 

 

Gambar 2.37 Tahap Kelima Pembuatan Tipat Dampulan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

f. Tipat Dampulan yang sudah jadi. 

 

 

Gambar 2.38 Tipat Dampulan 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.2.8 Tipat Gong 

 Menurut Niken (2007) Tahap pembuatan Tipat Gong dapat dijelaskan 

pada beberapa bagian seperti berikut, yaitu: 

a. Tipat Gong mempergunakan 2 buah janur yang lidinya dihilangkan 

kemudian diikat dan dililitkan pada tangan. Gambar 2.39 tahap pertama 

pembuatan Tipat Gong. 

 



 

 

Gambar 2.39 Tahap Pertama Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

b. Lilitan diantara tangan kiri dan kanan selanjutnya disaling silangkan. 

Gambar 2.40 tahap kedua pembuatan Tipat Gong. 

 

 

Gambar 2.40 Tahap Kedua Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

c. Silangan janur yang hampir jadi. Gambar 2.41 tahap ketiga pembuatan 

Tipat Gong. 

 



 

 

Gambar 2.41 Tahap Ketiga Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

d. Janur yang sudah jadi dari saling silang kemudian dirapatkan. Gambar 

2.42 tahap keempat pembuatan Tipat Gong. 

 

 

Gambar 2.42 Tahap Keempat Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

e. Pembuatan punggungnya menggunakan janur yang kecil dan dimasukkan 

pada sisi atas tipat yang sudah jadi. Gambar 2.43 tahap kelima pembuatan Tipat 

Gong. 



 

 

 

Gambar 2.43 Tahap Kelima Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

f. Janur tersebut ditarik agar mengembung seperti pada Gambar 2.44 tahap 

keenam pembuatan Tipat Gong. 

 

 

Gambar 2.44 Tahap Keenam Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

g. Punuk Tipat Gong dibuat dari janur yang berbeda. Gambar 2.45 tahap 

ketujuh pembuatan Tipat Gong. 

 



 

 

Gambar 2.45 Tahap Ketujuh Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

h. Punuk Tipat Gong terlihat pada Gambar 2.46 tahap kedelapan pembuatan 

Tipat Gong. 

 

 

Gambar 2.46 Tahap Kedelapan Pembuatan Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

 

i. Tipat Gong yang sudah jadi. 

 



 

 

Gambar 2.47 Tipat Gong 

(Sumber : Niken 2007) 

 

2.3 Filosofi Ketupat 

Menelusuri jejak ketupat memang unik dan menyenangkan, belum tahu 

persis siapa pencipta awal mula ketupat ini, jika melihat fakta kebudayaan Jawa 

sebagai pusat episentrum budaya, maka tak salah jika berasal dari Tanah Air, hasil 

kreasi asli anak Bangsa, sehingga bisa menyebar menjadi hidangan khas Asia 

Tenggara. Tradisi dan budaya yang ada di Tanah Air, ketupat paling banyak 

ditemui pada saat perayaan Hari Raya. 

Tradisi ketupat (kupat) di Jawa, Lebaran menurut cerita adalah simbolisasi 

ungkapan dari bahasa Jawa, ku artinya ngaku (mengakui) dan pat artinya lepat 

(kesalahan) yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam mensyiarkan Ajaran 

Islam di Pulau Jawa. Asimilasi budaya dan keyakinan ini akhirnya mampu 

menggeser kesakralan ketupat menjadi tradisi Islami ketika ketupat menjadi 

makanan yang selalu ada di saat Umat Islam merayakan Lebaran sebagai hal yang 

tepat untuk saling meminta maaf dan mengakui kesalahan. 

Budaya di Jawa lain pula di Bali, ketupat mudah di jumpai sehari-harinya, 

selain untuk hidangan tradisonal juga untuk upacara upakara (banten) atau 

sesajian. Ketupat adalah simbol kemakmuran dan kelimpahan rejeki yang harus 

disyukuri tiap harinya, jika hari raya setelah bersembahyang di Pura mereka saling 

mengunjungi dan saling “ngejot” (berkirim makanan ke tetangga dan sanak 



 

saudara). Ketupat di Pulau Bali, juga sering dipersembahkan sebagai sesajian 

upacara, menggabungkan antara Agama Hindu dan Budaya Jawa, janur (busung) 

dibentuk beraneka ragam yang melambangkan simbol ritual acara 

persembahyangan. 

 

2.4 Prinsip Dasar Animasi 

 Subab ini membahas tentang penunjang yang mendasari dalam prinsip 

dasar animasi, yaitu tentang pengertian animasi, jenis-jenis animasi dan software 

animasi. 

 

2.4.1 Pengertian Animasi 

Animasi berasal dari kata ”Animation” yang dalam bahasa Inggris ”to 

animate” yang berarti menggerakan. Animasi dapat diartikan sebagai 

menggerakan sesuatu (gambar atau objek) yang diam. Animasi sendiri tidak 

pernah berkembang tanpa ditemukannya prinsip dasar 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. Perkembangan 

animasi secara umum bisa didefinisikan sebagai suatu sequence gambar yang 

diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar 

bergerak. (Adriyanto 2010). 

 

2.4.2 Jenis-jenis Animasi 

Menurut Adriyanto (2010) Dilihat dari teknik pembuatannya animasi yang 

ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:  

 

 

a. 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. Teknik stop-motion animation merupakan animasi yang 

dihasilkan dari pengambilan gambar berupa obyek (boneka atau yang lainnya) 

yang digerakkan setahap demi setahap. Pengerjaan teknik ini memiliki tingkat 

kesulitan  dan memerlukan kesabaran yang tinggi. 

Wallace and Gromit dan Chicken Run, karya Nick Parks,  merupakan  

salah satu contoh karya stop motion animation. Contoh lainnya adalah Celebrity 

Deadmatch di MTV yang menyajikan adegan perkelahian antara berbagai selebriti 

dunia.  

b. Animasi Tradisional (Traditional Animation) 

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 teknik pengerjaannya dilakukan pada 

celluloid transparent yang sekilas mirip sekali dengan transparansi OHP yang 

sering digunakan. Setiap tahap pembuatan animasi tradisional, memiliki gerakan 

digambar satu persatu di atas cel.  

 

 

Gambar 2.48 Contoh gambar proses gerakan berjalan pada animasi tradisional  

(Sumber : Ardiyanto 2010) 

 

Gambar 2.48 merupakan contoh proses gerakan berjalan pada animasi 

tradisional. Berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi tradisional 

ini telah dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dewasa ini teknik 

pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih 

dikenal dengan istilah animasi 2 Dimensi. 



 

c. Animasi Komputer 

Animasi komputer secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan 

komputer. Pembuatan karakter, mengatur gerakkan  “pemain” dan kamera, 

pemberian suara, serta special effect semuanya dikerjakan dengan komputer. 

Animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan dengan 

animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Contoh Perjalanan Wahana Ruang 

Angkasa ke Suatu Planet dapat digambarkan secara jelas, atau proses terjadinya 

Tsunami. Perkembangan teknologi komputer saat ini, memungkinkan orang 

dengan mudah membuat animasi. Animasi yang dihasilkan tergantung keahlian 

yang dimiliki dan software  yang digunakan. 

 

2.4.3 Software  Animasi 

Banyak jenis software  animasi yang beredar di pasaran, dari software  

yang mempunyai kemampuan yang sederhana hingga yang komplek, dari yang 

gratis hingga puluhan juta rupiah. Fungsi penggunaan software animasi dapat 

dikelompokkan menjadi Software  Animasi 2 Dimensi dan Software Animasi 3 

Dimensi (Adriyanto 2010).  

a. Software  Animasi 2 Dimensi. 

Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk membuat 

animasi tradisional (flat animation), umumnya mempunyai kemampuan untuk 

menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. 

Penggunaan Software animasi 2 Dimensi umumnya tidak sulit. 

Contoh dari Software animasi 2D ini antara lain, Macromedia Flash, 

Macromedia Director, ToonBoom Studio, Adobe ImageReady, Corel RaVe, 

Swish Max dan Adobe After Effect. 

b. Software  Animasi 3 Dimensi 

Software animasi 3D mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih 

untuk membuat animasi 3 Dimensi. Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain, 

membuat obyek 3D, pengaturan gerak kamera, pemberian efek, import video dan 

suara, serta masih banyak lagi. Beberapa software  animasi 3D mempunyai 

kemampuan khusus, misalnya untuk animasi figure (manusia), animasi landscape 



 

(pemandangan), animasi title (judul) dan lain-lain. Kemampuannya yang canggih, 

dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan terkadang 

rumit. Contoh dari Software Animasi 3D ini antara lain, 3D Studio Max, Maya, 

Poser (figure animation), Bryce (landscape animation), Vue (landscape 

animation), Cinema 4D, Blender (gratis) dan Daz3D (gratis). 

 

2.5 Animasi 3D 

Subab ini membahas tentang penunjang yang mendasari dalam Animasi 

3D, yaitu tentang pengertian animasi 3D dan teknik produksi animasi 3D. 

 

2.5.1  Pengertian Animasi 3D 

3D adalah dimensi yang memiliki ruang, jika merujuk kepada ”objek 3D” 

ini artinya objek tersebut memiliki ruang atau volume. Objek 3D juga memiliki 

lokasi pada koordinat X, Y, dan Z. Dimana bidang 2 dimensi user hanya dapat 

menggerakkan objek tersebut ke samping kanan dan kiri (X), atas dan bawah (Y), 

didalam ruang 3D selain dapat digerakkan kesamping kanan dan kiri (X), atas dan 

bawah (Y), objek juga dapat digerakan kedepan dan ke belakang (Z). (Soekahar 

2004) 

 

 

Gambar 2.49 Perbedaan objek 2D dan 3D  

(Sumber : Soekahar 2004) 

Komputer grafis dikenal 2 macam format grafik 2D yang utama, yaitu 

vector dan bitmap. Perbedaan antara vector dan bitmap adalah jika pada bitmap 

gambar dihasilkan dengan menggunakan kumpulan titik-titik (pixels) yang saling 

berdempetan sehingga memenuhi sebuah bidang dengan warna-warna yang 

berbeda pada posisi tertentu sehingga menampilkan sebuah citra (seperti pada 

gambar berformat Jpeg atau Gif yang sering ditemui). Sedangkan pada gambar 



 

dengan format vector informasi gambar lebih ditentukan pada beberapa garis titik 

penting saja. Maka dari itu pada software  tertentu pewarnaan sebuah objek hanya 

dapat dilakukan pada kurva tertutup saja (misalnya Corel Draw). Perbedaan yang 

sangat menonjol diantara keduanya adalah gambar vector tidak resolusion 

dependent. Artinya berapa kalipun gambar vector diperbesar citra yang dihasilkan 

tidak berubah dan tetap halus. Gambar bitmap, jika dilakukan perbesaran 2 kali 

saja terhadap gambar terlihat berkotak-kotak dan kasar pada gambar (Soekahar 

2004). 

Konsep yang digunakan pada software 3D sedikit mirip dengan konsep 

vector, objek dalam software 3D tidak resolution dependent, hanya saja objek 

yang dibentuk dalam software  tentunya memiliki ruang. Software  3D umumnya 

tiap-tiap objek memiliki sub objek atau elemen-elemen yang membentuk dirinya. 

Elemen-elemen tersebut adalah vertex, edge, dan face. Vertex adalah sebuah titik 

yang terletak pada koordinat tertentu pada X, Y dan Z. Dua vertex jika 

dihubungkan membentuk edge. Vertex dalam bentuk jamak (berjumlah lebih dari 

1) biasanya disebut dengan vertices. Bidang permukaan yang terbentuk dari kurva 

tertutup yang terbentuk dari 3 vertex dan edge (memiliki 3 sisi) atau lebih disebut 

face. Bentuk face yang paling dasar adalah face yang berbentuk segitiga dengan 3 

edge dan vertex yang mengapitnya. Face pada objek 3D juga bisa disebut 

polygon. Kumpulan vertex, edge dan face yang membentuk sebuah objek yang 

utuh disebut dengan mesh (Soekahar 2004). 

 

 

Gambar 2.50 Vertex, edge dan face  

(Sumber : Soekahar 2004) 

 



 

Kehidupan di dunia nyata, tiap objek terbuat dari bahan tertentu (metal, 

kayu, kain dsb) dan tiap-tiap bahan tersebut memiliki berbagai sifat tersendiri 

apakah berwarna atau tidak, bertekstur kasar atau halus, mengkilap atau tidak. 

Software 3D untuk mensimulasikan sifat bahan sebuah objek digunakan material 

(sesuai dengan arti kata tersebut yaitu bahan) (Soekahar 2004). 

Melihat kemasan makanan dengan tulisan dan gambar pada bagian 

depannya pada software 3D hal ini biasanya dilakukan dengan texture map. 

Texture map adalah gambar (biasanya format bitmap) yang ditempelkan pada 

objek 3D yang bersangkutan. Proses pengerjaan texture map biasa disebut dengan 

proses texturing (Soekahar 2004).  

Teknik animasi pada software 3D berbeda dengan animasi tradisional 

yang menggunkan teknik manual. Animasi tradisional tiap gerakan harus 

dibambar per frame, dimana pada tiap frame objek yang digambar letak atau 

bentuknya berubah sedikit demi sedikit sehingga jika diperlihatkan secara 

bergantian dengan cepat dan berurutan memberikan kesan seolah-olah objek itu 

bergerak. Satu detik dalam animasi atau gerakan dengan menggunakan teknik 

animasi tradisional biasanya memerlukan sampai puluhan gambar. Pembuatan 

sebuah gerakan umumnya software 3D hanya memerlukan beberapa frame kunci 

atau key frame. Key frame, hanya perlu menentukan posisi objek yang penting 

pada waktu-waktu yang ditentukan sedangkan jarak frame-frame yang kosong 

diantara key frame dihitung secara otomatis oleh komputer (Soekahar, 2004). 

Software 3D juga mengenal sebuah titik objek yang dinamakan pivot 

point. Pivot point adalah sebuah fasilitas yang umum disediakan dan digunakan 

pada software-software animasi 3D. Pivot point bisa dikatakan titik pusat dari 

sebuah objek, walaupun apa kenyataannya pivot point tidak harus selalu sungguh-

sungguh berada pada tengah-tengah suatu objek. Pivot point juga menyimpan 

informasi koordinat lokal sebuah objek. Semua operasi yang dilakukan pada objek 

3D biasanya dilakukan berdasarkan pivot point, untuk memperoleh hasil akhir 

harus dilakukan perhitungan dahulu oleh komputer. Proses ini dinamakan proses 

rendering (Soekahar 2004). 

 



 

2.5.2 Teknik Produksi Animasi 3D 

Proses  produksi  sebuah animasi  3D  umumnya  melalui  berbagai  

macam tahapan  yang  harus  dilalui  agar  animasi  3D  tersebut  dapat  maksimal  

dalam pengerjaannya, adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan 

animasi 3D yaitu (madcoms 2006): 

a. Pra Produksi  

Pra produksi merupakan langkah pertama dalam pembuatan animasi 3D. 

Tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses produksi 3D disiapkan. 

Hal-hal yang perlu disiapkan adalah: 

a) Penulisan Cerita 

 Penulisan cerita disini adalah penentuan alur cerita yang diangkat dalam 

animasi atau bisa juga diartikan sebagai penentuan tema cerita. 

b) Pembuatan Desain 

 Desain yang harus disiapkan disini adalah desain karakter dan enviroment 

atau lingkungan pendukung. 

c) Persiapan Budget 

 Setelah pembuatan alur cerita dan kemudian karakter, kemudian 

kalkulasikan budget yang dikeluarkan dalam pembuatan animasi tersebut. 

Persiapan budget diperlukan jika proyek animasi yang dibuat bersifat 

komersial. 

b. Produksi 

Produksi merupakan langkah kedua untuk pembuatan animasi 3D. Bagian 

produksi ini merupakan langkah utama dalam pembuatan animasi. Dibagian ini 

harus dibuat beberapa keperluan yang sangat vital dalam animasi 3D. Berikut 

adalah beberapa langkah dalam produksi, yaitu: 

a) Modelling 

 Modelling merupakan pembuatan bentuk objek atau model 3D dikomputer 

dengan dasar koordinat XYZ. 

b) Texturing 

 Texturing merupakan pemasangan gambar atau image pada model agar 

terlihat seperti nyata. 



 

c) Skeletal Setup 

 Skeletal Setup adalah proses pembuatan tulang pada karakter dan 

pengaturan gerakan tulang. 

d) Skining 

 Skining adalah proses pemberian kulit pada tulang yang sudah di-setup. 

e) Animation 

 Animation adalah proses penganimasian karakter atau objek dengan gerakan 

frame per frame. 

f) Visual Effect 

 Visual effect merupakan proses pemberian efek pada animasi yang sudah 

jadi. Bentuk visual efek adalah efek api, ledakan dan sebagainya. 

g) Rendering 

 Rendering ini adalah proses terakhir dalam langkah produksi. Rendering 

merupakan proses finalisasi semua objek wireframe dan partikel menjadi 

gambar yang bagus dan indah untuk dinikmati. 

c. Pasca produksi 

Pasca produksi merupakan langkah ketiga dalam pembuatan animasi 3D. 

Pasca produksi bisa juga diartikan sebagai langkah finishing dalam pembuatan 

sebuah animasi. Langkah ini terdiri dari 3 tahapan yang penting, yaitu: 

a) Compositing 

 Compositing merupakan langkah pertama dalam proses pasca produksi. 

Artinya compositing sendiri merupakan proses menggabungkan elemen 

gambar menjadi satu bagian yang utuh dan kemudian melakukan proses 

finalisasi dengan koreksi warna. 

b) Editing 

 Langkah kedua adalah editing, editing disini diartikan sebagai pengaturan 

alur serita continuity agar cerita dapat dimengerti dan dinikmati oleh orang 

yang melihatnya. 

c) Music dan Sound 

 Langkah terakhir adalah  pemberian musik dan sound effect yang bisa 

menghidupkan suasana dan cerita dari animasi yang dibuat. Musik dan 



 

Sound adalah proses memasukkan musik dan sound effect pendukung, juga 

unsur dialog yang bisa menghidupkan animasi. 

 

2.6 Android  

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Google 

Inc. awalnya membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel, yang kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia (Syariati 2012).  

Android juga merupakan aplikasi untuk telepon seluler (handphone) yang 

bersifat open source atau dapat dikatakan gratisan karena basisnya dari Linux, 

karena sifatnya open source, maka banyak orang dapat membuat dan mengubah 

aplikasi tertentu dalam Android. Android sekarang ini dikembangkan oleh OHA 

(Open Handset Alliance) yang terdiri dari 34 perusahaan peranti keras, peranti 

lunak, dan telekomunikasi yang diantaranya adalah Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, Nvidia dan lainnya.  

Memilih smartphone Android sama halnya memilih sebuah komputer, 

selain tampilan yang menarik, pastinya performa dari smartphone itu menjadi 

pertimbangan dalam memilih produk. Performa ini dipengaruhi oleh hardware 

yang tersemat di dalam smartphone ini.  

Android memiliki dua jenis distributor resmi Android di seluruh dunia, yang 

pertama adalah GMS (Google Mail Service) dan yang kedua adalah OHD (Open 

Handset Distributor). Perbedaan dari keduanya adalah hanya dari dukungan dari 

Google saja, kalau GMS itu mendapat dukungan secara langsung, sedangkan 

OHD tidak secara langsung. 

  

2.7 Tinjauan Umum Software 



 

Subab ini membahas tentang penunjang yang mendasari dalam tinjauan 

umum software, yaitu tentang Autodesk Maya dan Adobe Photoshop. 

 

2.7.1 Unity 

 Unity merupakan game engine cross platform dengan IDE (Integrated 

Development Environment) yang tertanam di dalamnya yang dibuat oleh Unity 

Technologies. Unity digunakan untuk membangun video game baik untuk web, 

dekstop, maupun untuk mobile, dan digunakan oleh lebih dari satu juta game 

developer didunia. Unity berkembang dari OS X Suported game development tool 

pada tahun 2005 menjadi game angine yang multi platform. 

 

2.7.2 Autodesk Maya 

 Autodesk Maya adalah software grafis 3D yang saat ini telah 

dikembangkan oleh Autodesk Inc. Fungsi dasar dari Maya adalah membuat 

aplikasi interaktif 3D yang terwujud dalam video game, film animasi, efek visual, 

ataupun arsitektur. 

 

2.7.3 Adobe Premiere Pro 

 Adobe Premiere Pro merupakan perangkat lunak untuk memanipulasi 

video. Adobe Premiere Pro memiliki fitur yang mendukung editing video hingga 

resolusi 10.240 x 8.192, warna hingga 32-bit per channel RGB ataupun YUV. 

Premiere Pro juga mendukung editing suara. Arsitektur plug-in-nya 

memungkinkan untuk meng-import atau export format yang tidak didukung oleh 

Quicktime ataupun DirectShow. 


