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Komputer Animasi dimulai pada awal 
1940-1950an dipelopori oleh John Whitney.

Pengelolaan digital komputer untuk 
penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknik dimulai pada 
1940an, sedangkan untuk keperluan artistik dimulai pada 
1960an 



Karya perdana John Whitney  di bidang motion graphic
yaitu saat ia berkolaborasi dengan graphic designer, Saul 
Bass untuk credit start title film Vertigo (1958)



John Whitney akhirnya membuat sebuah perusahaan di 
bidang motion graphic bernama “Motion Graphic Inc” yang 
berfokus pada produksi judul dan credits untuk keperluan 
film dan televisi. 
Salah satu karya besarnya adalah “2001: A Space Odyssey”
yang menjadi pionir “motion control model photography”



Salah satu komputer digital pertama yang dapat diprogram 
adalah SEAC (the Standards Eastern Automatic Computer)

Pada tahun 1957, pelopor komputer Russell Kirsch dan 
timnya meluncurkan pemindai SEAC, untuk “melacak 
variasi intensitas pada permukaan foto”, dan membuat 
gambar digital pertama dengan memindai foto.

The First Digital Image



Gambar itu adalah foto putra Kirsch 
yang berusia tiga bulan yang 
hanya terdiri dari 176 × 176 piksel. 

Terobosan ini dapat dilihat sebagai 
pelopor dari semua pencitraan 
komputer berikutnya, 
dan mengakui pentingnya foto 
digital pertama ini, majalah Life 
pada tahun 2003 mengkreditkan 
gambar ini sebagai salah satu dari 
“100 Foto yang Mengubah Dunia.



Di tahun 1960, William Fetter adalah 
seorang graphic designer untuk 
Boeing di Wichita. 

Pekerjaan Fetter yaitu
mengembangkan deskripsi 
ergonomis tubuh manusia yang 
akurat dan dapat beradaptasi 
dengan lingkungan yang berbeda, 
dan ini menghasilkan “wire-framed” 
3D animasi pertama

William Fetter



Bell Labs (sekarang dikenal dengan AT&T Bell Laboratories)
adalah kontributor penelitian terkemuka di bidang 
komputer grafis, animasi komputer dan musik elektronik. 

Edward Zajac memproduksi salah satu film yang dihasilkan 
komputer pertama di Bell Labs pada tahun 1963, berjudul 
A Two Gyro Gravity Gradient Attitude Control System, 
yang menunjukkan bahwa satelit dapat distabilkan untuk 
selalu memiliki sisi menghadap Bumi saat mengorbit

Bell Labs



Pada tahun 1965, Michael Noll dari Bell Labs membuat film 
3D stereografi yang dihasilkan komputer, termasuk balet 
menggunakan stick figure yang bergerak di atas panggung. 

Noll menggunakan teknik animasi 4D untuk menghasilkan 
judul judul animasi komputer untuk film komersial 
Incredible Machine (diproduksi oleh Bell Labs) dan 
TV khusus The Unexplained (diproduksi oleh Walt DeFaria)



Ivan Sutherland

Ivan dianggap oleh banyak orang sebagai pencipta Interactive 
Graphic Computer, dan pelopor internet. 

Dia bekerja di Lincoln Laboratory di MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) pada tahun 1962, dia mengembangkan 
sebuah program yang disebut Sketchpad I, yang memungkinkan 
pengguna untuk berinteraksi langsung dengan gambar di layar.



First computer 
animated character

Pada tahun 1968 sekelompok fisikawan Soviet dan 
matematikawan dengan Nikolai Konstantinov menciptakan 
model matematika untuk gerakan kucing. 

Komputer mencetak ratusan bingkai di atas kertas 
menggunakan simbol abjad yang terakhir difilmkan secara 
berurutan sehingga menciptakan animasi komputer 
pertama dari karakter, kucing berjalan.



First digital 
animation in a feature 
film

Film pertama yang menggunakan pengolahan gambar digital 
adalah film Westworld 1973, film fiksi ilmiah yang ditulis dan 
disutradarai oleh novelis Michael Crichton, di mana robot 
humanoid tinggal di antara manusia



John Whitney, Jr, dan Gary Demos di Information 
International, Inc. memproses fotografi gambar digital 
agar tampak terpolarisasi untuk menggambarkan sudut 
pandang Gunslinger android. 

The cinegraphic block portraiture dicapai menggunakan 
Technicolor Three-strip Process untuk memisahkan warna 
setiap frame dari gambar sumber, kemudian dipindai untuk 
diubah menjadi blok persegi panjang sesuai dengan tone 
values, dan akhirnya keluaran hasilnya kembali ke film



Early 3D animation
in the cinema

Penggunaan pertama dari citra wireframe 3D di film bioskop 
adalah di sekuel Westworld, Futureworld (1976), disutradarai 
oleh Richard T. Heffron. 

Film Walt Disney The Black Hole (1979, disutradarai oleh Gary 
Nelson) menggunakan gambar rangka untuk menggambarkan 
black hole menggunakan peralatan dari para insinyur Disney.



Early 3D animation
in the cinema

Early 3D animation
in the cinema

Film horor sains Alien (1979), disutradarai oleh Ridley Scott, 
juga menggunakan grafis model wireframe, dalam hal ini 
untuk membuat monitor navigasi di pesawat luar angkasa.


