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TEKNIK PEMBUATAN

TRADITIONAL
COMPUTER



SENI DAN PROSES MENGHASILKAN
GAMBAR BERGERAK DENGAN
PENGGUNAAN KOMPUTER



Komputer 
Grafik

Animasi

ANIMASI 
KOMPUTER

- Desain karakter
- Gerakan karakter (Rigging)
- Atur kamera (angle)
- Dubbing & Editing Audio
- Special Effect
- Rendering



Animasi komputer menggunakan proses yang
dikenal sebagai tweening, yang terlihat untuk
mengurangi pekerjaan menggambar ratusan
frame. Seorang animator komputer
menggambarkan frame kunci dan
menguploadnya ke dalam program. Tugas
program ini adalah untuk mengisi frame di
antara (in between) dengan cara yang logis
dikenal sebagai interpolation.





JENIS ANIMASI KOMPUTER

ANIMASI 
2D

ANIMASI 
3D



ANIMASI 2D

Jenis animasi yang dibuat menggunakan
bantuan komputer (software), yang mana
memiliki sifat flat secara visual. Meskipun
secara teknis sudah lebih mudah dari animasi
tradisional, pembuatan animasi jenis ini tetap
mengandalkan kemampuan menggambar
lembar demi lembar



ANIMASI 2D

CIRI-CIRI:

 2D bitmap graphics

 2D vector graphics

 Automated computerized versions:

tweening, morphing, onion skinning,

interpolated rotoscoping

 Example: Foster's Home for Imaginary

Friends



ANIMASI 2D ~ Foster's Home 
for Imaginary Friends

https://www.youtube.com/watch?v=djNHGRkg2R
4



ANIMASI 2D ~ TWEENING

https://www.youtube.com/watch?v=hf0dY037khQ

Fokus pada halus/tidaknya
transisi gerakan objek yang
dianimasikan. Dipengaruhi
fps. Semakin besar fps,
tweening semakin halus



ANIMASI 2D ~ MORPHING

https://www.youtube.com/watch?v=Gnx15p8l62o

Fokus pada halus/tidaknya
transisi perubahan bentuk
objek yang dianimasikan.



ANIMASI 2D ~ ONION SKINNING

https://www.youtube.com/watch?v=QPKfaL4av6Y

Fokus pada gambar in
between awal dan akhir
sebuah gerakan.



ANIMASI 2D ~ INTERPOLATED 
ROTOSCOPING

https://www.youtube.com/watch?v=y8ZS_EiTQro

Sisipan visual, bisa
kombinasi video +
rotoscoping, dsb



ANIMASI 3D

pengembangan dari animasi 2D yang mana memiliki
sifat kedalaman/ruang pada objeknya, bentuknya yang
halus, pencahayaan yang lebih rill dan kesan ruang
yang lebih terasa. Karakter yang diperlihatkan semakin
hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya.
Animasi 3D biasa juga disebut dengan CGI (Computer
Generated Imagery).



ANIMASI 3D

CIRI-CIRI:

 Digital models manipulated by animator

 Rigging

 Various other techniques: mathematical

functions, particle simulations, simulation

with fur or hair, effects fire and water,

motion capture

 Believable

 Examples: The Incredibles, Shrek, Finding

Nemo



ANIMASI 3D



ANIMASI 3D ~ MANUAL

https://www.youtube.com/watch?v=QqHejyf4UIU

Gerakan karakter
diset manual
menggunakan bone
and rigging



ANIMASI 3D ~ MOTION CAPTURE

https://www.youtube.com/watch?v=QqHejyf4UIU

Gerakan manusia direkam
menggunakan sensor
motion capture (contoh
kinect), kemudian direkam
dan disimpan untuk
dimasukkan ke karakter



ADA YANG MAU MENAMBAHKAN?... 


