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ABSTRACT 

 
The film is the easiest medium to influence people, both adults and children. With 

the rapid development of technology today, many media are used as a medium of 
learning for young children, and to facilitate the absorption of information and knowledge 
in learning. One is the animated film that is suitable for the media. Animated film that 
originally only a biased media entertainer now also become a tool to provide learning 
through meaning, purpose, and inputs that are presented in it. 

Learning activities of storytelling is now no longer a popular thing for kids. 
Because this time the kids spend more time playing online games or other games are 
mostly less educated. 

And now tales like the story of history, culture and people already forgotten by the 
children. Therefore, the animated film will be more beneficial for the delivery of media 
history, culture and folklore for children so they do not get bored quickly and easily 
accepted by the audience. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan seni. Dan salah satu 

yang penulis angkat disini adalah sebuah hasil karya budaya yang berupa cerita rakyat. 

Banyak sekali cerita rakyat yang ada, dan masing-masing memiliki cerita dan 

karakteristik yang khas sesuai daerah asal masing - masing, misalnya seperti cerita 

"Malin Kundang" yang sudah terkenal dikalangan masyarakat sampai saat ini. Akan 

tetapi film kartun yang berisi cerita rakyat mulai tergusur dengan cerita-cerita dari negara 

lain. 

 Maka dari itu, agar cerita rakyat yang ada dapat terus diminati masyarakat dan 

untuk semakin menambah keberadaan film animasi cerita rakyat di Indonesia, penulis 

mencoba membuat karya animasi 2D sederhana dengan menggunakan  adobe flash 

CS4 yang mengangkat sebuah cerita rakyat dari kota Cilacap yaitu “Asal-Usul 

Nusakambangan”, yang mengisahkan seorang raja bernama Aji Pramosa yang angkuh 

dan sombong, yang selalu mencari dan menambah kesaktian demi kekuasaan. Dalam 

inti ceritanya, raja Aji Pramosa bersama prajuritnya membunuh seorang resi yang 

mengakibatkan munculnya seekor naga yang menyerang mereka. 

 Agar film animasi ini dapat menghasilkan sebuah produk yang bagus dan 

menarik, maka dibutuhkan tahap - tahap produksi yang perlu diperhatikan, mulai dari 

tahap pra produksi sampai tahap pasca produksi. Ada beberapa teknik yang akan 

digunakan dalam pembuatan film animasi ini yaitu teknik hybird animation, bone tool, 

animasi tween (motion tween, shape tween, classic tween), masking,  motion guide, 

frame by frame, shape tint dan penggunaan special effect. 

2. LANDASAN TEORI 

 

3.1  Konsep Dasar Animasi dan Definisi Animasi 

 

2.1.1  Definisi Animasi 

Animasi merupakan teknik yang berasal dari dunia gambar. Kata “animasi” 

merupakan serapan kata dari “animation” (dalam bahasa Inggris), yang berasal dari kata 

“to animate” yang berarti menghidupkan. Secara umum, animasi merupakan suatu 

kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati, suatu benda mati diberikan 

dorongan kekuatan, semangat, dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak, atau hanya 
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kesan hidup
1
. Pada dunia film, animasi yang dihasilkan dari gambar yang dibuat di kertas 

dikenal sebagai film kartun. Istilah kartun sendiri kadang-kadang diartikan sebagai 

gambarann kehidupan nyata yang diekspresikan dalam gambar coretan yang bergerak
2
. 

2.1.2 Teknik Animasi 

Secara umum jenis teknik film animasi digolongkan menjadi dua bagian besar, 

yaitu film animasi dwi-matra ( flat animation ) dan film animasi tri-matra ( object animation 

), Ada beberapa teknik animasi yang digunakan oleh animator dalam pembuatan film 

animasi, berikut macam-macam teknik pembuatan animasi tersebut 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Kebutuhan Hardware dan Software 

 

3.1.1 Kebutuhan Hardware 

 Menyangkut tentang kebutuhan hardware atau perangkat keras, perangkat keras 

yang dimaksud adalah komputer yang dibutuhkan untuk pembuatan animasi. Dalam 

pembuatan animasi dibutuhkan spesifikasi hardware yang cukup untuk memberikan 

kemudahan dalam membangun film animasi tersebut. Yang meliputi bagian hardware ini 

antara lain adalah : 

Tabel 3.1 Spesifikasi hardware 

3.1.2 Kebutuhan Software 

 Pada kebutuhan software atau segala perangkat lunak yang akan digunakan 

untuk membangun sebuah film animasi. Kebutuhan ini menyangkut system operasi yang 

akan digunakan dalam pembuatan film animasi. Pembuatan system informasi ini juga 

                                                           
1 

Zaharuddin G.Djalle, Edi Purwanto dan Demi Dasmana, 2007, The Making of 3D Animation 

Movie Using 3D Studio Max, Bandung: Informatika Bandung, hal. 5. 
2
 Santoso Soewignjo, 2005, Lets Animate! Belajar Membuat Animasi 2 Dimensi, Yogyakarta: 

Nexx Media Inc, hal. 8. 

Komputer PC Desktop 

Processor AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor 2.80 GHz 

VGA ATI Radeon HD 4650 

Hardisk WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA 320Gb 

Memory 4096MB RAM 

Mouse Acer 

Speaker Simbadda 

Printer Pixma MP258 
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harus memperlihatkan keselarasan dan kemudahan dalam menggunakan system 

informasi tersebut. Dalam membangun film animasi ini, software yang digunakan 

diantaranya meliputi : Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft office 2007, Adobe Flash 

CS4 Profesional, Adobe Photoshop CS4, Adobe Soundboot CS4, Adobe Premiere Pro 

CS4, Adobe After Effects CS4. 

 

4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Adegan Pertarungan 

 Adegan pertarungan yang disajikan dalam film ini yaitu pertarungan one by one. 

Pada pertarungan one by one ini, penulis juga menambahkan beberapa visual effects 

dari Trapcode Shine dan Wondertouch Effect. Dalam pembuatan gerakkan pertarungan 

penulis memanfaatkan Bone Tool  yang berfungsi untuk menghubungkan bagian - 

bagian dari objek yang akan dianimasikan. 

 

5. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada pembahasan yang telah dibahas pada halaman sebelumnya 

dan untuk  menjawab rumusan permasalahan "Bagaimana membuat animasi  adegan 

pertarungan antara raja Aji Pramosa dengan seekor naga yang ada pada inti cerita, 

menjadi pertarungan yang terkesan nyata dengan menggunakan special effect", maka 

dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk membuat sebuah adegan pertarungan, dapat memanfaatkan fitur inverse 

kinematics yang terdapat pada bone tool untuk dijadikan kerangka yang 

menggerakan anggota tubuh karakter yang dibuat. Dan unsur cinematography 

harus diterapkan dalam sebuah adegan pertarungan agar memiliki kesan dramatis. 

2. Untuk membuat sebuah animasi adegan pertarungan dengan special effect yang 

terkesan nyata, maka dapat menggunakan sebuah visual effect dari pluggin yang 

tersedia di After Effect atau bisa menggunakan software visual effect lainnya. Dan 

tinggal dikreasikan sendiri effect yang akan di gunakan. 

 

5.2  Saran 

1. Dalam penggunaan fitur inverse kinematics yang ada pada Bone Tool sebaiknya 

tidak digunakkan pada objek gambar yang rumit. 
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2. Pengaturan waktu merupakan sesutau yang tidak kasat mata, karena hanya bisa 

dirasakan dampaknya setelah film diputar. Seorang animator harus mengerti benar 

tentang timesheeting agar menghasilkan film yang bagus. 

3. Dalam sebuah adegan pertarungan, unsur cinematography sangat berpengaruh 

agar memiliki kesan dramatis. Jadi jangan pernah mengenyampingkan unsur itu. 

4. Alangkah baiknya dalam penggunaan backsound, lebih baik membuat sendiri dari 

pada menggunakan backsound yang dibuat orang lain. 

5. Dalam recording sound narasi atau dialog lebih baik menggunakan mixer agar hasil 

suaranya jelas untuk didengar. 
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