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ABSTRACT 

 

Film is used to express an idea, opinion, or idea. Moreover the film is an effective 
medium to communicate a message. There are various forms of films, one of which is a 
cartoon with a variety of personalities and characters.  

Toon Boom Animate is a software to create 2D animation, Toon Boom Animate is 
a part of several rows of toonboom software specifically intended for the manufacture of 
animation professionals. Toonboom Animate provides comprehensive facilities to help 
create animations, that support specific tools such as the manufacture of Inverse 
Kinematic 2D animation, lip-sync, camera View, etc. 

With optimization software Toon Boom Animate with Wacom Bamboo Tablet 
Picture, and by using Inverse Kinematic, is expected to facilitate the animator to create a 
more natural character motion. 
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1. Pendahuluan 
Film animasi saat ini telah menjadi suatu kebutuhan yang lebih meningkat dari 

sekedar kebutuhan sekunder pada media hiburan. Fungsi dari film animasi juga semakin 

beragam dalam pemanfaatannya. Jika kita mengamati peredaran film animasi yang ada 

saat ini, masih banyak film-film animasi yang hanya mengutamakan fungsi sebagai media 

hiburan semata. Apabila film animasi dapat dipantau serta lebih diperhatikan dari mulai 

proses pembuatannya, bukan tidak mungkin film animasi ini akan menjadi suatu media 

pembelajaran maupun media yang memberikan informasi serta motivasi untuk tujuan 

yang membangun. 

Dalam pembuatan film animasi 2 dimensi, komputer dilengkapi dengan peralatan 

multimedia dan software pengolah film animasi. Pemanfaatan penuh sebuah software 

yang khusus digunakan untuk pembuatan film animasi 2 dimensi yang menawarkan 

beberapa fasilitas lebih, dibandingkan software lain. Fasilitas inilah yang akan kita 

manfaatkan secara optimal untuk proses produksi. Software tersebut bernama Toon 

Boom Animate Pro 2 yang memberikan fasilitas lebih seperti Forward Kinematic, 

Hierarchies, Inverse Kinematic, Lip-Sync, Camera View, Animation Peg, dan lain-lain. 

Dari uraian diatas maka terciptalah ide untuk membuat skripsi dengan judul “Pembuatan 

Film Animasi 2 Dimensi Cerita Anak Nusantara Menggunakan Toon Boom Animate Pro 

2”. 

2. Landasan Teori 
2.1 Teori Animasi 

Animasi merupakan bagian dari kartun, atau sering disebut animasi kartun. 

Kartun dan animasi diibaratkan binatang dan gajah, dimana kartun adalah binatang dan 

animasi adalah gajah, bagian lain dari kartun adalah karikatur, gag cartoon (kartun 

murni), strip cartoon, kartun opini dan sebagainya. 

Animasi berasal dari bahasa latin, anima yang berarti “hidup” atau animare 

berarti “meniupkan kehidupan kedalam”. Kemudian istilah tersebut dialihbahasakan 

kedalam bahasa inggris menjadi animate yang berarti memberi hidup (to give life to), atau 

Animation yang berarti ilusi gerakan, atau hidup. Lazimnya, istilah animation diartikan 

membuat film kartun (the making of cartoon). Istilah animation tersebut dialihbahasakan 

kedalam bahasa Indonesia menjadi Animasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:53) kata animasi diartikan lebih teknis lagi yaitu acara televisi yang berbentuk 

rangkaian lukisan atau gambar yang digerakkan secara mekanik elektronis sehingga 

tampak di layar menjadi bergerak. 

 



2.2 Sejarah Animasi 
Animasi dimulai sekitar tahun 1800-an, dan pada masa itu pula peralatan 

pendukungnya (teknologi) diciptakan untuk kepentingan animasi. Sebetulnya animasi 

merupakan permulaan dari film dan perfilman. Sejarah animasi dimulai pada tahun 1824 

oleh Peter Mark Roger (Inggris) yang mempublikasikan artikel berjudul ‘The Persistance 

of Vision with Regard to Moving Object’ (ketahanan daya penglihatan terhadap objek 

yang bergerak), yang mengemukakan bahwa mata manusia tetap menyimpan objek per 

sekian detik lebih lama dibandingkan dengan keberadaan objek yang telah dilihatnya 

tersebut. 

2.3 Jenis-Jenis Animasi 
2.3.1 Animasi Sel (Cell Animation) 

Kata “cell” berasal dari kata “celluloid”, yang merupakan material yang digunakan 

untuk membuat film gambar bergerak pada saat awal1. Sekarang, material film dibuat 

dari asetat (acetate), bukan celluloid. Potongan animasi dibuat pada sebuah potongan 

asetat atau sel (cell). Sel animasi biasanya merupakan lembaran-lembaran yang 

membentuk sebuah frame animasi tunggal.  

2.3.2 Animasi Frame (Frame Animation) 
Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana2. Diumpamakan 

Anda mempunyai sebuah buku yang mempunyai gambar berseri di tepi halaman 

berurutan. Bila jempol Anda membuka buku dengan cepat, maka gambar kelihatan 

bergerak. 

2.3.3 Animasi Sprite (Sprite Animation) 
Animasi sprite serupa dengan teknik animasi tradisional, yaitu objek yang 

diletakan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik dengan latar belakang diam3. 

Sprite adalah setiap bagian dari animasi Anda yang bergerak mandiri, misalnya burung 

terbang, planet berotasi, bola memantul-mantul atau logo berputar. Sprite beranimasi dan 

bergerak sebagai objek yang mandiri. 

 

 

 

                                                            
1 M. Suyanto, Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, Penerbit ANDI, 
Yogyakarta, 2005,  hal.287 
2 Ibid, hal.288 
3 Ibid 



2.3.4 Animasi Lintasan (Path Animation) 
Animasi lintasan adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva  

yang Anda tentukan sebagai lintasan4. Animasi ini sangat membantu jika Anda membuat 

animasi kereta api, pesawat terbang dan kamera yang bergerak pada lintasannya. 

2.3.5 Animasi Spline 
Spline adalah representasi matematis dari kurva5. Bila objek bergerak, biasanya 

tidak mengikuti garis lurus, misalnya berbentuk kurva. Program animasi komputer  

memungkinkan Anda untuk membuat animasi spline dengan lintasan gerakan berbentuk 

kurva. 

2.3.6 Animasi Vektor (Vector Animation) 
Sebuah vektor merupakan garis yang memiliki ujung-pangkal, arah dan panjang6. 

Animasi vektor serupa dengan animasi sprite. Animasi sprite menggunakan bitmap untuk 

sprite, animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite. 

Rumus ini serupa dengan rumus yang menggambarkan kurva spline.  

2.3.7 Animasi Karakter (Character Animation) 
Animasi karakter merupakan sebuah cabang khusus animasi7. Animasi karakter 

semacam yang Anda lihat dalam film kartun. Animasi ini berbeda dengan animasi 

lainnya, misalnya grafik bergerak animasi logo yang melibatkan bentuk organik yang 

komplek dengan penggandaan yang banyak, gerakan yang hirarkis. Tidak hanya mulut, 

mata, muka dan tangan yang bergerak tetapi semua gerakan pada waktu yang sama. 

2.3.8 Computational Animation 
Bayangkan Anda ingin menggerakan satu kata dilayar monitor8. Ada dua cara 

melakukannya. Anda bisa membuat serangkaian frame yang menunjukan jalannya kata 

dilayar, yang tiap framenya mewakili satu moment in time selama satu kata itu bergerak. 

Tapi ini bisa tidak efisien, sebab frame itu memakan banyak memori, dan butuh waktu 

lama bagi pemakai untuk membuat frame. 

2.3.9 Morphing 
Morphing artinya mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain dengan 

menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus begitu bentuk 

                                                            
4 M. Suyanto, Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, Penerbit ANDI, 
Yogyakarta, 2005,  hal.288 
5 Ibid, hal.289 
6 Ibid 
7 Ibid, hal.290 
8 Ibid 



pertama mengubah dirinya menjadi bentuk lain9. Anda bisa melakukan hal ini dengan 

program Morpheus. Perangkat lunak morphing menciptakan frame transisi secara 

otomatis. 

3. Analisis dan Perancangan 
3.1 Pra Produksi 
3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam analisis kebutuhan sistem ini berisi rincian kebutuhan untuk 

pengembangan program yang meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software) dan sumber daya manusia (brainware). 

3.1.2 Analisis SWOT 
Analisis SWOT ini adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi 

berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (Strengths), dan 

kelemahan-kelemahan (Weakness) suatu lembaga atau organisasi dan kesempatan-

kesempatan (Opportunities) serta ancaman-ancaman (Threats). 

Tabel 3.1 Analisis SWOT 

                 Faktor 

                Internal 

 

Faktor 

Eksternal 

Strengh (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

• Proses penganimasian 
menggunakan inverse 
kinematic tool dan 
menggunakan teknik 
animasi digital. 

• Durasi film pendek. 
• Gerakan animasi 

masih ada yang kaku. 
 

Opportunity 

(Peluang) 

SO STRATEGI 

• Memaksimalkan fasilitas 
yang disediakan 
software. 

WO STRATEGI 

• Memperbanyak frame 
di tiap adegan. 

• Film kartun buatan 
negeri sendiri 
masih jarang. 

Threat 

(Ancaman) 

ST STRATEGI 

• Meningkatkan potensi 
kemampuan animator. 

• Menambah durasi waktu 
tayang (film). 

WT STRATEGI 

• Belajar teknik 
pembuatan animasi 
2D untuk jangka 
panjang. 

                                                            
9 M. Suyanto, Multimedia Alat untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, Penerbit ANDI, 
Yogyakarta, 2005, hal.290  



3.2 Strategi Perancangan 
Untuk perancangan animasi dalam film ini, software utama yang digunakan 

adalah Toon Boom Animate Pro 2, ada beberapa teknik yang akan digunakan antara lain 

: 

3.2.1 Teknik Hand Draw 
Teknik hand draw merupakan teknik menggambar langsung di komputer. Dalam 

Toon Boom Animate Pro 2 terdapat tool yang berfungsi untuk menggambar digital secara 

langsung layaknya dalam corel draw. Sehingga animator tidak direpotkan lagi untuk 

urusan menggambar dengan kertas kemudian di scan.  

Terdapat beberapa tool yang berfungsi untuk menggambar obyek secara 

langsung diantaranya Brush, Pencil, Line, Rectangle, Ellipse, dan Polyline. 

 

Gambar 3.1 Hand Draw Tools 

 
 

3.2.2 Teknik Kamera 
Teknik pengambilan gambar menggunakan kamera merupakan salah satu kunci 

menjadikan animasi semakin matang. Pergerakan kamera sangat berpengaruh pada 

jalannya suatu film animasi. Didalam Toon Boom Animate Pro 2 terdapat bagian yang 

memudahkan penggunaan kamera yaitu “ camera view “ yang berfungsi untuk melihat 

objek dari depan (front view), sisi atas (top view) dan sisi samping (side view). Komposisi 

objek 2 Dimensi dapat diatur menjadi komposisi yang mempunyai ruangan seperti 3 

Dimensi. Dari pengaturan komposisi tersebut maka objek dapat mudah diatur pada teknik 

bidikan kamera. 



 

 

 

Gambar 3.2 Teknik Kamera 

 
3.3 Perancangan 

Dalam membuat sebuah film animasi, baik 2D ataupun 3D, secara garis besar 

perancangannya hampir sama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, proses ini 

dikategorikan pra produksi. 

Pada sub bab berikut akan dibahas beberapa tahapan perancangannya. 

3.3.1 Ide Cerita 
Ide dapat diinspirasikan dari berbagai hal misalnya pengalaman pribadi, legenda, 

cerita rakyat, mitos, kehidupan sehari-hari, pendidikan, perjalanan, dan lain sebagainya. 

Ide cerita dari film animasi “Asal Mula Reog Ponorogo” terinspirasi dari cerita rakyat asal 

Jawa Timur. 

3.3.2 Tema Cerita 
Setelah semua ide terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

tema sebuah cerita. Tema dalam cerita biasanya menekankan pada satu kata. Sebagai 

contoh pada film animasi “Asal Mula Reog Ponorogo” yang mengambil tema pokok 

“Kebaikan selalu menang”. 

3.3.3 Logline 
Sebelum menyusun cerita, diperlukan inti cerita yang biasa disebut logline. 

Logline adalah plot yang dituangkan dalam sedikit mungkin kata-kata yang digunakan 

dalam menyusun cerita. Cara mudah menulis logline adalah seringnya cerita dimulai 

Front View / 
Posisi kamera 

dari depan 

Side View / Posisi 
kamera dari 

samping 

Top View / 
Posisi kamera 

dari atas 



dengan dua kata “Bagaimana Jika?” dan untuk mengembangkan cerita ditambahkan 

dua kata lagi yaitu “Dan Kemudian”. 

3.3.4 Sinopsis 
Setelah logline ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat sinopsis. 

Sinopsis merupakan gambaran keseluruhan cerita kasar dari cerita film. Adapun 7 

pertanyaan yang penulis isikan dalam pembuatan film animasi “Asal Mula Reog 

Ponorogo”. 

3.3.5 Diagram Scene 
Diagram scene akan membantu dalam merancang sebuah naskah. Dengan 

membuat diagram scene maka dengan mudah struktur cerita dapat diketahui dari awal 

sampai akhir cerita dengan jelas dan mempercepat proses penyelesaiannya. 

Hal ini bertujuan menuntun cerita agar sesuai dengan skenario yang telah 

disusun dan sebagai struktur cerita yang mudah dipahami. Dibawah ini merupakan 

penggambaran dari skenario dalam bentuk diagram animasi “Asal Mula Reog Ponorogo”. 

3.3.6 Skenario 
Pembuatan skenario bertujuan untuk memberi deskripsi visual runtutan cerita 

yang ada pada film ini. Tentunya akan lebih mempermudah dalam proses pembuatan 

film. 

3.3.7 Pengembangan Karakter (Character Development) 
Pembuatan bentuk karakter harus sesuai dengan sifat dan peran tokoh dari 

sebuah film. Tokoh-tokoh dalam film animasi dibuat dalam character sheet ketika proses 

pembuatan storyboard telah selesai dikerjakan. 

DEWI SANGGALANGIT 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nama : Dewi Sanggalangit 

Usia  : 25 tahun 

Sifat : Lemah Lembut, Sabar, Jujur, Rendah Hati 

Kulit : Putih 

Rambut : Lurus 

Mata : Hitam 

Keterangan : Dewi Sanggalangit adalah seorang 
putri yang jantik jelita dan mempunyai sikap yang 
lemah lembut. 



3.3.8 Properti dan Latar Tempat 
Properti dan latar belakang tempat merupakan objek pendukung yang bersifat 

vital yang digunakan oleh pelaku dalam cerita animasi ini. Berikut properti dan latar 

tempat yang dipakai dalam film animasi ini. 

 

Gambar 3.3 Properti dan Latar Tempat 

 
3.3.9 Perancangan Warna Tokoh 

Dalam pembuatan film animasi ini, penentuan warna tokoh sangat membutuhkan 

ketelitian. Keserasian antara warna dan karakter dapat memperkuat sifat tokoh itu 

sendiri. Untuk memberikan kesan zaman kerajaan, maka tokoh-tokoh dalam film ini 

dirancang dengan warna sesuai dengan warna kulit orang indonesia yaitu berkulit sawo 

matang. 

3.3.10 Perancangan Warna Properti dan Latar Tempat 
Penggunaan warna untuk latar tempat dan properti masih beracuan pada warna-

warna alam indonesia pada zaman dahulu yang masih asri dan hijau yang memberi 

kesan tradisional dan tentunya akan membangun animasi yang diinginkan dalam 

runtutan cerita. 

3.3.11 Storyboard 
Script merupakan kata-kata (cerita) dan storyboard merupakan rancangan 

visualnya. Storyboard memberikan kehidupan (nyawa) bagi script mengenai bagaimana 

sebuah cerita akan berjalan dan mudah dipahami. Storyboard akan memperlihatkan 

setiap adegan atau scene dalam beberapa angel kamera kepada semua orang (pekerja 

film). 



Pembuatan gambar pada storyboard yang tidak terlalu bagus tidak menjadi 

masalah, yang penting adalah memperlihatkan action atau adegan dalam setiap 

penggambilan gambar. 

4. Implementasi dan Pembahasan 
4.1 Pembuatan Film Kartun Menggunakan Toon Boom 
4.1.1 Pembuatan Karakter 

Untuk memulai penggambaran karakter, pertama harus membuat project baru 

pada Toon Boom, untuk membuat project baru, jalankan Toon Boom Animate Pro 2 

terlebih dahulu, ketika dijalankan, akan muncul Form seperti berikut. 

 

Gambar 4.1 Form New Project pada Toon Boom Animate Pro 2 

Pada form tersebut, ketik nama project pada “Project name” lokasi penyimpanan 

Project pada “Project Directory” dan pilih resolusi yang akan digunakan, setelah itu klik 

“Create”. Setelah membuat project baru, maka akan masuk ke user interface Toon Boom 

Animate Pro 2. 

4.1.2 Background dan Environment 
Cara membuat background sama dengan membuat karakter, tinggal mengulan 

langkah-langkah pada pembuatan karakter. Pada tahap ini akan dibuat berbagai property 

background dan environment, seperti pohon, rumah, kerajaan, awan, langit, rumput, 

bunga, pendopo kerajaan, dan lain-lain. 

 
4.1.3 Animating dan Compositing 

Pada Proses Compositing, akan dibuat Project baru dengan memberiikan nama 

Scene1, yaitu babak pertama pada film Asal Mula Reog Ponorogo. Pada tahap ini akan 

dipanggil karakter dan semua property yang dibutuhkan dari Library dan dimasukkan ke 

dalam stage atau lembar kerja dengan cara drag and drop. 



4.1.4 Lip-Sync 
Pada tahap ini suara yang sudah direkam akan ditambahkan dan disesuaikan 

dengan bibir karakter. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengimport sound 

dengan mengkklik menu file > import > Sound, Pilih Suara yang anda butuhkan dan klik 

ok, maka secara otomatis akan ada layer baru untuk suara pada timeline. Klik kanan 

layer suara pada timeline lalu pilih Lip-Sync > Auto Lip-Sync Detection, maka suara akan 

dideteksi oleh Software dan Dicocokan dengan Huruf secara otomatis. 

 
4.1.5 Penambahan Effect 

Objek yang telah dimasukkan ke dalam stage bisa ditambahkan effeck sesuai 

kebutuhan. Toon Boom Animate Pro 2 menyediakan effect-effect standar yang sering 

digunakan pada film kartun. Beberapa effect tersebut diantaranya, Grussian Blur, Motion 

Blur, Directional Blur, Highlight, shadow, Color Tone, dan lain-lain. 

 
4.1.6 Export Movie 

Jika semua objek sudah dianimasikan sesuai kebutuhan maka selanjutnya 

adalah tahap Export Movie, project Toon Boom akan dieksport menjadi video sesuai 

format yang diinginkan. Caranya dengan mengklik menu file, pilih export, lalu pilih Movie.  

 
4.1.7 Rendering 

Semua file animasi telah diexport kemudian diedit menggunakan software Adobe 

Premiere Pro CS6 untuk menggabungkan file animasi menjadi satu bagian dan di 

sinkronkan dengan instrumnent untuk menghidupkan suasana film. Sebelum dilakukan 

penggabungan dengan Adobe Premiere Pro CS6. 

4.2 Pasca Produksi Film Animasi 
Tahapan yang terakhir yaitu pasca produksi, merupakan proses menjadikan 

output film animasi dalam bentuk VCD atau DVD maupun format 3gp yang biasa terdapat 

pada file movie untuk handphone. 

VCD atau yang dikenal dengan Video Compact Disk adalah piringan yang berisi 

informasi video dan audio. VCD atau DVD dapat dijalankan menggunakan DVD player 

atau DVD-ROOM. Untuk mengkonversi file Movie ke DVD menggunakan software 

Windows DVD Maker. Software Windows DVD Maker merupakan software yang 

digunakan untuk melakukan burning data, audio, dan video. 

 



5. Penutup 
5.1 Kesimpulan 

Pada pembuatan film animasi Asal Mula Reog Ponorogo dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Dalam pembuatan film animasi Asal Mula Reog Ponorogo memanfaatkan 

Toon Boom Animate Pro 2 sangat membantu jika digunakan secara optimal, 

Toon Boom Menyediakan fitur-fitur khusus animasi 2D yang dapat 

meningkatkan efisiensi waktu dalam proses produksi. Sebagai contoh, fitur 

Lip-Sync sangat menghemat waktu sinkronisasi suara, selain itu fitur IK 

(Inverse Kinematic) sangat membantu dalam penganimasian karakter, Teknik 

ini memudahkan animator untuk membuat gerakan karakter menjadi lebih 

natural.  

2. Wacom Bamboo dapat mempercepat proses perancangan karakter karena 

penggunaannya seperti menggambar di kertas gambar, sehingga 

memudahkan para animator untuk menggambar karakter.  

 
5.2 Saran 

Adapun saran dari laporan skripsi ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagi yang benar-benar tertarik dengan dunia Animasi, Toon Boom Animate 

Pro 2 merupakan software yang tepat. 

2. Toon Boom memberikan fasilitas gratis dalam menggunakan softwarenya 

tanpa batas waktu.  

3. Toon Boom juga menyediakan video tutorial lengkap yang bisa didownload 

dari situs resminya, ini bisa menutup kekurangannya pada kurangnya 

literatur-literatur yang beredar di Indonesia. 

4. Dengan menguasai Toon Boom Animate Pro 2, anda membuka peluang karir 

yang besar, karena perusahaan-perusahaan besar menggunakan Toon 

Boom sebagai software utamanya. Di samping itu peluang usaha di bidang 

film pendek dan animasi iklan juga sangat menjanjikan. 
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