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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berjudul "Perancangan Dan Pembuatan Animasi 2D 

Kerusakan Lingkungan Dengan Teknik Masking" tujuan dilakukannya 

penelitian multimedia ini adalah membuat sebuah produk multimedia berbentuk 

animasi 2 dimensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

menjaga lingkungan sekitar serta dampak-dampak yang terjadi akibat kerusakan 

alam yang dilakukan oleh manusia. Dalam penerapannya menggunakan metode 

pengembangan multimedia yang dimana terdiri dari tahapan pra-produksi, 

produksi dan yang terakhir adalah tahap pasca produksi. Berdasarkan penelitian 

tersebut kesimpulan yang diperoleh adalah, pembuatan video animasi 2 dimensi 

dan penentuan alur cerita terutama pada proyek multimedia harus sesuai dan 

efesien dikarenakan sebuah video terikat dengan yang namanya durasi ataupun 

waktu, tetapi tanpa menghilangkan inti pesan utama yang ingin disampaikan 

ataupun yang mau diutarakan oleh peneliti. Selain itu untuk proses pembuatan 

ataupun perancangan video animasi 2 dimensi baik pada bagian editing maupun 

tahap rendering membutuhkan spesifikasi perangkat keras (hardware) yang 

mendukung agar tidak terjadi error maupun hambatan dalam pembuatan proyek 

multimedia tersebut. (Rona Guines & Kurniawan, 2013). 

Penelitian yang berjudul tentang “Perancangan Animasi 2D Sebagai 

Antisipasi Kekerasan Seksual Pada Anak Usia 10-12 Tahun” dalam 

implementasinya, video animasi ini disebarkan lewat media berbagi video 
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YouTube. Kesimpulan dari perancangan video animasi 2 dimensi ini adalah 

meningkatkan awareness pada anak usia 10-12 dan juga orang tua mengenai 

bahaya akan kejahatan seksual yang mengancam serta mengedukasi cara 

mengantisipasi atau mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak-anak dengan 

memanfaatkan video animasi sebagai media edukasi (Silvia Andriani & Ardianto, 

2017). 

Penelitian yang berjudul “Dongeng Ayam Dan Kelinci Bersaudara 

Berbasis Animasi 2 Dimensi”, maksud dilakukannya perancangan multimedia 

ini ialah menghasilkan sebuah produk multimedia yaitu dongeng ayam dan kelinci 

dalam bentuk animasi 2 dimensi tentang pesan moral kepada anak-anak untuk 

tidak menjadi anak yang malas, tidak membuang sampah secara sembarangan 

serta selalu membantu orang tua. Dalam penerapannya penelitian ini memakai 

jenis metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle) yang terdapat enam 

tahap yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian 

serta distribusi. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu dengan 

dibuatnya dongeng ayam dan kelinci berbentuk video animasi 2 dimensi yang 

berisi tentang pesan moral dapat menambah dan memberikan pengetahuan anak-

anak bagaimana menjadi anak yang baik dan teladan. Selain itu saran dari 

perancangan multimedia ini adalah pentingnya pesan moral pada video animasi 

dibuat dengan baik secara visualisasi serta cara penyampainnya agar mudah lebih 

mudah untuk dimengerti oleh anak-anak (Hariguna & Wijiono, 2017). 

Penelitian yang berjudul “Gerakan Dasar Felidae Dalam Animasi 2 

Dimensi” tujuan dari penelitian untuk menghasilkan sebuah animasi 2 dimensi 

yang berisikan contoh gerakan hewan atau objek dengan menggunakan software 
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Toon Boom Studio. Metode penelitian yang dipakai pada proyek multimedia ini 

menggunakan metode research dan development serta metode Inverse Kinematik. 

Dari penelitian ini diperoleh analisis bahwa hasil implementasi library model 

terhadap gerakan animasi pada objek ataupun model yang ada yang dihasilkan 

menggunakan software Toon Boom Studio. Berdasarkan penelitian tersebut 

kesimpulan yang diperoleh ialah untuk pembuatan model gerakan (berjalan dan 

berlari pada objek) dapat dilakukan dengan mengatur posisi bone untuk setiap 

keyframe pada software Toon Boom Studio. Saran dari perancangan multimedia 

ini, model gerakan inverse cinematic dapat disatukan dengan metode-metode 

lainnya menggunakan software ToonBoom Studio (Hardinata & Suyanto, 2017). 

Penelitian yang berjudul "Punakawan Sebagai Inspirasi Penciptaan Film 

Pendek Animasi Bertema Pendidikan Karakter". Tujuan penelitian adalah 

menghasilkan sebuah karya animasi 2 dimensi untuk mengenalkan budaya 

kearifan lokal kepada masyarakat indonesia khususnya anak-anak yang masih 

duduk dibangku SD sebagai bahan edukasi. Penelitian ini menggunakan prinsip 

straight-ahead-action atau frame-by-frame animation pada software Toon Boom 

Studio dengan jumlah frame tiap detik antara 4 s.d 8 gambar untuk pembuatan 

video animasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya video 

animasi 2 dimensi bertemakan pendidikan karakter diharapkan dapat memberi 

andil menyebarkan nilai kebaikan terutama bagi kanak-kanak. Tema-tema yang 

ringan dan dengan cara penyampaian baik visual maupun auditif yang sederhana 

diharapkan mudah dimengerti serta diingat oleh target audience pada video 

animasi ini. (Sulistiyono, 2016). 
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Berdasarkan pada penelitian terdahulu, dibuatlah tabel penelitian sebagai 

acuan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dirancang oleh 

peneliti (Lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Pengarang Tahun Judul Penelitian Kesimpulan 

Purnasiwi & 

Kurniawan 
2013 

Perancangan Dan 

Pembuatan Animasi 2D 

Kerusakan Lingkungan 

Dengan Teknik 

Masking 

Pembuatan video animasi 2D 

dan pemilihan alur cerita 

harus efektif dan efesien 

tanpa meninggalkan inti 

pesan utama yang ingin 

disampaikan. 

Andriani & 

Ardianto 
2017 

Perancangan Animasi 

2D Sebagai Antisipasi 

Kekerasan Seksual 

Pada Anak Usia 10-12 

Tahun 

Memanfaatkan video animasi 

2d sebagai media edukasi 

serta memanfaatkan media 

berbagi video YouTube 

sebagai media 

penyebarannya. 

Hariguna & 

Wijiono 
2017 

Dongeng Ayam Dan 

Kelinci Bersaudara 

Berbasis Animasi 2 

Dimensi 

Sebuah video animasi 2D 

harus dikemas sebaik 

mungkin, baik secara visual 

maupun penyampaiannya 

agar tepat sasaran dengan 

menggunakan metode MDLC 

(Multimedia Development 

Life Cycle). 

Hardinata & 

Suyanto 
2017 

Gerakan Dasar Felidae 

Dalam Animasi 2 

Dimensi 

Untuk pembuatan model 

gerakan dalam animasi 2D  

dapat di implementasikan 

dengan mengatur posisi bone 

untuk setiap keyframe pada 

software Toon Boom Studio 

Sulistiyono 2016 

Punakawan Sebagai 

Inspirasi Penciptaan 

Film Pendek Animasi 

Bertema Pendidikan 

Karakter 

Dengan adanya video 

animasi 2 dimensi yang 

memuat tema-tema yang 

ringan dan dengan cara 

penyampaian baik visual 

maupun auditif yang 

sederhana diharapkan mudah 

dimengerti oleh target 

audience pada video animasi 

ini. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibuat sebelumnya, peneliti 

akan mengembangkan atau merancang sebuah proyek video animasi 2 dimensi 

yang dimana terbukti berhasil berjalan dengan baik dan lancar seperti pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Rona Guines (2013). Penelitian ini dirancang 

menggunakan perangkat lunak (software) yang digunakan pada penelitian 

Hardinata (2017) dan Sulistiyono (2016), yaitu Toon Boom Studio. Hasil video 

animasi 2 dimensi ini akan di implementasikan pada situs berbagi video YouTube 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2017). Agar penelitian ini 

berhasil dilakukan diperlukan sebuah metode penelitian yang terbukti berhasil 

dalam menghasilkan sebuah produk multimedia yang benar dan sesuai, maka 

metode yang diterapkan merupakan MDLC (Multimedia Development Life Cycle) 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariguna (2017). 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori menjabarkan teori yang berkaitan dengan judul penelitian 

yang dibuat dan yang menjadi dasar segala pembahasan yang lebih mendetail. 

Landasan teori juga terdapat definisi atau model yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang sedang diteliti. 
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2.2.1 MDLC (Multimedia Development Life Cycle) 

Perancangan proyek multimedia umumnya secara bertahap yang dirancang 

secara terstruktur sehingga produk multimedia yang dirancang dan dihasilkan 

mempunyai kualitas yang baik serta sesuai pada tujuan pembuatan proyek 

multimedia tersebut. MDLC (Multimedia Development Life Cycle) adalah sebuah 

metode yang dipakai pada pembuatan proyek multimedia untuk mengembangkan 

produk multimedia yang menggabungkan beberapa media seperti media video, 

audio, dan teks berdasarkan dari informasi yang didapat melalui penyelidikan, 

analisa, desain serta implementasi (Hidayat & Mujahiduddien, 2017) 

 

MDLC terdiri dari 6 (enam) tahap menurut (Tri Ferga & Bastian, 2017), 

yaitu: 

1. Concept (Konsep). 

Merupakan tahap yang dimana dimulai dengan menjabarkan dasar-dasar 

dari analisis pembuatan visualisasi yang dibuat serta dirancang. 

Khususnya pada maksud dan jenis gambaran yang dibuat. 

2. Design (Desain). 

Merupakan tahap yang dimana gambaran yang dirancang dijabarkan 

tentang apa saja yang dirancang ataupun dibuat termasuk tahapan demi 

tahapan yang dirancang. Dan juga pada bagian ini tentu sudah 

mengetahui gambaran yang akan dirancang. 
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3. Material Collecting (Pengumpulan Materi). 

Adalah tahap yang dimana proses untuk mengumpulkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan perancangan gambaran ini. Pada umumnya terdiri 

dari berbagai file multimedia seperti suara, video, dan gambar. 

4. Assembly (Pembuatan). 

Merupakan tahap yang dimana visualisasi proyek tersebut dibuat. Materi-

materi beserta file-file multimedia yang dibutuhkan dalam proyek 

tersebut yang kemudian dirancang sesuai dengan desain yang telah ada 

sebelumnya. 

5. Testing (Uji Coba). 

Merupakan tahap yang perlu dilakukan setelah melewati tahap 

pembuatan. Tahap uji coba yang diadakan dengan cara mengetes hasil 

dari gambran tersebut pada medium yang telah disediakan sebagai bagian 

dari tahapan uji coba. 

6. Distribution (Distribusi). 

Merupakan tahap yang dimana mendistribusikan dan menyebarluaskan 

hasil proyek multimedia tersebut kepada target audience yang 

dikehendaki, apakah mau dengan CD/DVD, download, ataupun media 

yang lain. 

 

2.2.2 Multimedia 

Menurut jurnal “Aplikasi Interaktif Pengenalan Pahlawan Revolusi 

Indonesia Berbasis Multimedia” oleh Agus Budiman (2014) menjelaskan 

bahwa multimedia itu pada dasarnya berasal dari kata  multi yang berarti banyak 
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serta kata media yang dapat didefinisikan sebagai sebuah sarana untuk 

perantaraan atau mangabarkan. Apabila media dikaitkan dengan proses kerja 

komputer, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan alat yang 

menampilkan suatu teks, gambar grafik, suara, musik, dan lain sebagainya. 

Sedangkan pada multimedia yang dimaksud merupakan sesuatu yang 

menggabungkan berbagai sumber media dan dikontrol secara terstruktur oleh 

sistem komputer. 

Menurut Rujianto Eko & Dhanar (2014) multimedia terdiri dari 3 jenis, 

yaitu: 

1. Multimedia Interaktif 

Pada multimedia jenis ini pengguna (user) dapat mengendalikan apa serta 

kapan komponen multimedia yang akan ditampilkan sesuai keinginan. 

2. Multimedia Hiperaktif 

Pada multimedia jenis ini memiliki suatu komposisi dari unsur unsur 

berkaitan dengan user yang bisa mengarahkan dan mengontrolnya serta 

menghubungkan antar elemen-elemen  yang ada pada multimedia. 

3. Multimedia Liniear 

Pada multimedia jenis ini pengguna hanya bisa menikmati produk 

multimedia secara monoton yang ditampilkan sampai akhir. 
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Menurut Ridwan Arif (2016) elemen-elemen yang terdapat pada multimedia 

secara keseluruhan yaitu sebagai berikut ini: 

1. Teks 

Teks adalah satu elemen multimedia yang signifikan dalam perancangan 

proyek multimedia. 

2. Gambar 

Gambar merupakan perantara perancangan informasi yang dimana 

memiliki visualisasi yang menarik. Gambar juga merupakan elemen yang 

signifikan dalam multimedia karena dapat mengefisienkan hal yang 

disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. 

3. Audio 

Audio juga memiliki peranan penting dalam pemberian informasi. Suara 

atau audio di dalam multimedia pada umumnya dapat berupa bentuk 

suara musik maupun efek dari suara lainnya. 

4. Video 

Video merupakan sekumpulan frame frame yang dirancang saling 

berurutan secara teratur agar menimbulkan efek ilustrasi yang bergerak. 

Perancangan video didalam tmultimedia dibuat untuk merancang proyek 

yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan lebih dinikmati secara 

keseluruhan. 

5. Animasi 

Animasi adalah beberapa gambar yang ditampilkan secara teratur 

ataupun secara sistematis seolah-olah membentuk sebuah ilusi yang 

terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan lebih mudah 
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dipahami dari pada gambar diam karena menyampaikan ekspresi yang 

tidak bisa disampaikan oleh gambar yang tidak bergerak. 

 

2.2.3 Animasi 

Animasi adalah sebuah tampilan yang mengkombinasikan berbagai macam 

media seperti media teks, grafik dan suara dalam suatu kegiatan pergerakan. 

Selain itu animasi juga merupakan suatu teknik yang menampilkan atau 

memvisualisasikan berbagai gambar yang berurutan dengan sedemikian rupa 

sehingga membuat audience atau penikmatnya merasakan adanya gambaran 

pergerakan pada gambar yang ditampilkan secara berurutan tersebut. (Ria 

Diajeng, 2017) 

Berikut ini adalah 12 prinsip dasar animasi (Muhammad & Afdhol, 2016): 

1. Pose to Pose 

Merupakan  penentuan gambar kunci animasi dan in between adalah 

merupakan cara perancang dalam menetapkan sebuah posisi gerak 

objek dari posisi awal gerak sampai ke akhir. 

2. Timing (waktu) 

Suatu gambar terlihat seolah-olah hidup dan bergerak karena 

kumpulan-kumpulan gambar yang dimana terdapat pergantian secara 

beruntun. 

3. Streeth and Squash 

Gerakan sebuah obyek agar terlihat seolah-olah hidup dan luwes dalam 

film animasi, khususnya film kartun, perlu adanya sedikit sentuhan 

kelenturan agar tak terlihat kaku ataupun seperti sebuah benda tak 
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berbobot yang menurunkan realitas animasi tersebut. Streeth and 

Squash merupakan prinsip dasar animasi yang memberikan sentuhan 

kelenturan terhadap sebuah benda tertentu sesuai dengan karakter 

materialnya, sehingga akan memberikan kesan obyek tersebut 

mempunyai bobot dan muatan tertentu bila sedang dilakukannya 

pergerakan animasi. 

4. Anticipation 

Anticipation merupakan suatu gerak ancang-ancang ketika hendak 

melakukan gerak utama pada gerakan prinsip dasar animasi. 

5. Secondary Action 

Secondary Action atau aksi kedua merupakan gerakan yang timbul dari 

suatu gaya yang diakibatkan oleh gerakan atau aksi pertama sebuah 

obyek benda animasi yang ada. 

6. Follow Through and Overlapping Action 

Prinsip ini merupakan prinsip yang melibatkan dua obyek yang bisa 

saja sama atau bahkan bisa berbeda namun saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya, dan bisa juga saling mempengaruhi dalam setiap 

gerakannya yang dibuatnya atau yang dihasilkannya. 

7. Easy In and Ease out 

Easy In and Easy Out adalah suatu prinsip animasi yang berprinsip 

pada dasar hukum ilmu fisika yang berlaku pada berkaitan dengan 

gerak animasi yang memanfaatkan hukum fisika agar tampak lebih 

logis, wajar, berbobot, dan berkesan lebih hidup pada saat dinikmati. 
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8. Arch 

Prinsip animasi Arch atau gerak melengkung yang dimana agar tidak 

terlihat menjadi kaku, gerak setiap karakter animasi selalu dibuat 

melengkung agar tidak tampak menjadi kaku atau tidak natural, seperti 

gerakan menari, memutar, berayun, melompat, berbelok, atau bahkan 

gerakan memutar. 

9. Exaggeration 

Exaggeration yaitu merupakan teknik mendramatisasi suatu scene agar 

tampak lebih ekspresif dan komunikatif dari pada biasanya. 

10. Staging 

Staging merupakan situasi dimana yang mengatur posisi pemain agar 

panggung sebagai bidang (frame) pandangan penonton terisi dengan 

komposisi yang baik, proposional enak dilihat dan komunikatif, agar 

penonton tidak terlalu capek ataupun jenuh dalam menyimak alur cerita 

dan seolah-olah merasa terlibat disana. 

11. Appeal 

Kesan karakter yang disampaikan ini merupakan yang di sebut sebagai 

Appeal atau posisi yang paling baik atau paling berkesan baik dalam 

jarak pengambilan gambar suatu scene, dari sudut pengambilan gambar, 

ataupun gerak kameranya merupakan yang terbaik. 

12. Personality 

Karakter tokoh film animasi akan menjadi lebih kuat, lebih bermakna, 

hidup, dan lebih berkarakter bila dipahami terlebih dulu segala 

sesuatunya mengenai karakter tersebut tokoh tersebut, seperti fisik, latar 
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belakang sosial, ekonomi dan budaya atau historisnya, sehingga dapat 

dideskripsikan dengan baik dan terperinci bentuk karakter apa yang 

akan dikembangkan kedepannya. 

 

Menurut Wijayanto (2014) teknik pembuatan animasi dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu 

a. Animasi Sel (Cell Animation) kata “cell” berasal dari kata “celluloid” yang 

adalah bahasa dasar ataupun material yang sering dipakai untuk merancang 

film yang memiliki gambar bergerak. 

b. Animasi Frame (Frame Animation) adalah bentuk animasi yang paling 

sederhana atau paling dasar. Animasi ini biasanya menayangkan berbagai 

rangkaian gambar yang berurutan serta bergantian yang ditunjukan secara 

cepat. 

c. Animasi Sprite (Sprite Animation) yaitu gambar yang dibiarin dan 

dianimasikan pada bagian puncak dan utama grafik yang disertai dengan 

latar belakang diam atau tidak bergerak. 

d. Animasi Lintasan (Path Animation) merupakan sebuah animasi dari objek 

yang bergerak sepanjang garis kurva yang telah ditentukan sebagai lintasan 

geraknya. Misalnya merancang animasi kereta api yang bergerak pada 

lintasan rel yang sudah ada. 

e. Animasi Spline merupakan bentuk pergantian matematis dari kurva. Bila 

objek bergerak, biasanya tidak mengikuti garis lurus akan tapi mengikuti 

garis lintasan yang berbentuk kurva dan kurva ini dari representasi 

perhitungan matematis yang ada. 



20 

 

Universitas Internasional Batam 

 
Lukman Nur Hakim. Pembuatan Video Animasi 2 Dimensi Akibat Membuang Sampah Sembarangan Menggunakan 
Toon Boom Studio. 
UIB Repository©2018 

f. Animasi Vektor (Vektor Animation) bentuk ini mirip dengan animasi sprite, 

hanya perbedaanya terletak pada gambar yang dipakai dalam objek sprite-

nya pada proyek animasinya. 

g. Animasi Karakter (Character Animation) seperti contohnya pada film 

kartun berbasis 3D, oleh karena itu ada juga yang menyebutnya animasi 3 

dimensi (3D). 

h. Computational Animation dengan menggerakan satu kata dilayar monitor 

dengan cara membuat rangkaian-rangkaian frame yang menunjukan 

jalannya atau jalur kata di layar, yang tiap framenya mewakili satu moment 

dalam satu waktu selama kata itu bergerak tetap bergerak. 

i. Morphing merupakan bentuk dari mengubah satu bentuk menjadi bentuk 

lain dengan menampilkan serangkaian atau berbagai frame yang 

menciptakan gerakan halus begitu bentuk pertama merubah dirinya menjadi 

bentuk lain dan seterusnya. 

j. Animasi Clay sering disebut juga sebagai animasi doll (boneka). Animasi 

ini dibuat memakai boneka-boneka tanah liat atau material lain yang 

digerakan secara perlahan-lahan, dan setiap gerakan boneka-boneka tersebut 

difoto secara berurutan yang biasanya teknik tersebut disebut sebagai stop-

motion. 

k. Animasi Digital merupakan penggabungan sebuah teknik animasi cell 

(Hand Drawn) yang dibantu dengan perangkat komputer. Setelah gambar 

yang telah dibuat dengan tangan kemudian dipindai, diwarnai, diberi 

animasi, dan diberi efek dari komputer sehingga animasi yang didapatkan 
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terasa lebih hidup tetapi tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai 

animasi 2 dimensi. Contoh animasi ini adalah film Tom & Jerry. 

 

Untuk memproduksi sebuah proyek multimedia berbentuk video animasi 2 

dimensi yang benar, ada tiga tahapan yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca 

produksi (Rahmi Kesuma, 2014): 

1. Pra-Produksi 

Merupakan tahap awal yang dimana dilakukan sebelum melanjutkan ke 

tahap produksi. Pada tahap ini mencakup berbagai area seperti pembuatan 

script, storyboard dan lain sebagainya. 

2. Produksi 

Yaitu tahapan dimulainya proses perancangan karya animasi dan dibagi 

menjadi beberapa bagian: 

1. Keyframe (membuat gambar atau gerakan kunci). 

2. Inbetween (meneruskan gambar dan pergerakan dari frame kunci yang 

telah dibuat sebelumnya). 

3. Pencil test (merupakan bayangan yang akan di pindai, yang kemudian 

akan diatur atau dirancang dengan software). 

4. Clean-up (tahapan pembersihan untiuk menghilangkan unsur yang tidak 

diperlukan). 

5. Scan (memindai gambar dari hardcopy ke softcopy ke dalam perangkat 

keras komputer) 

6. Coloring (mewarnai gambar dengan menggunakan software). 
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7. Finishing (penyempurnaan, termasuk memperbaiki timing animasi, efek 

gambar dan sebagainya). 

8. Rendering 1 (rendering tahap pertama, yaitu penyimpanan file animasi 

dalam bentuk file movie). 

3. Pasca Produksi 

Yaitu tahapan terakhir dari rangkaian proses pembuatan animasi meliputi, 

editing, rendering, mastering dan testing. 

 

2.2.4 YouTube 

YouTube merupakan salah satu layanan online service dari Google yang 

memfasilitasi para user untuk meng-upload atau berbagi video secara mudah dan 

bisa digoperasikan oleh user yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Dan juga 

bisa dikatakan YouTube merupakan sekumpulan database video yang paling 

populer di dunia maya, atau bahkan mungkin yang terlengkap dan variatif didunia 

sekarang ini. YouTube diciptakan pada bulan Februari 2005 oleh mantan 

karyawan PayPal yaitu ChadHurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Pada 

dasarnya video-video yang ada di YouTube terdiri klip musik (video klip), film, 

TV, serta video buatan para penggunanya sendiri (Nanuru, 2017). 

 

2.2.5 Sparkol VideoScribe 

Sparkol VideoScribe merupakan aplikasi atau perangkat lunak (software) 

yang cukup populer digunakan oleh pengguna awam maupun ahli untuk membuat 

sebuah video dengan animasi gerakan tulis tangan. Perangkat lunak (software) ini 

dikembangkan pada tahun 2012 oleh sparkol (Salah satu perusahaan yang ada di 
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Inggris). Dan tepat setahun setelah merilis dan dipublikasikan, perangkat lunak 

(software ini sudah mempunyai total pengguna aktif sebesar 100.000 orang lebih 

(Siti Fajar, 2016). 

 

2.2.6 Toon Boom Studio 

Toon Boom Studio merupakan software animasi 2 dimensi yang dibuat oleh 

perusahaan animasi dari Kanada berbasis Montreal di tahun 1994. Software ini 

dapat membuat animasi frame-by-frame dan memiliki berbagai fitur-fitur dan 

tools yang menarik seperti fitur 2D/3D Integration, fitur OpenFX Support, fitur 

Export to Game Engine, fitur Brush Engine, fitur Traditional Paperless 

Animation, fitur Cut-Out Animation, dan lain sebagainya (Aulia Afridzal, 2018). 

 

2.2.7 Corel VideoStudio 

Corel VideoStudio adalah salah satu software video editing untuk operasi 

sistem Microsoft Windows yang didistribusikan atau disebarluaskan oleh Ulead 

Systems (sebuah divisi dari Corel) yang memiliki antarmuka yang user-friendly. 

Dikembangkan pada tahun 2006 yang pada waktu itu masih bernama Ulead 

VideoStudio. Software ini juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

besar yang bergerak dibidang Pembuatan Film/Sinetron, Broadcasting, dan 

Pertelevisian dikarenakan kemudahan dalam mengoperasikannya. Corel 

VideoStudio memiliki kemampuan seperti memotong video, menambahkan efek 

pada video, menggabungkan video yang berbeda menjadi satu video, dan lain 

sebagainya (Limbong & Tulenan, 2017). 


