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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Laporan mengutip secara singkat penelitian terdahulu yang berhasil 

dirancang sebagai basis penulis untuk melaksanakan tugas akhir ini. Berikut 

penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis: 

Penelitian yang berjudul “Perancangan ‘Video Eksplainer Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Budi Luhur’ sebagai Media Informasi bagi Calon Siswa” 

(Widyanto & Putra, 2018) menyampaikan informasi dalam memperkenalkan 

konsentrasi di Fakultas Ilmu Komunikasi kepada calon mahasiswa melalui video 

eksplainer dengan bentuk animasi 2D. Hasil penelitian berupa video eksplainer 

animasi 2D Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur yang dijadikan 

sebagai media penunjang promosi. Dengan adanya video eksplainer ini, calon 

mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi mampu menerima informasi dan pesan 

yang disampaikan oleh perancang video eksplainer tersebut. 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Animasi Interaktif Pembelajaran 

Galaksi Tata Surya dengan Pemodelan Luther” (Anardani & Kurniawati, 2018) 

dibuat dengan tujuan membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan 

meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian menggunakan pemodelan oleh 

Luther yang dikembangkan melalui enam tahapan yaitu Concept, Design, 

Material Collecting, Assembly, Testing dan Distribution. Hasil penelitian berupa 

animasi interaktif pembelajaran berhasil digunakan sebagai penunjang belajar dan 

membantu menarik minat siswa untuk belajar. 

Penelitian berjudul “Perancangan Animasi Tanggap Darurat Bencana Alam 

di Jawa Timur untuk SMP-SMA” (J. W. Wijaya, K, & Sutanto, 2018) 

menghasilkan video animasi yang berisi informasi mengenai upaya tanggap 

darurat terhadap bencana alam. Video dari penelitian ini dibuat menggunakan 

Illustrator dan Moho. Penelitian menghasilkan video animasi dibuat dengan tujuan 

mencapai pemuda pengguna sosial media agar dapat memberikan respon terhadap 

bencana alam yang sesuai dengan prosedur. 
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Penelitian dengan judul “Perancangan Animasi 360
o
 Relief Jataka Candi 

Borobudur Bagi Remaja 16-18 Tahun” (I. W. D. Putra, Santosa, & Setiawan, 

2019) dibuat untuk memahami dan menyampaikan pesan cerita relief Jataka. 

Animasi diimplementasikan pada situs Youtube. Hasil implementasi 

menunjukkan animasi dapat membantu menyampaikan cerita relief Jataka dan 

pesan yang terkandung di dalamnya kepada remaja usia 16-18 tahun. Dari 38 

responden menyatakan 97,4% setuju bahwa animasi membantu penonton untuk 

memahami cerita dan 97% merekomendasikan penyampaian cerita relief lainnya 

dengan menggunakan animasi. 

Penelitian yang berjudul “Digital Animasi 2 Dimensi dengan Metode Cell 

Shading dan Rigging Bone Studi Kasus: Legenda Gunung Tugel” (Purnomo et al., 

2017) menghasilkan film animasi yang menceritakan tentang kearifan dan 

keramahan budaya. Film animasi “Legenda Gunung Tugel” dibuat dengan metode 

rigging bone dan cell shading menggunakan software  Moho Anime Studio, 

Illustrator, CorelDraw, Photoshop dan Adobe After Effect. Berdasarkan kajian 

kuisioner dari 41 responden rata-rata mengatakan film animasi tersebut bernilai 

sangat baik dalam aspek modelling, backsound, visual effect dan environment. 

Penelitian yang berjudul “Iklan Media Promosi UNISI Berbasis Animasi 2 

Dimensi” (Nuriman & Prasetyo, 2017) menghasilkan iklan promosi berbasis 

animasi 2 dimensi dengan motion graphic. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mempermudah pemahaman dan peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Iklan animasi ini dibuat menggunakan software 

Illustrator, After Effect dan Premiere. Hasil pengenalan UNISI berbentuk visual 

audio dapat dipahami masyarakat karena penggunaan animasi yang tingan dan 

tidak berlebihan. 

Berdasarkan sejumlah tinjauan pustaka yang tertulis di atas, berikut tampilan 

tabel sebagai perbandingan antara laporan penelitian dengan rancangan video 

(Lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan 

Widyanto & 

Putra 

2018 Perancangan video eksplainer dengan bentuk 

animasi 2D yang mampu 

mengkomunikasikan informasi dan pesan 

kepada calon mahasiswa. 
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Peneliti Tahun Kesimpulan 

Anardani & 

Kurniawati  

2018 Pembuatan animasi dengan 6 tahap yang 

terdapat pada Model Luther, yaitu Concept, 

Design, Material Collecting, Assembly, 

Testing dan Distribution. Berhasil digunakan 

sebagai penunjang belajar dan menarik minat 

siswa untuk belajar. 

Wijaya, K, & 

Sutanto 

2018 Perancangan video animasi berisi informasi 

tanggap darurat terhadap bencana alam 

menggunakan Illustrator dan Moho. Video 

implementasikan di sosial media. 

I. W. D. Putra, 

Santosa, & 

Setiawan 

2019 Perancangan animasi yang menyampaikan 

cerita relief Jakata kepada remaja usia 16-18 

tahun diimplementasikan di Youtube. 

Purnomo et al. 2017 Pembuatan film animasi “Legenda Gunung 

Tugel” dengan metode rigging bone dan cell 

shading menggunakan moho anime studio, 

illustrator, coreldraw, photoshop, dan after 

effect. Film animasi mendapat respon yang 

sangat baik. 

Nuriman & 

Prasetyo 

2017 Iklan promosi berbasis animasi 2D dengan 

motion graphic dirancang menggunakan 

Illustrator, After Effect, dan Premiere untuk 

mempermudah pemahaman dan 

meningkatkan minat masyarakat untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

 

Video animasi 2D tata tertib ujian dirancang penulis dengan dasar penelitian 

seperti yang sudah dibuat Widyanto & Putra (2018), yaitu “Perancangan ‘Video 

Eksplainer Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur’ sebagai Media 

Informasi Bagi Calon Mahasiswa”. Perancangan dilakukan melalui tahapan-

tahapan yang digunakan oleh Anardani & Kurniawati (2018), yaitu 

“Pengembangan Animasi Interaktif Pembelajaran Galaksi Tata Surya dengan 

Pemodelan Luther”. Aplikasi yang digunakan untuk perancangan video sama 

dengan yang digunakan oleh Wijaya et al. (2018), yaitu “Perancangan Animasi 

Tanggap Darurat Bencana Alam di Jawa Timur untuk SMP-SMA” dan (Nuriman 

& Prasetyo, 2017), yaitu “Iklan Media Promosi UNISI Berbasis Animasi 2 

Dimensi”. Perancangan dari video akan menggunakan metode yang sudah terbukti 

berhasil dilakukan oleh Purnomo et al. (2017), yaitu “Digiral Animasi 2 Dimensi 

dengan Metode Cell Shadding dan Rigging Bone Studi Kasus: Legenda Gunung 

Tugel” dan (Nuriman & Prasetyo, 2017), yaitu “Iklan Media Promosi UNISI 
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Berbasis Animasi 2 Dimensi”. Saluran implementasi video adalah Youtube seperti 

pada penelitian I. W. D. Putra et al. (2019). 

2.2 Landasan Teori 

Adalah gabungan definisi maupun konsep yang disusun secara sistematis 

tentang variabel dalam suatu penelitian. Pelaksanaan penelitian didasari oleh 

landasan teori. Berikut merupakan teori yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian: 

2.2.1 Metode Luther 

Merupakan model pengembangan multimedia yang diciptakan oleh Luther. 

Model pengembangan ini disebut juga dengan Multimedia Development Life 

Cycle atau lebih dikenal dengan singkatan MDLC (A. Purwanto & Hanief, 2016). 

Terdapat 6 tahapan pada metode ini (R. Purwanto, 2017), yaitu:  

1. Concept 

Merupakan tahapan untuk analisa dan menentukan tujuan dari topik 

yang akan dirancang. Penentuan pengguna dan tujuan dari topik secara 

jelas pada awal masa perancangan akan sangat mempengaruhi hasil 

akhir proyek (Rizal, Mursalim, & Kamaruddin, 2019). Penentuan 

spesifikasi perangkat yang akan digunakan juga dilakukan dalam tahap 

ini. 

2. Design 

Merupakan tahap pembuatan spesifikasi dari gaya, arsitektur, tampilan 

serta kebutuhan material yang diperlukan (Azim, Hidayat, & Rachman, 

2018). Pembuatan design menggunakan storyboard untuk 

mendeskripsikan alur agar mudah dipahami pengguna.  

3. Material Collecting 

Merupakan tahapan pengumpulan alat dan bahan sesuai kebutuhan yang 

akan dilaksanakan. Bahan yan digunakan dalam perancangan proyek 

dapat berupa foto, animasi, audio, gambar, teks maupun video 

(Nurajizah, 2016). Bahan yang dikumpulkan dapat langsung digunakan 

ataupun mengalami proses pengeditan terlebih dahulu.  
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4. Assembly 

Merupakan tahap pembuatan objek multimedia berdasarkan storyboard 

yang telah dibuat. Pada tahap ini material yang telah dikumpulkan 

sebelumnya, akan disusun dan diatur sehingga sesuai dengan konsep dan 

desain yang telah ditentukan (Hilipito, Sugiarso, & Mamahit, 2019). 

5. Testing 

Merupakan tahap pengujian setelah perancangan selesai. Tahap 

pengujian ini terbagi menjadi alpha, pengujian yang dilakukan oleh 

pembuatnya sendiri dan beta, pengujian yang dilakukan oleh pengguna 

(Arliza, Setiawan, & Yani, 2019). Pengujian beta menggunakan rumus 

slovin untuk mendapatkan jumlah sampel yang bersifat representatif dari 

jumlah populasi yang dikaji (Rindo’ah & Amboningtyas, 2018).  

Menurut Muhdaliha & Batuaya (2017), toleransi kesalahan terdiri dari 

tiga tingkat keakuratan, yaitu: 0,1 tingkat akurat 90%, 0,05 tingkat 

akurat 95%, dan 0.01 tingkat akurat 99%. Berikut rumus slovin dengan 

N = jumlah populasi, n = jumlah sampel dan e = toleransi kesalahan:  

 

Gambar 2.1 Rumus Slovin 

6. Distribution 

Merupakan tahap penyimpanan ke suatu media yang akan disalurkan 

kepada pengguna. Tahap ini dilakukan setelah proyek dianggap layak 

untuk digunakan oleh pengguna. Pendistribusian dapat dilakukan 

melalui CD, web, dan media sosial. Evaluasi proyek juga termasuk 

dalam tahapan ini. Pelaksanaan evaluasi mampu meningkatkan 

pengalaman pembuat agar dapat membuat proyek yang lebih baik 

(Nurajizah, 2016). 

2.2.2 Multimedia 

Multimedia terdiri dari kata multi yang berarti banyak dan media yang 

berarti bentuk banyak dari medium. Istilah multimedia dapat diartikan sebagai 

transmisi data dan manipulasi berbagai bentuk informasi yang diolah dalam 

bentuk digital. Multimedia secara umum merupakan kombinasi suara, gambar, 
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dan teks. Menurut Salmon, Tulenan, & Sugiarso (2017) beberapa jenis 

multimedia, yaitu: 

1. Interaktif 

Pengguna dapat mengontrol pengiriman atau penampilan elemen 

multimedia. 

2. Hiperaktif 

Pengguna dapat mengarahkan tautan (link) yang terdapat dalam elemen 

multimedia. 

3. Linear 

Pengguna hanya menjadi penonton untuk menikmati produk multimedia. 

Menurut Akbar & Gunawan (2016) beberapa elemen yang terdapat pada 

multimedia, yaitu: 

1. Teks 

Merupakan elemen yang paling umum digunakan dalam menyajikan 

informasi. Teks meliputi semua jenis statistik, abjad, huruf, nomor, 

tulisan, dan font sebagai dasar distribusi informasi. 

2. Gambar 

Merupakan representasi objek berupa dua dimensi ataupun tiga dimensi. 

Gambar disimpan dalam bentuk gambar berbasis Bitmap berupa titik dan 

gambar berbasis vektor berupa rumus matematika. 

3. Suara 

Merupakan gejala fisik hasil dari pergetaran materi yang menimbulkan 

perubahan tekanandi udara sekitarnya. Perubahan tekanan disalurkan 

melalui medium udara agar dapat didengar telinga. 

4. Animasi 

Merupakan elemen yang paling menarik karena mampu 

mempresentasikan fantasi manusia dari realita. Animasi berguna untuk 

menjelaskan hal yang susah untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata 

dan gambar diam sehingga menjadi lebih berkesan. 

5. Video 

Merupakan elemen multimedia yang paling dinamik karena mengandung 

teks, gambar, dan suara. Video digunakan untuk menyampaikan 
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informasi dapat memberikan pengaruh emosi bagi penggunanya dengan 

lebih nyata. 

6. Interaktivitas 

Keunggulan paling menonjol yang dimiliki multimedia adalah 

interaktivitas yang melibatkan fisik dan mental dari pengguna saat 

menggunakan program multimedia.  

2.2.3 Animasi 

Merupakan suatu proses menghasilkan ilusi pergerakan dari memainkan 

serangkaian gambar. Keunggulan animasi dibanding gambar atau teks adalah 

kemampuan untuk menjelaskan perubahan keadaan tiap waktu (Bernadhed, 

Affandi, Nuryanto, Mahendra, & Setiawan, 2019). Hal ini sangat membantu 

menjelaskan prosedur kejadian. 

Prinsip animasi digunakan sebagai pedoman utama gambar bergerak 

menjadi lebih hidup. Prinsip kerja animasi secara sederhana adalah dengan 

menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan. Prinsip dasar 

animasi berdasarkan penelitian dari Marcelino, Agung, & Cahyadi (2017), yaitu: 

1. Solid Drawing 

Kemampuan dan pemahaman dasar untuk menggambar menjadi awal 

dalam membuat animasi yang dapat menentukan hasil akhir dan proses 

animasi. Saat ini sketsa bisa dikerjakan menggunakan komputer. 

2. Timing and Spacing 

Timing menentukan waktu sebuah gerakan dilakukan, sedangkan 

spacing menentukan percepatan dan perlambatan dari gerak. 

3. Squash and Stretch 

Merupakan upaya untuk menambah efek lentur pada objek sehingga 

pergerakan tampak lebih dinamis dan hidup. 

4. Anticipation 

Merupakan persiapan atau ancang-ancang untuk memulai suatu 

pergerakan. 
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5. Slow In and Slow Out 

Menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki perubahan kecepatan yang 

berbeda. Slow in terjadi saat gerak menjadi cepat. Slow out terjadi saat 

gerak menjadi lambat. 

6. Arcs 

Pergerakan mengikuti pola sehingga gerak menjadi lebih halus dan 

mulus. 

7. Secondary Action 

Merupakan gerakan tambahan yang berguna untuk memperkuat gerakan 

utama. 

8. Follow Through and Overlapping Action  

Gerak tubuh lain yang masih bergerak walaupun gerakan utama sudah 

berhenti. 

9. Straight Ahead and Pose to Pose 

Straight ahead merupakan cara membuat animasi dengan menggambar 

satu per satu dari awal hingga selesai sehingga gambar yang dihasilkan 

konsisten tetapi menggunakan waktu yang lebih lama. Pose to Pose 

merupakan teknik membuat animasi dengan menggambar pada keyframe 

tertentu saja sehingga waktu pengerjaan lebih cepat dan melibatkan 

banyak sumber daya. 

10. Staging 

Meliputi pembuatan lingkungan untuk mendukung suasana yang ingin 

dicapai. 

11. Appeal 

Merupakan keseluruhan gaya visual dalam animasi. 

12. Exaggeration 

Merupakan prinsip mendramatisir animasi dengan sifat hiperbolis. 

Digunakan untuk memperkuat kesan tertentu. 
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Menurut Putriati & Purwanto (2018) macam-macam teknik pembuatan 

animasi, yaitu:  

1. Animasi Sel (Cell Animation) 

Kata “cell” berasal dari kata “celluloid” yang merupakan material pada 

pembuatan film gambar bergerak masa awal. 

2. Animasi Frame (Frame Animation) 

Merupakan bentuk animasi paling sederhana dengan menampilkan 

gambar secara berurutan cepat. 

3. Animasi Sprite (Sprite Animation) 

Teknik serupa dengan animasi tradisional, yaitu objek dianimasikan 

dengan latar belakang diam. 

4. Animasi Lintasan (Path Animation) 

Animasi bergerak sepanjang kurva yang ditentukan sebagai lintasan. 

Contoh: animasi kereta api. 

5. Animasi Spline 

Merupakan representasi matematis kurva dimana objek bergerak tidak 

mengikuti garis lurus. 

6. Animasi Vektor (Vektor Animation) 

Teknik serupa dengan animasi sprite yang merupakan garis dengan 

ujung-pangkal, panjang. 

7. Animasi Karakter (Character Animation) 

Merupakan sebuah cabang khusus animasi dan biasa dilihat dalam film 

kartun. Pembuatan melibatkan bentuk organic yang komplek dengan 

penggandaan banyak dan gerakan hirarkis. 

8. Computational Animation 

Teknik yang menggerakkan kata di layar dengan cara membuat 

serangkaian frame yang mewakili satu moment in time selama kata itu 

bergerak. 

9. Morphing 

Berarti mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lain dengan 

menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan mulus. 
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Menurut Andriani, Ardianto, & Erandaru (2017) proses pembuatan film 

animasi bisa dilakukan dengan penahapan berikut: 

1. Pra Produksi 

Merupakan tahapan awal dalam pembuatan film animasi. Tahap ini 

terdiri dari: 

a. Konsep dan ide 

Berupa ide sederhana yang akan dikembangkan menjadi sebuat cerita 

dari animasi yang akan dirancang.  

b. Script 

Adalah uraian tau penjelasan tertulis mengenai hal yang hendak 

didengar dan disaksikan pada layar. 

c. Story Board 

Berupa sketsa setiap adegan yang telah dilengkapi dialog dan catatan 

penting. 

d. Model sheet 

Adalah sketsa atau gambar tokoh yang menjado pegangan untuk 

mengambarkan pergerakan tokoh. 

e. Design / Layout 

Merupakan sketsa rencana dan pegangan kerja untuk background 

dan peletakan kamera. 

f. Workbook 

Merupakan analisa terperinci tentang setiap shot yang akan 

dilakukan. 

g. Presentasi 

Digunakan untuk keperluan komersial dan penawaran sebelum film 

disetujui. 

2. Produksi 

Tahap animasi untuk membuat animasi yang sudah direncanakan. 

3. Pasca Produksi 

Proses ini melakukan pengisian suara dan sinkronisasi setiap elemen 

animasi sehingga menjadi sinkron dan terorganisir. 
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2.2.4 Youtube 

Merupakan media komunikasi yang berisi konten yang dapat diakses dengan 

mudah dan memungkinkan partisipasi kreatif dalam bentuk audio visual dari 

berbagai pihak (Langga, Ahmad, & Mansoor, 2019). Youtube memberi 

kemudahan untuk menampilkan karya video yang dapat digunakan oleh semua 

pengguna internet. Youtube mendapat nilai positif sebagai media pembelajaran 

alternatif  yang lebih efektif karena jangkauan penonton yang banyak dan efisien 

karena mudah dipahami oleh penonton (Langga et al., 2019). 

2.2.5 Moho Anime Studio (Moho) 

Merupakan software animasi 2D dan kartun yang berbasis vektor. 

Perancangan animasi dapat dibuat berdasarkan sketsa, import gambar, atau pun 

pen tablet. Penambahan satu gambar ke gambar lainnya dapat dilakukan hanya 

dengan point-and-click agar animasi tampak lebih hidup. Berdasarkan buku 

manual Moho 12, pembuatan animasi didukung dengan ketersediaan banyak fitur 

seperti rigging dan penggunaan alat animasi frame-by-frame (Sukmana, Adianto, 

& Erandaru, 2018).  Contoh animasi yang dibuat dengan Moho seperti Song of the 

Sea dan The Breadwinner.  

2.2.6 Adobe Illutrator 

Merupakan software pengolah gambar berbasis vektor (Sastrawan, Arthana, 

& Sindu, 2017). Vektor berarti kumpulan titik dan garis yang berhubungan dan 

terpadu dari warna-warna sehingga menghasilkan suatu objek (Ramdhan, Tullah, 

& Janah, 2019). Perubahan ukuran gambar tidak akan mengurangi kualitas karena 

terbentuk dari kumpulan titik (N. Wijaya, 2016). Contoh gambar vektor seperti 

logo dan teks. 

2.2.7 Adobe After Effect 

Merupakan software editing untuk video yang mengolah efek pada video 

menjadi lebih memukau. Fitur yang terdapat pada After Effect sudah lengkap 

yang mempermudah untuk menghasilkan inovasi (Nurhardian, Ferdiansyah, & 

Dwiyatno, 2015). Standar efek pada After Effect melebihi 50 macam dan 

memiliki pengaturan pencahayaan, pergerakan, kamera, objek 3d serta memiliki 

banyak plugin (Tawaqqal, Ningrum, & Yamin, 2017). 
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2.2.8 Adobe Premiere 

Merupakan software editing teks, audio, atau pun video yang 

menggabungkan cuplikan video dan menyatukannya dengan audio dan teks 

termasuk pemberian warna gambar (Tejawati et al., 2019). Premiere dioperasikan 

dengan lebih cepat dan praktis karena memiliki lebih dari 1 window yang mampu 

menampilkan lebih dari 3 video dengan suara dan gerak yang bersamaan. 

Ketelitian waktu edit premiere mencapai 0.01 detik yang membuat frame lebih 

bagus. Premiere mendukung sistem 64 bit sehingga bisa menggunakan lebih 

banyak jumlah ram agar memaksimalkan proses edit dan dilengkapi fitur 

penggabungan video tanpa mengisi audio (Tsabiet & Supriyadi, 2018). 
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