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Segala puji syukur penulis panjatkm kehadirat Tuhan Yaug lvlaha Es4 karena
atas berkat rahmat, taufik dan hidayatr-Nya penulis dapat menyelesaftan Animasi
Komedi "Bandel Bikin Kesel- tepat pada waktunya, sebagaimana animasi ini dibuat
untuk menyelesaikan pandidikan Program Ahli katama Komputer Multimedia di
Sekolah Trng$ lvlanajemen Infonnatika dan Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya.

Bersama ini pula penulis ingin menyarrpaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besamya kepada :

r Emak dan Bapak tercinta sekeluarga,

r Bpk. soemardiono sidarto, s.Kom, selaku dosen pembimbing

o lbu. Sulistiyowati, selaku dosen wali,

o Bpk. syafik Noer, selaku dosen untuk matakuliah Multimedia.

o Seluruh staff Laboratoriurn Multimedia,

o Seluruh Mahasiswa DI Multimedia, ter*&usus saudaraku Aries Findra

Setiawan,

serta semua pihak yang telah ikut mendukung atas terselesainya animasi ini yang
namanya tidak dapat disebut satu persatu. penulis hanya mampu berdoa semoga

kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan

Yang Maha Adil.

Al:himya penulis menyadari bahwa Animasi yang telah dibuat ini masih jauh

dari kesempumaan. Oleh karena Itu, laitik maupur saran membangun sangat penulis

harapkan sebagai masukan untuk pembuatan animasi selanjutnya.
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BAB I
PENDAHULUAF{

1.1. Latar Belakang Masalah

Berbakti kepada orang tua menrpakan salah satu kewajiban seorang anak

kepada ofturg tuanya. wujud dari berbakti kepada orailg tua dapat

diimplerrentasikan ke dalarn berbagai bentuk perilaku, misalnya membantu

orang hta.

Baik disadari atau tidak, kegiatan membantu omng tua bila kita cermati

merupakan salah satu kegiahn yang nantinya akan membenkan manfaat bagi

sang anak itu sendiri bila kelak ia menjadi dewasa, yakni sebagai bekal di dalam

menghadapi berbagai permasalahan di kehidupannya.

Dengan membantu orang tua, sang anak dapat belajar sedikit demi sedikit

kegiatan-kegratan yang berkenaan dengan pernrasalahan hidup dan kehidupan

manusia secara langsung. Dari sihlah, nantinya kegiatan membantu orang tua

akan membenhrk anak di dalam mengatasi masalah yang pada

akhirnya menjadi suatu kebiasaan dalam artian sudah tidak asing lagi dalam

menghadapi permasalahan kehidupan apabila nantinya sang anak telah dewasa

dan terjun ke dalam sebuatr keluarga di teugarr-tengah masyarakat.

Di sisi lain, keinginan untuk Makti kepada orang tua pada diri sang

anak sangat berganhrng pada hasil pendidikan yang diterima oleh sang anak di
dalam kehidupannya, terutama di dalam lingkungan keluarga. Keberhasilan

pendidikan di dalam sebuatr keluarga tergantung oleh beberapa banyak faktor.

Namun faktor yang utama adalah faktor dari orang tua dan sang anak.

Pendidikan yang diberikan orang tua akan sangat berpengaruh kepada

pertumbuhan pemikiran serh perkembangan mental sarrg anak. Pendidikan

secara teratur diberikan kepada sang anak tentu akan lebih mernbuahkan hasil

yang baik. Nanrun faktor kemauan dari sang anak sangatlatr mendukung dari

keberhasilan pendidikan yarg dibenkan.
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1.2. permasalahan

Seiring dengan perkembangan jaman, pertumbuhan seorang anak saat ini
lebih banyak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar. Baik dari srkap
maupun gaya hidup' Dari salah safu sisi kebuhrhan merek4 yakni hiburan,
mereka begifu banyak mendapatkannya seqra mudah dari berbagai swnber.
Hal ini cenderung membuat mereka semakin sering menikrnati hiburan dan
akibatnya menjadikan mereka malas dan lebih sering bertindak sekendaknya
sendiri.

Kejadian semacam ini ternyata tidak hanya merambah masyarakat kota
saja, namlm sudarr mewabah di masyarakat pedesaan. Anak_anak lebih
cendenmg maras untuk membantu orang tua. Andaipun mereka bersedia
msrnbanfu, mereka akan meminta barasan atau meurbanfu ftunun
melaksanakannya dengan membandel. Msarnya saat meraksanakauya, ia
mene'nukan har yang lebih menyenangkan baginya, ia cenderung merupakan
apa y*g harus ia kerjakan" rurmun mengutamakan apa yang baru saja ia
ketahui dan menarik itu. Har ini tentunya akan menjadikan sang anak tidak
terkonfrol dan pendidikan dari orang tua sangatrah perru unhrk diberikan.

1.3. Tujuan

Diharapkan dengan adanya animasi ini, hati para omng tua terbuka untuk
Iebih memperhatikan pendidikan anaknya dari pada memikirkan kebutuhan
ekonomi yanghanya bersifat seorcntara saja.

Bagi sang anak sendiri, sangat diharapkan unhrk semakin sadar akan
keberadaannya sebagai generasi p€nenrs sehingga ada keinginan untuk belajar
berbagai hal mengenai kehidupan secara rfirri.

1.4. Peralatan yang Dibutuhkan

1. Hardware

l.l. CpUpentium NdIvD( Z33tvfrtz
1.2. Memory 64 KB



1.3. VGACad4 MB

1.4. Harddisk 15 GB dm 1,4 GB

1.5. Sound Card dan Speaker

1.6. Monitor, Keyboard serta Mouse

2. Softrvare

2.1. Windows 98

2.2. 3D Sf,rdio lvlax 3.1

2.3. Corel Draw 9

2.4. Macrornedia Flash 4

2.5. Swish l.0l

2.6. Adobe Photoshop 5.0

2.7. ACDSee32 v3.2

2.8. Autodesk Multimedia

2.9. Sound Forge 4.5

2.l0.Winamp 2.67

2. I 1. Adobe Premiere 5.0

1.5. Mctodologi

Di dalarn pengerjaan proyek ini porulis menggunakan beberapa

metodologi, yaitu:

l. Study Literahrr

Penulis membaca buku-buku literatur sebagai bahan masukan didalart

pengerjaan proyek. Hal ini terkait dengan tata cara penulisan yaog tepat

serta pengerjaan aplikasi-aplikasi software yang terkait dengan proyek.

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan didalam mengembangkan topft yang

menj adi pokok permasalahan.



t

BAB II

LANIDASAN TEORI



BAB II
LAIYDASAI{ TEORI

2.1. TeoriPendu*ung

Di dalam Pengerjaan ProYek ioi penulis mengguakan teon-teon

pendutcurg yang fruma teori-teofi tersebut telah didapat dari matakuliah yang

diajarkan sebelumnya di kelas oleh STIKOM Surabaya'

Matakuliah tersebut antara lain :

l. Ivfatakuliah Proyek Multimedia

lvlatakiliah ini membahas mengenai tatz c?rja penulisan laporan serta

segalasesua'uyaogbersangkutanderrganpfosespembrratanProyek

Multimediasehinggadiharapkanproyekyangdihasitkanmenjadilebihbaik.

2. Matakuliah Muhimedia

Matakutiahiniberkaiuneratdengarrpembuatanobjekobjektiga

dimensiyangkebetulanmenjadiobjek-objek$amayangdiguoakandalam

proyek aninasi ini. selain dibahas mengenai pembuatan objelq dibahas pula

tentang pemberian efek-efek kfiusus serta cara penganimasian hingga proses

akhir yalcri rendering, untuk menjadikan animasi'animasi objek ke dalarn

benfirk kliP video.

Disamprng itu, matakuliah ini juga mengajarkan tentang

penggabungan klipklip video yang telah terkumpul untuk dijadikan satu

meqiadi sebuah video atau sebuah film animasi dengan diiringi pula teknik

pengolahan efek video dm audio'

3. Matakuliah Ilustasi Multimedia

Matakuliah ini merupakan pendukung dalam pemuncula ide-ide serta

pengatufitn ilustrasi-ilustasi multimedia. Melalui matakuliah ini" dibahas

tentang konsep memikirkan ilustrasi-ilusfiasi ymg baik serta

menuangkannya ke dalam berbagar media, salah sahrnya adalatr media

aplikasi komPuter.
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4. fr{atalufan Disain Grafik

Matalulialriniter{<aitdenganpengolahangafikberupaimage'Dalam

matakuliah ini disampaikan hal-hal penting tsrkait dengm tekuik+elnik

pengotahanimageyangnantinyasongatmendukungdalamsebuatranimasi,

baik mimasi dua dimensi maupun trga dinensi'

5. MatakuliahAnimasi 2D

Matakuliah ini membahas tertang pembuatan animasi dua dimensi'

Mulaidaripembuatanstillimage,pewafnaansampaipadaproses

penggabunganimageunttrkdijadikansebuahklipvideo.Untukanimasiyang

dihasilkatrdalammaterimabkuliahinitidakhanyaterbatasberupaimage

berupagambarobjeksaja'Namuojugaberupaanimasittrlisan.tulisatryang

dapatmendukung Hifklip video yane lan'

6. Matakuliah TiPografi

Dalammatakutiahinidibahasmorgenaipengolahanhuruf.huruf'

t€rkaitdonganmodEl.modelhurufyatrgrcpatunnrksuaszmatertotrtu,

penataanletakhunrf-hrrruf'sertawarnayangcocokrmtukhuruf'hrrrufitu

sendirisehinggameinberikesanmudahdimengertida[pesanyang

terkandung mudah diterima'

7 . fvfammfian KonseP Dasar Disain

Matakuliahinimembahastentangkonsep-konse,pdasardidalam

mendisainsesuatu.Dalammatalilliahinidiajarkanteotangteknik+eknik

pq$ngpenafaatrlayoutsehnhdisainagarterlihatbaihnrenilikikesan

inomtifdankomrmikatifsertapesanyaogt€rkaildungdalamsebuahdisain

nenjadi mudah dit€rima'
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2,2. Software Pendukung

Didalamperrgerjaanproyekini,penulisrnerrggwakansoftware-software

yangterkaiteratdenganbidanganimasi.Adapunsoftwareyangdigunakan

antara lain :

l. Autodesk3D StudioMaxR' 3'1

3Dstudiolv{axadalahsalahsatusoftrrareyangdigunaka$rmtttk

proses modelling atau pembuatan model objek tiga dime'nsr, pemberian

efek.efeksertapengarrimasianmodel.modelitusendiri'

Di dalam 3D Studio lvlax dikenal istilah vertex, segmen, serta poligon'

Bagim ioilah yang memudah penulis di datam nengolatr sebuah objek dasar

uutuk dijadikm sebuah objek t€rtenhl atau sebuah model' Disamping itu 3D

Studio Max jugs menyediakan berbagai macam modifier yang dapat di

aplikasikan kepada objek dasar untuk dirubah bentuk sesuai dengan model

yang diingtu*an.

untuk mendukung kemiripan model dengan benda sesungguhnya 3D

studio Ma:r menyediakan fasilitas Materiat Editor, dimana i$tilah ini mirip

sekali dengan perumpamaao sebuah baju uottlk dikenakan pada sebuah

objekataumodel.Untukmaterialyangdigmakan,dapatberupagambar

(stitl irnage) atau juga berupa animasi. Nunrm kebanyakan digunakm

material berupa still imagn karpna ssogat mendukung terlihafirya model

seperti benda aslinya. Pengolahan image dapat dilakgkan di beberapa

software ktusus untuk mengolah image'

Tidak menutup kemungkinan lain, untuk memberikan kesan efek<fek

png menarik, 3D Studio Ma:r juga nrenyediakan berbagai efek yang

berkaitan dengan cahaya atau sifat benda' Hal ini dapat diaplikasikan

melatui teknik penggunaan video post'

Satuhalyangpentingdantidakdapatditinggalkanadalahpro$es

pengarimasiansebuahmodel.3DShtdioMaxmemberikanke'mudahanbagi

penulis didalam menganirnasikan sebuah model' Dengan adanya tombol
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aninate, dan track bar, penulis dapat menganimasikan sebuah objek dengan

beberapa lmgkah saja, untuk animasi sederhana'

Swish 1.01

swish merupakan salah satu softryare sededtana yang hampir mirip

dengan h{acromedia Flash karena pembuatan program ini sendiri juga

mengambil inspirasi dari lvlacromedia Flash. Tentu atas persetujuan dan

perjanjiar sebelumnya dengan pihak Macomedia'

Melalui swisl\ penulis lebih dipermudah dalam menampilkan sebuah

tutisan dengan efek-efek terteotu yaug bila dibuat melalui lvlaoromedia

Flash akan memerlukan waktu cukup lama'

Selain Swish berinspirasi dari Macromedia Flash, temyata Swish juga

sangat support terhadap Macomedia Flash. IIal ini terbukti dengan admya

fasilitas export file menjadi format .swf sehingga dapat dikenali oleh

Macomedia Flash.

Macromedia Flash4

Macromedia Flash merupakan program asimasi yang ctrtup baik

untuk diguilakan dalam bidang web development' Narum tidak menutup

kemugkinan baik juga mtuk sebuatr mimasi video, karema selain terdapat

beberapa script yang terkhusus rmark msdia interaktif umunny4

Macromedia Flash juga menyediakan fasili6s-fasilitas unttrk

menganimasikan objek-objek baft berupa image, teks, mattpun suara.

Disamping itu, Nflaqomedia Flash juga sangat efektif sebagat

converter format file .swf menjadi format .avi. Hal inilah yang dimanfaatkan

oleh penulis didalam membuat animasi telcs.

4. Adobe PhotoshoP 5.0

Adobe Photoshop merupakal softrrare pengolah image berbasis pixel'

Kemampuannya sudah cularp membuat dunie disah grafis menga*ui

keunggutannya. Mulai dari ketelitian pengolahan seleksi, fasilitas hyer,

pengaluran waf,'na, fasilitas fil6r serta sebagai converter berbagai jenis

format image.

J.
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Dalampengolahanseleksi,AdobePhotoshopmemilikiketelitiao

saogattinegdangtingftatfeath€ryangmorcukupiuonrksebua}raplikasi

pengolahimage.Bahkasdalambeberapaformatterteutu'selcksidapat

disimpandalamsebuahfilesehinggabilasuatusaatdiperhrkan,tidaklagi

membuat seleksi ulang'

Melaluifasilitaslayerkitadapatmemisah.misahkankeberadaanobjek

sepertilayalaryasebu*tumpukm.trmpukansehinggptidakmenjadikan

keselunrhan objek tergabung menjadi satu'

Terkait dengan animasi, Adobe photoshop digumkan sebagai aplikasi

pengolah image-image yaog digtrnakao dalm material-material ymg

digunakan dalam softnare 3D studio lvIax. Disamping itu juga sebagai

perrgolahimageyangakandianimaskaodalamsoftrrareAdobePremiere.

5. AutodeskMultimedia

Autodesk Multimedia merupakao sebuah paket dari beberapa aplikasi

animasiyangsalingmendukungsatudenganyanglainnya'Aplikasi.ap|ikasi

tersebutantaratainAninatorStudio,AnimatorPlayer,AninatorScriptor'

dmAnimator Soundl,ab'

Animatorstudiomerupakmaplikasiuntukpembuatanailmasr

tsrldusus animasi 2 dime'nsi yang bekerja deogm dasar frmre by frame'

Keunggulandariaplikasiiniadalahtersodianyafasiliassprayyarydapat

menennpas<ansebuahmoviepadaslidetrertenttlseQarafrmebyfrarc.

Animatorstudiomemilikikelemahandidalanhalwarna'Aplikasiini

hanyasupportrmtuk265wanaasaja.Diatasitumakaakandiubahmenjadi

warna Ymg tersedia saja'

Anirnator Player mempunyai frrngsl sama seperti Window Media

Player yang dapat support utruk menampilkan image' movie serta fomat

sound-

6. CorelDraw9 r t--^:^ -.^r*ne

CorelDrawmerupakansoftrrarepengolfrimageyangberbasisvektot.

perbedaannya dengan Adobe photoshop yang berbasis pixel' corel Draw
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mompennudah penulis di dalam mengolah bennrk-bentuk baru atau image

untuk keperluan tertentu dengan mengubah'ubah bentuk dan ukuran taopa

takut akm resiko PecahnYa gambar.

Terkait dengau pembuatao animasi, Corel Draw digunakan sebagai

pengolah b€nhft.benfift dasr sehingga me,nginspirasikan terbenfirknya

logo pribadi dalsm bentgk logo sebuah house production yang menjadi ciri

khas tersendiri bagi Penulis.

ACDSee 32 v3.2

ACDSee 32 merupakan softwar€ yang digpnakan untuk melihat file-

file yang memuat sebuah image.

Dalmr software ini tersedia beberapa fasilitas sehingga memudahkan

penulis didalanr melihat s€fta memilih irnage'image yang nrotinya

diperlukm dalan pembuatan animasi.

Winamp 2.67

Pada urrwmya Winamp digrmakan sebagni player rmtuk mernutar

lagU-lagU atau sound berformat .mp3, .ry2, .oPl, .wav, .mid serta fonnat

lainnya.

Ternyata sebagai player, Winanp juga memiliki berbapi fasilitas

yang didukrmg melalui plugin ymg ada. salah satrmya adalah sebagar

coilverlef gntuk menjadikan sebuah format lagUJagU atau sound menjadi

format.wav.

Melalui plug-in inilah penulis dipermudah dalam proses mengconvert

s€buah lagu berformat .mp3 meqiadi sebuah format 'wav sehingga support

dalam Adobe hemiere yrog digrmakan sebagni software terakhir dalam

pembuatan animasi.

9. SomdForge 4.5

soud Forge adalah salah satu software pelrgolah suafa yang sangat

fleksibel. Format suara yang digunakan lebih menjurus kepada format 'wav'
'' "+f8Bt?'l:

.d?i i- '' 
n

*'r:'' i
rJ \:
4 1-.
.J
ct
!11
't'

I
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Sound Forge memiliki fasilitas-fasilias satrgat lengkap terkait dengan

pengolahan suara. Mulai dari perekaman suara hingga pengeditannya. Efek-

efek yang disediakan jugacukup melnadai.

Terkait dengan animasi, Sound Forge digwakan sebagai perekam

serta pffgolah $nra ymg menjadi background animasi sehingga animasi

tidak terkesan bisu.

10. Adobe Ptemiere 5.0

Adobe Premiae merupakan software pamungkas yang digunakan

dalam peurbuatan animasi terkait.

Dalam Adobe helniere terdapat fasilitas-fasilitas yaog cukup

memadai sebagai pengolah beberapa klip video untuk dijadikan satu

menjadi sebuah animasi lengkap.

Disarnping sebapi penggabung klipklip video, Adobe Premiere jugn

menyediakan fasilitas untuk memotong-motong video, pengolahan sound

effek pendukung video, motion video, efek transisi, pengubah durasi video,

serta fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas inilah yang mornudahkan penulis

didalam frnishing sebuah animasi.

2.3. Hardwrrc Pendulung

Didalam pengerjaan proyek ini, penulis tidak memerlukan hardware

pendukung yang spesifik.
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BABIII

PEMECAHAI{ MASALAH

3.1. Perancrngtn

Dalampembuatananimasikomedi*BandelBikitrKesel''inidiPerlukm

bebgrapa ko4Onen pentitrg sebagai acusn daram pemb*atan animasi tersebrrt'

Komponen.komponsntergebutafrtffialainadalahstoryboardsertanaskah

animasi.Berikutpenjelasandarimasing.masingkomponentersebut.

1' 
,Iffi: mempakan komponen terpenting di daram pemb'atan sebuah

animasiatarrfr|mpadarrmrrnnya.Taopastoryboard"pembuatananinasi

menjaditidakterarahdandaparkelurdafltuju&aral.storyboardterdiri

darigambar.gnmbaryangrantinyaakandijadikananirrrasisertadengan

beberapaketerangantertaittanpilanjusalrrrasiwaktuyangakal'

digunakaqposisikanera(kameraoverview),sertaefek.sfekyang

:ffi:LT*fii*fu** daram perb'atan animasi kqm€di

"Bandel Bikin Kesef''

1l



Scene I :

Durasi :00.ffi.40.18 sec.

Kamera Ow. : close up, diam

Effek : souod effek serta iringan instumeut

Keterangan : mrrnculnya logo house production serta diiringi keterangan

judul film animasi

Scene 2

Drasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

:00.00.03.07 sec.

: close up, diam

: sormd effek serta iriugan instument

: Terjadi benturan kelereng dan terpentalnya kelereng
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Scene 3

Durasi

Kamera Ow.

Etrek

Keterangan

:00.00.11.12 sec.

:pandangan manusia, bergerak dan diam

: sound effek serta iringan instnnnent

: dua anak sedang bennain kelereng di sebuah gang

Scene 4

Durasi

Kanera Ow.

Effek

Keterangan

00.00.03.01 sec.

close up, bergerak

sound eftk serta iringan instument

tangan m€nggenggam kelereng
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$cene 5

Durasi :00.00.01.13 sec.

Kamsra Ow. : close up, diam dan bergerak mengikuti kelereng

Effek : sormd effek serta iringan insttutent

Keterangan : tangan mengnyunkan kelereng dan kelereng terlenpar

Scene 6

Durasi

Kamera Ovr.

Etrek

Keterangan

:00.00.00.26 sec.

: close up, mengikuti kelereng

: sormd effek serta iringan instrument

: kelereng melqiu
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Sceno 7

Durasi :00.00.05.11 sec'

Karnera Ow. : close uP, diam

Effek : soundeffeksertairingpninstrument

Keterangan:kelerenghendakmenabrakkelerengmusuh,tapiberhenti'

lalumengambilancangancangdanmEnabraksekuattenaga

hingga terPental'Pental'

Scene E

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

:00.00.05.01 sec.

: pandangan manusia" bergsrak

: sormd effek serta iringan instrument

: anak mengambil ancang-mcang mhrk mernbidik
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Scene 9

Durasi

Kmera 0w.

Effek

Keterangan

: 00.00.1l.l9 sec.

: slose up, bergerak dan diam

: souad effek serta iringan instrument

: kelereng meluncur kemudian mengrah ke sebuah kaki

$ccne 10

Durasi

Kamera Ow.

Etrek

Keterangan

00.00.02.01 sec.

pandangan manusia, diam

sound effek serta iringan instument

sang ayah memberikan keterangan
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Scene ll
Durasi :00.00.03.11 sec"

Kamera Ow. : pandangan manusia, diam

Effek : sound cffek serta iringan iusfirment

Keterangan : dua anak saling bertukar pftiran menanggapi sang ayah.

Scene 12

Durasi

KameraOvr.

Effek

Keterangan

:00.00.03.11 sec.

: close up, diam

: sound effek sefia iringan instrument

: drn anak saling berbisik



Scene 13

Durasi :00.00.09.24 sec.

Kamera0w. : pandarganmanusi4 diam

Effek :souodeffeksertairingnninsfrument

Keterangan : sang arak mengikuti ormg tua dengnn konsentasi bun*

hingga menabrak aYahnYa.

Scene 14

Durasi

Kamera 0w.

Etrek

Keterangan

00.00.07.20 sec.

pandangan manusia, diam

sound effek serta irin$n insfimrent

sang anak dan ayahnya tiba di rumah sang anak me'lruju

kandans sapi, sedang ayahnya ke ntmah
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Scerc 15

Durasi

Karnera Ow.

Effek

Keterangan

:00.00.04.M sec.

: pandangarr manusia, diam

: sound effek serta iringan instument

: sang anak membuka pintu dan berdiri di depan pintu.

Scene 16

Durasi :00.00.10.05 sec.

Kamera Ow. : pandangan manusia, diam
Effek :soundeffeksertairinganinstrument

Keterangan : sapi meoyapa sang anak nanuil sang anak acuh tak acuh
hingga membuat sapi bing;ug



Scene 17

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

Scene 18

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

:00.00.05.21 sec.

: pandangan manusia diam

: sound effek serta iringan instument

: sapi me,mberi kode bahwa makanannya habis namw sang

anakmasih acuh

00.00.11.12 sec.

pandangan manusia, diam

sound effek serta iringan instrum€nt

sang anak memikirkan sebuah ide dari sabit yang dilihahya
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Scene 19

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

Scene 20

Durasi

Kamera 0w.

Efrek

Keterangan

00.00-04.01 sec.

pmdmgan manusi4 diam

sound effek serta iringar instument

sang anak berjalatr melakukan idenya

:00.00.03.01 sec.

: pandangm manusia, diam

: sound effek serta iringnn instument

: sang anak berjalao di tepi sungai dan melihat ada ikat di

sungai tersebut



Scene 21

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

Scene 22

Durasi

Kmrera Ow.

Effek

Keterangm

:00.00.12.06 sec.

: pandangan manusia" dian

: sound effek serta iringan instrument

: sang anak me,lrcari ikan hingga mengetanrhi ada orang yang

mengamatinya

:00.00.04.18 sec.

: pandangan manusia, diam

: sound effek serta iringan instrument

: tarnpak oraog dengan gpram mene,puk papan larangan dan

sang anak hanya bisa mengangkatkedua tangnonya



Scene 23

Durasi

Kamera Ow.

Efffek

Keterangan

:00.00.06.21 sec.

: pandangan manusia, diam

: sound efffek serta iringan instument

: silng anak meneruskan perjalanan hingga menemui pohon

pepaya yang berbuah lebat

,,,f',

"5



Scene 24

Durasi

KameraOvr.

Effek

Keterangan

00.00.08.09 sec.

pmdanganmanusb, diam

sound effek serta iringao insrumeir

sang anak memanjat hingga akhirnya diketahui pula bahwa

pepaya itu hendak dijual pula sehingga sang anak hanya bisa

mengangkat kedua tangannya saja'

:00.00.13.10 sec.

: pandangm manusi4 dim

: sound eftek serta iringan insfrument

Scene trS

Drnasi

Kmera Ow.

Effek
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Keterangan : sa4g anak akhrnya menjalankan niat awahya namun

kenyataan ia nmrpalcnya harus berurusan dengan pemilik

rumput hingga hanya bisa mengangkat kedua tangan.

Scene 26

Durasi

Kamera Ow.

Effek

Keterangan

00.00.10.04 sec.

pandangan manusi4 diam

sound efek serta iringan insfrument

di kmdang sapi 'r Fak suara ramai, ternyata sang anak

merubah tulisan "MILIKM(I' menjadi *DIruAL", sapi

hanya bisa mengangkat t^ngan, nilmu ia teratuh
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Scene 27

Durasi

Kamera Ow.

Etrek

Keterangan

00.01.35.27 sec.

close up, diam

instnrmentmusik

closing credit title
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2. Naskah Animasi

cerita ini berawar dari seorang anak yang sedang bermain kerereng
bersama temannya di sebuah gang. Dalarn perrnainan kerereng tersebut
terdapat beberapa gerakan yang tidak mungking tegadi yang dilatc'kan oleh
kelereng yang dimainkan oleh anak tersebut dan temannya. sarah safunya
adalah saat kelereng yang diluncurkan oleh sang anak. seberum kelereng
menabrak kelereng lawan, kelereng sang anak berhenti mendadak kemudian
mengambil ancang-ancang ke berakang untuk menghimpun kekuatan.
setelah itu bemsaha menabrak sekuat tenaga sehingga kerereng rawan
terpental jauh' sedang kelereng sang anak terpental-pental ke atas dan ke
bawah.

Hingga suatu saat, kelereng meruncur dari tangan seorang anak
menuju sasamn, narnun meleset. Kelereng tadi meluncru terus menuju ke
sepa$ang kaki bersandal. setelah ditelusuri ternyata milik ayah dari sang
anak. Pada awalnya sang ayah terlihat begrfir menakutkan. Namun tiba_tiba
ia tersenyum menimbulkan suara tawa yang renyah.

sang ayah kemudian memberi kode kepada anaknya bahwa nrmput
untuk rnakanan sapinya di runah sudah habis. untuk itu ia meminta kepada
anaknya rmtuk segera mencari nrmput unhrk makanan sapinya tersebut.

sang anak hanya bisa saring memandang kepada ,*mannya.
Mengetahui sang anak kelihatan kebingungan, reman sang anak kerrudian
membisikkan sesuafu ke telinga sang anak. sang anak merespon dengan
mengangkat tangannya setinggi dada.

Kemudian sang anak be{alan mengikuti ayatrnya dari belakang. sang
a.nak ternyata masih memikirkan sesuatu sehingga di krrang beglfu
memperhatikan apa yang ada di depannya. Hingga pada suatu saat sang
ayah menghentikan langkahnya sang anak menabraknya.

Kefika sampai di depan rumah, sang ayah segera menuju ke rumah,
sedangkan sang anak menuju ke kandang sapi. Begitu pintu di buka, tampak
sapinya yang lugu melambaikan tangannya. Tampak tempat makanan yang
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kosong serta sebuah papan bertuliskan tulisan aneh di samping atas sang

sapi. Sang anak narnpak termangu. Alftirnya sapi pun ikut termangu

dengan meuggerak-gerakkan telingannya.

Dengan memberanikan diri, sapi memberitahukan bahwa makanannya

sudah habis, dengan cara menunjukkan ke terrpat makanan. Sang anak

kemudian berpikir untuk mencari sebuah ide. Kemudian pandangannya

tertuju kepada sebuah sabit yang tersandar di sebuah balok kayu. Akhirnya

ia menemukan sebuah ide. Melihat hal itu, sang sapi menjadi sedikit cemas.

Akan diapakan kah ia dengan sabit itu.

Hingga pada suatu saat, sang anak tampak b€ryalar di sebuah jalan

yang di terdapat sebuah aliran srmgai. Saat ia bdalan tiba-tiba

ada seekor ikan yang meloncat. IIal itu membuat sang anak tertarik untuk

mengambil ikan tersebut. Maka segeralah ia masuk ke kali dan melupakan

ide awalnya. Pada saat bersusah payah menangkap ikan, tak sengaja ia

membungkuk dan melihat sesosok orang dengan berwajah garang

memandang kepadanya. Ketika dipastikan, ternyata ia sedang maxah sambil

menepuk-nepuk sebuah papan peringatan bahwa ikan yang ada di kali ittl

sedang dipelihara unhrk diiual. Akhirnya sang anak hanya bisa mengangkat

kedua tangm dengm perasa:ln mendongkol.

Perjalanan dilanjutkan menuju ke suatu tempat untuk mewujudkan ide

oleh sang anak. Namrm pada saat berjalan secara tidak sengaja ia

menolehkan kepala ke atas dan mendapati sesuatu yang enak di atas sana.

Ternyata pohon pepaya dengan buah-buahnya yang telah ftmtrm. Hingga

kemudian sang anak berusaha untuk mernanjatnya. Setelah bersusah payah

me,manjat tiba-tiba ia merasakar drmia bergetar. Ada apakah gerimgan.

Ternyata di bawatr ada guncangan hebat akibat dari seseorngymg maratt

dengan menepuk-nepuk papan bahwa pepaya yang sedang

dipanjatnya itu sedang dipelihara dan akan di jual. Tak pelak lagi, sang

auak menjadi kesel. Namun ia hanya bisa mengangkat kedua tangannya.
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Perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke suatu tempat unnrk benar-benar

mewujudkan ide oleh sang anak. Ternyata ide yang sesungguhnya adalah

mencari runrput dengan menggrmakan sabit yang dilihat oleh sang anak

pada saat di kandang sapinya tadi. Akhirnya sang anak menuruti perintah

orang tuany4 yaitu mencarikan rumput mtuk sptnya yang kelaparan.

Namun kenyataan berkata lain. Pada saat sang anak sedang asyik

merumput, tiba-fiba muncul seseorumg dengan wajatr galak sambil

menepuk-nepuk papan peringahn bahwa rumput yang sedang di sabitnya

itu sedang dipelihara dan akan dijual. Tak karuan jadinya. Sang anak

semakin kesel. Lalu ia memutuskan untuk pulang.

Di lum kandeng, terdengar suara tak kruan dari dalam kandang.

Sepertinya ada seseorang sedang memperbaiki sesuatu di dalam kandang.

Ternyata sang anak mengubah tulisan yang ada di samping tempat makan

sapi dengan tulisan lai4 yang memberikan kesan buruk bagi sang sapi.

Melihat hal tersebu! sang sapi hanya fisa 6sngangkat kedua tangan (kaki

depannya). Namun sryang, ia hanyalah seekor sapi yang tidak bisa berdiri

di antara dua kaki. Alftinrya tedatuhlah sang sapi.

Implementasi

Sesuai dengan storyboard penulis membuat objek-objek yang terkait

dengan animasi pada proyek. Objek-objek tersebut antara lain logo House

Production, rumah, manusia, pagar, tanah, sungal, latar belakang, serta

objek-objek lainnya. Objek-objek tersebut di buat melalui software

3D Studio l\{ax R 3.1.

Setelah objek-objek terbentuk maka langkah selanjutnya adalah

menganimasikannya berdasarkan storyboard dan naskah cerita. Animasi yang

telah dibuat kemudian di render rmttrk dijadikan sebuah klip video yang masih

belum memiliki audio. Dan klipklip video yang telah terbentuk dijadikan satu

untuk digabungkan dengan metrggunakar software Adobe Premiere 5.0.

sekaligus memberikan efek suara beserta fransisinya.
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Berikut penulis akan menguraikan langkah-langkah pembuatan animasi

komedi "Bandel Bikin Kesef'.

l Modelling

a. Logo House Production

l. Buat textA R, dan M denpn jenis font Comaro

create * shape - Text, pilih jenis text comaro. Buat text secara satu

persatu A R kemudian M (Tidak dalam satu kata). Buat pada

vieport front.

2. Extrude text dengan arnount 20 dan segment 5

Select semua text, modi$ - exfrude.

3, Menghilangkan kaki tengah pada huruf M dengan Edit Mesh

Select text M, modifu - more- editmesh - ok. Aktifl<an sub ob,ject

vertex. Pada viewport front marque vertex-vertex yang membenhrk

kaki tengah huruf M lalu hapus dengan menekan tombol Delete.

4. Bekerja, pada viewport front buat huruf I jenis Comaro dengan

amount 20 segment 5 sebagai perpaqiangan kaki tsxt R. Rotasikan

pada stunbu z sebesar l80o atau -180". Kernudian modis-more-

FDD @ox) 4x4x4. Dekatkan pada kaki R hingga menumpuk, lalu

attu hingga seukrnan degnan kaki R (lebarnya)'

Buat copy huruf I tersebut untuk pefpanjangan ke atas dibawah

huruf M. Atur agar lebar mirip kaki M dengan ketinggian setinggi

dengan tingg huruf I tepat di tengah+engah hlruf M. Pengaturan

bisa dirubah denganmengatiftan sub-object - controlpoint.

5. Pengaturan Material

Pengaturan pada Material Editor hanya menggrmakar warna biru

dengan ukruan R:99, G-87, dan $:255. Berikan material yang

berbeda-beda untuk setiap objechya karena hal ini akan terkait pada

penganimasian mrmculnya huruf-huruf yang berbeda-beda'



3l6. Texr *HOUSE 
PRODUCTIOIf, dibuat dengan caitext dengan jenis font Times New Roman der 

create_shape-

kemudianmodifu-e**-rAoa^_ rwr.,'trr sengan size 25,

b. Runrah 
dify-extnrde dengan amount 6 dan segment 5.

Moder nrmah pada dasarnya hanyaterbenhrk dari object dasar box.

:JffiTff* unhrk ukurarukuran disesuaftan dengan

beberapa _* #iJlffiLTnro;"il,ffi,
bertingkat serta yang terakhir adalalkanrfrng. a'raran rumah mfuk sang sapi, atau

i. Rurnah Biasa

l. Untuk model tembok, buat b
vrewporr top dengan k*"b"r*";rr";':"TT#"T: ::::
serasi. Unhrk me.mhrr,+ +^-L,l
dapat'dHffr:.-da sisi samping vang lainnva

short cut menekan tonnbol ,orft 

* atau dengan menggunakan

memutiar (rotate) pada box. 
sambil menggeser (move) atau

2' untuk atap iuga menggunakan box hanya saja letak serta

;:trTjsesuaikan 
dengan moder atap yang sesunssrrhnya.

berporongan, ilf* ffiu" ;,T" T: ffi":lT#Editable Mesh, nrodi$, - edit stack _ editablemesh, sehingga

ffifrffikita 
rmtuk membentuk atap agar tidak saring

rarrukan *JTffffi:ulur kel'ar' Hal ini dapat kita

serta porygon, dengan jaran menggfr:tfJffi;ttr
Hiasan pada atap juga menggunakan box dengan ukuranmenyesuaikan.

3' Pembuatan jendera juga fidak lepas dari objek dasar box. Baikbrngkai jendela, kusen, serta kaca jendela. Unfuk kaca
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digrmakan Material Editor dengan mapping pada reflaction

menggunakan flat mirror dengan ukuran standart 3D studio
N4alL

4. Pembuatan pintu juga mirip dengan pembuatan jendela.

5. rantai depan dibuat dengan box hanya saja material yang

digunakan berbed4 yakni menggunakan diffise berupa image

dengan gambar sesuai dengan keramih dengan trting

menyesuaikan.

ii. Rumah Bertingkat

Pada dasanrya pembuatan model rumah bertingkat ini sama dengan

pembuatan model rumah biasa. Hanya saja terrbok dibuat lebih

tingF dan pembuatan jendela dibuat sedikit bervariasi dengan

adanya kaca nako sertia atap penutup di sebelah atas jendela seperti

padajendela samping.

Agar jendela terkesan berlubang, terlebft dahulu lakukar

pelubangan tembok, melalui fasilitas create - coryormd object -
bolean, dengan objek jendela dengan uk*ran jendela yang

diinginkan.

iii. Kandang

Pembuatan kandang lebih sederhana lagr karena hanya

menggunakan dinding, atap dan daun pintu serta pintu yang terbuka.

Semua objek menggunakan objek dasar box.

Manusia

untuk objek manusia terdiri dari beberapa bagian utama yang

sebenarnya saling terpisah dan dibuat dari beberapa objek yang berbeda.

Namun objek dasar yang digunakm adalatr sam4 yaitu box dan sphere.

i. Kepala

Bagian kepala objek manusia terbagi menjadi dua, yaitu bagian

kepala itu sendiri serta bagiau rambut.
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Kepala dibuat dari objek dasar sphere, create-geometry-sphere'

dengrrukuranmenyesuaikan.Atursegmenmenjadilebihsedikit

sehinggaterkesanagakmembentukwajahniunullmasihtarnpak

kasarataukaku.Convertobjekspheremenjadieditablemesh

sehingga memudahkan kita unnft mengubah-ubah benhftnya'

untuk memberi kesan mata aktiftan sub-object * polygon' Pada

roll up menu, kita aktiftan tombol cut. Ini berfunpi unnrk membuat

polygon baru pada polygon yang telah ada sehingga nantinya akan

membentuk vertex Yang bant jugP'

Padaobjeksphereyangtelahbertrbahmenjadieditablemesh,kita

tentukm posisi letak mata sesuai dengan fisikmanusia- Klik pada

bagian awal, kita akan menrbentuk mata, kemudian bentrrk menjadi

seperti kelopak mata (mirip jajar genjang) dan berakhir pada bagian

awalkitamemulaiklik.Makaakanterbentukpolygonbarumirip

seperti mata. Lakukan hal yang sema untuk mata yang bagran

sebelah.

Untrrk membuat oekungan, kita tetap aktif pada sub-object -
polygon. Select polygon untuk pembontuk mafa kedua-duanya'

Pada roll up rrenu kita aktifkan entrude dengan nilai yang serasi

sehingga mata akan terkesan menjorok ke dalam namun tidak

bertubang.

Agar tidak terkesan kaku, polygon sebelah dalam mata kita ubah

ukurannya meqiadi lebih kecil dari polygon awal dengan cara

mengaktifkanpolygontersebut,Hikkanan'scale'Dragsehingga

tamPak lebih realistis.

Bola mata dibuat dengan objek dasar sphere dengan ukurao sesuai

dengan besar cekungan Pada mata'

Untukmembuathidungprinsipyangdigunakantetapsama,yaitu

menggrrnakan extrude pada sub-object - polygon. Hanya saja pada
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bagran ujung dibuat lebih mengecil sehingga menimbulkan kesan

mancung.

Untqk membuat mulut juga menggrmakau prinsip extude pada sub-

object polygon yang pada awahya kita membuat polygon yang

mirip dengan bentuk mulut-

Sedangkan untuk membuat bentuk leher, sebenarnya masft tetap

menggunakan prinsip extrude pada sub-object - polygon namrm

ditambah dengan rnodifikasi dengan vertex. Kita select polygon-

polygon yang berada di bagian bawah kepala, kemudian diextrude

sehingga menjadi memanjang ke bawah. Agar terkesan mengecil

kita tambahkan bevel dengan ukuran tertentu. Untuk memastikan

bentuk yang lebih bailq kita dapat mengaturnya dengan memindah-

mindahkan vertex-vertex yang membentuk objek tersebut, sub-

object - vertex.

Untuk material rarrbut digUnakan warna hitam namrm tidak begitu

legam. Sedangkan untuk wajah digunakan wartra agak kekuningan.

ii. Baju

l. Buat box dengan length 2? segment 3, width 95 segment 4,

heigltl30segmenTpadaviewporttop,convertmenjadi

editable mesh.

2. Pada objek yang menanpilkan bentuk wirefrane, akti:fkan sub

object polygon, pilih polygon-polygon yang terdapat pada

bagian samping kiri dan kanan atas, baris satu dan dua. Polygon

bagian dalam tidak tennasuk. untuk mempermudah seleksi

dengan marqlre dapat digunakan tombol atteftdt untuk

me4urangi dan contol untuk menmbah seleksi'

3. Extrude polygon dengan besar 8 sebanyak 3 kali'

4. Aktiftan sub-object vertex untuk melakukan penyesuaian objek

seperti model yang nyata yakni dengan membenhrk hasil

extrude menjadi sebuah lengan dengan menggeser-gcser tetak
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vertex, membentuk baju pada baglan tubuh sehingga

memberikan lel$kan yang realistis, ssrta memberikan lekukan

kebidangan dada serta ptmggung'

5. rakukan proses exfiude namun dengan nilai yang menyesuaikan

pada polygon bagian atas unhrk membentrk kerahbaju dan

sekitarnYa'

6.Lahrkanposesexfiudekedalarrrpadabagiankerah,masing-

masing lengan serta bawah baju sehingga memberikan kesan

berlubang.

l'BerikanmodiFrermeshsmoothdenganiterations0untuk

menamPilkan kesm halus-

8'Aktifkansub-objectpolygonkerrrudianssleksipolygon.

potygonyanghendakdiberiwafnatertentume|aluimaterial

editor pada bagian diffilse sesui dengan storyboard'

iii. Celana

l.Create_geometry_boxpadaviewporttopdenganlength34

segment 3, width 80 segment 5, height 58 segment 3' convert to

editable mesh.

2,Lahrkanextrudepadapolygonyangberadadisebelatrbawah

kecuali polygon yang berada di tengah-tengah sebagai bagaian

tengah kaki. Bagian yang diextrude nantinya akan menjadi

sepasangkaki.Extrudepertatniasebesar2l'kemudian33'13'

12,12,35, dan 16.

3. Melalui sub-object vertex, lakukan pembenahan pada bentuk

pinggul, paha, lutuf hingga kaki bagian bawah'

4. Berikan modifier meshsmooth untuk menghaluskan dengan

iterations 0.

5.Aktifl<ansub.objectpolygonkemudianseleksipolygon-

polygonyanghendakdiberiwarnatertentumelaluinaterial

editor pada bagian diffirse sesui dengan storyboard'
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lengan tang*n

Pada dasarnya objek lengan tangan terdiri dari dua jenis yaitu pada

saat t ngan lurus ke bawah serta tangan membidik. pada animasi

tertentu jenis tangan tertentu diberikan aplikasi bone sehingga dapat

bergerak.

a. Lengan tangan lurus ke bawah

l. Crsate - geomety - box pada viewport front deng:m length

34 segment 5, width 7 segment 3, height 36 segment 6

convert to editable mesh.

2. Exfrude polygon-polygon untuk membentuk jari-jari secara

satu persatu sesuai dengan jenis jmi-jari. Jari jempol exfude

pertama sebesar 7 bevel -O.2, kedua 8 bevel -1. Jarj

telunjuk exhude pertama 13 bevel -0.5, extrude kedua I0

bevel *{.5, extrude ketiga l0 bevel -{.5. Jari tengah extrude

pertama 12 bevel -{.5, extnrde kedua 12 bevel -0,5, extrude

ketiga 13 bevel -O.3. Jari manis exffude pertama 13 bevel -
0.5, exfrude kedua I I bevel *O.3, exfrude ketiga l l bevel

-0.3. Jari kelingking extrude pertiuna l0 bevel -0.3, exfiude

kedua 9 bevel -0.5, exfiude ketiga 9 bevel -0.5.
3. Masih sub-objek polygon, extrude dengan bevel

menyesuaikan unftrk tiap-tiap ruas jari agr terkesan

realistis.

4. Untuk membentuk lengan serta lekukan-lel$kan pada

telapak trngan pilih polygon-polygon yang membentuk

lekukan kemudian geser hingga membenh* lelalkan telapak

tangan, sedangkan untrk lengan dapatdiextnrde pada bagian

polygon belakang.

5. Berikan modilfier meshgmooth unhrk memberikan kehalusan

dengan iterations L

".'
: rlr:-,dr
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6.Pemberianmaterialhanyaberupadiftseberwarnakuning

kecoklatan dan wama putih untuk polygon pembentuk

kuku-hrkuPada jan.

b. Lengan tangan membidik

Pada dasarnya pernbuatannya sryna dengan mernbuat lengan

tanganluruskebawah.Hanyasajaurrtukmemberikankesan

membidik, pengolahan lebih difokuskan pada jari jemari melalui

sub-object vertex dengan mengubah posisi sehingga membentuk

tangan membidik.

v. Kaki

Pembuatanmodelkakipadadasarnyasauradenganpembuatan

model tangan hrus ke bawah' Perbedaan hanya t'erletak pada

lekuk-lel$k kaki sertra perpanjangan dari kaki' Untuk

perpardangan kaki di

kemudian ditarik ke

kaki.

Sandal

l. Create -- shape - line, buat bentuk seperti bagran bawah sandal

(sol) pada viewPort toP.

2. Extrude dengan amount 5 dan segment 1

3.Create_geomQtry-box'buatkotaksebagaibagianatassandal

dengan ukuran sesuai dengan ukwan sol' kemudian convert

menjadi editable mesh-

4. Aktifkan sub-objek vertex rmtuk mengatur letak vertex-

vertex pembentuk objek sehingga membentuk baSan atas

sandal.

5.Berikanmodifiermeshsmoothuntukmemberikankehalusan

dengan iterations 0'

6. Untuk materiat hanya dipergunakan diffirse wann yang berbeda

untuk sol dan bagran atas sandal'

ambil PolYgon Yang sebelah atas

atas sehingga memberikan kesan sebuah

vi.
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d' 
l*r***an gambar sapi untuk dicontoh bentuknya pada viewport

rigtnt' View * viewport background - kemudian pitih gambar sapi

vang sebelumnva telah diambil.dari t"l':::T:t pada corel

Draw narnun telah diexport menjadi format image 'pg'

2. A*ur backgound pada viewport il<'t berpengduh tO: 
-T:

menggmakan fasilias zoom dan plan, maka pada aspeat raflo

aktiflcan nratch bitnrap' juga aktifkan display background dan tock

, :H:'::'fr* - box dengao sesnetr disesuaikan dengan lelnft

tubuh sapi kemudian convert t"liu& editable mesh'

A.Padaviewportrightyangberbackgroundimage*1."*sub-obiect

vertexbagrantepisehinggameoempatibagianoutlineirragesapt.

Untuk'o'i"*-t'"'t"* bagan dalam menyesuaikan'

5.Untukmemberikankesanlelorkan,afirrb€sarkecillekrrkanpada

viewportfrontdenganmenggunakaoscaleataunonuniformscale'

6.Asarffnpaktebihhalusberikanmodifiermeshsmoothdengan

, 
tfrT:lto*r" 

berupa diffirse waraa putih dan wrana hitam pada

_ m tefinga sapi dibuat dengan line kemudian diextrude'

Ptosesnyamiripdenganpembuatanrrrmput.Hanyasajauntuk

memberikan kesan meleng[<ung diberikan peogaturan melalui

verrcx' Material diffirse wama putih'

g' Untuk lekukan mata mirip dengan meurbuat lelnrkan mata pada

mrutusia' Demfian rmhft bola matanya'

e. Sabit , sabit bagian besinya,

t' Create - shapes - line' buat bentuk meyerupat

o<uude dengan amount 0'5' segment 2'
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Creatp - shapes - line, buat bent'k . 
r.rrpak samping dari pegangan

sabit' kemudian berikan modifier rathe dengan degrees 36a,
segments 16, capping pada start dan end, direction y dan output
nesh. Convert menjadi editable mesh.

Afir hingga me,ubentuk yang lebih realistis, berikm modjfier
meshsmooth dengan iteration I.
Material berupa diffirse warna hite unt'k besi sabit serta warna
coklat seperti kayu unhrk pegangan sabit.

f Pagar

Pagar hanya dibenhrk dari objek-objek dasar box dengan pemberian
segmen yang cukup ringao dan ukuran menyesuaikan dengan keperluan
lingkuogan yang didukungnya. Material yang digunakan adalah image
berupa gambar coretan tangan sehingga memberikan kesan sebuah
tembok yang kurang terawat. Dsamping itu digrmakan juga material
berupa image bafu bata- semua materiar menggunakan titing
menyesuaikan sehingga tidak janggal terrihat pada tampilao camera.

g. Ikan

l ' create * shapes - circre, buat ringkaran pada viewport front yang
akan digunakm sebagai objek dasar besar fubuh ftan

2' create * shapes - line, buat garis pada viewport Ieft yang akan
digunakan sebagai panjaog ftibuh ikan.

3. Create - geomety _ compound object * loft object.
4- Bila lingkaran daram keadaan tersereksi pilih Get patt kemudian

klik garis. Shape step 5, path step g. convert menjadi editable mesh.
5. Melalui sub-object vertex at'r hingga bentuk mendekati model ikan.
6. untuk memberikan keharusan berikan modifier meshsmooth dengan

iteration I dan material mirip objek ikan.
h. Tanah

Tanah hanya dibentuk dari objek dasar box dengan besar menyesuaikan
lokasi yang terekam daram kamera dengan material berupa image hnah.

2.

3.

4.
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untuk beberapa scene material menggunakan nilai blur yang berbeda di

karenakan jarak kamera dengan tanah yang berbeda' Unftk

menghindari kesan material yang besar, maka digunakan tiling dengan

nilai menyesuaikan dengan posisi tanah dengan kamera'

Air Sungai

l' Buat box dengan length 2054 segment 50, width 19?6 segment 20,

height -237.0 segnent 50 pada viewporttop'

2.Create_spacgwarps-wavedenganarrrplitudolsebesar54,

amplitudo2sebesar55,wavetength265phase15,deoay0,sides5'

segment 115, division ll'
3. Aktiftan tombol bind to spac€ warp' klik pada objek wave dan drag

pada objekbox.

PohonPepaYa

pohonpepayaterbuatdariobjekcylinderdenganradius12,height660,

heigbt segment 5, cap segment 1, dan sides 18. Sedangkan untuk pepaya

dibuat dari box pada vieport front dengan width 150 segment 5, height

60 segment 5, length 45 segment 7 kemudian diconver menfadi editable

mesh.Pengolahanmendekatimodelpepayadilahrkandengan

mengUbatr letak vertex-vertex. Setelah membsntuk sebuah pepaya

meski terkesan kasar, diberi modifier meshsmooth dengan iterations 1

dan smoothness 1.0. untuk memberikan material digunakan warna-

warni dari merah dan kuning dengan bantuan uvw mapping.

k. Tempat Ivfakan SaPi

Tempat makan sapi sebenarnya hanya dibentuk melalui beberapa objek

dasar box dengan ukwan menyesuaikan sapr dan segment yang ringm'

Penataannyadiletakkansedemftiaurupasehinggamernbentukkotak

dengan sebuah tiang sebagai tempat dua papan kecil dipasangkan'

L Rumput

l.Create-shapes_line,bentrrksepertipenampakanrrrmputdari

sarnPing.
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2. Exfude dengan amount 2 daf_ segment 2' befl' material diftse

warna hijau.

2. Animasi

Posespenganimasianpadaobjek.objekyangtelahdibuatpada

dasarnya adalah sama. Yaitu digerakkan. Ada yang dirotasikan, digeser'

serta dirubah opacitynya. Hal ini hanya terkait pada objek-objek yang

dibuat pada softnae 3D Strdio Max. Nmun tidak menutup ke'mungkinan

adanyaanimasidenganmenggunakansoftwarelainnya.Berikutakan

dijelaskan pfoses meoganimasikan object-object yang telah dibuat sesuai

dengan storYboard.

L Opening Credit Tittle

Animasi tela sebagoi logo Pribadi :

l. HurufA key frame 0opacity : 0' key ftame 15 opaciy : 100'

2. Huruf & key frame 0-15 opacity :0' key frame 30 opacity = 100'

3. Huruf lvI, key frame 0-30 opacity:0' key frame 45 opacity: 100'

4.KakihurufMsebelahkiri,keyframe045opacity0posisitetap,

keyframe50opacrtyl00posisitetap'keyframe65naikkeatas

sejajar dengan pertengahan huruf R'

5. Objek perpanjangm kaki huruf R ke sarnping key frame 0-15

opacrty - 0, key frame 30 opacity = 100' key frarne T5 bergerak ke

tengah-tengah huruf M'

6. Objek peranjangan kaki huruf R ke atas' key ftame 0-75 opacity:0

posisi tetap' key frame 80 memanjang ke atas'

T.Hurufo'keyframe80-95bergerakdarikidkekanan'keyframe

l0lberotasig0padasumbuzpadaviewporttop,keyframell0

rotasi360danberpindahdiatasperyanjangankakihurufRyangke

atas.

S.Teks..HOUSEPRODUCTION'keyframell0teksbergeserdari

kanan ke tengah+engah bagian bawah logo'
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9. Light pendukung ada 2 buah omni di depan logo serta omni yang

terletak di tengah-tengah huruf O. Key frame 110 dan 125 bergerak

dari belakang maju sedikit hingga berada sedikit di depan huruf O.

Pada setup atuosphere and effect beri effect lens effects star seed

504, angle 6 menjadi 30, intensiff 0 pada key frame 110 dan 100

pada key frame 125 kemudian 0 pada key frame 150. Size 100

squeze 0.

10. Carnera yang digunakan berada di depan logo dalam keadaan diam.

Animasi teks pembuka :

l. Animasi pada Swish v 1.01, movie width 640 x 480 px, 30 frs,

backgrormd hitam, jumlah scene 3.

Animasi teks pada Scene 1, number of frame 250

- Mempersembahkan" font NavisonCasD, 36 :

Typewriter show character l, flash cursor 4, flash cursor 1 at

starl,2 at end, cursor charackfer none. (key frame 2), transforrr

fade out to zero dan increase scale by -50 7o, number of frame

11fteyframe2l3),

- Karya Terbaik Anak Bangsa I, font NavisonCasD, 36 :

Squeeze, nun€r of frame 20, start squeeze factor 200 o/o, end

100 yo, alpha fade 100, squeeze ta center (key frame 54),

transfonn fade out to zero, scale increase horizontal 50 o/o,

vertical -50 yo, rotate back to zero (key frame222).

- Karya Terbaik Anak Bangsa II, font NavisonCasD, 36 :

Scale character frame per charackter 5, overlap 0, scale 300 o/o,

fade 100 7o, style remove chracter, order for&pard. (key frame

74)

Animasi teks pada Scene 2, number of frame 250, tanpa teks

Animasi teks pada Scene 3, number of frame 500

- Cerita ini....., font GoodDogPlain24:
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Typewriter show character l, flash cursor 5, flash cursor I at

start, 2 at end, cursor charackter none.(key frame 0), fade out

number of frame 25 (frame 385)

- Jika ada kesalahan ...., font GoodDo$lam24 :

Typewriter show character 1, flash cursor 5, flash cursor I at

stafi,2 at end, cursor charackter none.(key frame 87), fade out

number of frame 25 (frame 385)

- Itu hanyalah ...., font GoodDogPlain}  :

Typewriter show character 1, flash oursor 5, flash cursor I at

start, 2 at end cursor charackter none.(key frame 183), fade out

number of frame 25 (frame 385)

- Dan tidak ada ..., font GoodDogPlain24 :

Typewriter show character l, flash cursor 5, flash ctrsor I at

start,2 at end, cursor charackter none.(key frame 261), fade out

number of frame 25 (frame 385)

2. Export menjadi format .swf dan buka pada Macromedia Flash 4

melalui import import file.

3. Modifikasi movie dengan background hitam, frame rate 30 fts dan

dimension 640 x 480 Px.

4. Tambahkan animasi kotak pertama dengan motion hveen dari frame

30 dan 58. Pada frame 58 alpha 0 %. Kotak bergerak dari kiri ke

kanan di bawah teks "Mempersembahkan".

5. Animasi kotak kedua muncul dari bawah teks

..Mempersembahakan' kemudian membesaf, dengan motion tween,

padakey frame 209 da\220.

6. Export movie dengan format .avi, video forrrat 24 bit color,

compress video dan smooth aktif, dan pastikan ukuran dimension

sesuai.

'7 . Untuk compressor dipergunakan Full (uncompressed).

8. Pengolahan pada Adobe Premiere
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- File - new - prqect, import file hasil export dari Flash.

- Untuk judul bertuliskan o.Bandel',, ..Bikin',, dan ..Kesel"

merupakan olahan dari Adobe premiere benrpa irnage forrrat

.psd dengan pemberian motion

- Beri effek lens flare dengan tiga buah key frame pada saat

setelah tulisan "mempersembahkan', muncul.

b. Animasi Kelereng

Kelereng hanya dianimasikan dengan perpindahan dan diikuti dengan

rotasi. Setiap jenis animasi (perpindahan atau rotasi) akan membentuk

key frame sendiri yang berbeda. sehingga perlu diperhatikan letakletak

key frame agar animasi terlihat sesuai dengan storyboard.

c. Animasi Camera

Animasi camera dilakukan deng;an merubah kedudukan camera atau

camera target sehingga menimbulkan kesm mengikuti objek aku

bergetar.

d. Animasilampu

Selain pada opening credit tittle, enimasi lampu lainnya juga terdapat

padalmpu di dekat sabit.

1. Opening credit tittle

Render - video post - add scene event * camera0l - OK. Add

image filter event - lens effect flare - OK. Pada setup atur dengan

node source omniO2 (yang di de'pan huruf O), seed 2001, size 45,

hue 0, squezee 0, glow size 150, ring size 96, thick 12, m sec size

90. scale l, rays size 150, num 200, star size 150 mgle 10, streak

size 500 angle 0. Key frarne 0-110 intensity 0, key frame l2S

intensity 65, key frame 140 intensity 0. Angle tetap 0.

2. Di dekat sabit

Render * video post - add soene eveirt - camera0l - OK. Add

image filter went - lens effect flare - OK. Pada setup atrr dengan

node sotnce omniO2 (yang di dekat sabit), seed 2001, size 45,hue 0,
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squezee 10, glow size 150, ring size 96, thick 12, m sec size 90.

scale 1, rays size 150, num 200, star size 150 angle 90, sfeak size

500 angle 0. Key frame 0 intensity 0 angle 0, key frarne 30 intensity

50 angle 45, key frame 45 intensity 0 angle 0.

Animasi Tangan

Tangan yang terlihat bergerak pada dasarnya dianimasikan dengan cara

dirotasikan dengan memperhatikan letak pivot. Pivot diletakkan sesuai

dengan siku-siku tangan. Unhrk animasi tangan yang menengadah,

dilakukan dengan modifier skin. Namtm objek yang diberi modifier skin

harus berupa editable mesh terlebih dahulu, meskipun sebelumnya telah

berupa meshsmooth. Untuk tulang-tulangnya digunakan create - system

- bones. Untuk morggerakkannya, end effector dihubungkan dengan

objek dummy. Selanjutrya batasan Rotation Join yang digunakan

sebagai berikut :

- Ujung jari : y axis active

- Pergelangan tangan : x axis active, limitted, ease from 14.2 to - 63.2

- Sku-siku tangan : x axis active, limitte4 ease from 0 to -96.7

y axix active, limitted, ease from -100 to 0

- Afas siku tangan : y axix active, limited, ease from 0.7 to 29.6

Animasi Kepala dan Tubuh Manusia

Penganimasian kepala manuais hanya sebatas rotasi objek kepala

deng:an pivot terletak pada leher bagian bawah. Untuk tubuh juga

dirotasikan dengan pivot pada bagran bawah tubuh.

Animasi Sapi

Animasi pada sapi hanya terdiri dari lambaian tangan, gelengan kepala,

gerakan telinga serta loncatan keatas kemudian terjatuh.

Untuk lambaian tangan sebenarnya digunakan objek lain yang tidak

terkait sarna sekali dengan objek sapi. Karena pandangan pada kamera

terhalang oleh tempat makan ikan, maka terkesan bahwa kaki yang
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melambai menyatu dengan tubuh sapi. rlal ini dikarenakan gerakan

lambaian tersebut didukung oleh gerakan tubuh sapi yang ikut bergerak.

untuk gelengan kepala sapi dan gerakan telinga sapi, merupakan

animasi perpindahan vertex-vertex yang diatur melalui sub-object

vertex pada modifier stack editable mesh.

untuk gerakan sapi naik ke atas dan turun jatuh ke bawah merupakan

animasi rotasi pada sapi dengan pivot terletak pada bagian kaki

belakang bawah sapi.

h. Animasi Manusia Berjalan

untuk manusia berjalan yang tidak memperlihatkan keselunrhan kaki,

pergerakannya hanya digeser dengan move biasa. sedangkan unfirk

keselwuhan kaki yang terlihat pada kamera saat berjalan dianimasikan

sama seperti pergerakan tangan dengan bantuan moditfier skin dan objek

dummy, oleh karena itu objek kaki harus berupa editable mesh terlebih

dahulu, meskipun sebelumnya t'elah berupa meshsmooth. Objek

keseluruhan kaki merupakan gabungan antara celana, kaki serta sandal.

Se,mua objek digabungkan menjadi satu dengan modifier editable mesh

- attach. Untuk system * bones, diberikan pada tangan dan kaki sendiri-

sendiri. Tangan sebelah kiri satr kesafiran sendiri. Begitr juga dengan

tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri, dan kaki sebelah kanan. Untuk

menghindari pecahnya objek satu dengan objek yang lainnya, maka

digunakan fasilitas link. Sebaeai objek utama yang digrmakan sebagai

parent adalah baju. Baju sebagpi parent dari kepala, tangan serta

keseluruhan kaki. Untuk mempennudah pergerakan digunakan objek

dummy sebagai parent dari baju. Selaniuhya batasan Rotation Join

pada tangan tetap, dan untuk kaki kesehnuhan adalah sebagai benkut :

- Ujungjari

- Tungkai kaki

- Lututkaki

- Pinggang

: \y,z axis tidak active

: x axis active,limitted, ease from 75 ta - 25

: x a:ris active, timise{ ease from I l0 to 0

: x axis active,limified, ease from 25 to -180
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- Pinggnng afas : x, y, zaxis active
Ulung jari tangatr dihubungkan dengan objek dummy unnrkmenggerakkan hngan d*guo ukruan rebih besar sedikit dari terapaktangar.. Atas siku fangan dihubungkan deng:an obek dummy yangmerupakan chird dari baju, ukuran sebesar bahu. pinggang ahsdihubungkan dengan objek d*mmy yang mer'pakan objek penggerakutama' uk'ran sebesar pinggang. ujuag jari kaki dihubungftan objekdummy untuk menggerakkannya ukuran sebesar telapak kaki.Proses pergerakan manusia b.grl"o merupakan bergerakan hrurang_ulang sehiugga untuk membuatnya kita hanya menganimasikan satugerakan merangtah sebagai master kenudiao dicopy key framepembentuk gerakan ret ogtun tersebut.

I' AJrn posisi awar orang sedang metangkah Kaki kiri di berakangkaki karan di depan, tangan kiri merambai di depm dan tangankanan di belakang.

2' objek dummy pada kaki kiri, key frame t0 berada di atas kakikanaq key fiame 15 berada di depan kaki kanan, key Eame 30 tetapberada di tempat.

3' objek dumrny pada rcaki kanan, key frame 0 * 15 tetap berada orempaq key frame 24 k:ra&di atas kaki ki4 key frame 30 beradadi depan kaki kiri.
4. Objek dummy utama pada pinggang key fume t5 datr 30 majuberada di tengnh.tengah kedua kaH.
5' objek d'mmy pada tangan kiri, k"y frame 15 pindah ke bcrakang,

key frame 30 pindah ke depan.
6' objek drrony Fada tangan kiri, key frame 15 pindah ke berakang,

key frame 30 pindah ke depan.
7. Pilih menu hack view _ new fiack view, global fracks, blockconffol, available, assign confioller, pilih masbr btock.
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S.Klikkaffinmasterblockpilihproperties,add'Expandallobjects'

pilihtracksrrntukblock.,pilihrackpositionuntukdurnny.dummy

yang telah kiA geratrftan (terldrusus kaki)'

g.Padakoakdialogblockparametersberinamablok.Ulangihalyang

sama untuk Pengulmgan tangm'

l0.Padaframe3lldikkananrackmast€rblockyangkosongsebelah

kanm, pilih blok dm tangan. Beri jugp untuk sebelah kanan

selanjufinYa'

i. Animasi Gelombang Air

Me,nrpakm perpindahan berlawanan aotara wave0l dengan box

sehingga menimbulkan kesan bergelombang dan air yang me'ngalir'

j. Animasi lkan

Padadasarnyahanyaperpindahatrikandaridalamairdenganobjek

mengbadapkgataske,nudianpadasaatdiatasdib€rirotasisohingga

tampak lunrs atau segaris dmgan pandangan nanusia" kemudian

dipindahkedalamairksmbalidengandibenrotasipulasehingga

menghadirkangerakanikanseolah-olahmelompatdarisatutempatke

temPat.

Animasi Mulutldanusa

seleksi subobject vertex pembentuk tepian mulut (pada modifier stack

editable mesh), kemudian buat key &ame dengan nenarik ke atas atau

ke bawah.

AninasiDarm Pintu

Hierarchy * pivot - affect pivot only' gsser pivot pada tepr pintu' Buat

key frame dengan me'rotasikan daun pintu dengan sumbu z pada

viewporttoP.

m. Closing C*dit Tittle

ClosingCreditTittlediaanimasidarisebuahimagebertuliskantrrlisan

bntmgprosespembuatananimasi'ucapimterimakasih'judul'serta

tanggal copynght' Teks yang menjelaskan tentmg pembuatan animasi

l.
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sertia ucapan terima kasih dibuat melalui Adobe Photoshop dengan

ukuran 640 x 2000 px dengan jais font GoodDogCool, size 21, warna

pntih dengar background hitam. Export image rnenjadi format jpg

uncompressed. Import image pada Macromedia Flash 4. Atur ukuan

movie, modify - movie (Cfil M) menjadi 640 x 480 px dengan

backgrormd hitm. Buat motion tween pada objek image dari bawah ke

atas. $elect image - pada key frme pertama Hik kanm, pilih create

motion tween. Bersaura dengan menekan tombol CFl" tempatkan

pointer pada keyframe psrhma lalu drag menuju frame 1000. Geser

image ke atas sehingga taryak tulisan "Kritik dan ....". Pada key 1000

akan terbentuk key frame. Kamudian bentuk key frame yang sama pada

ftame lll0 tanpa mengubah kedudukan image. Lakukan proses export

movie seperti pembuatan @ning Credit Tittle. Lao*ah selanjuhya

mirip dengan pembuatan Opening Credit Tittle, yaitu malakukan

compressing pada Adobe Premire sehingga format .avi yang terbentuk

tidak terlalu besar kapasitasnya sehingga akan lebih lancar bila diputar

pada rata-rata komputer. Untuk judnl merupakan image yang dibuat dari

Adobe Photoshop dengan format .psd kemudian diimpo* pada Adobe

Premisre. Demikim pula dengan text'Copyri$t .... ". Kemudiao dari

bahan-bahan di atas, pada time line di Adobe Premiere diberikau

pongolahan sesuai dengan storyboard.

Pengolahan Sound Effect

Untuk sound efu sebagai ilustasi atau sebagpi background diambil

dari beberapa sumber, mttra lain kumpulan sormd efu, rekman vd
serta conversi dri fonnat audio .rp3.

a. Kumpulan Sound Effect

Kumpulan sound effect ini banpk dijual di toko-toko CD software

sehingga mudah didapat. Jenis effect yang disediakan eukup banyak
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donganberbagarkondisi.Karenaformataudiotelahberupa.wavmaka

dapat langsung disupport pada Adobe Premiere'

Rekaman VCD

VCD yang akan direkam adalah sebuatr film aflimasi kartun dua

dircnsiyanglebihbanyakdiiringidengmeffect.efrectinstnrmefltal

yanglucu,TomandJerry'BrrkasoftrraresoundForge4'5kemudian

n*, U* dengm softuare yang srryport seperti MPEG Player' Pada

saat instnrrren yang diinginkao hendak terputar' tekan tombol record

pada Sound Forge dan teutukan rrkuran suara yang diinginkan kemudian

rekam.Bilaselesaidapatditekanstop.Hasilrekamaoya[gtelah

direkam dapat diolah lagi, dibuang ymg tidak perlu atau diberi effek

lainnyapadaSotmdForge.Hasilrekmdarikegiataniniadalahformat

audio .wav sehingga sangat support untuk diolah pada Adobe Premiere

me4iadi background musik'

Conversi fonnat Audio'mP3

Formataudio.mp3tidaksupportpadaAdobePremieresehinggaharus

diconvsrsikan menjadi format .wav yang mana hasilnya akan dijadikat

sebagsaibackgroundopeningcredittittledanclosingcredittittle.Unhrk

openitrg sredit tinle dipilih instumen awal lagu b€rjudul Fun Factory's

MilleniumThemeyangdinyanyikanolehNextGeneration.Sedanglan

unmkclosingcredittittledipilihlaguberjudulopenUp(themeSong

Nescafe)yangdinyanyikanolehshtroza'sebagaiconverterdierrnakan

softwar€ WinanrP 2'67'

Buka Winanrp dan masult<an lagu{agp yang hendak dikonversikm'

PadapreferencesWinanpbaglanoutputplugn$ubahmenjadiNullsoft

Diskwrit€rv'1.0(x86),klikCoufigure,tenfirkandhektorisebaagai

temPat file hasil konversi'

Setelah semuaflya siap, putar lagu' maka seoara otomatis akan

dihasilkanfileberformat.wavpadadirektoriyangtelahdisetuptadi.

G.
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Rendering dan Finishing

Rendering adalah salah satu kegiaAn penting sebagai langftah alfrir di

dalaur membuat sebuah klipklip video atau pcnggabungatr antara klieklip

video itu sendiri. Proses rendering yang dilakukan ada beberapa jenis sesuai

dengan softrvare yang digunakm.

Untqk menghasilkan klipkltp video sebagat bahan utama enimasi,

proses rendering lebih banyak dilal$kan pada hasil minasi dari objek'

objek yang telah dibentuk pada software 3D Studio lvlax. Rendering yang

dilahrkan memiliki ketentuan resolusi 640 x 480 pixel, fonnat video .avt'

time base 30 Ss dengan compressor Cinepak Codec.

Sebagai jenis rendering t€rakhir adalah prose$ rendering pada Adobe

Premiere untuk menghasilkan video animasi utuh. SebagAi bahan yang akan

dirender adalah klip-klip video Yang dihnsilkan dari 3D Studio Max' movie

hasil export dari Macromedia Flash, serta sound-sound effect yang telah

diol* sebelururya.

Selrruh bahan ditata s€suai dengan storyboard kennudian diexport

sebagai movie dengan format video .avi, resolusi 640 x 480,24 bits, 1594

KB/sec, time base 30 fps, compressor Cinepak Codec, format audio PCM

44,100 IIz, 16 Bit Stereo tmcompressed.

Pembuatan Cover dan Sticker CD

Pembuatan cover dan sticker CD dilakukan dengan menggmakar

software Adobe Photoshop.

Cover depm CD befbeotuk pErsegl, me'rniliki ukuran 12 x 12 cm

dengan penunpilan gmbar-gambar potongan dari animasi yang diolah

dengan fasilitas-fasiliAs yang disediakan Adsbe Photoshop denpn

ilusfiasi teks judul dan teks-teks pendukung lainnya.

Cover belakang CD berbentgk pefseg benrkuran 12 x 12 cm dengan

perpanjangan 3 cm untuk panjang. Cover belakang CD memiliki

5.
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p€nampilan hampir mirip dengan cover. tlanya saja ada beberapa tanbahatr

teks-teks berisi beberapa penjelasan terkait dengm isi dari CD.

Stiker CD berbenhrk lingkaran dengan lubang ditengahnya. Diameter

lingkaran luar sebesar 5,8 cm. Ilustrasi yang diambil merupakan hasil

crop'ping dari ilustrasi yang terdapat pada cover CD.
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BAB IV

PEMJTUP

4.1. Kesimpulan

Pada gmumnya unhrk membuat sebuah animasi memerlukan kberapa hal

yurg saling berkaitan, tidak dapat dile,paskan untuk berdiri sendiri-sendiri. Hal

ini terkait dengan saling mendukuugnya peranan masing-masing komponen di

dalam membenfirk satu kesatuan, yakni filn animasi itu sendiri.

Sebelum menuju ke sebuah model atau bentuk, tentu akan dibuat sebuah

objek dasar yang nantinya dimodifikasi menjadi sebuah model yang mendekati

keberadaan objek sebenmya. Setelah t€rberfuk sebuah model yang telah

mendekati keberadaan objek sebenarny4 lan*ah selanjuhya adalah membentuk

lingkungan sekitar yang menjadi pendukung keberadaan model itu sendiri. Tanpa

sebuah ling3unggs yang mendukung tentu akan membuat sang model menjadi

janggal dan meqiadi tidak realistis. Dalmr hal pembuatan lingkrmgan sekitar

inilah, keberadaan komponen-komponen pendukung sangat dipulukan' Msalnya

pengolahan image pendukung.

Langkah selanjutrya adalah pengmimasian model. Hal dasar inilah yang

sebenarnya menjadi pokok permasalah didalan pembuatan sebuah karya Rnimasi.

Penganimasian inipun masih mernerlukan komponen pendukung agar kesan

animasi menjadi lebih realistis, yakni dengan adanya efek-efek strara mendukug.

Dalam ponganimasian model, tentu tidak dihanrskan untuk

menganimasikan model mulai dari storyboard scene pertana hingga selesai

dalam sebuah scene, namun untuk memperingan diguakan tik pemecahan tiap

animasi gntuk masing-masing scene. Hal ini dapat meurberikan bmyak

keuntungan antara lain memp€ringan kerja software dar hardware serta

mempermudah dalam pembenahan hal-hal yang sekiranya perlu' Dari hasil

pengruimasim ini terbentuk sebuah klip-klip yang masih terpotong'ptomg sesuai

denge scene-scene dalam storyboard.
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Sebagai tangkah punungkas adalah menggnbungkan klipklip animasi

untuk dijadikan sebuah karya animasi se$mgguhnya'

Setelah mengerjakan proyek enirnasi ini secara seksam4 akhirnya penulis

dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengm proses pembuatan animasi pada

softrrare-software bersangkutan. B€rkut kesimpulan ymg dapat diambil oleh

penulis :

a. 3D Shrdiolvlax3.l

1. Tahap awal pembuatan model tiga dimensi drbuat melalui 3D Studio lvlax

dengan membuat sebuah objek dasar yang mendekati model.

2. Mengconvert objek dasar menjadi sebuah editable mesh mempermudah

pengolahan objek unfirk membentuk objek menuju model meski terkesan

kaku.

3. Sebagai penghalus objek dari editable mesh digpnakan modifier

meshsmooth. Dalanr modiEer ini sebaiknya digunakan s€gnen yang

seperhurya saja karena akan mernpengaruhi kinerja softrilare dan

hardware.

4. Untuk membuat model yang sekiraoya menuntut banyak segmetr dapat

dialilrkan pembuatannya melalui unxscript karena hasil olah

MAXScript dapat membenhrk objek dangan ringan ffrnun merniliki

kemiriPan dengan model aslinYa'

5. Penggabungan objek unumya ada dua jenis yang berbeda yaitu gloup

dan amach. llasi penggabungan dengan goup masih dapat dipisabkan'

sedangkan attach terkadang sudah tidak dapat dfoatalkan (undo) dan

terjadi peoyotufli material dari salah satu material yang digrmakan'

6. Transparansi s€buah objek atau model dapat digunakan melalui material

editor atau juga relalui prop€rty objek yang mtna transparansi tersebut

juga daPat dianimasikan'

7. Pemasukao objek lain bennaterial menggunakan merge file akan te{ap

menampilkan objek hasil merge file dengan material yang sana, hanya
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saja material 

'ong 
digunakan oreh objek hasil meqge fire tersebut tidak

masuk dalam material editorpada fite yang aktif
8' Pengecualim pengenaan cahaya pada objek dapat diah'pada right

modifisq include ahu exclude.

9. Pemberian efek+fek lainnya dapat diaprikasikanmerarui video post.
l0' Penghilangan efek bayangan dapat digunaran merarui properties objek.
ll'Pengmimasian pada sebuah objek pada frame selain frame 0 akar

membentuk key&ame awar yang brdapat pada frame 0. untuk
penganimasian seranjuhya akan membentuk key&ame sesuai antara
akfiftya tombor animate dengan letak sliderpada frame tertentu.

12. sebuah onj-ek dapat memiriki berbagai jenis keyframe yang ddak
tergabung menjadi satu sehingga menuntut ketelitan di daram pengorahan
keyframe-key&ame pada frame-frame t€rtentu. Msarnya keyfraue move"
rotation serta keyframe-keyframe lainnya.

13' Trackview mempernrudah didalam mengatur keyframe-keyframe pada
sebrrah objek.

14. Modifier skin hanya dwat diaprikasikan pada objek berjenis editabre
mesh.

15' Pengaturan sub objek envelope pada modifier skin sangpt mempengaruhi
kesensitifan bones terhadap objek.

16. objek drmny sangat membantu didalam menggerakkan end effetor pada
sebuah rangkaian boues.

17' Penggunaan shortcut melalui keybord serta fasilitas klik kanan akan
smgpt membantu didalam kinerja.

18. Penggunaan compressor pada proses renderiug akm mempengaruhi
kualitas hasil akhir prosess rendering.

b. Swish l.0l danMacromediaFlash4

Mengexport file animasi dari swish menjadi format .swf akao mudah dikenari
oleh ldacromedia Rash sehingga memudahkan untuk melak'kan convert
meqiadi fonnat -avi agardapat diimpon dahmAdobe hemiere.
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c. lvfacromedia Flash 4

Penggunaan compress video pada export movie menjadi format .avi akan

mempengaruhi kualitas file.

d. Adobe Photoshop

l. Penggmaan shortcut yang disediakan oleh Adobe photoshop sangat

membantu dalarn mempercepat kineda sehingga tidak perlu sering-sering

merrindalrkantangan dari keyboard ks mouse aau sebaliknya.

2- Fasilitas layer sangat membantu dalam penempatan letak masing-masing

image dan sangat membantu proses transparency pada salah satu filter

yang terdapat di Adobe Premiere karena format .psd disupport sekali oleh

software pengolah video ini.

3. Untuk menghindari penggrmae fungsi effect layer yang sama psds du"

layer yang berbed4 maka dilakukan merge layer bereffect dengan layer

kosong sehingga membentu sebuah layer tanpa effect narnun hasil effect

tetap ada.

4. Guide lines dan ruler sangat membantu terkait dengm ketepatan letak

serta ukuran di dalam pembuatan image yang hendak dicetak.

5. Penggunaan fasilitas filter dengan optimal akan memberikan hasil olah

image yangmenarik.

6- Untuk menghindari pecahnya pixel pada text sebaiknyatetap digunakan

type layer.

7. Penggunaan tumbnail pada layers pallete options serta banyaknya jmlah

layer terlebih type layer, akan mempengaruhi kinerja komputer.

8. Penggunaan resolusi untuk tampilan monitor dan prin out tidaklah sana.

e. CorelDraw 9

Corel Draw sangat lincah dalam mengolah bentuk-bentuk objek namun sangat

lemah dalam hal pewarnaan.

f. ACDSee 32 v 3.2

Penggunaan thtunbnail akan meryermudah kia didalam melihat dan memilih

image yang kita kehendaki.
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g. Winarry 2.67

selain sebagai player winamp melalui prugn yang disediakan dapat menjadi
couverter dari fornrat audio yang support meq;adi fonnat .wav.

h. Sound Forge 4.5

software ini sangat manja sekari terhadap virus. Apabila operating system
telah teserang virus jenis tertentu meskipun tidak memberikan banyak
pengaruh pada software tainnya saat dijarankan, sound Forge 4.5 tidak bisa
dibuka sekalipun.

i. AutodeskMultimedia

Aaimator Sound Lab dayat digunakan rmhrk meugolah audio nemun masih
k*alrg menyajikan fasilitas yang lengkap.

j. Adobe Premiere 5.0

l' Project yang dihasflkan ooobe premiere daram fonnat .ppj hanya berupa
media penghubung untuk mengambil fire-file yang diorarr, bukan fite_fire
itu sendiri sehingga apabila terladi perubahan retak fire yang diorah maka
akan dr,pennasalahkan oleh Software ini.

2' Fasilitas comprqssor yang disediakan ditentukan oleh device muhimedia
yang terdapat pada control panel multimedia.

3' Transition' filter serta pemberikan beberapa fasilitas yang tersedia tidak
langsung ditampilkan pada monitor.

4' selain mem'iki fasi'itas mengolah video, Adobe Fremrere juga memiliki
beberapa fasilitas unhrk memanipulasi audio.

5' Proses export movie meaakan waktu yang lamanya tergnntung dari
compressof yang digruakan, wamakk-wanra pada video, transisi, firter
serta fasilitas-fasilitas lainnya yang digrmakan.

Kesimpulan yang diambil di atas adarah beberapa kesimp'lan yang diarnbir
berdasarkan pengetahuan atau pengaraman penuris didaram pembuatan proyek
animasi' Jika terdapat kesimpuran yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan,
hal tersebut diluar batas pengetahuan penulis.
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4.2. Seran

Melalui sub bab berilut penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan

pfoses pembuatan animasi sebagi mata kuliah poyek multimedi yang ditujukan

kepada semua Pihak Yang terkait :

l.Pembuatananimasimemakanwat<fryangsangptpmjangkarename,merlukan

tahapan-tahapan t€rtentu' Disamping itu pembuatan animasi juga

membutuhkankeuletansertakesabaranyangcukuptingg.Untrrkitulahteori-

teori pendukung lainnya yang dapat mempermudah kita' ada baiknya

dipelajarikarenatidaksemuateoriyangterkaitdenganpembuatananimasi

diberikan dibangku kuliah'

2. Pembuatan animasi yang mendadak, terge$a-gesa dm tanpa pemikiran yang

mengarahakanmerrberikanhasilanimasiyangkacaudmtidakmaksimal.

Adabaiknyabi|apembuatannyadilal$kanmelaluitahapdemitatrapdalart

waktu Yang torsedia'

3. pencarian sumber audio tidak hanya terbatas pada file-file yatrg tersedia baik

darithemes,g,lmeataukumpulancdaudiorulmunjupdapatdibuatdengan

berbagai cara seperti merekam atau melakukan oonver sehingga memberikan

bmYakPilihan'

4. Malu bertanya sesat di jatan, pepatah ini berlaku juga bagi kita' Bila kita

menemuisuatumasalahketikamembuatanimasijanganmerasapandai

sehingga enggan bertanya kepada yang lebft mengetahur'

5.Refersnsiakanmenarrrbahwawasankitasehinggamemberikanpenikiran

kreatifitasyanglebihdidalammembuatsesuatuyangbarudanlebihinovatif.

6. Berbagpr pe,lrgalmm akan menumbuhkan kepercayam olang lain kepada kita

sehingga mereka juga mau berbagi pengalarnan kepada kita'

T.TerkaitdenganpenyediaanfasiliasyangdiberikanSTlKoMsurabaya'ada

baiknya lebih ditingkatkan lagi terutama unnrk jam praktikum proyek atau

praktikumbebaskarenahalinisangatmembantubagimahasiswayangtidak

memiliki komputer sendiri. Dsamping itu penggunaar fasilitasf-fasilitas

lainnyaadabaiknyadipernudahprose$perrrinjnmandanpemakaiannya.
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