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ABSTRAK 

 

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini, sulit untuk mencari animasi 

yang menggunakan teknik gaya lama seperti cutout, clay, wayang/boneka, juga 

yang biasa disebut dengan animasi stop motion. Animasi stop motion memiliki 

teknik pengerjaan yang terbilang unik, karena harus menggunakan stok foto yang 

disusun menjadi tiap frame sebuah film. Animasi cutout adalah sebuah teknik 

animasi yang digunakan untuk membentuk animasi 2D, dengan cara membuat 

potongan gambar yang sesuai bentuk yang diinginkan. Genre adventure merupakan 

kategori film animasi yang menekankan tentang kisah eksplorasi sang tokoh utama 

dalam menjalani suatu misi dan harus melewati beberapa rintangan agar dapat 

mencapai anti klimaks. Masih sedikitnya animasi yang menggunakan teknik cutout 

membuat penulis terfikirkan untuk membuat film animasi 2D menggunakan teknik 

cutout. Disini penulis ingin membuat karya Tugas Akhir berupa film animasi 2D 

yang menggunakan teknik cutout pada pengerjaannya untuk menampilkan kesan 

unik khususnya pada pergerakan karakternya, lalu menggunakan genre adventure 

agar alur cerita pada film animasi 2D ini memiliki sebuah petualangan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini ialah menggunakan metode kualitatif, yaitu 

menggunakan teknik dengan pengumpulan data berupa studi literatur, observasi 

dan wawancara. Alur yang digunakan dalam film animasi 2D ini menggunakan alur 

maju, yaitu tentang seorang gadis biasa yang ingin merubah hidupnya yang datar 

dengan mengikuti tantangan yang diberikan oleh seorang raja untuk berpetualang 

(adventure) mendapatkan benda yang dapat mengabulkan permintaan, dengan 

begitu pada Tugas Akhir ini penulis memutuskan untuk Membuat Film Animasi 2D 

Menggunakan Teknik Cutout Bergenre Adventure, yang menghasilkan film animasi 

2D dengan output HDTV 1080p 25fps ber-extensi mp4 

 

Kata Kunci: Film Animasi 2D, Teknik Cutout, Adventure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini, sulit untuk mencari 

animasi yang menggunakan teknik gaya lama seperti cutout, clay, wayang/boneka, 

atau yang biasa disebut animasi stop motion. Animasi stop motion memiliki teknik 

pengerjaan yang terbilang unik. 

Dalam animasi stop motion terdapat beberapa teknik diataranya adalah 

cutout. Animasi cutout adalah sebuah teknik animasi yang digunakan untuk 

membentuk animasi, dengan cara membuat potongan gambar yang sesuai bentuk 

yang diinginkan. Animasi cutout dibuat dengan menggunakan karakter serta alat 

peraga yang datar. Biasanya teknik ini menggunakan latar belakang dari kertas, 

kain, atau foto, tergantung keperluan juga. Jenis seperti ini saat ini sering diproduksi 

dengan komputer, yang bisa dilakukan dengan cara scanning gambar. Teknik 

cutout ini memiliki kelebihan selain mudah untuk dibuat, output yang di 

hasilkannya pun memiliki karakter yang khas dari Teknik cutout itu sendiri. 

Hal yang mendasari penulis mengangkat tentang film animasi 2D dengan 

teknik cutout adalah selain karena masih sedikit animasi yang menggunakan teknik 

cutout tersebut,juga karena keinginan penulis untuk menerapkan teknik cutout 

secara digital untuk mengahasilkan sebuah film animasi bergenre adventure yang 

bisa dinikmati oleh anak-anak hingga remaja, dimana teknik cutout lama mulai 

ditinggalkan dan beralih ke teknik animasi cutout secara digital. Lalu menggunakan 

genre adventure atau petualangan karena ingin memberikan atau mengangkat cerita 

tentang sebuah perjuangan seseorang dalam menggapai suatu achievement, oleh 

karena itu sangat cocok menggabungkan teknik cutout yang terkesan kurang 

menarik menjadi lebih menarik karena di padukan dengan genre adventure. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam TA ini 

adalah bagaimana membuat film animasi 2D dengan teknik cutout bergenre 

adventure. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan fokus rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup TA ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat film animasi 2D bergenre adventure dengan teknik cutout. 

2. Pengisian suara animasi 2D menggunakan dubbing dari talent. 

3. Menggunakan aplikasi yang support dengan teknik 2D. 

4. Film ini ditujukan untuk anak-anak hingga remaja. 

5. Cerita yang diambil tentang perjalanan seseorang untuk mendapatkan mahkota 

yang dipercaya dapat mengabulkan satu permohonan. 

 

1.4  Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penciptaan Tugas Akhir 

ini, yaitu menghasilkan film animasi 2D dengan teknik cutout bergenre adventure. 

 

1.5  Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penciptaan tugas akhir ini adalah: 

1. Memahami pembuatan animasi 2D dengan teknik cutout. 

2. Meningkatkan kualitas karya dari penulis. 

3. Meningkatkan skill membuat cerita. 

4. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan 

animasi 2D. 

5. Sebagai bahan pengembangan lembaga untuk penelitian mendatang tentang 

film animasi 2D dengan teknik cutout. 

6. Menambah wawasan terhadap perkembangan industri animasi khususnya 

animasi 2D. 

7. Menambah wawasan tentang pembuatan animasi 2D dengan teknik cutout. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam penulisan karya Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa 

landasan teori untuk mendukung dalam penciptaan film animasi pendek berbasis 

2D dengan judul Membuat Film Animasi 2D Dengan Teknik Cutout Bergenre 

Adventure. 

 

2.1 Animasi 

Di dalam kamus Indonesia-inggris kata animasi berasal dari kata animation 

yang mengambil dari kata dasar to anime yang berarti menghidupkan. Secara umum 

animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan atau menggerakkan benda mati 

(Azis, 2019). Suatu benda mati diberi dorongan, kekuatan, semangat dan emosi 

untuk menjadi hidup atau hanya berkesan hidup. 

  

2.1.1 Sejarah Animasi 

Menurut Stephen Cavalier yang membagi sejarah animasi dunia ke dalam 

lima babak besar dimana tiap-tiap babak memiliki penandanya masing-masing 

yang ia sajikan secara kronologis. Lima babak tersebut secara singkat adalah 

sebagai berikut: 

1. Pre-1900 (The origin of Animation) 

Ini adalah era animasi sebelum film dan kamera serta proyektor modern 

ditemukan. Dimulai sejak ditemukannya gambar sekuensial di dinding-dinding 

gua di masa pra sejarah, hingga penemuan dan eksperimentasi mainan optik 

dan beragam alat yang dipicu oleh publikasi paper oleh Peter Roger pada tahun 

1824 berjudul; “The Persistence of Vision Regard to Moving Object” (Kurnia, 

2017).  

2. 1900 – 1927 (Film Animation: The Era of Experimentation) 

Ini adalah era awal atau era lahirnya sinema yang dimulai sejak tahun 1895 

setelah Lumiere Brothers memperkenalkan alat yang mereka sebut 

“Cinematographe” di Perancis. Eksperimentasi gerak dan teknik serta 
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sinematrografi awal film animasi berlangsung di era ini.Era yang juga terkenal 

dengan “silent film era” berkembang dari Eropa hingga Amerika Serikat. Film 

animasi pertama dengan teknik stop frame dibuat oleh orang Inggris bernama 

Arthur Melbourne Cooper pada tahun 1899 berjudul; Matches: An Appeal, 

hingga animasi panjang pertama (feature animation) oleh Lotte Reiniger di 

Jerman berjudul “The Adventure of Prince Achmed” (Kurnia, 2017). 

3. 1928 – 1957 (Film Animation: The Golden Age of Cartoon) 

Ini adalah era emas animasi kartun, baik pencapaian secara komersial, teknikal, 

maupun artistik. Era ini sering didentikkan dengan era Disney karena di era ini 

Disney mendominasi animasi dunia yang diawali dengan kesuksesan 

Steamboat Willie yang melambungkan karakter utamanya; Mickey Mouse. 

Hingga animasi panjang berwarna pertama di dunia yang monumental “Snow 

White and the Seven Dwarfs” rilis tahun 1937. Namun di era ini juga 

bermunculan kreator dan animatior dengan karya-karya animasi-animasi 

kartun yang populer selain Walt Disney seperti James Stuart Blackton, Otto 

Mesmer, Pat Sullivan, Fleicher Brother, Lotte Reiniger (Kurnia, 2017). 

4. 1958 – 1985 (The Televison Age) 

Animasi era televisi dimulai sejak tahun 1958 ketika medium elektronik baru 

bernama televisi mulai menggeser dominasi layar lebar di bioskop sebagai 

medium baru untuk menikmati film animasi.Animasi hadir di rumah-rumah 

dan mulai diproduksi secara serial dan kontinyu.Selain serial animasi juga 

merambah iklan komersial di televisi. Proses produksi yang cepat dan praktis 

berkembang pada era ini karena tuntutan waktu produksi yang cepat. Maka 

muncullah limited animation dalam proses produksi animasi untuk kebutuhan 

program televisi yang padat. Di era ini, animasi jepang yang terkenal dengan 

anime mulai mendominasi dunia melalui serial animasi buatan mereka, dan 

dianggap mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam industri animasi 

dunia (Kurnia, 2017). 

5. 1986 – 2010 (The Digital Dawn) 

Penemuan teknologi digital turut mempengaruhi perkembangan animasi dalam 

banyak aspek. Kemampuan teknologi digital yang mampu menghadirkan 

visual yang photo realistik menjadi kekuatan animasi era ini.Banyak hal 
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terutama dari aspek produksi yang berubah dari era sebelumnya setelah 

kemunculan teknologi digital.Yang berperan penting dalam era ini adalah 

diadakkanya event penting komputer grafis tahunan SIGGRAPH (Special 

Interest Group on Graphic and Interactive Technique) sejak tahun 1974. 

Kemudian berdiri Lucas Film dan ILM (Industrial Light Magic) tahun 1975 

Sekaligus merilis film dengan teknologi motion camera, Star Wars Episode IV; 

A New Hope. Baru pada tahun 1986 berdiri Pixar studio sebagai studio animasi 

digital pertama, disusul Digital Domain pada tahun 1993, dan Dreamworks 

SKG tahun 1995 (Kurnia, 2017). 

 

2.1.2 Prinsip Dasar Animasi 

Menurut Thomas dan Johnston “ada 12 prinsip animasi yang di adopsi dari 

animasi produksi Walt Disney. Animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk 

animasi kartun. Ke-12 prinsip animasi tersebut adalah sebagai berikut:” 

1. Solid Drawing 

Dasar utama tentang animasi adalah menggambar, meskipun saat ini sudah ada 

komputer namun menggambar secara manual dinggap menghasilkan animasi 

yang lebih peka. Menggambar memiliki peranan sebuah animasi, khususnya 

animasi klasik ditinjau dari proses ataupun hasilnya. Menggambar bisa menjadi 

sebuah observasi dalam pemahaman terhadap anatomi, komposisi, berat, 

keseimbangan, dan pencahayaan. 

2. Timing & Spacing 

Animator Disney, Grim Natwick, mengatakan, “Animasi adalah tentang timing 

dan spacing” Timing yaitu ketika animator menentukan waktu kapan sebuah 

gerakan harus dilakukan. Spacing yaitu menentukan percepatan dan 

perlambatan dari bermacam-macam gerak. 

3. Squash & Stretch 

Prinsip animasi yang satu ini mengupayakan efek lentur pada karakter seolah-

olah memuai dan menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. 

Penerapan prinsip ini akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan sebuah 

karakter atau benda hidup. Contoh paling mudah adalah kamu bayangkan 

sebuah bola dilemparkan. Saat menyentuh tanah, maka bola yang awalnya 
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bulat menjadi lonjong horizontal, hal ini memberikan efek yang dinamis dan 

lebih hidup. 

4. Anticipation 

Prinsip Anticipation bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-

ancang. Misalnya saat sebuah karakter yang ingin melompat, karakter tersebut 

harus memiliki gerakan membungkuk terlebih dahulu kemudian baru benar-

benar melompat. 

5. Slow In & Slow Out 

Prinsip animasi Slow In & Slow Out menegaskan bahwa setiap gerakan 

memiliki kecepatan dan kelambatan yang berbeda. Slow In terjadi jika sebuah 

gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika 

sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. 

6. Arcs 

Sistem pergerakan karakter yang ada biasanya bergerak mengikuti pola atau 

dikenal dengan Arcs. Hal ini dibuat agar karakter bergerak secara smooth dan 

realistik karena pergerakannya mengikuti sebuah jalur yang sudah dibuat, 

misalnya lingkaran, elips, atau parabola. 

7. Secondary Action 

Secondary action ada dibuat untuk memperkuat gerakan pertama  agar terlihat 

lebih realistis. Kemunculannya berfungsi memberikan emphasize yang tidak 

dimaksudkan menjadi pusat perhatian. Contoh secondary action adalah saat 

sebuah karaketer berjalan di mana gerakan utamanya melangkahkan kaki 

seperti biasa. Nah, secondary action dapat diaplikasikan dengan mengayunkan 

tangan. 

8. Follow Through & Overlapping Action 

Follow through bisa digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap 

bergerak meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Misalnya seletah 

melompat, rambut si karakter tetap bergerak. Overlapping action secara mudah 

bisa dianggap sebagai gerakan saling-silang. Maksudnya, adalah serangkaian 

gerakan yang saling mendahului (overlapping). Contoh : Kelinci yang 

melompat. Sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak-gerak 

meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. 
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9. Straight Ahead & Pose to pose 

Ada dua cara yang bisa dilakukan animator dalam membuat animasi, yaitu 

straight ahead action dan pose to pose. Untuk straight ahead action, seorang 

animator membuat animasi dengan cara menggambar satu per satu dan 

dilakukan dengan seorang diri hingga selesai. Kualitasnya memang akan 

konsisten, tetapi waktu pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan 

pose to pose adalah pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan 

menggambar keyframe-keyframe tertentu saja. Pengerjaannya bisa dilakukan 

oleh banyak orang, sehingga waktu pengerjaannya akan lebih cepat dan cocok 

untuk industri animasi. 

10. Staging 

Prinsip animasi staging meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk 

mendukung suasana atau ‘mood’ yang ingin dicapai dalam sebagian atau 

keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan 

gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan 

menakutkan, kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung 

sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan 

menarik. 

11. Appeal 

Setiap animasi atau studio animasi memiliki gaya visualnya masing-masing. 

Misalnya saja kamu bisa membedakan gaya animasi buatan Jepang, Disney, 

atau Dreamworks walaupun melihat dengan sekilas. Hal ini karena mereka 

mampu memiliki appeal atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter 

animasi. 

12. Exaggeration 

Kamu mungkin sudah sangat sadar bahwa film animasi kebanyakan dibuat 

secara berlebihan atau hiperbolis. Nah, prinsip animasi exaggeration ini 

mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar 

yang hiperbolis di mana pembuatannya dilakukan untuk keperluan komedik. 

Hal ini pasti sering kamu temui di film animasi seperti Tom & Jerry, Donald 

Duck, Mickey Mouse, dan sebagainya. 
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2.1.3 Animasi 2D 

Menurut Jean Ann Wright dalam Animation Writing and Development, 

“animasi dua dimensi sering diartikan sebagai animasi tradisional dimana dalam 

proses pembuatannya menggunakan teknik gambar frame by frame”. Proses 

penganimasian, dimulai dengan pembuatan keyframe dan inbetween. Keyframe 

dalam animasi merupakan gambaran gerakan animasi utama yang digambarkan 

per-frame. Keyframe merupakan titik penting yang menjadi penanda gerakan dari 

awal hingga akhir animasi. Sedangkan inbetween merupakan gerakan animasi 

transisi yang digambarkan diantara titik keyframe dan merupakan pelengkap 

gerakan sehingga animasi terlihat sempurna (Afif, Sulistiyono, & purwacandra, 

2017). Seiring berkembangnya teknologi pembuatan animasi dua dimensi ini dapat 

dikerjakan melalui proses digitalisasi baik dari cara gambar frame by frame, 

pewarnaan dan sebagainya. 

 

2.2 Teknik Tweened Animation 

Teknik tweened animation yaitu teknik animasi dimana dalam proses animasi 

dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian 

mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada diantara posisi awal dan 

akhir frame tersebut (Fahmi, 2017). Dilihat dari tehnik pembuatannya animasi yang 

ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu: 

 

2.2.1 Animasi Stop Motion 

Salah satu jenis animasi yaitu animasi stop motion. Animasi stop motion 

merupakan salah satu tehnik animasi yang menciptakan suatu ilusi gerakan 

sehingga mampu menghasilkan sebuah gerakan bahkan cerita. Animasi object atau 

stop motion adalah gerakan atau manipulasi objek 3 dan 2 dimensional yang 

direkam, dipotret secara frame-per-frame. Teknik stop motion pada prinsipnya 

sama dengan animasi lainnya yaitu menggunakan frame-per-frame dalam 

pembuatannya. Perbedaan pembuatan teknik ini adalah proses adegan frame per 

frame dengan teknik animasi objek dibuat dengan memotret frame per frame 

tersebut, sehingga tidak heran apabila di dalam teknik ini memerlukan jepretan 
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kamera yang banyak (Sandyka, Putra, & Divayana, 2020). Maka dari itu stop 

motion ini dapat menyampaikan sebuah materi.  

Stop motion sering disebut dengan Claymation karena dalam perkembangannya 

jenis animasi ini sering menggunakan tanah liat (clay) sebagai objek yang 

digerakkan (Nadya, 2012). Tetapi sekarang ini terdapat berbagai jenis animasi stop 

motion. International Design School menjelaskan bahwa terdapat 7 jenis animasi 

stop motion, yaitu:  

1. Animasi Cutout 

Jenis animasi stop motion ini menggunakan potongan gambar yang sesuai 

bentuk yang diinginkan. 

2. Animasi Clay 

Jenis animasi stop motion ini menggunakan clay atau tanah liat atau bahan-

bahan elastis yang bisa dibentuk, sebagai objek yang gerakan.  

3. Animasi Wayang/Boneka 

Jenis animasi stop motion ini biasanya melibatkan tokoh boneka atau wayang 

atau figur lainnya yang merupakan penyederhanaan dari bentuk alam yang ada. 

4. Animasi Pixilation 

Jenis animas stop motion ini menggunakan aktor hidup, dimana aktor hidup ini 

berperilaku selayaknya boneka. 

5. Animasi Grafis 

Variasi dari animasi stop motion ini adalah variasi yang lebih konseptual 

daripada animasi cel tradional bidang datar dan animasi stopmotion dengan 

jenis cutout. Tapi secara teknis jenis animasi stop motion tersebut 

menggunakan foto atau gambar sebagai objek animasi. 

6. Animasi Objek 

Jenis animasi stop motion ini menggunakan benda-benda seperti boneka, 

kaleng, atau balok, dimana benda-benda tersebut yang digunakantidak seperti 

tanah liat yang mudah dibentuk dan lunak 

7. Animasi Siluet 

Jenis ini adalah animasi yang digunting dan dirangkai sebagai bayangan 

(hitam) gambar gelap. Teknik ini di pelopori oleh Lotte German Reiniger. 

Sekarang ini animasi siluet kadang digunakan sebagai karya seni.  
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Adapun kelebihan dan kelemahan animasi stop motion sebagai berikut: 

Kelebihan animasi stop motion adalah: (1) bisa dibuat oleh siapa saja, (2) tidak 

memerlukan bahan yang mewah untuk membuatnya, (3) minimal hanya butuh dua 

peralatan yaitu kamera dan tripod. Sedangkan kelemahan dari video animasi stop 

motion adalah: (1) proses pengerjaan lama, (2) konsep harus matang, (3) diperlukan 

ketelitian dan pengerjaan yang tekun, (4) keterbatasan gerakan objek (Lestari, 

2016). 

 

2.2.2 Animasi Tradisional (Traditional animation) 

 Animasi tradisional juga sering disebut cel animation karena cara 

pengerjaannya dilakukan pada celluloid transparent yang sekilas mirip sekali 

dengan transparansi OHP yang sering digunakan. Pada pembuatan animasi 

tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu persatu di atas cel. Dinamakan 

tradisional karena tehnik animasi inilah yang digunakan pada saat animasi pertama 

kali dikembangkan. Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan 

animasi tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan computer (Fahmi, 

2017). 

 

2.2.3 Animasi Komputer 

 Perkembangan teknologi komputer saat ini memungkinkan orang dengan 

mudah membuat animasi. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan 

dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur 

gerakkan kamera dan “pemain”, pemberian suara, serta special effeknya semuanya 

di kerjakan dengan komputer. Dengan animasi komputer, hal-hal yang awalnya 

tidak mungkin digambarkan dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. 

Sebagai contoh perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat 

digambarkan secara jelas, atau proses terjadinya tsunami (Fahmi, 2017). 

 

2.3 Cutout 
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Menurut Yuan Ning dalam bukunya “Production design for traditional 

cutout animation: Digital remediation of genre-specific aesthetics” (2010), Cutout 

dapat jabarkan sebagai berikut: 

1. History of cut-out animation 

 Cutout dikembangkan selama awal 1900-an. Teknik cutout juga dapat 

dimanipulasikan menggunakan boneka yang tepat berada di bawah kamera dan 

diletakan di atas meja. Cutout pada dasarnya terbuat dari kertas, karton atau 

kain yang kaku yang digabungkan dengan tali, string atau pengencang kertas 

kecil sehingga kertas tersebut dapat dipindahkan frame by frame. Pada awal 

abad sembilan belas, pembuat film menggunakan boneka jauh lebih mudah 

daripada harus menggambar ulang frame by frame. Akibatnya, semakin 

banyak animator yang mulai menggandalkan cutout dalam film mereka. 

2. Hegemonic forms of animation 

 Cutout telah dikategorikan sebagai alternatif bentuk (independen atau 

percobaan) animasi. Bentuk animasi eksperimental dapat dianggap sebagai 

kebalikan dari bentuk hegemonik atau ortodoks animasi. Budaya yang 

dominan akan menciptakan satu teknik baru seperti animasi cel, yang 

diproduksi secara masal di Amerika Serikat dan Jepang yang unggul dalam 

pembagian pola pengerjaan. Dengan begitu industri animasi cel dapat 

memperkecil biaya produksidan produksi menjadi lebih cepat. Semenjak 

animasi cel telah mengambil ahli pasar animasi komersial, cutout dengan 

berbagai bentuk animasi lainnya menjadi berkurang dan kurang dihargai oleh 

kebanyakan animator. 

3. Cutout as experimental animation form 

 Animasi eksperimental sering menekankan ritme visual gerakan, warna, atau 

bentuk dan singkronisasi pengalaman visual dengan musik atau melalui media 

pendengaran lainnya. Dengan cara ini animasi eksperimental sering dianggap 

lebih puitis dibandingkan dengan animasi dominan dan animasi komersial. 

Pada masa ini sejumlah kecil animator dan studio memproduksi cut out 

menggunakan digital tools untuk meniru tampilan dan nuansa tradisional 

cutout. Salah satu contoh yaitu sebuah studio produksi di Amerika Serikat, 

yang menggunakan teknik komputer yang hasilnya untuk mensimulasikan 
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cutout tradisional menjadi sebuah serial animasi yang diberi nama South Park 

dan ada pula serial animasi Blues Clues yang juga menggunakan teknik yang 

sama, dengan menggunakan komputer Macintosh serta perangkat lunak seperti 

Adobe Photoshop dan Adobe Affter Effects untuk mengkombinasikan set 

animasi dengankarakter serta beberapa live-action. 

 

2.4 Genre 

 Genre berasal dari bahasa perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”, kata 

genre sendiri megacu pada istilah biologi yakni. Genus, sebuah klasifikasi flora dan 

fauna yang tingkatanya berada di atas spesies dan di bawah family. Genus 

mengelompokan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik tertentu. 

Dalam film, genre dapat di definisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi 

dan subjek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, 

ikon, mood, serta karakter. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre populer 

seperti aksi, petualagan, drama, komedi, horor, western, thriller, film noir dan 

sebagainya. Fungsi genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film dan 

membantu penonton untuk memilih film sesuai dengan spesifikasinya (Hartono, 

2015) 

 Kebanyakan film merupakan kombinasi dari beberapa genre sekaligus. 

Kombinasi genre dalam sebuah film sering di istilahkan genre hibrida (campuran) 

walapun begitu film tetap memiliki genre yang dominan. Genre juga dapat dibagi 

menjadi beberapa bagian khusus. Seperti genre induk primer, genre induk sekunder, 

serta genre khusus. 

  

2.4.1 Genre Induk Primer 

 Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan 

populer sejak awal perkembagan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Bisa kita 

katakan bahwa setiap film pasti mengandung setidaknya satu genre induk primer 

namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari beberapa genre induk 

sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer dan sukses dari masa ke masa 

(Pratista, 2008, p. 13). 
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1. Aksi 

Film aksi berhubugan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, menegangkan, 

berbahaya, nonstop dengan tempo yang cepat. Genre aksi adalah genre yang 

paling adaptif degan genre lainya. 

2. Drama 

Film drama umumnya berhubugan dengan tema cinta, cerita setting, karakter 

serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Dan genre yang paling banyak 

di produksi karena jangkauan ceritanya yang sagat luas. 

3. Epik Sejarah 

Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam (sejarah) dengan latar 

sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi mitos, legenda atau 

bibilkal. 

4. Fantasi 

Film fantasi berhubugan dengan tempat, peristiwa, serta karakter yang tidak 

nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos, negri dongeng, 

imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi. 

5. Fiksi Ilmiah 

Film fiksi ilmiah berhubugan dengan masa depan, perjalanan angkasa luar, 

percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, investasi, atau kehancuran bumi. Fiksi 

ilmiah juga sering berhubungan dengan teknologi serta kekuatan yang berada 

di luar jangkauan teknologi masa kini. 

6. Horor 

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan serta 

teror yang mendalam bagi penontonya. Film horor umumnya mengunakan 

karakter-karakter antagonis non manusia yang berwujud fisik yang 

menyeramkan. 

7. Komedi  

komedi adalah jenis film yang mengundang tawa bagi penontonya. Film 

komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih-lebihkan aksi, situasi, 

bahasa, hingga karakternya. 

8. Kriminal dan gangster 
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Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-aksi kriminal 

seperti, perampokan bank, pencurian pemerasan, perjudian, pembunuhan, 

persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah tanah yang bekerja di 

luar sistem hukum. 

9. Musikal 

Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, tari 

(dansa), serta gerak (koreografi). Lagu-lagu dan tarian biasanya mendominasi 

sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita. Pengunaan musik dan 

lagu bersama liriknya biasanya mendukung jalanya alur cerita. 

10. Petualangan 

Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau ekspedisi ke 

suatu wilayah asing yang belum pernah tersentuh. Film-film petualangan selalu 

meyajikan panorama alam eksotis seperti hutan rimba, pegunungan, savana, 

serta pulau terpencil. 

11. Perang 

Genre perang mengagkat tentang tema kengerian serta teror yang ditimbulkan 

oleh aksi perang. Film-film perang umumnya menampilkan adegan 

pertempuran seru baik di darat, laut, atau pun udara. Film-film perang biasanya 

memperlihatkan kegigihan, pegorbanan para tentara dalam melawan musuh-

musuh mereka. 

12. Western 

Western adalah genre orisinil milik amerika. Tema film western umumnya 

seputar konflik antara pihak baik dan jahat. Karakter dalam genre ini adalah 

koboi, indian kavaleri, sheriff. 

 

 

 

2.4.1 Genre induk sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang merupakan 

pegembangan atau runtutan dari genre induk primer. Genre induk sekunder 

memiliki ciri-ciri karakter yang lebih kusus dibandingkan dengan genre induk 

primer (Pratista, 2008, p. 21). 
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1. Bencana 

Film-film bencana (disaster) berhubungan dengan tragedi atau musibah baik 

sekala besar maupun kecil yang mengancam jiwa banyak manusia. Secara 

umum film bencana di bagi ke dalam dua jenis , bencana alam dan bencana 

buatan manusia. Bencana alam adalah aksi bencana yang melibatkan kekuatan 

alam yang merusak dalam sekala besar seperti angin topan, tornado dan 

sebagainya. Sedangkan bencana buatan manusia umumnya berhubugan 

dengan tindak kriminal atau faktor ketidak segajaan manusia seperti aksi 

terorisme, kebakaran gedung dan sebagainya. 

2. Biografi 

Biografi (sering diistilahkan biopic:biografy picture) secara umum merupakan 

pengembagan dari genre drama dan epik sejarah. Film biografi menceritakan 

pengalan kisah nyata atau kisah hidup seorang tokoh berpegaruh dimasa lalu 

maupun kini. Film biografi umumnya mengambil kisah berupa suka dan duka 

perjalanan hidup sang tokoh sebelum ia menjadi orang besar atau keterlibatan 

sang tokoh dalam sebuah peristiwa besar. 

3. Detektif 

Genre detektif merupakan pegembangan dari genre kriminal dan gangster dan 

lebih populer pada era klasik dari pada kini. Inti cerita umumnya berpusat pada 

sebuah kasus kriminal pelik yang belum terselesaikan. Alur ceritanya sulit 

diduga serta penuh dengan misteri. 

4. Film Noir 

Film noir yang bermakna “gelap” atau “suram” merupakan turunan dari genre 

kriminal dan gangster yang mulai populer pada awal dekade 1940-an hingga 

ahir 1950-an. Tema pada film noir selalu berhubugan dengan tindak kriminal 

seperti pembunuhan, pencurian serta pemerasan. 

5. Melodrama 

Melodrama merupakan pengembagan dari genre drama yang juga sering 

diistilahkan opera sabun atau film “ cengeng” (meguras air mata). Melo drama 

menggunakan cerita yang mampu menggugah emosi penontonya secara 

mendalam dengan dukungan unsur “melodi” (ilustrasi musik). 

6. Olahraga 
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Film olahraga mengambil kisah seputar aktifitas olahraga, baik atlet, pelatih, 

agen maupun kompetisinya sendiri. Film olahraga biasanya diadaptasi dari 

kisah nyata baik biografi maupun sebuah peristiwa olahraga besar. 

7. Perjalanan 

Seperti halnya western genre perjalanan atau sering diistilahkan road film 

merupakan genre khas milik amerika yang sangat populer diera klasik. Film 

perjalanan sering bersinggungan dengan genre aksi, drama serta petualangan.  

8. Roman 

Roman seperti halnya melodrama merupakan pengembagan dari genre drama. 

Film roman lebih memusatkan cerita pada masalah cinta, baik kisah 

percintaanya sendiri maupun pencarian cinta sebagai tujuan utamanya. Tema 

roman pada umumnya adalah pasangan satu sama lain yang saling mencintai 

namun banyak ujian yang dihadapi. 

9. Superhero 

Superhero adalah sebuah genre fenomenal yang merupakan perpaduan antara 

genre fiksi-ilmiah, aksi, serta fantasi. Film superhero adalah kisah klasik 

perseteruan antara sisi baik dan sisi jahat, yakni kisah kepahlawanan sang 

tokoh super dalam membasmi kekuatan jahat. 

10. Supernatural 

Film supernatural berhubugan dengan makluk-makluk gaib seperti hantu, roh 

halus, keajaiban, serta kekuatan mental seperti membaca pikiran, masa depan, 

masa lalu, telekinesis, dan lainya. Film-film supernatural sangat mudah 

bersingungan dengan genre horor, fantasi drama dan fiksi ilmiah. 

11. Spionase 

Spionase atau agen rahasia adalah genre populer kombinasi antara genre aksi, 

petualagan, thriller, serta politik dengan karakter utama seorang mata-mata 

atau agen rahasia. Film spionase sering kali berlatar cerita periode perang 

dingin atau intrik internasioanal antar negara. Tema biasanya berurusan dengan 

senjata pemusnah masal yang dapat mengancam keamanan nasional. 

12. Thriller 

Film thriller memiliki tujuan utama memberi rasa ketegangan, penasaran, 

ketidakpastian serta kertakutan pada penontonya. Alur cerita film thriller 



17 
 

 
 

sering kali bernbentuk aksi non stop, penuh misteri, kejutan, serta mampu 

mempertahankan intensitas ketegangan hingga klimaks filmnya. 

 

2.4.3 Genre Khusus 

 Genre kusus jumlahnya bisa mencapai ratusan dan dapat berkombinasi 

dengan genre induk manapun sesuai dengan konteks cerita filmnya. Film drama 

misalnya dapat dipecah menjadi genre kusus berdasarkan tema cerita, seperti 

keluarga, anak-anak, remaja, cinta, pengadilan, politik, prostitusi, jurnalis, realigi, 

tragedi, hari natal, ganguan kejiwaan dan sebagainya, berdasarkan sumber cerita, 

genre drama bisa di pecah lagi menjadi beberapa genre kusus, seperti adaptasi 

literatur, kisah nyata, otobiografi, buku harian dan sebagainya. 

Dari contoh tersebut tampak jelas jika satu genre dapat berisi puluhan (bahkan 

ratusan) judul film. Genre sampai kapan pun akan terus berkembang secara dinamis 

dan tidak pernah akan berhenti sejalan dengan berkembangnya sinema (Pratista, 

2008, pp. 27-28). 

 

Genre Adventure 

Genre adventure atau petualangan adalah genre yang berkisah tentang 

perjalanan, eksplorasi, atau ekspedisi ke suatu wilayah asing yang belum pernah 

tersentuh atau ke tempat yang jauh untuk mencapai sebuah tujuan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dibuat dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan 

penjelasan dengan menggunakan analisis (Hidayat, 2012). Pada pelaksanaannya, 

metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih fokus pada landasan 

teori. Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana cara membuat 

animasi 2D dengan teknik Cut out dengan genre adventure. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam pembuatan film animasi ini adalah 

data tentang film, animasi 2D, dan teknik cutout. Data dikumpulkan menggunakan 

metode pengumpulan data dari wawancara dan study literature lalu diterapkan 

kedalam sebuah karya film animasi 2D. Berikut adalah beberapa rancangan desain 

karakter yang akan divoting untuk mencari desian karakter utama mana yang lebih 

diminati untuk dijadikan tokoh karakter utama. 
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Desain karakter 1: 

  

Gambar 3.1 Desain karakter untuk polling 1 

 

Desain karakter 2: 

 

Gambar 3.2 Desain karakter untuk polling 2 
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 Untuk mencari desain karater mana yang cocok untuk dijadikan tokoh 

karakter utama, penulis telah membuat sebuah vote pada form google drive. Bentuk 

kuisionernya terlampir, dan sudah dikuisionerkan ke 30 orang, hasilnya 60% 

memilih opsi ke dua, maka karakter opsi ke dua itu yang digunakan sebagai desain 

untuk tokoh karakter utama. 

Hasil kuisioner: 

 

Gambar 3.3 Voting pada google form 
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Gambar 3.4 Hasil Voting kuisioner 

 

3.3 Objek Penelitian 

 Dalam tahap ini dijelaskan objek penelitian yang menjadi bahasan utama 

dalam tugas akhir ini. obyek yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang teknik 

cutout dalam animasi 2D. 

 

3.4 Perancangan Karya 

 Pada perancangan karya kali ini penulis akan menjelaskan tahapan dalam 

merancang karya Tugas Akhir yaitu terdapat tiga proses dalam pembuatan film 

animasi antara lain adalah Pra Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi 

 

3.4.1 Pra Produksi 

1. Ide 

Ide pembuatan animasi cutout ini berasal dari keinginan penulis untuk 

menerapkan teknik cutout secara digital untuk mengahasilkan sebuah film 

animasi bergenre adventure yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga remaja, 

yang dimana teknik cutout lama mulai ditinggalkan dan beralih ke teknik 

animasi cutout secara digital. Lalu menggunakan genre adventure atau 

petualangan karena ingin memberikan atau mengangkat cerita tentang sebuah 
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perjuangan seseorang dalam menggapai suatu achievement . Sehingga sangat 

cocok menggabungkan teknik cutout yang terkesan kurang menarik menjadi 

lebih menarik karena di padukan dengan genre adventure. 

2. Cerita 

Film ini bercerita tentang seorang petualang yang mengikuti suatu kompetisi 

yang diselenggarakan oleh raja pada pulau paradise untuk memperebutkan 

sebuah mahkota ajaib dimana mahkota tersebut dapat mengabulkan segala 

permintaan penggunanya. 

 

3.4.2 Produksi 

Pada tahap ini sudah mulai membuat desain character dan background untuk 

latar animasi serta menganimasikannya dengan teknik cutout, memberikan Visual 

Effect lalu Rendering untuk tiap video atau scene. 

 

3.4.3 Pasca Produksi 

Pada pasca produksi akan dilakukan Compositing atau penataan hasil render 

dari tahap produksi sebelumnya, lalu untuk audio akan dilakukan dubbing untuk 

tiap karakter, memberikan background music, dan sound effect. Setelah itu video 

akan dilakukan Color Correcting, dan baru lah sampai pada tahap paling akhir yaitu 

Final Output atau rendering untuk keseluruhan video dan memberikan format 

untuk video atau film animasi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan mulai dari hasil penelitian 

kemudian digunakan untuk menyusun konsep dan pokok pikiran yang yang akan 

dibuat karyanya. Untuk membuat sebuah karya pada Tugas Akhir ini yang berupa 

film animasi 2D maka dibutuhkan struktur/tahap-tahap pengerjaan. Berikut gambar 

bagan perancangan karya dalam proses pembuat Tugas Akhir ini. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan hasil dari penelitian. 

4.1.1 Wawancara 

A. Hasil Wawancara  

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 orang yaitu:  

1.  Karsam, MA. Ph.D. 

Wawancara dilakukan kepada bapak Karsam pada hari Kamis tanggal 14 

Januari 2021 via whatsapp, Bapak Karsam mengatakan bahwa film animasi 2D 

adalah sebuah media yang memuat gambar datar bergerak dengan titik kordinat 

X dan Y. 

2.  Istiqomah Kasyfi Firly, S.T.,M.T. 

Wawancara dilakukan kepada ibu Firly pada hari Kamis tanggal 14 Januari 

2021 via whatsapp, Ibu Firly mengatakan bahwa film animasi 2D merupakan 

animasi yang meliputi object utama, secondary object, dan visual effect yang 

digerakan dalam ruang 2D atau flat (datar). 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Karsam dan Ibu Firly dapat 

disimpulkan bahwa film animasi 2D adalah sebuah gambar yang bergerak dalam 

ruang datar  

B. Hasil wawancara  

Hasil wawancara tentang Teknik Cutout dilakukan kepada 2 orang yaitu:  

1.  Karsam, MA. Ph.D. 

Wawancara dilakukan kepada bapak Karsam pada hari Kamis tanggal 14 

Januari 2021 via whatsapp, Bapak Karsam mengatakan bahwa teknik cutout 
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adalah sebuah teknik gerak henti dalam perancangan video animasi. Teknik ini 

bekerja dengan cara mengubah posisi suatu objek secara fisik agar seolah- 

olah dapat bergerak dengan sendirinya. Objek yang digunakan merupakan 

potongan-potongan gambar yang disusun sedemikian rupa. 

2.  Istiqomah Kasyfi Firly, S.T.,M.T. 

Wawancara dilakukan kepada ibu Firly pada hari Kamis tanggal 14 Januari 

2021 via whatsapp, ibu Firly mengatakan bahwa teknik cutout adalah animasi 

2D yang seluruh properti dan figurnya dibuat menggunakan bidang-bidang 2D 

seperti kertas, kain, atau lembaran kayu yang dipotong-potong dan disusun 

yang kemudian membentuk suatu animasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Karsam dan Ibu firly dapat 

disimpulkan bahwa teknik cutout adalah sebuah teknik yang bekerja dengan cara 

mengubah posisi suatu objek secara fisik agar seolah-olah dapat bergerak dengan 

sendirinya, yang seluruh properti dan figurnya dibuat dari bidang-bidang 2D  

 

C. Hasil wawancara tentang Genre Adventure, Wawancara dilakukan kepada 2 

orang yaitu: 

1.  Karsam, MA. Ph.D. 

Wawancara dilakukan kepada bapak Karsam pada hari Kamis tanggal 14 

Januari 2021 via whatsapp, Bapak Karsam mengatakan bahwa Genre 

Adventure merupakan kategori film animasi yang menekankan kisah eksplorasi 

tak lazim yang bersifat menarik, tokoh utama akan mengalami suatu peristiwa 

dengan beberapa rintangan yang harus dilalui agar mencapai anti-klimaks. 

2. Istiqomah Kasyfi Firly, S.T.,M.T. 

Wawancara dilakukan kepada ibu Firly pada hari Kamis tanggal 14 Januari 

2021 via whatsapp, ibu Firly mengatakan bahwa genre adventure adalah film 

animasi yang storyline-nya memuat tentang petualangan suatu karakter utama 

dalam film animasi itu, biasanya karakter utama melakukan petualangan untuk 

membawa suatu misi. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Karsam dan Ibu Firly dapat 

disimpulkan bahwa genre adventure adalah kategori film animasi yang 
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menekankan tentang kisah eksplorasi sang tokoh utama dalam menjalani suatu misi 

dan harus melewati beberapa rintangan agar dapat mencapai anti klimaks. 

 

4.1.2 Studi literatur 

 Dilakukannya studi literatur yaitu berfungsi sebagai memperkuat hasil 

penelitian dari penulis dan sebagai pembuktian agar dapat di terima oleh pembaca, 

pengumpulan buku sertal laporan dan jurnal yang berhubungan dengan 

pembahasan penulis yaitu Animasi 2D, Cutout dan genre Adventure, maka penulis 

mengambil referensi dari buku; “Prinsip Dasar Pengembangan Animasi 2d Dan 

3d” oleh Sukirman dan Irma Yuliana; ““Gaa-Mbee: Flower”. 

Animasi Dua Dimensi Dengan Teknik Cut Out” oleh Nurzat Satria, Samuel 

Gandang Gunanto, Arif Sulistiyono. 

 

4.1.3 Studi Comparasi 

 Pada film animasi 2D dilakukan pengamatan studi comparasi yang selaras 

dengan animasi yang akan dibuat, yang mengambil konsep dari film animasi 

berjudul Adventure Time. Tedapat beberapa point yang diambil dari film animasi 

tersebut yakni gaya visual, serta teknik pengambilan angle yang sederhana dalam 

pembuatannya. 

Dari hasil penelitian di atas, maka proses penciptaan film animasi 2D dalam 

Tugas Akhir ini dijelaskan seperti hasil pembahasan berikut di bawah ini. 

 

Pembahasan 

 

4.1.4 Perancangan Karya 

Berikut di bawah gambar 4.1 adalah Perancangan Karya. Proses penciptaan 

film animasi 3D dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Perancangan Karya 

 

Dalam pengerjaan proyek film animasi 2D, perlu disusun jadwal kegiatan 

yang telah ditetapkan agar penyelesaiannya dapat sesuai target pengerjaan. Apabila 

rencana tersebut tidak disusun, maka pengerjaan tidak efisien dan dapat membuat 

penyelesaian menjadi lebih lama atau bahkan tidak selesai. Jadwal kegiatan 

merupakan rencana garis besar pelaksanaan proyek. Jadwal kegiatan ini dipakai 

untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proyek tersebut. Jadwal pengerjaan 

pembuatan Tugas Akhir seperti tabel 4.1. 

  

PERANCANGAN 
KARYA

PRA 
PRODUKSI

PRODUKSI
PASCA 

PRODUKSI

Ide

konsep

Storyboard

Desain 
karakter

Modelling

Desain
Background

Animate

Rendering

Dubbing

Compositing

Editing

Final 
Render &
Publikasi
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Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan 

Jadwal Kegiatan 

No Tahap Kegiatan Produksi Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1  

 

 

 

Pra 

Produksi 

Mengerjakan 

Proposal 

√                   

2 Kolokium 1  √                  

3 Revisi Proposal   √                 

4 Membuat Konsep   √                 

5 Mendesain Karakter    √ √               

 

1 

Produksi 

Modelling Karakter 

dan Animasi 

    √ √ √ √            

2 Mendesain Latar 

Tempat 

      √ √ √ √ √ √ √       

3 Animate             √ √ √     

 

1  

Pasca 

Produksi 

Editting               √ √ √ √  

2 Screening                   √ 

 

  



28 
 

 
 

4.3 Pra Produksi  

Pada tahapan pra produksi ialah segala hal yang mencakup tentang semua 

kegiatan yang dilakukan sebelum memulai suatu produksi, hal ini meliputi 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Ide 

Pembuatan film ini di awali dari pengalaman penulis menonton film animasi 

berjudul Pepper & Carrot (MOTION COMIC) Episode 6: The Potion Contest 

Di youtube tentang animasi yang dikerjakan menggunakan teknik cutout, 

dimana teknik cutout memiliki ciri khas dalam pergerakan (movement/motion) 

maupun visualnya tersendiri. 

2. Konsep 

Dalam film animasi ini akan menggunakan konsep film pendek yang berdialog 

oleh para karakternya. Konsep film animasi 2D dengan teknik cutout ini akan 

menggunakan alur maju 

3. Sinopsis 

Sinopsis film ini, yaitu: Film ini bercerita tentang seorang petualang yang 

mengikuti suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh raja pada pulau paradise 

untuk memperebutkan sebuah mahkota ajaib dimana mahkota tersebut dapat 

mengabulkan segala permintaan penggunanya. 

4. Storyboard 

Setelah membuat ide dan konsep dari film animasinya maka dilanjutkan untuk 

sesi storyboard. Pada tahapan Storyboard yaitu membuat rancangan garis besar 

cerita yang divisualisasikan sebelum mulai membuat animasi. 
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Gambar 4.2 Storyboard 

5. Desain Karakter 

Desain karakter yang tercipta bedasarkan pengamatan penulis terhadap sifat 

dan watak karakter serta mengambil referensi gaya penggambaran pada film 

animasi adventure time 

 

Gambar 4.3 Sketsa karakter Nadine 
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Gambar 4.4 Sketsa Karakter suzan 

 

4.4 Produksi  

Tahap produksi adalah tahapan penggabungan dari tahapan pra prosuksi 

yang sudah matang yang akan digabungkan untuk menjadi satu kesatuan. 

1. Modeling 

Pada proses Modeling merupakan proses pemindahan dari desain karakter 

awal kedalam aplikasi adobe illustrator agar dapat digerakan pada aplikasi 

blender 

 

 

Gambar 4.5 Modeling karakter  
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2. Desain Background 

Setelah tahapan modeling selesai maka dilanjutkan dengan membuat desain 

background untuk melengkapi dan mendukung isi cerita serta menjelaskan 

kondisi dari sebuah karakter. 

 

Gambar 4.6 Desain Background 

 

3. Animate 

Animate adalah proses pembuatan motion atau gerakan pada masing-masing 

karakter untuk ditampilkan pada saat compositing agar masing-masing karakter 

atau komponen dapat bergerak. 
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Gambar 4.7 Pemberian motion pada karakter 

 

4. Rendering  

Pada tahap ini, semua komponen dari model karakter yang telah di beri 

motion dan telah digabungkan dengan background akan di satukan menjadi 

satu scene dengan output berupa video 

5. Dubbing 

Setelah selesai dengan semua proses diatas selanjutnya dilanjutkan dengan 

dubbing atau proses pengisian suara pada tiap karakter agar tiap karakter 

dapat berdialog dan membantu film animasi menjadi lebih dimengerti alur 

dan jalan ceritanya. 

 

4.5 Pasca Produksi 

Pasca Produksi adalah tahapan terakhir dalam sebuah perancangan karya 

setelah proses produksi, yaitu setelah penulis selesai menyesaikan proses animasi 

terutama pada saat tracing karater dari sketsa gambar kedalam aplikasi adobe 

illustrator agar dapat dibuat tiap komponen bagian tubuhnya sehingga karakter 

dapat di-rigging dan dibuat motionnya menggunakan aplikasi adobe after effect, 

sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pasca produksi. 
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1. Compositing 

Di tahap compositing ini penulis mulai memproses hasil video tiap scene 

yang telah di render tadi untuk di susun kembali agar video tersebut dapat 

berjalan mengikuti alur cerita pada sinopsis yang telah dirancang sebelumnya 

dan menjadi satu video yang utuh. 

 

Gambar 4.8 Compositing 

2. Editing 

Editing adalah proses penambahan efek seperti ambience, color grading, 

shading, maupun penambahan sound effect pada video agar video tersebut 

menjadi lebih menarik dan berkesan kepada penonton. 

 

Gambar 4.9 Color grading 
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3. Final Render  

Dan terakhir adalah Final Render yaitu proses paling akhir dari seluruh 

pembuatan film dimana seluruh proses yang telah disusun sedemikan rupa 

akan di gabungkan dan dijadikan satu menjadi sebuah film animasi 2D, yang 

selanjutnya akan di publikasikan di media sosial.  

 

Gambar 4.10 Final render 

4. Publikasi 

Untuk mempublikasikan karya, penulis membuat poster dan berbagai macam 

merchandise seperti mug, tumblr, dan tote bag. 
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Gambar 4.11 Poster 
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Gambar 4.12 Merch berupa mug 
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Gambar 4.13 Merch berupa tumblr 
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Gambar 4.14 Merch berupa tote bag
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan, bahwa film animasi 2D bisa dikerjakan atau diproduksi menggunakan 

teknik cutout, sehingga menghasilkan sebuah film yang berbeda dari cara 

pergerakannya dibandingkan dengan film animasi yang menggunakan teknik selain 

cutout yang biasanya animasi dibuat dengan cara menggambar pergerakannya pada 

tiap frame sehingga gambar tersebut bisa bergerak, namun pada teknik cutout ini 

pergerakan tiap karakternya harus di-rigging terlebih dahulu kemudian karakter 

dapat secara langsung digerakan menggunakan bone yang telah ditanamkan pada 

tiap bagian karakter. Luaran dari proses pembuatan film ini yaitu menghasilkan 

sebuah Film Animasi 2D bergenre Adventure yang dicapai dengan teknik Cutout, 

dengan format video HDTV 1080p 25fps berextensi mp4.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis saat proses pengerjaan Tugas Akhir ini, 

maka dapat diambil saran penulisan lanjutan sebagai berikut: 

1. Animasi dapat ditingkatkan lagi dari segi visual. 

2. Penambahan serta peningkatan terhadap alur cerita dalam animasi cutout 2D. 
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