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BAB II 
TELAAH LITERATUR 

A. DESAIN 

Desain adalah segala hal yang direncanakan atau segala hal yang dalam  

proses pembuatannya membutuhkan proses perencanaan. Rencana tersebut 

berbentuk ide yang tertuang secara tulisan dan atau gambar. 

Setiap desain memerlukan elements of design. Elements of design adalah 

elemen-elemen yang membentuk suatu desain atau elemen-elemen terkecil yang 

ada dalam suatu desain. Tidak semua elemen tersebut harus ada / hadir dalam 

suatu desain. Misalnya, dalam desain poster, elemen audio tidak diperlukan. 

Namun untuk desain animasi, elemen audio diperlukan.  

Setiap desain juga memerlukan media dan ditentukan oleh medianya. 

Misalnya dalam membuat desain majalah, diperlukan media kertas, dan desain 

majalah tersebut harus disesuaikan dengan ukuran kertas. Dalam membuat desain 

lagu / musik, diperlukan media kertas untuk mencatat notasi dan lirik dari lagu 

tersebut serta program audio untuk merekam suara. Begitu juga dalam membuat 

animasi,  diperlukan media audio visual seperti komputer untuk keperluan grafis 

dan lip sync. Intinya, proses pengerjaan setiap desain berbeda, tergantung pada 

medianya. 
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1. Animasi sebagai Desain 

       Desain apapun membutuhkan ide, sebab segala karya, berangkat / diawali dari 

sebuah ide. Suatu ide, tidaklah harus baru atau belum pernah ada. Namun ide 

harus memiliki pesan atau tujuan yang dapat disampaikan. Pesan atau tujuan yang 

bagaimana? Tentu saja yang dapat menghimbau, mengingatkan, menghibur, 

memberi solusi serta mencerahkan. 

Animasi merupakan suatu desain. Sebab dalam pembuatannya memerlukan 

proses perencanaan. Dan dalam proses perencanaannya, dibutuhkan ide untuk 

membuat cerita (storyline) dari animasi tersebut. 
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B. MEDIA 

       Secara asal usul kata (etimologi), kata media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar (Salahuddin, 1986, Media Pendidikan Islam, halaman 3). 

Dan dari kamus bahasa Inggris, media berarti perantara / alat jalur. 

Sejalan dengan pengertian sebelumnya, Association For Education 

Communication Technology (AECT ) mendefinisikan bahwa media adalah segala 

bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Jadi, media dapat 

mengacu kepada alat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan sesuatu. 

Salah satunya adalah melakukan komunikasi. 

       Fungsi media adalah sebagai pengantar/perantara sumber pesan dengan 

penerima pesan. Jenis media yang secara khusus didesain untuk menyampaikan 

informasi kepada masyarakat yang sangat luas disebut media massa. Media massa 

dapat berbentuk audio dan visual ataupun audio visual yang merupakan 

penggabungan dari keduanya. Contoh media massa adalah koran, majalah, poster, 

radio, internet, animasi, iklan, movie, dan lain sebagainya. 
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1. Media Audio 

       Media audio yaitu alat untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan 

melalui suara. Media ini cenderung berupa media elektronik, meskipun tidak 

semua media elektronik merupakan media audio. 

       Media audio dapat berupa broadcast ataupun berupa media simpan dan dapat 

dimainkan berulang-ulang. 

       Beberapa format file audio yang dapat diputar dengan media simpan yaitu  

WAV, MPEG Layer 3 (.MP3), WMA,  AAC, Ogg Vorbis, Real Audio, MIDI, dan 

masih banyak lagi.   

       Pada intinya media audio adalah media yang berfungsi mengeluarkan suara. 

Untuk lebih jelasnya, akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian audio, 

sound (suara), dan voice sebagai elements of design. 

 

a. Audio 

       Menurut M.S Gumelar dalam bukunya yang berjudul Art & Design Principles 

halaman 52, audio cenderung merupakan suara yang dikeluarkan dari alat 

elektronik, seperti komputer, radio, telepon gengam, TV dan alat-alat elektronik 

atau alat Computer Base lainnya. 
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b. Sound 

       Dari kamus bahasa Inggris, sound berarti suara / bunyi. Dan menurut hukum 

Fisika, sound merupakan salah satu bentuk energi, yaitu kita kenal dengan energi 

bunyi. Karena energi merupakan suatu besaran / kuantitas yang tidak bisa 

diciptakan ataupun dimusnahkan (berdasarkan hukum kekekalan energi menurut 

James Prescott Joule), maka sound juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 

       Menurut Robin Beauchamp dalam bukunya yang berjudul Designing Sound 

for Animation halaman 3, ada 3 dasar yang dibutuhkan suara untuk eksis / hadir di 

dunia ini : 

1. Harus ada sumber (pemancar) 

2. Harus ada perantara / penyalurnya (udara, air, dan benda) 

3. Harus ada receiver / penerima 

Misalnya suara tembakan yang dikeluarkan dari pistol revolver (sumber) yang 

ditekan pelatuknya oleh seseorang, kemudian suara tersebut merambat melalui 

udara (perantara) dan akhirnya ditangkap oleh indera pendengaran kita (receiver).  

Setelah masuk melalui telinga kita, urat saraf kita meneruskannya ke otak, dan 

otak kemudian memproses rangsangan tersebut menjadi sebuah interpretasi / 

tafsiran yang subyektif, yang disebut suara. Pistol revolver itu sendiri tidak 

menciptakan / menghasilkan bunyi, karena energi  bunyi tidak dapat diciptakan. 

Namun ketika kita menekan pelatuk pistol, pegas yang berada pada gagang pistol 

akan mendorong hammer/ striker ke depan yang kemudian menghantam  

percussion cap (primer) yang terletak di bagian belakang peluru, sehingga 
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memantikkan api pada primer dan memancing ledakan gas akibat terbakarnya 

mesiu di dalam cartridge. Gas bertekanan tinggi inilah yang kemudian mendesak 

peluru terlepas dari selongsong dan melesat melewati laras senjata. Suara ledakan 

tersebut yang terdengar di telinga kita dan kita sebut sebagai suara tembakan. Jadi, 

ada perubahan bentuk energi dari energi gerak ke energi panas dan energi bunyi. 

Energi bunyi tersebut merambat melalui udara dan diterima oleh indera 

pendengaran kita. 

       Jadi, suara adalah energi bunyi yang dikeluarkan dari benda elektronik 

maupun non elektronik. Benda non elektronik tersebut dapat berupa benda mati 

(seperti contoh suara tembakan yang dikeluarkan dari pistol revolver), ataupun 

makhluk hidup. 

 

c. Voice 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, voice berarti suara. Hal ini memang benar, 

namun seringkali membuat kita menjadi bingung akan perbedaan keduanya. 

Sound adalah energi yang dikeluarkan dari suatu sumber bunyi. Sumber bunyi 

tersebut dapat berupa apa saja. Salah satunya adalah mulut manusia maupun 

hewan. 

       Menurut M.S Gumelar dalam bukunya yang berjudul Art & Design Principles 

halaman 51, Voice adalah hasil ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan melalui 

mulut oleh satwa, manusia dan makhluk cerdas lainnya selain manusia, seperti 

alien cerdas dan monster cerdas. 
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d. Sound Design 

 Audio sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi harus memiliki 

estetika dan makna. Estetika dari bunyi / suara tersebut diperlukan, karena salah 

satu kelemahan media audio adalah hanya mengandalkan suara dalam 

penyampaian pesan atau informasi. 

       Estetika tersebut dapat dihasilkan dengan  mengolah  atau  memanipulasi 

unsur-unsur audio. Proses menentukan, mengolah, memanipulasi unsur-unsur 

audio disebut Sound Design.  Ada tiga unsur dalam audio yang dapat diolah dan 

dieksplorasi untuk menghasilkan estetika yang dapat dinikmati oleh pendengar 

media audio. Ketiga unsur tersebut yaitu unsur pengisi suara, unsur musik, dan 

sound effect. 

 

1.)  Unsur Pengisi Suara (Singer) 

Merupakan pengucapan kata-kata dalam lirik yang diucapkan oleh pengisi 

suara secara teratur dan bermakna. Dalam penelitian ini, pengisi suara yang 

dimaksud adalah penyanyi opening theme song (singer). Beberapa hal yang dapat 

dieksplorasi untuk memperindah unsur ini adalah penghayatan dalam pengucapan, 

intonasi, artikulasi, dan vibra. 

Intonasi adalah teknik pemberian tekanan, nada, durasi, dan jeda (stagnato) 

dalam pengucapan kata. Tekanan adalah keras lembutnya pengucapan. Sedangkan 

nada adalah tinggi rendahnya pengucapan sesuai tangga nada. Durasi merupakan 
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lamanya waktu dalam pengucapan kata, dan jeda merupakan adanya perhentian 

beberapa saat yang memutuskan pengucapan kata-kata yang sedang terjadi. 

Artikulasi adalah pelafalan bunyi alfabet secara benar. Dengan artikulasi 

yang baik, maka makna dari lirik lagu dapat ditangkap oleh pendengar.  

Logat yang dimiliki oleh singer juga berpengaruh dalam unsur pengisian 

suara. Meskipun logat bukan teknik dalam bernyanyi, namun dapat 

mempengaruhi pengucapan kata-kata dalam lirik, yaitu dapat memberikan 

karakteristik vokal atau ciri khas. Misalnya unsur pengisi suara dalam lagu Jepang 

memiliki karakteristik logat yang berbeda dengan pengisi suara lagu India. 

Vibra adalah bergetarnya pita suara secara berlebih ketika singer bernyanyi. 

Getaran tersebut terjadi pada akhir pengucapan beberapa kata / kalimat dalam 

lagu. 

Dalam beberapa opening title animasi yang memiliki music scoring, unsur 

pengisi suara tidaklah harus menyanyi, namun dapat berupa narasi. Narasi 

merupakan pengucapan kata-kata yang tidak menyatu dengan musik. 

Dalam recording track, unsur pengisi suara dapat di edit dengan 

menggunakan software editor audio dengan menambahkan effect. Biasanya effect 

yang diberikan adalah delay dan echo.  
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2.)  Unsur Musik 

Sama seperti kata-kata bijak dari Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) 

seorang komposer terkenal; “Music should strike fire from the heart of man, and 

bring tears from the eyes of woman.” 

Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang 

gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme. 

 Artinya sebuah musik yang bagus adalah musik yang dapat menyentuh hati 

pendengarnya. Mengapa suatu musik dapat menyentuh hati pendengarnya? 

Menurut Pono Banoe dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pengetahuan 

Harmoni, musik merupakan cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang 

dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Cetusan itu merupakan interaksi 

dari tiga elemen : irama (rhythm), melodi, dan harmoni.    

Jadi menurut Pono Banoe, musik dapat menyentuh hati karena merupakan 

ekspresi perasaan / pikiran dari penciptanya yang disampaikan melalui bunyi. 

Dengan kata lain bunyi yang disampaikan melalui musik haruslah bermakna dan 

memiliki estetika. Bermakna karena ada pesan yang terkandung di dalamnya, 

yaitu ekspresi pikiran dan perasaan sang pencipta lagu. Memiliki estetika karena 

dapat menyentuh hati pendengar.  

Bunyi yang bermakna dan memiliki estetika adalah bunyi yang dikeluarkan 

secara teratur dan merupakan ekspresi dari perasaan dan pikiran kita. Lalu 

bagaimana agar bunyi dapat teratur? 
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Suatu bunyi dapat dikatakan teratur apabila bunyi tersebut membentuk 

rangkaian nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi tunggal tertentu. 

Suatu nada memiliki tinggi nada / tala tertentu. Rangkaian nada yang teratur, 

terbentuk apabila di dalamnya terdapat rhythm, melodi, dan harmoni. Rangkaian 

nada dicatat dalam bentuk notasi musik pada media kertas. 

 

a.) Rhytm (irama) 

Rhythm (irama) adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan 

pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah 

ketukan dalam birama dan not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu 

ketukan. nada-nada tertentu dapat diaksentuasi dengan pemberian tekanan (dan 

pembedaan durasi). 

 

 

 

b.) Melodi 

Serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan 

sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord 

dalam waktu (biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dalam akord-akord 

tersebut). 
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c.) Harmoni 

Secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan 

tinggi berbeda dibunyikan bersamaan, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila 

nada-nada tersebut dibunyikan berurutan (seperti dalam arpeggio). Harmoni yang 

terdiri dari tiga atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut 

akord. 

       Pesan / makna lagu terdapat dalam lirik lagu. Melalui lirik lagu, pendengar 

dapat mengerti makna atau pesan dari lagu. Makna tersebut dapat didengar 

melalui teknik vokal si penyanyi lagu. 

Dengan kata lain, musik yang baik, bukan hanya dinilai dari segi estetika / 

nilai artistik yang tinggi, namun merupakan perpaduan bunyi yang mempunyai 

makna dan penjiwaan tertentu.  

       Musik dapat membuat media audio visual lebih menarik. Misalnya dalam 

animasi, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya: 

- Mengiringi suasana, misalnya suasana sedih, gembira, lucu, tegang, 

dan lain sebagainya. 

- Jembatan dua buah adegan yang berbeda. Misalkan dari adegan 

pembantaian sadis yang dilakukan oleh sang tokoh utama, ke adegan 

dimana tokoh tersebut menyesali perbuatan yang baru saja 

dilakukannya. 
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- Mengiringi sebagai suara latar belakang dari sebuah adegan. 

Misalnya dalam adegan pertarungan, dapat digunakan musik rock 

untuk menimbulkan ketegangan suasana pertarungan. 

- Menguatkan latar (setting), misalnya adegan dalam istana kerajaan 

Mataram, digunakan musik gending jawa.  

 

 

3.)  Sound Effect 

       Merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran suasana  atau latar, 

baik waktu, tempat, maupun suatu kegiatan atau peristiwa serta memberi 

penekanan dalam sebuah adegan, misalnya terkejut, marah, sedih, kesakitan, dan 

lain sebagainya. 

Contoh: 

- Gambaran waktu, suara-suara yang digunakan untuk 

menggambarkan waktu kejadian sebuah adegan, misalnya kicau 

burung, kokok ayam jantan untuk menggambarkan waktu pagi. 

Suara jangkrik, burung hantu, lolongan anjing untuk 

menggambarkan waktu malam, dan lain sebagainya. 

- Gambaran tempat, suara-suara yang digunakan untuk 

menggambarkan tempat kejadian, misalnya suasana kantor dapat 

digambarkan dengan suara dering telepon, suara mesin 

ketik/komputer, suara mesin printer yang sedang digunakan, dan lain 
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sebagainya. Suasana terminal, dapat digambarkan dengan suara deru 

mobil, suara klakson, suara-suara pedagang asongan menawarkan 

dagangan, suara-suara kondektur mencari penumpang, dan lain 

sebagainya.  

- Gambaran kegiatan atau peristiwa dalam suatu adegan. Misalnya, 

suara halaman buku yang dibuka-buka, untuk menggambarkan orang 

sedang belajar. Suara gelas pecah, suara mobil tabrakan, suara orang 

menggergaji, suara langkah kaki, suara pintu dibuka/ditutup, dan lain 

sebagainya.  

 

 

 

2. Media Visual di Animasi 

       Media visual adalah alat untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan 

melalui gambar, text, dan bentuk. Media visual dalam animasi dapat berupa 

gambar, ukiran, patung, dan text. 

       Contoh media visual yang ada di sekitar kita yaitu poster, spanduk, brosur, 

lukisan, komik, koran, novel, dan lain sebagainya. 
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3.  Media Audio Visual di Animasi 

       Media Audio Visual di animasi adalah alat / sarana penyampaian pesan dalam 

bentuk audio dan visual. Keunggulan dari media ini yaitu mampu untuk 

menyampaikan informasi dalam jumlah yang banyak kepada audience dalam 

waktu yang bersamaan. 

 

a. Animasi 

       Animasi (animation) berasal dari bahasa Yunani, yaitu “anima” yang berarti 

nafas. Nafas identik dengan sesuatu yang hidup. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

animasi adalah memberi hidup kepada sesuatu yang tidak hidup. Lalu apakah 

sesuatu yang tidak hidup itu?  Dan bagaimana cara menghidupkannya ? 

       Ada banyak definisi lain mengenai animasi dari berbagai literatur. Beberapa 

di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Animasi adalah urutan gambar-gambar dalam posisi tertentu (baik 2D, 3D, 

ataupun model) yang ditampilkan secara cepat untuk menghasilkan ilusi 

gerak. 

2. Animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan 

sehingga menjadi gambar yang bergerak. 

3. Animasi adalah suatu hasil proses dimana obyek-obyek yang digambarkan 

atau divisualisasikan tampak hidup. 
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       Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa animasi adalah 

menggerakkan urutan gambar untuk menciptakan ilusi gerak. Tetapi animasi tidak 

hanya sebatas menggerakkan urutan gambar dan tidak hanya sekedar menciptakan 

ilusi gerak. Namun apakah gerakan tersebut enak dilihat atau tidak. Dan apakah 

gerakan tersebut terlihat alami atau tidak. Lalu bagaimana agar gerakan animasi 

dapat terlihat alami? 

       Menurut M.S Gumelar, dalam bukunya yang berjudul 2D Animation Hybrid 

Technique pada halaman 17, animasi yang bagus, tidak hanya sebatas 

menggambar dan menggabungkan urutan gambar sehingga menciptakan ilusi 

gerak, namun berdasarkan Fisika, Biologi, dan Lip sync. 

 

 

1.) Animasi sebagai Media Audio Visual 

Animasi merupakan media audio visual karena menggunakan unsur audio dan 

visual sebagai alat untuk menyampaikan pesan. 

Unsur audio meliputi penggunaan music scoring seperti theme song, 

pengisian suara, serta sound effect. 

 

a.)  Music Scoring 

       Music Scoring adalah musik yang digunakan dalam suatu karya animasi dan 

movie. Music scoring terdiri dari sound, voice, dan audio yang merupakan elemen 
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dari desain. Penjelasan mengenai sound, voice dan audio telah dijelaskan pada sub 

bab sebelumnya (pada halaman 8 – 10). 

       Music scoring dalam suatu animasi dapat berupa theme song  dan sound 

effect. Namun penelitian ini hanya membahas penggunaan music scoring pada 

animasi opening title. 

 

(1)  Theme Song 

       Theme song merupakan bagian dari music scoring yang biasanya digunakan 

pada bagian awal animasi yaitu pada opening title dan pada bagian akhir dari 

animasi, yaitu pada credit title. Namun penelitian ini hanya membahas mengenai 

theme song yang digunakan dalam opening title suatu animasi. 

Theme song seringkali dibuat secara khusus untuk program radio, program 

televisi, video game, atau movie, dan selalu diputar bersama dengan opening title 

atau credit title. Lirik lagu yang digunakan untuk theme song berhubungan dengan 

acara televisinya.  

Tujuan theme song, yang pertama adalah menciptakan suasana dari suatu 

pertunjukan. Maksud dari menciptakan suasana suatu pertunjukan misalnya, 

theme song suatu film horor harus dapat menciptakan suasana mencekam. Yang 

kedua yaitu memberitahukan bahwa suatu acara baru dimulai.  
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Sedangkan unsur visual dalam animasi berupa urutan gambar yang 

digerakkan berdasarkan hukum Fisika. Unsur visual animasi yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah unsur visual pada animasi opening title. 

 

b.)  Opening Title 

       Opening title (title sequence) adalah metode bagaimana suatu film atau acara 

televisi memperkenalkan / mempromosikan judul film, para tokoh, dan tim 

produksi dengan menggunakan visual yang memiliki konsep. 

Konsep tersebut dapat dirancang dengan membuat script dan storyboard yang 

sesuai dengan music scoring. 

       Fungsi opening title yaitu untuk menampilkan / mengenalkan tokoh-tokoh 

yang terdapat pada suatu film atau animasi, menunjukkan bahwa acara tersebut 

baru dimulai, serta menampilkan cuplikan-cuplikan yang terdapat dalam cerita 

film atau animasi. 
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 Menurut M.S Gumelar, dalam bukunya yang berjudul 2D Animation Hybrid 

Technique, faktor gaya gambar sangat mempengaruhi unsur visual yang 

ditampilkan dalam animasi opening title. Gaya gambar tersebut terbagi menjadi 

gaya gambar kartun (cartoon style), semi kartun (semi realism style), realis 

(realism style), dan fine art (fine art style). Berikut ini adalah penjelasan dari 

keempat gaya gambar tersebut : 

 

(1)  Cartoon Style 

Merupakan animasi dengan gaya gambar lucu. Cartoon artinya gambar lucu.  

Jadi, animasi kartun (cartoon animation) artinya animasi gambar lucu. 

 

Gambar 2.1. Kim Possible 
( Sumber : http://didiiii.glogster.com/kim-possible/) 
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Gambar 2.2. Spongebob Squarepants 
( Sumber : http://i-amyos.blogspot.com/2011/02/spongbob-squarepants.html ) 

 

 

(2)  Semi Cartoon/ Semi Realism Style 

Animasi dengan gaya gambar gabungan realis dan kartun. Karikatur adalah 

ciri yang paling khas. Tetapi ada banyak pula gaya-gaya lainnya, tergantung dari 

skill gambar realis dan kartun yang digabungkan dan ini merupakan level atau 

tingkatan dari animatornya, baik secara individu maupun kelompok itu sendiri. 

 

Gambar 2.3. Rurouni Kenshin 
( Sumber : http://wallpaperholic.blogspot.com/2011/01/rurouni-kenshin-wallpaper.html) 
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Gambar 2.4. Dragon Ball 
( Sumber : http://funatoz.com/wallpapers/Dragon_Ball_Z/1024x768-10454) 

 

 

 

(3)  Realism Style 

Animasi dengan gaya gambar realis, dimana gaya gambar animasi dibuat 

semirip mungkin (cenderung) mendekati anatomy dan Physiology, postur tubuh, 

wajah dan ras manusia atau satwa, tumbuhan dan mahluk cerdas lainnya. 
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Gambar 2.5. Isaac Clarke from Dead Space 
( Sumber : http://deadspace.wikia.com/wiki/File:Isaac_Clarke_DS2.jpg) 

 

 

Gambar 2.6. Yuna from Final Fantasy 
( Sumber : http://www.designdazzling.com/2009/10/best-gaming-wallpapers-collection/) 
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(4) Fine Art Style 

Animasi dimana menggambar tampilannya sesuai dengan apa yang timbul di 

fikiran artist-nya baik secara individu ataupun kelompok, tanpa melihat orang 

tersebut punya background seni atau tidak, dan hasil karyanya cenderung 

experimental dari segi tampilan. 

 

Gambar 2.7. Fine Art 
( Sumber : http://www.discoverahobby.com/collectfineart.htm) 

 




