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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dunia perfilman animasi memiliki berbagai macam jenis cerita dan teknik yang 

berbeda-beda. Perkembangan teknologi pada generasi sekarang ini membawa 

dampak positif bagi perkembangan dunia hiburan bagi masyarakat. Animasi 

secara umum berarti menggerakkan suatu objek yang memiliki makna menjadi 

hidup atau bergerak, terdiri dari serangkaian gambar yang dilihat dengan cepat, 

sehingga memberi  kesan gambar bergerak. Semakin banyak film animasi yang 

diproduksi dengan tema yang berbeda dan beberapa film yang mengangkat cerita 

tentang legenda atau cerita rakyat. Legenda atau cerita rakyat merupakan cerita 

masa lampau yang ada di Indonesia termasuk di Jawa di antaranya karya animasi 

dua dimensi "Retna Lestari dan Bakuh Si Raksasa" karya Rosa Amalina. 

Film Animasi dua dimensi memiliki salah satu daya tarik tersendiri, salah 

satunya adalah tokoh. Tokoh adalah salah satu unsur terpenting dalam sebuah film 

animasi. Tokoh  divisualisasikan sesuai dengan cerita dan berinteraksi dengan 

dunia nyata yang berbasis sikap dan perilaku untuk memudahkan dan ditangkap 

oleh penonton (Su, 2011). Tokoh memiliki berbagai sifat dasar dalam fisik sang 

tokoh sendiri dan bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mendasari 

pengekspresian arti dan tujuan hidup serta motivasi seseorang juga dimana dalam 

pengekspresiaan tersebut, setiap individu mempunyai gaya dan ciri khas masing-

masing yang berbeda.   

Oleh karena itu, dengan rancangan tokoh yang sudah dibuat untuk film 

pendek animasi dua dimensi. Penulis merancang tokoh Aina yang merupakan 
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tokoh gadis tuna netra dan Kumba merupakan  tokoh  raksasa diterapkan dalam 

karya animasi dua dimensi berjudul "Dewaraksa". 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan tokoh Aina dan Kumba dalam film animasi  dua dimensi 

berjudul "Dewaraksa" ? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari  pembahasan  yang terlalu luas, batasan masalah dari laporan 

skripsi penciptaan/tugas akhir ini adalah:  

1. Perancangan hanya difokuskan pada dua tokoh, yaitu Aina sebagai gadis 

tuna netra dan Kumba seabagai sosok raksasa membantu manusia.  

2. Perancangan tokoh tersebut berdasarkan dari  three dimensional karakter 

yang dilihat dan difokuskan pada bentuk, proporsi dan kostum. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penulisan  tugas akhir ini adalah untuk merancang tokoh berdasarkan 

bentuk three dimensional karakter dan mengaplikasikannya  kedalam film animasi 

dua dimensi yang berjudul "Dewaraksa". 

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat yang  didapatkan dari penelitian Skripsi Penciptaan ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagi penulis, meningkatkan wawasan dan kreatifitas bagaimana 

menghidupkan film animasi dengan memberi sebuah visual tokoh animasi. 

Memahami untuk mendalami tentang tokoh yang akan dirancang. 

2. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan tentang proses rancangan 

sebuah tokoh untuk kebutuhan animasi. 

3. Bagi Universitas,  sebagai bahan  bacaan  dan  referensi bagi mahasiswa 

yang akan melaksanakan tugas akhir juga mendalami tentang perancangan 

tokoh. 
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