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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena wilayah persawahan, pegunungan dan pedesaan yang digusur sudah 

banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contoh beritanya terdapat di BBC 

Indonesia yang ditulis oleh Lestari (2017), dimana lahan pertanian dialihkan 

fungsinya menjadi area industri. Film animasi yang dibuat oleh penulis dan 

kelompok mengambil fenomena di desa Brajan wilayah Boyolali, yang 

memiliki area yang digusur untuk pembuatan jalan tol. Penulis ingin 

menyampaikan pesan bahwa wilayah pedesaan dan persawahan perlu lebih 

dijaga karena masih banyak penduduk lokal yang membutuhkannya. 

Sedangkan wilayah industri seperti pabrik yang tidak ramah lingkungan akan 

membuang limbah sehingga merusak alam. Suasana wilayah desa dan pabrik 

yang sangat berbeda ini ingin disampaikan oleh penulis dalam animasinya 

dengan penggunaan warna, sehingga terlihat dengan jelas kedudukan baik dan 

buruknya masing-masing wilayah dalam film animasi yang dibuat. 

Banyak jurnal dan artikel mengenai warna dalam film mengatakan 

bahwa warna mempengaruhi suasana dalam suatu adegan. Warna adalah salah 

satu hal penting yang harus dipikirkan supaya pesan dalam cerita sebuah 

animasi dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut dijelaskan oleh Blazer 

(2016) bahwa warna dapat mengekspresikan emosi, menjelaskan motivasi 

seorang tokoh, dan bahkan menentukan pesan keseluruhan dari sebuah 
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animasi. Warna dapat dianggap sebagai alat komunikasi yang bisa memberi 

dampak besar terhadap pesan yang dibawakan dalam sebuah film animasi. 

Warna dalam animasi dua dimensi dapat dimanipulasi lebih mudah. 

Hal tersebut dikarenakan animasi dua dimensi bisa memilih pilihan warnanya 

dengan lebih bebas. Berbeda dengan film live-action yang mengharuskan 

sebuah adegan diambil di beberapa waktu tertentu, atau memerlukan props 

maupun outfit khusus agar warna yang diinginkan bisa didapatkan. Warna 

dalam animasi dua dimensi dapat dibuat sendiri oleh para pembuat 

animasinya, sehingga tidak membatasi palet warna yang akan digunakan. Hal 

ini membuat animasi dua dimensi menjadi media yang lebih unggul dalam 

memainkan warna dalam filmnya. 

Penting untuk memikirkan dengan matang warna-warna apa saja yang 

akan muncul dalam setiap adegan dalam film. Karena itu warna dirancang dari 

sebelum film mulai dianimasikan. Terdapat tahap color script yaitu tahap 

memberi warna kepada setiap adegan di storyboard agar sudah dapat 

menggambarkan alur cerita dengan baik. Sehingga pada waktu produksi, 

anggota tim sudah mengetahui visual look seperti apa yang ingin dicapai. 

Karena itulah perancangan color script penting untuk dilakukan. Berdasarkan 

teori dan fenomena di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana 

warna dapat berpengaruh ke dalam suasana sebuah cerita. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah menjadi: 

Bagaimana perancangan color mood pada shot desa dan pabrik dalam film 

animasi “Village of Hope”? 

1.3. Batasan Masalah 

Topik pembahasan dibatasi sebagai berikut: 

1. Penulis membahas suasana yang ingin disampaikan melalui warna dengan 

penerapan teori atribut warna hue saturation value, harmoni warna dan 

psikologi warna. 

2. Pembahasan difokuskan kepada tata warna dalam shot pabrik dan shot desa, 

untuk memperlihatkan perbedaan suasana dalam adegan yang mengambil 

tempat di desa dengan pabrik. 

3. Khususnya scene 3 shot 7 adegan berlatar pabrik yang menunjukkan suasana 

depresi. Scene 5 shot 4 adegan berlatar pabrik dan desa yang menunjukkan 

suasana kekecewaan. Serta scene 7 shot 8 adegan berlatar desa yang 

menunjukkan suasana kebahagiaan. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari skripsi ini adalah penulis dapat mempelajari serta menerapkan ilmu-

ilmu mengenai perancangan color script dalam upaya menciptakan suatu suasana 

pada sebuah shot. 
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1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat dari skripsi ini untuk penulis, mahasiswa/i lain, serta universitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis agar mengerti cara merancang tata warna sehingga pesan dalam 

animasi bisa tersampaikan. 

2. Bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya sebagai referensi cara merancang 

color script dan untuk memperkaya ilmu. 

3. Bagi universitas sebagai rujukan akademis untuk adik-adik kelas yang akan 

mengambil topik bahasan serupa. 
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