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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Animasi 

Menurut kamus Webster, animasi merupakan gambar bergerak yang dibuat dari 

mempotret benda tidak bergerak dengan berurutan. Suheri (2006) berkata bahwa 

animasi merupakan kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gerakan. Menurut Williams (2001) dalam bukunya The Animator’s 

Survival Kit, sebenarnya ide animasi sudah ditemukan lebih dari 35,000 tahun 

yang lalu, ketika ditemukan lukisan di dalam goa tentang seekor babi, yang 

digambarkan dengan 4 kaki untuk menunjukan gerakan. Konsep animasi baru 

berkembang ketika Peter Mark Roget menemukan prinsip “the persistence of 

vision”, dimana prinsip tersebut berarti mata kita mempertahankan gambar dari 

apapun yang kita lihat secara sementara.  

1.2. Animasi 2D 

Menurut Milic (2006) animasi 2D merupakan urutan gambar yang ditempatkan 

secara beturut-turut dengan sedikit perbedaan di setiap lapisan untuk menciptakan 

ilusi pergerakan dalam gambar 2D.   

 

1.2.1. Proses Produksi Animasi 2D 

Menurut Withrow (2009), proses produksi animasi meliputi tiga langkah, yaitu 

pra produksi, produksi dan pasca produksi. Proses pra produksi meliputi pencarian 

ide dan cerita. Penelitian, pembuatan naskah, pembuatan storyboard, layout 
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design, penjadwalan, penghitungan biaya dan pengisian suara dilakukan dalam 

proses pra produksi. Produksi meliputi pembuatan animasi dan environment. Dan 

yang terakhir, pasca produksi meliputi compositing, editing, perekaman sound 

effect serta rendering. 

 

1.3. Environment 

Menurut kamus Oxford, environment merupakan lingkungan atau kondisi dimana 

seseorang, seekor hewan atau sebuah tanaman tinggal. Dalam bukunya  yang 

berjudul Animation from Pencils to Pixels, White (2006) berkata bahwa 

pembuatan environment tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, sebuah animasi 

yang bagus memiliki background environment yang bagus. Sebuah animasi bisa 

saja tidak memiliki karakter dan animasi yang luar biasa, tetapi jika dipadukan 

dengan environment berkualitas dapat mengangkat keindahan animasi tersebut. 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Environment 
(Your Name, 2016) 
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1.3.1. Layout 

Menurut Lowtwait (2014), layout adalah pengembangan sketsa kasar sebuah 

background yang dikerjakan oleh storyboard artist. Seorang background artist 

akan membuat detil layout yang akan dipakai dalam film nanti. Seorang 

background artist juga mewarnai background tersebut. 

 

Gambar 2.2 Layout  
(https://bit.ly/2yfD769) 

1.3.2. Komposisi Gambar 

1. Foreground  

Whatley (2009) berkata bahwa benda yang paling depan diasosiasikan 

sebagai benda yang paling dekat dengan penonton berada di foreground. 

Benda tersebut terlihat paling jelas, paling tajam dan paling terang ketimbang 

benda di belakangnya. 
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Gambar 2.3 Contoh foreground 
(https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-element-placement) 

2. Middleground 

Whatley (2009) berkata bahwa benda yang berada di jarak medium berada di 

middleground. Benda tersebut berada di tengah frame. 

 

Gambar 2.4 Contoh middleground 
(https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-element-placement) 
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3. Background  

Whatley (2009) berkata bahwa objek yang berada di paling belakang berada 

di background. Pada umumnya benda yang berada di background tidak fokus 

dan warnanya tidak secerah benda yang berada di foreground dan 

background. 

 

Gambar 2.5 Contoh background 
(https://www.awn.com/animationworld/animation-layout-element-placement) 

 

1.3.3. Perspektif 

Menurut Alexander (2006), perspektif merupakan alat yang digunakan untuk 

menciptakan kesan jarak dan skala dalam sebuah gambar. Perspektif juga dapat 

digunakan untuk memperlihatkan benda yang saling menumpuk, menjadi lebih 

kecil, atau menyatu secara rapi dan dapat dimengerti. 
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1. Perspektif Satu Titik Hilang 

Menurut Alexander (2006), perspektif satu titik hilang terjadi ketika benda yang 

Anda lihat dan Anda sendiri berada pada bidang parallel. Akan hanya ada satu 

titik hilang, maka disebut sebagai perspektif satu titk hilang. 

 

 

Gambar 2.6 Perspektif Satu Titik Hilang 
(Your Name, 2016) 

 

2. Perspektif Dua Titik Hilang 

Menurut Alexander (2006), perspektif dua titik hilang terjadi ketika seseorang 

berdiri di sudut tertentu sebuah benda. Sudut terdekat dinamakan leading edge. 

Kedua sisi benda tersebut akan perlahan mengecil dan akan memiliki dua buah 

titik hilang. 
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Gambar 2.7 Perspektif Dua Titik Hilang 
(Your Name, 2016) 

 

3. Perspektif Tiga Titik Hilang 

Menurut Alexander (2006), perspektif tiga titik hilang mirip seperti 

perspektif dua titik hilang, hanya saja ditambahkan satu titik hilang di atas 

atau dibawahnya. Perspektif tiga titik hilang biasanya digunakan untuk 

menampilkan panorama yang luas atau gedung yang tinggi. 
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Gambar 2.8 Perspektif Tiga Titik Hilang 
(Your Name, 2016) 

 

1.4. Pengertian Lanskap 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lanskap berarti tata ruang diluar ruangan 

untuk mengatur pemandangan. Menurut Rachman (1984), lanskap merupakan 

wajah dan karakter lahan dari muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja 

yang ada di dalamnya, baik yang alami atau buatan manusia, sejauh mata 

memandang, dan sejauh indera kita mampu menjangkau dan membayangkan. 
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1.4.1. Elemen Lanskap 

Wang (2001) berkata dalam pembuatan lanskap ada beberapa elemen dasar yang 

seharusnya ada dalam sebuah lanskap, yaitu pohon, bukit, tanah, air dan beberapa 

benda buatan manusia. Lanskap yang bagus adalah komposisi yang baik atas 

semua atau beberapa elemen di atas. Sementara menurut Alexander (2006), 

elemen dalam lanskap meliputi beberapa poin seperti: langit dan awan, gunung 

dan goa, hutan dan pohon, serta air dan refleksi. Di bawah ini merupakan 

penjelasan elemen-elemen lanskap tersebut. 

 

Gambar 2.9 Contoh Elemen Lanskap 
(Pencil Sketching, 2001) 
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1.  Pohon 

Menurut Wang (2001), pohon merupakan elemen terpenting dan juga yang tersulit 

untuk dibuat dalam sebuah lanskap. Hal ini terjadi karena pohon merupakan 

makhluk hidup dan pohon mengalami pertumbuhan seiring berjalannya waktu. 

Beberapa pohon menggugurkan daunnya ketika musim gugur, dan beberapa 

pohon menumbuhkan bunga ketika musim semi. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa perbedaan musim dapat mempengaruhi bentuk pohon tersebut. Spesies 

pohon tersebut juga dapat mempengaruhi bentuk batang dan daun pohon tersebut. 

Pohon yang tumbuh sendirian memiliki perbedaan bentuk dengan pohon yang 

tumbuh dengan pohon lainnya. Karakteristik tersebut dapat diketahui dengan 

observasi dan analisa. Alexander (2006) menambahkan bahwa dalam 

menggambar sebuah pohon, artist harus memiliki perasaan yang kuat terhadap 

massa. Ini diperlukan agar ketika artist menggambar sebuah pohon, pohon 

tersebut tetap menjadi benda 3 dimensi yang solid dan tidak larut dalam detil 

daun-daun. 

 

Gambar 2.10 Contoh Elemen Pohon dalam Lanskap 
(Pencil Sketching, 2001) 
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2. Landforms 

Menurut Wang (2001), landforms merupakan bukit, lembah dan dataran datar. 

Biasanya elemen-elemen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan digabungkan 

dengan elemen lainnya. Sebagai contoh, bukit biasanya disertai dengan lembah 

yang bersifat kontras tetapi melengkapi. Contoh lainnya adalah dataran datar yang 

disertai dengan bebatuan tinggi atau pegunungan di belakangannya. Hal ini 

menambahkan kesan layer kepada sebuah gambar yang pada akhirnya membuat 

gambar terlihat lebih menarik. 

 

Gambar 2.11 Contoh Elemen Landformdalam Lanskap 
(Pencil Sketching, 2001) 
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3.  Air 

Menurut Wang (2001), air biasanya dikaitkan dengan danau, sungai, waduk, air 

terjun maupun lautan. Dengan kata lain, air tidak bisa digambarkan secara sendiri, 

melainkan diperlukan tempat yang dapat bekerja menampung air. Contohnya 

adalah pantai, kolam renang, air mancur dan pinggiran sungai. Alexander (2006) 

menambahkan bahwa air adalah kaca alami. Dalam keadaan air yang sangat 

jernih, yang terlihat bukanlah warna dari air itu sendiri, melainkan pantulan dari 

apapun yang berada diatas, di sekitar, maupun dibawah air. Air yang keruh 

meminimalisasi pantulan benda-benda yang ada di sekitar air, tetapi tetap tidak 

ada warna asli air. Yang terlihat adalah warna lumpur endapan yang berada di 

dasar air yang keruh. 
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Gambar 2.12 Contoh Elemen Air dalam Lanskap 
(Pencil Sketching, 2001) 

 

4. Arsitektur 

Menurut Wang (2001), bentuk dasar dari pabrik merupakan kotak atau persegi 

panjang. Dalam arsitektur sendiri terdapat 2 plane: yaitu horizontal frame dan 

yang vertical plane. Yang termasuk dalam  horizontal frame adalah lantai, atap, 

meja dan lain-lain. Yang termasuk dalam vertical plane adalah tembok, jendela, 
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pintu dan lain-lain. Semua plane ini bergabung menjadi satu dan membuat sebuah 

ruang. Tergantung dari letak matahari, sebuah plane bisa terkena cahaya matahari 

sedangkan plane yang berada di sisi lainnya akan berada dalam bayangan.   

 

Gambar 2.13 Contoh Elemen Arsitektur dalam Lanskap 
(Pencil Sketching, 2001) 
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5. Langit dan Awan 

Menurut Alexander (2006), awan dapat menjadi peran pembantu dalam 

sebuah lukisan dan menambah kesan realis dalam sebuah lukisan, dan juga 

dapat menjadi fokus utama sebuah gambar. Awan harus digambar dengan 

pencahayaan, struktur dan bentuk yang kuat. Meskipun awan memiliki sifat 

yang mudah berubah bentuk, banyak awan yang memiliki struktur dan pola 

yang regular. Semakin dramatis dan mengesankan awan yang digambar, 

semakin besar juga struktur yang digambarkan. 

 

 

Gambar 2.14 Contoh Elemen Awan dalam Lanskap 
(Drawing and Painting Fantasy Landscapes and Cityscapes, 2006) 

 

6. Gunung dan Goa 

Menurut Alexander (2006), skala gunung yang besar ditambah komposisi 

antara gunung dan langit memberikan kebebasan bagi artist untuk 

memunculkan keindahan, drama dan ketajaman. Seorang artist dapat 

Perancangan Environment Desa..., Amadeus Prasthadi Gianugroho, FSD UMN, 2019 



 19 
 

memunculkan kesan dramatis, misterius ataupun kemegahan melewati 

pemandangan gunung. Contohnya, pegunungan yang menjulang tinggi dapat 

memunculkan kesan kesendirian di dunia dalam yang asing. Jika gambar yang 

sama ditambahkan cahaya matahari berwarna hangat, maka gambar tersebut 

dapat memunculkan kesan matahari pertama. Kemudian jika gambar yang 

sama ditambahkan awan-awan yang menutupi puncak gunung, maka gambar 

tersebut dapat memunculkan kesan misterius. 

 

 

Gambar 2.15 Contoh Elemen Gunung dalam Lanskap 
(Drawing and Painting Fantasy Landscapes and Cityscapes, 2006) 
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1.5. Style Semi Realis 

Menurut Demers (2002), style semi realis adalah style yang meniru esensi dunia 

nyata layaknya sebuah fotografi. Untuk dapat menggunakan style semi realis, 

seseorang harus memperhatikan kemampuan menggambar serta color palette 

yang akurat, serta kemampuan membiarkan detail pada jarak tertentu agar dapat 

menimbulkan kesan kedalaman. 

 

Gambar 2.16 Contoh Style Semi Realis 

(Non Non Biyori, 2013) 

 

 Dalam penggunaan style semi realis, detail dalam sebuah benda tidak perlu 

terlalu detil. Tujuan style semi realis adalah meniru dunia nyata, sehingga tidak 

memerlukan detail yang tajam. Untuk dapat menghasilkan style semi realis, 

seseorang juga harus memperhatikan bumps, reflection dan highlights agar 

menambah kesan nyata pada suatu benda. 
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1.6. Definisi Desa 

Menurut Simanungkalit et al. (2015), desa merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

pemerintahan, kepentingan masyarakat dan/atau hak tradisional yang diakui oleh 

Indonesia. Desa dibagi menjadi 3 menurut tingkat kemajuan mereka, yaitu desa 

tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri.  

1. Desa Tertinggal 

Adalah desa yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimun atau SPM 

dalam aspek sosial, infrastruktur, pelayanan umum dan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Desa Berkembang 

Adalah desa yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimun atau SPM 

tetapi belum menunjukan keberlanjutan. 

3. Desa Mandiri 

Adalah desa yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum atau SPM 

dan sudah menunjukkan keberlanjutan. 

 

1.6.1. Desa Wisata 

Menurut Simanungkalit et al. (2015), desa wisata adalah desa khusus yang 

merupakan destinasi wisata. Desa wisata menunjukan tema produk wisata utama 

dari desa tersebut seperti desa kerajinan, desa kreatif dan desa gerabah. Desa 

wisata dibagi menjadi tiga menurut tingkat kemajuannya, yaitu desa wisata 

embrio, desa wisata berkembang dan desa wisata maju. 
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1. Desa Wisata Embrio 

Desa ini merupakan desa yang memiliki potensial untuk menjadi desa wisata 

dan sudah ada gerakan dari penduduk untuk mengelola desa. 

2. Desa Wisata Berkembang 

Merupakan desa yang sudah di kelola masyarakat dan sudah ada upaya untuk 

mempromosikan desanya sebagai desa wisata. Serta sudah adanya 

pengunjung yang tertarik datang ke desa tersebut. 

3. Desa Wisata Maju 

Adalah desa yang sudah berkembang dan selalu dikunjungi oleh para 

wisatawan secara rutin. Desa ini juga sudah dikelola secara profesional dan 

sudah terbentuk forum pengelolanya, misalnya seperti Badan Usaha Milik 

Desa. 

Untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata, sebuah desa harus memenuhi 

beberapa syarat, seperti: 

1. Memenuhi persyaratan sebagai sebuah tempat wisata sesuai dengan UU 

No. 10 Tahun 2009 

2. Kegiatan pariwisata bersumber pada daya pedesaan 

3. Melibatkan partisipasi aktif wisatawan 

4. Berorientasi outdoor 

5. Menggunakan sumber daya manusia lokal 
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6. Memberikan penghargaan besar pada kearifan lokal 

7. Akses yang memadai untuk mencapai desa 

8. Memiliki komunitas yang peduli pariwisata 

 

 

Gambar 2.17 Desa Wisata Berkembang Karangbanjar, Purbalingga 
(http://www.tubasmedia.com/karangbanjar-desa-wisata-terbaik/) 

 

1.6.2. Desa Wisata Hijau 

Desa wisata hijau  merupakan generasi baru dari desa wisata. Desa wisata hijau 

memasukan konsep ekonomi hijau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta mengurangi risiko eksploitasi sumber daya alam yang sudah terbatas. 

Konsep ini menjamin keberlangsungan desa wisata itu sendiri karena konsep ini 

tidak merusak lingkungan, melainkan memperbaikinya. 

Desa wisata hijau juga dapat dikatakan sebagai desa wisata yang mengacu 

pada pelestarian lingkungan sekitar desa. Pengelola dapat mengombinasikan 
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kegiatan-kegiatan pariwisata dengan pelestarian alam dengan penerapan praktik 

pariwisata ramah lingkungan. (Simanungkalit et al., 2015). 

Tujuan utama membangun desa wisata hijau adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pariwisata 

2. Meningkatkan nilai sumber daya lokal melalui pariwisata 

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha pariwisata 

4. Mendorong prinsip pariwisata hijau 

 

Gambar 2.18 Desa Wisata Hijau Bilebante, Lombok, NTB 

(http://www.ulinulin.com/posts/desa-di-ntb-ditetapkan-sebagai-desa-wisata-hijau) 
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