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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 3D 

Dalam bukunya, Beane (2012) menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap animasi 

yang dominan diproduksi menggunakan aplikasi 3D dinamakan animasi 3D. 

Dalam sebuah rumah produksi, orang yang bekerja secara spesifik membuat 

animasi 3D sering disebut dengan 3D artist. Dalam tahapan produksi, model-

model seperti tokoh dibuat pada tahap modelling dan rigging, yang kemudian 

model tersebut diberi warna pada tahap texturing. Selanjutnya, beberapa model 

seperti tokoh dan efek-efek lainnya digerakkan pada tahap animating dan visual 

effect. Adegan yang telah digerrakkan kemudian diberi cahaya agar tidak gelap, 

yakni pada tahap lighting. Selanjutnya, adegan yang telah selesai dibuat akan 

dikonversi menjadi runtutan gambar pada tahap rendering (Beane, 2012). 

 Animasi 3D banyak diterapkan dalam berbagai media. Banyak film dan 

serial televisi, hingga industri periklanan yang mulai menerapkan animasi 3D. 

Selain itu, animasi 3D juga banyak ditemukan dalam permainan elektronik atau 

yang sering juga disebut game. Animasi 3D menjadi daya tarik karena dapat 

menghibur. Oleh sebab itu, banyak produsen yang menjual karya mereka kepada 

komsumen melalui media. Meskipum demikian, seiring perkembangan zaman, 

animasi 3D tidak hanya diterapkan semata-mata hanya sebagai hiburan. Animasi 

dapat mempermudah pekerjaan para arsitek dalam merancang bangunan, serta 

membantu berbagai penelitian di bidang kesehatan (Beane, 2012). 
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Dalam sebuah produksi animasi, terdapat sebuah tatanan produksi yang 

patut diperjatikan oleh setiap orang yang bekerja di rumah produksi. Tatanan 

tersebut disebut pipeline. Pipeline dalam produksi animasi tersebut mencakup 

seluruh perangkat yang digunakan dalam proses produksi, baik lunak maupun 

keras. Tidak hanya itu, pipeline juga mencakup seluruh orang yang bekerja dalam 

rumah produksi, di mana mereka sangat bergantung dengan perangkat mereka 

dalam menciptakan karya animasi 3D. Tidak semua perangkat dibutuhkan dalam 

membuat animasi. Hal itu tergantung sesuai kebutuhan. Dalam sebuah produksi 

animasi, pipeline produksi yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi (Beane, 2012). 

2.2. Color Script 

Menurut White (2013), color script merupakan rangkaian gambar berwarna yang 

mewakili setiap adegan dalam film. Color script yang dibuat harus memiliki 

warna ataupun tata pencahayaan yang tepat sesuai dengan apa yang ingin 

ditunjukkan dalam film (h. 315). Menurut Sciretta (2009), color script dapat 

memberikan gambaran bagaimana rangkaian warna dapat berelasi dengan 

jalannya cerita. Menurut Blazer (2015), tidak diperkenankan merancang color 

script dengan memberi terlalu banyak warna karena dapat membingungkan mata. 

Membatasi penggunaan warna dapat meningkatkan fokus penonton terhadap 

jalannya cerita. 

 Menurut Blazer (2015), pembuatan color script diawali dengan pembuatan 

pre-color script (PCS). Pre-color script merupakan salah satu teknik pewarnaan 
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pada storyboard dengan menggunakan satu warna. Warna yang digunakan dalam 

pre-color script untuk setiap shot dapat sama, namun harus mampu mendukung 

suasana yang ada pada shot tersebut (Blazer, 2015, h. 58). 

 

Gambar 2.1. Pre-color script dan color script 

(Blazer, 2015) 

2.3. Tata Pencahayaan 

Menurut  Beane (2012), tata pencahayaan merupakan salah satu faktor penting 

dalam animasi 3D. Cahaya dapat memfokuskan suatu objek atau memberi kesan 

atau mood tertentu pada suatu adegan. Menurut beliau, tata pencahayaan yang 

baik mampu memperlihatkan objek secara detil dan tidak membuat objek tersebut 

tampak datar (flat). Dalam merancang pencahayaan, hal yang perlu diperhatikan 
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adalah intensitas dan arah datangnya cahaya itu sendiri. Terdapat beberapa jenis 

cahaya yang tersedia secara umum di beberapa software 3D, yakni spotlight, 

directiona lightl, omni, dan area light. 

1. Spotlight 

Spotlight merupakan salah satu jenis cahaya yang paling sering dipakai. 

Cahaya ini memancarkan cahaya dari satu titik yang kemudian menyebar 

membentuk sebuah kerucut. 

2. Directional Light 

Directional Light memancarkan cahaya secara lurus ke arah cahaya 

tersebut memancar. Salah satu contoh penggunaan directional light adalah 

pancaran cahaya matahari. 

3. Omni 

Omni memancarkan cahaya dari satu titik dan menyebar ke segala arah. 

Pola penyebaran cahaya omni menyerupai bentuk bola. 

4. Area Light 

Area light memancarkan cahaya dari sebuah permukaan, seperti jendela 

atau layar monitor, sehingga berbeda dengan spotlight yang hanya berasal 

dari satu titik. Cahaya dari area light juga menyebar seperti spotlight 

namun memberikan bayangan yang lebih halus dari cahaya lainnya. 
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2.4. Teori Warna 

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Kurt dan Osueke (2014), warna sering kali 

dikaitkan segala materi yang terlihat oleh manusia. Warna dapat mencakup merah, 

biru, hijau, dan sebagainya. Manusia dapat melihat banyak warna. Neitz, Kraft, 

dan Neitz (dalam Brunick & Cutting, 2014), warna dapat dijelaskan secara ilmiah. 

Warna dapat terlihat karena adanya cahaya yang masuk ke mata. Cahaya tersebut 

kemudian diterima dan diolah oleh sebuah sel dalam mata (photoreceptor) sebagai 

spektrum cahaya. Spektrum cahaya itulah yamg membuat manusia dapat melihat. 

Selama ada cahaya yang memancar dan memantul pada setiap benda, maka 

manusia akan selalu melihat warna. (Day & Rich, dalam Kurt & Osueke, 2014). 

2.4.1. Pengelompokkan Warna 

Warna memiliki beragam jenis. Dalam sebuah teori yang dikemukakan oleh 

Edwards (2004), terdapat tiga elemen utama dalam warna. Ketiga elemen tersebut 

meliputi hue, saturation, dan value. Hue dapat dideskripsikan sebagai warna 

pokok dan mendasar pada roda warna. Hue mencakup warna merah, hijau, 

kuning, dan berbagai turunannya. Saturation merupakan sebuah pengukuran yang 

berkaitan dengan intensitas cahaya. Semakin rendah saturasi warna, maka warna 

tersebut menyerupai warna abu-abu. Sebaliknya, semakin tinggi saturasi warna, 

maka warna tersebut menyerupai warna dasar dalam hue. Value merupakan 

pengukuran warna berdasarkan tingkat kecerahan dari warna tersebut. Semakin 

tinggi value suatu warna, maka warna tersebut semakin cerah dan memutih. 
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Sebaliknya, semakin rendah value warna, maka warna tersebut semakin gelap dan 

menghitam (Edwards, 2004). 

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bleicher (2012), warna dapat dengan 

mudah dikelompokkan apabila dilihat dengan menggunakan roda warna. Roda 

warna adalah rangkaian warna-warna pokok yang berjajar membentuk sebuah 

lingkaran. Setiap jumlah warna yang ada pada roda warna harus dapat dibagi tiga, 

sesuai dengan jumlah warna dasar. Pada umumnya, roda warna yang paling 

banyak digunakan memiliki 12 hingga 48 warna. Dalam sebuah roda warna, 

terdapat tiga macam jenis warna sesuai dengan eksistensi warna tersebut. Warna 

tersebut dibagi menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. 

1. Warna Primer 

Warna premier merupakan warna-warna pokok yang tidak memiliki warna 

pembentuk (Aves & Aves, dalam Kurt & Osueke, 2014, h. 3). Warna 

primer berdiri sendiri secara alami karena tidak ada pencamuran warna 

wang dapat menghasilkan warna-warna primer. Warna primer dalam roda 

warna adalah merah, biru, dan kuning. 

2. Warna Sekunder 

Warna sekunder merupakan warna-warna yang tidak berdiri sendiri, di 

mana warna-warna tersebut dihasilkan dengan mencampurkan berbagai 

warna primer (Kurt & Osueke, 2014). Warna sekunder mencakup warna 

jingga (pencampuran merah dan kuning), hijau (pencampuran biru dan 

kuning), dan nila (pencampuran biru dan merah). 
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3. Warna Tersier 

Warna tersier juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dihasilkan 

dengan menggabungkan warna primer dengan sekunder (Kurt & Osueke, 

2014). Menurut Brunick & Cutting (2014), warna primer meliputi lime 

(gabungan hijau dan kuning), ungu (gabungan merah dan nila), saffron 

(gabungan merah dan jingga), lavender (gabungan biru dan nila), amber 

(gabungan kuning dan jingga), dan turquois (gabungan biru dan hijau). 

 

Gambar 2.2. Contoh roda warna 12 hue 

(Bleicher, 2012) 

2.4.2. Temperatur Warna 

Temperatur warna tidak mengukur berdasarkan suhu, melainkan tingkat intensitas 

dari warna-warna yang ada. Temperatur warna dibedakan menjadi warm color 

dan cool color. Warm color pada umumnya memilki intensitas yang lebih cerah 

sehingga mereka terlihat lebih mencolok. Warm color meliputi merah-magenta, 

merah, jingga, kuning (Block, 2008).Warna-warna dalam warm color sangat 

sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk meningkatkan 

nafsu seseorang atau membuat orang berdebar-debar. Warm color seperti merah 
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memiliki sifat yang dapat menggoda selera, sehingga sering terlihat dalam 

berbagai restoran cepat saji. Selain itu, dengan sifat warnanya yang mencolok, 

warna primer juga sering terlihat pada rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat 

dengan mudah dilihat (Berman, dalam Brunick & Cutting, 2014). 

Bebanding terbalik dengan warm color, cool color memiliki intensitas 

cahaya yang gelap sehingga tidak terlalu mencolok. Cool color meliputi biru-

magenta, biru, hijau, cyan, dan kuning-hijau (Block, 2008). Karena memiliki sifat 

yang kurang menonjol, warna-warna yang termasuk cool color pada umumnya 

lebih nyaman dilihat daripada warm color. Meskipun demikian, warna-warna 

dalam cool color dapat membuat seseorang mengurung niat makan mereka. 

Warna biru sebagai cool color, serta dengan sifatnya yang menenangkan, sering 

terlihat pada tembok kantor untuk mengurangi tekanan psikis yang ada. Selain 

warna biru, warna hijau juga sering terlihat pada ornamen-ornamen kantor seperti 

tanaman yang diyakini dapat membawa kesejukan alami (Hemphill, dalam 

Brunick & Cutting, 2014). 

Menurut Bleicher (2012), temperatur warna dapat berubah. Hal tersebut 

tergantung pada tingkat intensitas pada warna tersebut. Selain itu, temperatur 

warna juga dapat berubah jika diletakkan bersamaan dengan suatu warna yang 

lebih dominan dengan temperatur tertentu. Sebagai contoh, warna kuning adalah 

warm color. Meskipun demikian, bila warna tersebut diletakkan pada lingkungan 

yang dominan berwarna hijau (cool color), maka warna tersebut akan berubah 

menjadi cool. Warna hijau tersebut tentunya harus lebih dominan dibangingkan 

warna kuning. Sebaliknya, warna warna hijau adalah cool color. Meskipun 
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demikian, bila warna tersebut bertemu dengan warna ungu (warm color), maka 

warna tersebut akan tampat terlihat menjadi warm color, yang tentunya warna 

ungu tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan warna hijau. 

2.4.3. Harmonisasi Warna 

Dalam buku yang ditulis oleh Bleicher (2012), ketika beberapa warna yang ada 

dalam roda warna dikelompokkan ke dalam suatu rangkaian warna, maka tercipta 

sebuah harmonisasi warna atau color harmony. Warna-warna tersebut terkumpul 

menjadi satu kesatuan sehingga membentuk sebuah komposisi warna yang baru. 

Peletakkan warna-warna yang berjajar membentuk sebuah lingkaran dapat 

memudahkan pengelompokkan harmonisasi warna, yakni dengan merelasikan 

antara beberapa hue yang ada pada roda warna tersebut. Menurut Bleicher (2012), 

terdapat beberapa jenis pengelompokkan warna berdasarkan harmonisasinya: 

1. Warna Monokromatik 

Warna monokromatik merupakan satu-satunya jenis harmonisasi yang 

tidak mengadopsi lebih dari satu hue. Pengelompokkan warna ini lebih 

terfokus pada tingkat intensitas dari warna tersebut, yakni tint dan shade. 

Tint membuat hue menjadi lebih cerah, sementara shade membuat hue 

menjadi lebih gelap. Warna-warna monokromatik terkadang dapat dilihat 

melalui film untuk mencuptakan suasana yang harmonis. Meskipun 

demikian, terkadang warna monokromatik sering dianggap membosankan 

karena sifatnya yang homogen, meskipun tidak selalu. 
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Gambar 2.3. Shade, hue, dan tint dalam warna monokromatik 

 (Bleicher, 2012) 

2. Warna Analogus 

Warna analogus terkenal dengan sifat warnanya yang saling bermiripan 

sehingga tidak menimbulkan suatu perbedaan warna yang signifikan. 

Kelompok warna ini merujuk pada hue yang letaknya tepat berdampingan 

satu sama lain. Bila menggunakan roda warna dengan 12 warna, warna 

analogus biasanya dipilih berdasarkan 3 hue yang terletak berdampingan. 

Meskipun demikian, karena perbedaan warnanyanya yang tidak terlalu 

signifikan, warna analogus terkadang menjadi sulit untuk dibedakan 

(Bleicher, 2012). 

 

Gambar 2.4. Contoh warna analogus 

 (Bleicher, 2012) 
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3. Warna Komplementer 

Ketika melihat dua warna yang sangat berbeda antara satu dengan yang 

lainnya, maka tidak lain warna-warna tersebut merupakan bagian dari 

warna komplementer. Warna komplementer merujuk pada hue yang 

letakknya saling berlawanan dalam roda warna. Karena letakknya yang 

berlawanan, warna ini akan selalu menunjukkan perbedaan warna yang 

signifikan. Selain warna komplementer pada umumnya, terdapat versi lain 

dari warna komplementer, yakni komplementer terurai dan komplementer 

ganda. Bila warna komplementer pada umumnya menggunakan 2 hue, 

warna komplementer terurai menggunakan 3 hue. Meskipun demikian, 

warna tersebut tetap terletak saling berlawanan. Warna ini menggunakan 1 

hue pada satu sisi dan 2 hue pada sisi lainnya. Pengambilan warna 

komplementer ini populer dengan bentuk penunjukkan warnanya yang 

menyerupai huruf “Y”. Komplementer ganda merupakan gabungan dari 

beberapa komplementer umum (Bleicher, 2012). 

     

Gambar 2.5. Contoh komplementer kontras, terurai, dan ganda 

(Bleicher, 2012) 
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4. Warna Triad 

Warna triad dikenal dengan cara penunjukkan warnanya yang merujuk 

pada 3 hue. Berbeda dengan komplementer terurai, warna triad menunjuk 

pada warna dengan jarak yang sama pada setiap warnanya. Logo sebuah 

perusahaan otomotif Mercedez-Benz merupakan salah satu contoh yang 

paling dekat untuk merepresentasikan penunjukkan warna triad. 

Menggabungkan ketiga warna yang ditunjuk akan menghasilkan sebuah 

segitiga sama sisi. Warna triad pada umumnya akan membagi antara 

warna primer atau sekunder (Bleicher, 2012). 

 

Gambar 2.6. Contoh warna triad 

(Bleicher, 2012) 

2.5. Psikologi Warna 

Dalam teori yang dikemukakan oleh Wright (dalam Kurt & Osueke, 2014), 

psikologi warna tercipta karena ada adanya reaksi pikiran manusia terhadap warna 

yang mereka lihat. Reaksi yang mereka tangkap tersebut kemudian dikaitkan 

dengan emosi atau pikiran logis tertentu yang ada dalam diri manusia. Psikologi 
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warna murni berdampak pada emosi dan pikiran manusia, sehingga tidak 

menyangkut hal-hal eksternal manusia seperti kondisi fisik atau budaya mereka. 

Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa psikologis warna merupakan hal 

yang tidak serupa bila dibandingkan dengan simbolisme warna. Menurutnya, 

simbolisme warna lebih mempelajari penekanan emosi manusia secara umum 

dalam suatu warna. 

 Wright (dalam Kurt & Osueke, 2014) memilah sejumlah warna menjadi 4 

bagian yang ia sebut dengan warna psikologi yang utama. Warna-warna tersebut 

terdiri dari merah, kuning, hijau, dan biru. Beliau menjelaskan bahwa setiap 

warna utama tersebut memiliki hubungan yang seimbang dengan warna-warna 

lainnya, yang dapat mengantarkan sebuah makna yang timbul dari pikiran, emosi, 

dan raga manusia. Berikut merupakan penjelasan warna utama secara rinci: 

1. Merah 

Secara ilmiah, warna merupakan bagian dari cahaya. Spektrum atau 

gelombang cahaya terpanjang terkandung dalam warna merah. Oleh sebab 

itu, warna merah dikenal sebagai warna yang sangat mencolok. Warna 

merah dapat memancing respon manusia dengan cepat, bahkan lebih cepat 

bila dibandingkan dengan warna lainnya. Secara positif, warna merah 

yang terkesan mencolok dapat memberikan makna gagah, semangat juang, 

dan sifat maskulin manusia. Secara negatif, warna merah dapat memberi 

kesan tragis seperti pemberontakan, atau rasa tegang pada suatu hal (Kurt 

& Osueke, 2014). 
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2. Hijau 

Warna hijau sering dianggap sebagai warna natural karena berasal dari 

alam. Kesan naturan tersebut kemudian direpresentasikan manusia sebagai 

hal yang menyejukkan. Warna hijau pada sering dikaitkan dengan hal 

yang menyegarkan, seimbang, atau sesuatu yang harmonis. Warna hijau 

yang menyegarkan dapat memudahkan manusia untuk beradaptasi dengan 

lingkungan baru. Oleh sebab itu, bayak tempat-tempat umum yang 

memiliki hiasan-hiasan tanaman di tempat mereka agar orang-orang dapat 

membiasakan diri dengan tempat tersebut. Meskipun demikian, warna 

hijau juga dapat memberikan makna negatif seperti memberikan kesan 

hambar, memancing suasana bosan, serta membuat suasana menjadi kacau 

bila disalahgunakan (Kurt & Osueke, 2014). 

3. Biru 

Bila melihat warna biru pada sebuah lanskap, tentunya yang sepintas 

terpikirkan adalah kesan futuristik. Warna biru mampu membawa kesan 

intelektual dan hal-hal logistik manusia. Warna biru membuat seseorang 

merasa tenang dan nyaman, berbanding terbalik dengan warna merah yang 

membuat hati berdebar-debar. Warna biru sangat membantu seseorang 

untuk menjernihkan pemikiran mereka. Selain itu, warna biru yang lebih 

pudar seperti warna langit dapat menciptakan suasana yang menenangkan, 

sekaligus dapat meningkatkan atau memulihkan konsentrasi seseorang 

(Kurt & Osueke, 2014). 
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4. Kuning 

Eiseman (dalam Kurt & Osueke, 2014) menjelaskan bahwa spektrum 

cahaya terkuat jatuh pada warna kuning. Karena intensitasnya yang tinggi, 

warna kuning membawa suasana menjadi cerah, sehingga sering dianggap 

sebagai warna yang menghibur, ramah, dan terbuka dengan dunia luar. 

Warna kuning yang menyenagkan sering dikaitkan dengan situasi yang 

lucu atau mengandung unsur komedi. Selain itu, pada abad ke-19, harapan 

dan sikap optimis sering dilambangkan dengan warna kuning. Menurut 

Wright (dalam Kurt & Osueke, 2014), warna kuning yang cerah dapat 

dikaitkan dengan emosi, martabat manusia, dan hal-hal yang kreatif. 

Uniknya, warna ini sangat jarang dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti 

putus asa, suasana yang melankolis, atau hal yang bertentangan dengan 

makna menyenangkan (Kurt & Osueke, 2014). 

Dalam buku yang ditulis oleh Edwards (2004), setiap warna memegang 

makna-makna tertentu, sesuai dengan persepsi manusia akan warna tersebut. 

Manusia sering mengaitkan budaya dan kondisi sosial mereka ke dalam warna. 

Pemaknaan warna-warna tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Hitam 

Warna hitam identik dengan suasana yang surap. Warna hitam adalah 

warna gelap, membuat warna-warna lainnya menjadi gelap. Oleh sebab 

itu, orang-orang Barat sering mengaitkan hitam dengan hal-hal suram 

seperti kematian, kejahatan, pembawa hal buruk, serta rasa duka. 
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Meskipun demikian, penduduk Mesir Kuno menganggap warna hitam 

sebagau warna yang dapat memberikan kesuburan karena warna tersebut 

identik dengan warna tanah mereka. 

2. Putih 

Putih sering direpresentasikan dengan hal-hal yang sakral atau suci. Warna 

putih yang dianggap suci dapat menggambarkan kepolosan seseorang. 

Warna putih terkadang terlihat pada pakaian putih yang biasa dimaknai 

sebagai lambang kesederhanaan, serta hawa dingin seperti musim salju. 

3. Merah 

Sebagai warna yang sering dianggap perkasa, warna merah mampu 

menjabarkan marabahaya, rasa sakit, serta rasa percaya diri dan semangat 

seseorang. Warna merah yang mencolok dapat memberi kesan yang 

menggoda atau bahkan suasana ketika berperang. 

4. Kuning 

Sebagai warna yang menunjukkan terbitnya matahari, warna kuning 

memberikan suasana yang hangat, ceria, puas, dan kaya akan harta. Warna 

kuning merupakan salah satu warna yang mencolok, sehingga sering 

terlihat dalam rambu-rambu lalu-lintas sebagai tanda hati-hati. Meskipun 

demikian, terkadang warna kuning dapat membawa sifat pengecut. 

5. Biru 

Sebagai warna yang menghiasi laut dan langit, warna biru sering dikaitkan 

dengan suasana yang menenangkan. Warna biru juga terkadang dapat 
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dapat membawa rasa damai, bebas, dan maskulin. Selain itu, logo sebuah 

perusahaan komputer IBM juga terkenal menggunakan warna biru untuk 

menjelaskan karakteristik mereka yang penuh inovasi. Dengan kata lain, 

warna biru juga mampu membawa dampak positif yang berkaitan dengan 

kemajuan teknologi. 

6. Jingga 

Matahari dan api merupakan warna jingga yang sering dianggap mampu 

menambah tenaga dan menonjol. Warna jingga dapat menimbulkan rasa 

panas, meskipun tidak sepanas warna kuning sehingga lebih terkesan 

menghangatkan. Selain itu, warna jingga juga dapat menggambarkan 

perilaku sembrono, tidak serius, atau perbuatan jahil. Warna jingga juga 

sering dikaitkan dengan musim gugur dan perayaan Halloween. 

7. Hijau 

Hijau sering ditaitkan dengan warna-warna natural. Oleh sebab itu, hijau 

sering diartikan sebagai warna yang menyegarkan dan dapat memberikan 

kesuburan. Selain itu, warna hijau juga menggambarkan pertumbuhan, 

rasa sejahtera, serta rasa aman. 

8. Ungu 

Pada abad pertengahan, warna ungu merupakan warna yang paling sulit 

didapatkan. Oleh karena itu, warna ungu hanya dimiliki oleh bangsawan-

bangsawan pada masa itu. Warna ungu yang langka menyebabkan warna 

tersebut memberikan kesan yang mewah dan royal. 
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9. Pink (Merah Muda) 

Segala hal yang berhubungan dengan fiminin sering dikaitkan dengan 

warna pink, seperti pada lambang kanker payudara. Warna pink terkadang 

juga dapat memberikan kesan nakal dan sensual. 

10. Cokelat 

Warna cokelat merupakan perpaduan antara jingga dengan biru atau hitam. 

Secara psikologi, warna memiliki intensitas warna yang rendah sehingga 

sering disebut sebagai warna yang suram. Warna cokelat juga dapat 

menggambarkan sesuatu yang menyedihkan atau kehilangan konsenterasi. 

11. Abu-abu 

Abu-abu merupakan warna yang lebih gelap dari putih, namun lebih cerah 

dari hitam. Warna abu-abu sering dikaitkan dengan hal-hal yang membuat 

depresi dan membosankan, sehingga membuat suasana menjadi suram. 

Warna abu-abu terkadang juga memberikan kesan usang (rambut putih). 

2.6. Warna dalam Film 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Pracihara (2016), terdapat beberapa elemen 

penting yang membentuk sebuah film. Salah satu elemen tersebut adalah warna. 

Warna dapat menciptakan suasana atau keadaan tertentu, sehingga membuatnya 

menjadi sebuah daya tarik bagi penonton. Warna dapat menekankan sebuah emosi 

yang ingin disampaikan dalam setiap adegan film. Menurut Block (2007), warna 

dapat menyampaikan suasana, mood, serta struktur cerita. Penggunaan warm 

lighting dan cool lighting dalam setiap perancangan sinematik dapat memberikan 
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kesan emosional bagi penontonnya. Dengan menggunakan warm lighting, suasana 

akan terasa lebih aman, sementara cool lighting dapat mengantar suasana menjadi 

berbahaya. Meskipun demikian, Botkin (2009) menjelaskan bahwa warna dingin 

tidak selalu memberikan rasa aman, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut 

terlihat pada film Black Hawk Down (2001). 

 

Gambar 2.7. Warna hangat yang menandakan bahaya 

(www.isaacbotkin.com) 

Dalam film Black Hawk Down (2001), terdapat adegan tentara Amerika 

Serikat yang sedang menuju lokasi perang di Mogadishu. Botkin (2009) 

menjelaskan bahwa adegan tersebut diwarnai dengan cahaya matahari yang 

terlihat hangat dan berwarna kecokelatan. Menurut beliau, warna hangat pada 

adegan tersebut bukan merupakan sesuatu yang aman karena banyak terjadi hal-

hal buruk pada adegan tersebut. Bila warm lighting menandakan sesuatu yang 

berbahaya, maka sebaliknya, cool lighting terlihat memberikan rasa aman pada 

adegan film (Botkin, 2009). Hal tersebut dijelaskan oleh Botkin (2009) pada 

adegan tentara Amerika Serikat yang sedang bersembunyi di sebuah bangunan 

yang ditinggalkan. Menurut beliau, adegan tersebut dipenuhi dengan cool lighting 
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yang dapat membuat penonton berpikir bahwa tempat tersebut merupakan tempat 

yang aman dibandingkan lokasi perang yang cenderung berwarna kecokelatan. 

(Botkin, 2009). 

 

Gambar 2.8. Warna dingin yang membawa rasa aman 

(www.isaacbotkin.com) 

Menurut Pratista (2017), setiap warna pada film tentunya berbeda-beda. 

Hal tersebut tergantung dari jenis film yang dibuat, mulai dari tema, genre, lajur 

cerita, hingga hal-hal yang diinginkan oleh sang pembuat film. Salah satu teknik 

memberikan sebuah tone pada film adalah teknik color grading. Teknik ini pada 

umumnya dilakukan pada tahap pascaproduksi, yakni dengan memberikan warna 

yang mengacu pada cerita yang ingin disampaikan. Perancangan color grading 

dalam sebuah film dapat menciptakan sebuah emosi atau suasana tertentu pada 

film tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari film-film yang di buat oleh Zack 

Synder, di mana pada umumnya memiliki warna yang gelap dan kontras. 

Beberapa film yang beliau buat antara lain Batman v Superman: Dawn of Justice, 

Sucker Punch, serta 300. 
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Berdasarkan sebuah video esai yang berjudul “Color in Storytelling”, 

Lewis Bond (2015) menjelaskan bahwa harmonisasi warna dapat membangun 

sebuah makna pada film. Penggunaan warna alanogus dapat dilihat dalam film 

Moonrise Kingdom (2012), di mana film tersebut memiliki perpaduan warna yang 

tidak terlalu kontras satu sama lain, sehingga nyaman untuk dipandang. Warna 

analogus dapat menekankan suatu kondisi dalam film sehingga penonton dapat 

terfokus terhadap suasana yang terjadi. Selain itu, penggunaan warna analogus 

juga cocok diberikan pada film yang memiliki kesan nostalgia. 

Penggunaan warna komplementer menggunakan perpaduan warna yang 

bersimpangan yang dapat memberikan kesan harmonis pada film. Meskipun 

demikian, penggunaan warna komplementer juga dapat dilihat dari film 

Apocalypse Now (1979). Film tersebut menggunakan warna komplementer yang 

didominasi oleh warna kuning untuk memberikan suasana yang berbahaya. Oleh 

sebab itu, selain membuat kesan yang harmonis, warna komplementer dapat 

membawakan cerita dengan kesan suram (Bond, 2015). 

Menurut Pracihara (2016), warna dapat mendukung dalam membentuk 

watak atau karakteristik dari setiap tokoh film. Hal tersebut beliau jelaskan 

berdasarkan observasi yang dilakukan pada film Hero (2002). Pada film tersebut, 

terdapat adegan dua wanita yang sedang berkelahi satu sama lain. Adegan tersebut 

didominasi oleh warna merah yang mengundang kemarahan dari setiap tokoh 

tersebut. Selain itu, terdapat adegan peperangan yang didominasi oleh warna biru, 

merepresentasikan suasana perang yang terkesan dingin atau kejam. 
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Gambar 2.9. Warna merah dan biru dalam film Hero (2002) 

(Pracihara, 2016) 

2.7. Emosi dan Warna 

Banyak orang yang tentunya ingin merasakan kebahagiaan. Orang yang bahagia 

biasanya akan merasa nikmat atau gembira. Rasa nikmat berasal dari suatu 

keadaan yang dianggap menguntungkan secara fisik atau bermanfaat. Sementara 

itu, rasa gembira datang dari sesuatu yang dianggap menarik. Dalam suatu situasi, 

ketika orang merasakan hal yang menarik, mereka akan menganggap diri mereka 

terlibat ke dalam hal tersebut, membuat mereka menjadi perhatian. Selain dari 

situasi yang dianggap menarik atau menguntungkan, rasa bahagia juga sering 

dialami ketika seseorang merasa lega akan suatu hal, di mana membuat mereka 

menjadi lebih percaya diri (Ekman & Friesen, 2003). 

 Sebaliknya, sedih merupakan perasaan yang ingin dihindari banyak orang. 

Rasa sedih akan dialami seseorang sebagai respon ketika mereka mengalami rasa 

duka. Rasa duka tersebut biasanya dialami seseorang karena merasa kecewa, 

putus asa, atau kehilangan hal yang mereka cintai. Rasa sedih berbeda dengan 

menangis, di mana menangis lebih diartikan sebagai sebuah tindakan untuk 

mengekspresikan duka seseorang. (Ekman & Friesen, 2003). 
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Plutchik (dalam Karimova, 2017) membagi emosi menjadi 8 emosi dasar, 

yakni senang, sedih, marah, takut, jijik, percaya, antisipasi, dan terkejut. Plutchik 

juga menjelaskan bahwa setiap emosi memiliki tingkat intensitas berdasarkan 

ringan-kuatnya sebuah emosi. Dalam roda emosi yang dibuat Plutchik, semakin 

ringan suatu emosi, maka akan diberi warna cerah, sebaliknya, bila emosi semakin 

kuat, maka akan diberi warna yang semakin gelap. Selain itu, setiap emosi 

memiliki lawan emosi yang terletak secara berseberangan, yakni sedih dengan 

senang, antisipasi dengan terkejut, percaya dengan jijik, marah dengan takut. 

Selain itu, setiap emosi yang berdampingan juga dapat dikombinasikan menjadi 

sebuah emosi baru (Plutchik, dalam Karimova, 2017). 

 

Gambar 2.10. Roda warna Plutchik 

(positivepsychologyprogram.com) 
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