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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Film-film animasi dengan berbagai tema semakin marak membanjiri bioskop dan 

layar televisi selama 25 tahun terakhir. Dengan penonton yang beragam mulai dari 

anak kecil hingga orang dewasa, film animasi, terutama yang menggunakan 

teknik 3 dimensi,menjadi sangat populer bahkan menyaingi kepopuleran film live 

action. Hal ini terbukti dengan keberhasilan film animasi Wreck-It Ralphproduksi 

Disney menduduki peringkat teratas dari daftar box office di Amerika Serikat dan 

Kanada pada minggu pertama bulan November 2012, seperti dilaporkan oleh 

Maya Sofia (Vivanews, 2012). Berdasarkan artikel yang diterbitkan tanggal 26 

Maret 2013 di situs Filmonic, film animasi The Croods produksi Dreamworks 

juga menempati peringkat teratas box office internasional pada minggu keempat 

bulan Maret 2013. 

Kepopuleran film animasi membuat para animator dan studio-studio 

animasi semakin bergairah dalam berkarya dan terus membuat inovasi. Tidak 

terkecuali di Indonesia. Kemunculan film animasi pendek Pada Suatu Ketika oleh 

Lakon Animasi di dunia maya pada akhir tahun 2011 sempat menghembuskan 

harapan baru akan kebangkitan animasi Indonesia. Berita ini disampaikan oleh 

Wicaksono Surya Hidayat dalam sebuah artikel di situs Kompas. Tidak lama 

setelah itu, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bekerjasama dengan Dreamlight 

World Media dan Sony Music Entertainment Indonesia membuat film 
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animasi high definition (HD) untuk layar televisi pertama di Indonesia (Kompas, 

2012). Dan pada tahun 2013, sebuah film animasi serial berjudul Garuda Riders 

besutan Animotion Academy yang bermarkas di Bandung akan segera dirilis 

(Kompas, 2013). 

Rini Sugianto, animator asal Indonesia yang turut mengerjakan animasi 

untuk game dan film seperti Adventures of Tin Tin dan The Hobbit, melalui 

artikel di situs Kompas mengatakan bahwa Indonesia memiliki talenta yang 

sangat banyak dalam animasi, namun yang dibutuhkan bukan hanya talenta 

namun pengetahuan mengenai produksi animasi (Kompas, 2011). 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis berusaha membuat sebuah film 

animasi pendek dengan teknik 3 dimensi. Salah satu faktor yang membuat sebuah 

film menjadi menarik adalah karakter-karakter/ tokoh yang ada dalam film 

tersebut.Tokoh dalam film, terutama tokoh utama, harus mempunyai keunikan 

sehingga mudah diingat oleh penonton dan dibedakan dengan tokoh lainnya 

dalam film tersebut. Jika tokoh didesain dengan benar, penonton dapat langsung 

menebak sifat (protagonis/ antagonis) dan kemampuan yang dimiliki oleh tokoh 

tersebut hanya dengan melihat penampilan luarnya, tanpa si pembuat film harus 

mendeskripsikannya kepada penonton terlebih dahulu. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis menemukan  rumusan masalah 

utama yaitu: 

1. Bagaimana desain tokoh dalam proyek Armobyte? 
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2. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mendesain tokoh dalam 

proyek Armobyte? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam laporan ini, penulis membatasi pembahasan tugas akhir sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan desain tokoh Armo-001 dan Virobugs dalam proyek 

Armobyte dimulai dari konsep, sketsa sampai 3D modeling, termasuk 

texturing. 

2. Tokoh yang didesain adalah tokoh utama berwujud manusia (Armo-001) dan 

monster robot (Virobugs). 

3. Desain akan menerapkan genre science fiction. 

 

1.4.  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Mendesain tokoh dalam proyek Armobyte. 

2. Mengimplementasikan desain tokoh ke dalam film animasi 3D. 

 

1.5.  Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat dapat memahami proses desain tokoh dalam proyek 

Armobyte secara mendetail. 

2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
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Menambah pengetahuan dan menjadi referensi dalam mendesain tokoh, 

terutama bagi mahasiswa yang akan mengambil topik tugas akhir yang sama. 

3. Bagi Penulis  

Menjadi sarana bagi penulis untuk mengasah kreatifitas dan skill dalam 

mendesain tokoh yang menarik, serta menjadi portfolio untuk memasuki 

dunia kerja. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian dan 

perancangan tokoh yang akan dilakukan penulis. Dari permasalahan tersebut 

penulis memfokuskan ke dalam rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori/ literatur yang mendasari penelitian dan proses 

mendesain karakter serta hal-hal yang digunakan sebagai inspirasi dan 

referensi. 

 

BAB III  

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

Memuat desain karakter secara lengkap sesuai batasan masalah mulai dari 

tahap praproduksi, produksi, hingga pasca-produksi. 
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BAB IV  

ANALISA 

Berisi analisis dan pembahasan mengenai alasan-alasan dan fungsi 

keputusan yang diambil 

 

BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh penulis selama proses 

penelitian dan mendesain karakter, serta beberapa saran untuk pembaca 

yang berhubungan dengan desain karakter. 
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