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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Film animasi adalah jenis film yang disukai semua orang, dari anak anak hingga 

orang tua. Sayangnya, di Indonesia  film animasi yang ditayangkan di televisi 

nasional didominasi buatan luar Indonesia. Pada tahun 2009 Mendag mengatakan 

bahwa 90% film animasi yang tayang di Indonesia merupakan buatan luar. Hal ini 

tidak hanya berdampak buruk bagi dunia animasi Indonesia, namun juga kepada 

perkembangan anak. Hal ini disampaikan B. Guntarto dari Kritis Media untuk 

Anak (KIDIA), bahwa sebanyak 84% tayangan film animasi luar negeri sebagian 

besar diantaranya tidak layak dikonsumsi anak usia sekolah. Salah satu faktor 

ketidak layakan tersebut terdapat pada perbedaan budaya, karena budaya di luar 

negeri tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya di Indonesia. 

Banyak orang pun mengira bahwa semua film animasi yang tayang di 

televisi nasional merupakan buatan luar negeri, sehingga mereka mempunyai 

persepsi bahwa film animasi buatan luar negeri lebih menarik dibandingkan 

dengan film animasi buatan Indonesia. Dengan banyaknya jumlah pembuat 

animasi di Indonesia, sebenarnya animasi buatan luar bisa disaingi dan animator  

lokal dapat menjadi raja di negara sendiri.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Penulis memiliki pertanyaan penting untuk membuat proyek akhir tugas akhir ini, 

yaitu:  

a. Bagaimana pengaplikasian stereoscopy pada film animasi 3D dilakukan 

pada film animasi 2D? 

Ruang lingkup yang akan penulis bahas adalah bagaimana cara pengaplikasian 

teknik stereoscopy pada film animasi 2D. Film animasi 2D yang dimaksud adalah 

‘Kubil the Cat’. 

1.3. Batasan Masalan 

Batasan batasan untuk memfokuskan pada pembahasan penelitian proyek 

tugas akhir ini, antara lain:  

a. Pembahasan yang disajikan hanya fokus pada film ‘Kubil the Cat’. 

b. Peran penulis dalam proyek tugas akhir ini adalah sebagai 

stereoscopy compositor. 

c. Peran stereoscopy compositor dalam menciptakan efek kedalaman 

pada film ‘Kubil the Cat’. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Proyek tugas akhir ini bertujuan untuk membuat efek kedalaman 3D pada film 

animasi 2D melalui teknik stereoscopy. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1.5.1. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai hiburan bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa menikmati 

hiburan yang cocok dengan budaya Indonesia sendiri. Selain itu dapat juga 

dijadikan media pembelajaran terhadap anak anak melalui nilai nilai moral yang 

ditanamkan dalam film animasi ini. 

1.5.2. Bagi Industri Animasi Indonesia 

Memberikan suatu  inovasi yang baru bagi industri animasi Indonesia, serta 

memberikan persaingan yang sehat terhadap animator Indonesia yang lainnya. 

Sehingga para animator Indonesia semakin terpacu untuk menciptakan karya yang 

lebih baik lagi. 

1.5.3. Bagi Mahasiswa Indonesia 

Bermanfaat untuk memberikan contoh suatu  inovasi dalam film animasi, serta 

dapat mengetahui minat masyarakat Indonesia terhadap film animasi Indonesia. 
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