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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini Indonesia telah memiliki banyak animator handal. Tak sedikit 

dari mereka telah berhasil bekerja di luar negeri. Hal ini diungkapkan di 

Harian Kompas.com tertanggal 15 Desember 2011, oleh Wicaksono Surya 

Hidayat, bahwa Indonesia memang memiliki banyak talenta animasi, bahkan 

diantaranya telah berkiprah di tingkat dunia. Seperti contohnya Rini Sugiarto 

yang merupakan salah satu animator film animasi The Adventure of Tintin, 

yang diproduksi dari WETA Digital. Perusahaan ini menghasilkan beberapa 

animasi ternama salah satunya Avatar, film penggabungan dari animasi dan 

live action yang ber-genre sci-fi. 

 Dalam film Avatar, terdapat banyak makhluk hidup baru yang menarik 

dan unik ditonjolkan disana. Pemandangan-pemandangan memukau yang 

tidak akan ditemukan di bumi diperlihatkan disana, serta tumbuhan-tumbuhan 

unik dalam berbagai ragam dan ukuran. Dari sanalah para penonton mulai 

terbangun rasa kagum dan cintanya terhadap dunia itu. 

 Setelah film Avatar ditayangkan di layar lebar, diterbitkanlah buku The 

Art of Avatar yang memberikan informasi tentang berbagai konsep dan 

rancangan yang ada dalam film tersebut.  

 Environment merupakan salah satu elemen yang penting dalam 

animasi karena mendukung suasana cerita. Latar belakang yang ada dalam 
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suatu animasi dapat menggambarkan keadaan sekeliling karakter sehingga 

penonton dapat ikut berada di dalam cerita. 

 Maka dari itu penulis dan beberapa mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara lainnya membuat sebuah tugas akhir yaitu sebuah animasi trailer 

dan sebuah buku concept book yang berisi konsep ide, karakter, hewan dan 

environment dalam sebuah film animasi 2D yang berjudul “Iys dan Petualang 

di Hutan Mitsik”. Penulis akan secara khusus membahas tentang pembuatan 

environment yang ada dalam animasi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, penulis menyimpulkan perumusan masalah adalah 

bagaimana merancang environment dalam animasi 2D “Iys dan Petualang di 

Hutan Mitsik”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi pembahasan dalam proyek tugas akhir yaitu: 

1. Pembahasan mengenai seluruh environment termasuk pembuatan 

konsep, sketsa hingga perwarnaan yang digunakan dalam film animasi 

“Iys dan Petualang di Hutan Mitsik”.  

2. Metode merancang seluruh environment fantasi yang dipengaruhi 

perspektif, lighting, dan warna untuk animasi. 

3. Jumlah set bangunan yang akan dibahas penulis terdapat empat lokasi 

utama, yaitu di Desa Anob, Desa  Ingte, Hutan Mitsik dan gerbang 

Kota Guntara. 
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4. Pembahasan tentang proses penganimasian background dalam animasi 

tidak termasuk ke dalam pembahasan penulis. 

5. Pembahasan tentang karakter desain dan hewan tidak termasuk dalam 

pembahasan penulis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang environment dengan penerapan teknik menggambar realis 

dan fantasi, serta menggunakan teori lighting, perspektif dan color 

theory yang cocok untuk film animasi 2D yang berjudul “Iys dan 

Petualang di Hutan Mitsik”. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari laporan ini adalah: 

1. Mendapatkan teknik menggambar yang baik dan efektif untuk proses 

perancangan environment dalam animasi bertema fantasi. 

2. Mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai perancangan 

environment yang bisa dijadikan sebagai konsep desain. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan laporan, manfaat laporan, telaah literatur, metode laporan, keterbatasan 

Perancangan Environment..., Fionna Margaretha, FSD UMN, 2013



4 
 

laporan pada tugas akhir mengenai perancangan environment dalam concept 

art. 

 

BAB II Telaah Literatur 

Pembahasan dan penjelasan mengenai sumber-sumber referensi yang 

berhubungan pada perancangan environment. 

 

BAB III Hasil Tugas Akhir 

Memuat tentang laporan serta hasil visualisasinya. Data referensi juga 

disertakan dalam bab ini. 

 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Menganalisa tentang hasil tugas akhir meliputi alasan-alasan pembuatan 

desain dari sketsa hingga hasil akhir. 

 

BAB V Kesimpulan dan saran 

Pembahasan mengenai kesimpulan dan saran. 
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