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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Art directing merupakan bagian terpenting dalam film karena merupakan salah 

satu pendukung dimana sebuah naskah yang berbentuk tulisan divisualisasikan 

dalam bentuk tampilan set   dan properti untuk memperkuat cerita yang ingin 

disampaikan, oleh sebab itu dalam pembuatan film harus diperhatikan.  

Di dalam pembuatan film ada bagian art directing yang disebut dengan art 

department yang terbagi atas dua bagian kreatif dan teknis. Orang-orang kreatif 

terdiri dari production designer dan art director yang bertugas mendesain 

tampilan set yang akan ditampilkan, dibawah itu ada yang disebut dengan set 

desainer dan set decoration yang bertangung jawab atas hal-hal teknis dalam 

mengaplikasikan apa yang dirancang oleh bagian kreatif. Tahapan yang dilakukan 

seorang set desainer adalah melakukan pemilihan set yang dibagi atas dua bagian 

yaitu on location set dan studio set. Biasanya pembuat film pendek lebih terarah 

pada set on location karena lebih mudah. Selain itu yang dilakukan yaitu 

pemilihan material dan warna. 

  Dalam hal ini penulis ingin menggali dan memahami lebih dalam peranan 

seorang set desainer, dimana penulis ikut berperan dalam pembuatan film pendek 

Retro Adam. Retro Adam adalah sebuah film yang dibuat dengan genre comic 

sci-fi yang mengambil setting di tahun 2180. Saat dunia telah dikuasai oleh 
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perempuan dan dapur merupakan tempat yang sakral dimana tak seorang pria 

boleh memasukinya. 

Di dalam film ini peranan set sangat penting untuk menunjang tampilan dari cerita 

yang ingin disampaikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

yaitu, bagaimana pengaplikasian desain set film pendek Retro Adam? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan tentang setting dalam Tugas Akhir ini dibatasi pada peranan yang 

dilakukan oleh set designer, dalam proses pengaplikasikan desain set interior 

penjara, dan dapur. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk mengaplikasikan desain set film pendek 

Retro Adam 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

1.) Manfaat Tugas Akhir ini bagi pembaca adalah dapat menambah wawasan 

pembaca akan jenis material, pemilihan warma, dan texture selain itu pembaca 

dapat membangun mood pada set yang ingin dibangun. 

2.) Manfaat bagi penulis adalah mengetahui lebih dalam peranan seorang set 

designer dan menambah pengalaman akan sifat karakteristik dari material yang 

ada. 

 

1.6 Metodologi 

Tugas Akhir ini merupakan riset kualitatif yang mengunakan pendekatan 

deskriptif  dan fenomenologi. Dimana penulis bertindak sebagai set designer 

terjun langsung dalam proses pelaksanaannya. 
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