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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah  

Di awal perkembanganya film tidak memiliki production desainer. Lumiere yang 

berasal dari Prancis membuat filmnya dengan merekam pergerakan yang terlihat 

di depan kameranya. Perkembangan awal art directing adalah fundamental, 

fundamental merupakan karya seni yang dibuat berdasarkan realitas yang 

sebenarnya. Yang dalam perkembanganya mengunakan back-drops dan peralatan 

sederhana lainnya walaupun tidak tampak realis, yang hanya bertujuan 

menerangkan suatu tempat dalam cerita. 

Studio klasik Hollywood membangun dan mengembangkan art 

departments, yang dipimpin oleh art directors yang bertanggung jawab atas 

seluruh pekerjaan art directors dan seluruh divisi art yang tergabung di dalamnya. 

Di tahun 1920-an - 1930-an art directing mulai berkembang yang didukung oleh 

sumberdaya yang tersusun dan sistematis, walaupun hasilnya belum 

memaksimalkan visualisasi cerita yang mewakili karakter dan lingkungan yang 

nyata. 

Di tahun 1939 produser film yang bernama David O. Selznick 

memberikan filmnya yang berjudul Gone with the Wind kepada Menzies William 

Cameron. Dengan kreatifitasnya, filmnya Gone with the Wind ini memiliki 

tampilan yang berbeda, bukan hanya dari segi dekorasi saja tetapi juga segala 

aspek yang terkecil ia gambarkan dalam bentuk tampilan framing pada storyboad 
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dan pergerakan kamera. Disitulah awal dari fungsi dan tanggung jawab seorang 

art director dalam memvisulisasikan  sebuah tampilan film. Karena 

konstribusinya terhadap film yang luar biasa seorang Menzies William Cameron 

dinobatkan sebagai bapak production designer. (LoBrutto, 2002, hal. 1-2) 

 

2.2 Art Department 

Art department dipandang sebagai pusat pencitraan dari produksi film dan juga 

memberikan  panduan strategis bagi semua crew di masing-masing departemen. 

Sebagai penjaga dari konsep visual. (Rizzo, 2005, hal 27) 

Menurut Rizzo pada bagian art department ada yang disebut dengan art 

director. Tugas seorang art director bertanggung jawab mengepalai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan art directing. Art director juga mengepalai 

assisten art director, set desainer, dan  supervision yang terbagi lagi menjadi dari 

empat bagian yaitu : Set construction, set painting, set decoration, special effects. 

Dibawah kepemimpinan art director terdapat set designer yang bertugas membuat 

konsep struktur desain yang sesuai dengan keinginan sutradara dan 

mengambarkanya dalam bentuk 2D baik secara sketsa maupun bentuk digital 

yang telah di setujui oleh produser dan sutradara, yang nantinya hasil sketsa ini 

akan diserahkan ke bagian set desainer. (Rizzo, 2005, hal. 32) 

Pada buku karangan yang berjudul The Filmmaker's Guide To Production 

Design LoBrutto menulis bahwa, penampilan dan gaya dari gambar bergerak 

dibuat oleh imajinasi, karya seni, dan kolaborasi antara sutradara, sutradara 

fotografi, dan art director. Dimana seorang art director bertugas untuk 
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menuangkan isi naskah dan visi sutradara ke dalam bentuk visual gambar 2D 

dangan mengaplikasikannya dalam tampilan set yang dimana nantinya aktor dapat 

menghayati peranan karakter dan mempresentasikan naskah. Art director bukan 

hanya merubah naskah  menjadi gambaran secara nyata,  akan tetapi juga 

memikirkan konsep palet warna, arsitektur dan jaman secara spesifik, lokasi, 

desain, dan set yang nantinya akan diaplikasikan oleh art department. Ia juga 

mengkoordinasikan kostum, makeup, dan hairstyle. Sehingga menjadikan sebuah 

tampilan setting yang harmonis, yang nantinya dapat mewakili cerita dan sudut 

pandang. Selain itu menurut LoBrutto Art director perlu memahami naskah cerita, 

karakter dari tiap-tiap kepribadian yang diperankan dan tema narasi agar 

gambaran yang dihasilkan mendukung aspek satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan atau mendukung. Memahami arsitektur, dekorasi, ruang lingkup fisik, 

suara, serta tekstur. Art director menggunakan sketsa, ilustrasi, fotografi, model, 

dan storyboard produksi secara detail untuk merencanakan setiap adegan dari 

detai terkecil sampai terbesar. Art director merupakan kepala art department dan 

mengurusi tim kreatif dan teknis yang diantaranya set desainer, set decorator, 

property master, painter, carpenter, dan pengrajin spesialis. Oleh sebab itu ia 

harus mengerti segala aspek kreatif dan teknis sampai hal-hal terkecil. (LoBrutto, 

2002, hal. 1) 
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Gambar 2. 1 Wheel of Art Department Influence 

(Sumber: Rizzo, 2005) 
 

 
 

Gambar 2. 2 The Revised Art Department 

(Sumber: Alex McDowell, 2002) 
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2.2.1 Set Designer 

Menurut LoBrutto (2002, hal. 44), set desainer bertanggung jawab dalam 

merancang dan mengawasi pembangunan set berdasarkan pada ide-ide dan 

masukan dari production designer. Seorang set desainer direkrut bergabung untuk 

satu atau semua set  yang harus dirancang, atau pada produksi kecil, pekerjaan ini 

bisa dilakukan oleh direktur seni atau production designer. 

Set desainer dibawahi oleh production designer untuk merencanakan dan 

membuat blueprint untuk mengetahui ketinggian dari  gambar yang digunakan 

untuk membangun set, rancangan berdasarkan pada konsep, deskripsi, dan 

kemudian mengawasi pembangunan set dan modifikasi diperintahkan oleh 

production desainer atau sutradara. Perancang bekerja sama dengan sutradara dan 

DOP untuk merencanakan bagian yang digunakan dan tampilan yang terlihat 

kamera. (LoBrutto, 2002, hal.44) 

Hal ini di perkuat  lagi oleh Yager dan Yager  bersaudara dengan 

pernyataan yang sama mengenai tugas seorang set desainer yang disewa oleh 

production designer untuk melaksanakan ide-ide dan visi yang ditetapkan oleh 

sutradara dan desainer produksi. Yang dalam hal ini set desainer bertugas 

Membuat blueprint  untuk mengetahui tinggi dari set yang akan dibangun, 

berdasarkan sketsa kasar dari art director mengenai apa yang sutradara ingin 

untuk set. set desainer mengambil sketsa dan menambahkan  detail yang 

diperlukan untuk membuat set  tampak lebih hidup bahkan termasuk properti yang 

ada di dalamnya. bekerja sama dengan sutradara, DOP, dan departemen efek, 
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membantu menentukan bagian dari set yang digunakan dan terekam oleh kamera. 

(Carradine, 2009, hal. 124) 

Blueprint merupakan gambaran dari ukuran berupa skala yang berfungsi 

sebagai alat ukur dari set yang akan dibangun selain itu juga bertujuan untuk 

menunjukan tataletak dari pada lokasi  yang digunakan. Ukuran skala yang 

digunakan pada umumnya yaitu 3” = 1’ atau 1’ = 1’.  (Rizzo, 2005, hal. 74) 

2.3 Tahapan Proses Desain 

 

Gambar 2. 3  The Montion Picture Art Director 

Sumber : (Rizzo, 2005) 

Pengaplikasian Desain Set..., Mery Hogustan, FSD UMN, 2013



! 10"

Dari gambaran di atas, hal ini di terjemahkan dalam bentuk tulisan dan 

pemaparan yang lebih sederhana sebagai berikut :   

1.) Script breakdown  

Hal ini bertujuan untuk mengetahui pembagian set dan properti, yang dimana set 

terbagi atas tiga yaitu main set, Sub Set serta Supporting Set.  

Main set ! scene yang paling banyak dalam Script, 

Sub Set  ! scene terbanyak kedua setelah main set, 

Supporting Set ! scene yang paling sedikit, biasanya hanya satu scene tetapi 

jumlahnya lebih dari satu. 

Selain itu script breakdown juga bertujuan untuk menentukan pembagian desain 

ruang yang terbagi atas wilayah publik, wilayah semi-publik, wilayah semi-

pribadi wilayah pribadi. 

2.) Riset  

Riset merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena riset 

dapat dilakukan dengan mencari materi-materi pendukung yang dapat membantu 

proses membuat sketsa desain awal yang dapat dilakukan  dengan riset dari 

gambar, lukisan, buku, arsitektur, produk desain lainnya, internet, museum, 

perpustakaan, atau dengan cara memnonton refrensi film sejenis. 

3.) Sketsa  

Membuat sketsa desain awal dari hasil riset.  

4.) Mencari lokasi dan  properti  

Mencari lokasi dan properti untuk mendapatkan tempat dan properti   

dekorasi  yang sesuai dengan kebutuhan hasil desain. 
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5.) Desain akhir 

Merupakan hasil dari proses riset, visualisasi, sketsa awal dan data-data tambahan 

yang dikumpulkan dari hasil hunting lokasi dan properti dalam membuat sketsa 

akhir yang akan digunakan. Setelah melewati hasil diskusi pihak-pihak terkait 

produksi diantaranya produser, sutradara, DOP, visual effect artis, dan lain 

sebagainya. 

6.) Set Grouping 

Set grouping di lakukan bertujuan untuk menentukan set berdasarkan kebutuhan 

konstruksi dipisahkan dengan set yang tidak membutuhkan konstruksi, serta 

tentukan set yang membutuhkan visual effect set. 

7.) Property Grouping 

Sama halnya dengan set, properti juga dikelompokan berdasarkan klasifikasi yang 

terbagi atas Set Prop, Decoration, Hand Prop, Action Prop. Selain itu  

menentukan properti mana yang akan dibeli atau sewa dan mana yang akan dibuat 

bedasarkan hasil hunting. 

 

2.4 Locations Department and Scouting 

Lebih mudah dan lebih murah untuk membangun set di lokasi yang sudah ada dari 

pada membangun set dari awal. Beberapa tahap langkah yang dilakukan dalam 

menentukan daftar set  lokasi dan penataan set yang harus dibuat.  

1.) Production designer menemui manajer lokasi untuk mulai pencarian 

lokasi. Memilih beberapa tempat yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

dijadikan set, yang nantinya hasil dari pencarian lokasi ini akan dipresentasikan 
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kepada sutradara. Apabila sutradara telah memilih dan menyetujui lokasi dan 

merasa lokasi itu nyaman untuk dijadikan tempat pengambilan gambar, maka 

manajer lokasi akan mengurus izin lokasi dan menandatangani kontrak. Dalam 

pemilihan lokasi set bukan hanya memikirkan bagaimana dan dimana set akan 

dibangun akan tetapi juga masalah logistik seperti pengaturan lokasi perkemahan, 

kru parkir dan parkir kendaraan produksi  masuk dan keluar dari lokasi. 

2.) Tahap kedua yang dilakukan oleh production designer dan art director 

adalah membahas hasil peninjauan lokasi yang akan digunakan dengan meninjau 

lokasi secara langsung bersama desainer. Dimana nantinya art director akan 

berhubungan dengan manajer lokasi secara langsung karena nantinya bertangung 

jawab atas segala hal yang dilakukan di lokasi yang digunakan ke kondisi semula 

apabila melakukan perubahan. Selain itu juga membuat keterangan informasi 

lokasi yang akan dilakukan secara mendetail kedalam bentuk tulisan dokumen 

yang akan diserahkan kepada manajer lokasi. Kemudian didistribusikan ke 

departemen berikut: Lokasi, Dekorasi Set, Konstruksi, Paint, Efek Khusus, dan 

Props. Dikombinasikan dengan naskah awal, daftar ini menjadi dasar dari daftar 

set awal, disusun dan didistribusikan oleh koordinator art department. 
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!
Gambar 2. 4  Scout Notes for N. Carolina Locations on My Fellow Americans 

Sumber : (Rizzo, 2005) 

3.) Tahap ketiga yang harus diperhatikan adalah peninjauan lokasi secara 

detail. Hal ini sangat penting karena set yang dibangun sementara harus 

memperhitungkan besarnya lokasi. Dengan demikian modul set yang akan 

dibangun panjang, lebar,  dan tinggi dimensi ruang akan sesuai dengan lokasi 

yang dibutuhkan.  

4.) Rapat produksi yang dihadiri oleh seluruh devisi baik dari produser, 
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termasuk sutradara, asisten sutradara, unit production manager, akuntan, 

production desainer, art director, set decorator, DOP, asisten kameramen, gaffer, 

key grip, visual efek coordinator, konstruksi koordinator, manajer lokasi. Hal ini 

bertujuan untuk menyelesaikan segala pertanyaan logis yang timbul saat itu juga. 

Disaat itu juga membahas tentang rancangan produksi, dan dimana art director 

menjelaskan dan sekaligus membuat sketsa ide konsep. Sekaligus membahas 

jadwal syuting. 

5.) Untuk satu alasan terkadang lokasi dapat berubah disaat menit terakhir, 

Bila hal ini terjadi maka art director perlu meninjau lokasi kembali dan merevisi 

hasil kesepakatan produksi. (Rizzo, 2005, hal.43-49) 

Set terbagi atas tiga katagori yaitu on location set, studio set, dan visual 

effect set. 

2.4.1 On location set 

Merupakan set yang sudah ada (apa adanya), yang terdiri dari interior dan 

exterior. Keuntungan on location set : 

1.) Realitas lebih terasa dibandingkan virtual set. 

2.) Peranan pencahayaan yang alami lebih baik dibandingkan artificial 

lighting. 

3.) Aktor lebih mudah menghayati 

4.) Pembangunan set on location lebih mudah  

Kerugian on location set : 

1.) Faktor cuaca  
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2.) Faktor kebisingan  

3.) Disisilain pencahayaan yang alami juga menjadi hambatan apabila 

intensitasnya tidak sesuai 

4.) Secara biaya tidak dapat diprediksi, karena faktor X yang bisa saja terjadi 

seperti faktor perijinan (LoBrutto, 2002, hal.135) 

 

2.4.2 Studio set  

Merupakan set yang dibangun di dalam studio yang membantu kru dapat bekerja 

tanpa terhambat ganguan teknis. Keuntungan studio set : 

1.) Membuat Produksi lebih terukur secara waktu dan biaya karena kendala-

kendala yang muncul dalam syuting on location bisa lebih terkontrol antara lain 

faktor cuaca dan kebisingan 

2.) Areal lokasi yang menjadi tempat syuting dan tempat kru lebih tertata  

3.) Faktor perijinan biasanya tidak menjadi kendala 

Kerugian studio set : 

1.) Konstruksi sebuah set pada sebuah studio akan memakan waktu dan biaya 

2.) Aktor susah dalam menghayati peran (LoBrutto, 2002, hal.135) 

 

2.4.3 Visual effect set  

Terdiri dari Painted Glass, Front Projection, Rear Projection and Mirrors, 

Miniatures, CGI : 2 D imaging dan 3D imaging. Keuntungan visual effect set : 
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1.) Desain yang tanpa batas 

2.) Faktor cuaca dan kebisingan lebih terukur 

3.) Biaya lebih murah 

4.) Kontrol terhadap pencahayaan lebih memungkinkan 

Kerugian visual effect set : 

1.) Aktor susah menghayati peran harus mengimajinasikan suatu keadaan set 

yang tak terlihat mata 

2.) Tidak realis/nyata Rizzo, (2005) 

2.5 Elemen Dekorasi 

2.5.1 Tekstur dan Material  

Tekstur penting dalam menciptakan sesuatu yang asli : menunjukkan jaman, 

kegunaan, kurun waktu, dan merefleksikan hasil dari kondisi lingkungan. Oleh 

sebab itu permukaan sebuah objek harus mencerminkan bahwa benda itu telah 

hidup atau ada di suatu kurun waktu. 

Melakukan tekstur dimaterial gedung, kain, dan perabotan bertujuan untuk 

memberikan kontras, pelengkap dan untuk menambah realisasi pada sentuhan 

desain. Selain itu tekstur dari material gedung mengkomunikasikan karakteristik 

dari struktur yang ada seperti : kayu, besi, kaca, batu bata, dan keramik.  

(LoBrutto, 2002, hal.89) 

Bagi Irawan, Ranala, dan N.S (2012), dalam membangun sebuah ruang 

tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena dibutuhkan banyak 
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pengetahuan mengenai jenis material atau bahan bangunan. Saat ini semakin 

banyak material bangunan, oleh sebab itu kita harus memahami dan mengerti 

kelebihan dan kekurangan dari material sebelum kita mulai mengunakanya untuk 

membangunnya. 

Dalam pembangunan sebuah gedung atau ruang ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan yaitu atap, dinding, dan lantai. Ketiga aspek ini memiliki 

tingkatan-tingkatan yang berbeda. 

Dinding, atau yang dikenal dengan kata tembok, merupakan bagian yang 

terpenting dalam membangun sebuah ruang bukan hanya berfungsi sebagai 

pembatas ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda melainkan juga 

membangun privasi setiap orang. Membagun sebuah ruang diperlukan 

pemahaman akan fungsi, jenis dan material. Dalam pembuatan dinding ada 

bermacam – macam bahan bangunan yang dapat digunakan seperti  batu bata 

merah, batako putih (tras), batako semen PC, bata ringan (hebel/celcon), papan 

fiber semen, kayu, dan bambu. Jenis material fiber semen merupakan bahan 

alternatif yang efisien digunakan dalam membangun sebuah ruang. Material ini 

juga memiliki karakteristik yang ringan, mudah dipotong, dan dibentuk.   (Irawan, 

Ranala, & N.S, 2012, hal.32-40) 

Lain halnya dengan Cdevries (2012) seorang theater set designer, ia 

menjelaskan bahwa sebuah tampilan tipe set terdiri dari dua yaitu tradisional flats 

dan Hollywood flats. Tradisonal flats  menggunakan material bahan kain, 

sedangkan Hollywood flats mengunakan material kayu lapis. 
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Gambar 2. 5   Tekstur Kayu Lapis 

(Sumber : Cdevries, 2012) 

Sama halnya dengan pembangunan dinding/flat, menurut Kally (2012) bahan 

dasar kayu juga dapat digunakan sebagai material bahan dalam pembangunan 

kitchen set. Hal ini diperjelas lagi oleh Wong (2009) dimana ia menjelaskan juga 

mengenai beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

kitchen set, bahan dasar yang digunakan untuk kitchen set adalah 

multipleks/plywood karena bahan tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Ada juga yang menggunakan kayu solid seperti jati atau meranti, namun 

biaya pembangunannya jauh lebih mahal dari pada menggunakan bahan yang 

umum untuk kitchen set seperti multipleks/plywood (kayu lapis). 
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Sedangkan menurut LoBrutto, dalam membangun bangunan dan dekorasi 

ruang di dalam studio bahan material yang sering digunakan adalah bubur kertas, 

busa plastik, kayu, batu, resin, kaca, dan styrofoam. (LoBrutto, 2002, hal.139) 

Bubur kertas digunakan untuk membuat bentuk mendetail dalam dekorasi. 

Bubur kertas terbuat dari bahan kertas bekas atau daur ulang yang dihancurkan 

yang kemudian dicampurkan dengan lem agar dapat dibentuk sesuai dengan 

diinginkan. Sama halnya dengan bubur kertas cara kerja resin juga melalui 

tahapan  pencetakan sesuai bentuk desain yang ingin ditampilkan akan tetapi 

karakteristik resin sendiri adalah mudah mengeras. Disisi lain lain styrofoam 

memiliki karakteristik yang ringan, mudah dibentuk, dan mudah hancur. Dalam 

pemberian warna pada styrofoam hindari pengunaan cet minyak atau pun cet 

semprot karena hal itu dapat membuat tekstur styrofoam menciut atau hancur.  

 

Gambar 2. 6  Styrofoam 

(Sumber : http://www.ehow.com/about_4794630_styrofoam-carving-tools.html) 
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2.6 Pembangunan 

Production designer dan pembuat film yang terlibat di dalam konsep tampilan 

desain film bisanya mengambil keuntungan dari sejarah arsitektur yang telah ada 

sebelumnya. akan tetapi ide dan konsep desain tiap waktu kewaktu merupakan 

hasil pembaharuan  dari arsitektural sebelumnya.  

Pembuatan set pada film adalah bangunan sementara yang hanya berfungsi 

memenuhi kebutuhan screenplay. Dalam pembangunannya, dari perancangan  Ide  

sampai hasil akhirnya, sebuah tampilan set nantinya harus menunjukkan semua 

hal yang penting dalam screenplay seperti tampak aslinya. Oleh sebab itu di 

dalam menciptakan kembali sebuah tempat atau waktu, production designer harus 

mempelajari  tampilan arsitektur yang dibutuhkan. Untuk itu production designer 

perlu melakukan survei untuk mengerti hal-hal penting tentang desain, material, 

teknik, dan peralatan yang digunakan di konstruksi aslinya. (LoBrutto, 2002, hal. 

99) 

Dalam pengaplikasian desain  yang dilakukan adalah membuat visualisasi 

Set dan Properti sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada naskah. Setelah itu 

membuat detail biaya yang dibutuhkan dari hasil desain akhir yang telah disetujui 

oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti produser dan sutradara, 

tahapan berikutnya yaitu memikirkan pembangunan set. Set terdiri dari Exterior 

set, Interior set, Miniature set dan Scenic set. 

Dalam pembangunan konstruksi ada tiga tahapan yaitu pembuatan, 

pembangunan, dan pembongkaran. Pada pembuatan dan pembangunan set, orang-

orang yang terlibat adalah tukang kayu, tukang cat dan ahli mekanik (bila perlu), 
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tukang taman. Sedangkan Scenic set  merupakan bagian bertugas dalam membuat 

sketsa dan colouring.  

Setelah proses pembangunan selasai set decorator memasang detail pada 

set termasuk juga memasang properti yang digunakan. Dalam set bukan hanya 

aspek pembuatan dan pembangunan saja yang diperhatikan oleh departeman art, 

tetapi juga tahap pembongkaran. Proses pembongkaran yang dilakukan tidaklah 

sembarangan agar set tidak rusak 100%, hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga 

apabila terjadi re-take,  set dapat tetap digunakan. Oleh sebab itu penyimpanannya 

juga harus diperhatikan. 

Dalam pembangunan set yang membentuk sebuah ruang di dalam 

perfilman di sebut dengan flats. Flats digunakan untuk membangun dinding, 

kamar, atau struktur desain lainnya. Bahan yang digunakan dalam pembangunan 

ini yaitu kayu. Ukuran flats yang biasanya digunakan di dalam studio kecil yaitu 

tinggi 8 – 10ft yaitu sekitar 2,4 - 3 meter, dengan panjang kali leber sekitar 6X4ft 

yang setara dengan 1,8 – 1,2 meter. 

Dalam pembangunan flats penyangga atau rusuk  merupakan bagian utama 

yang harus diperhatikan karena rusuk atau kerangka berfungsi dalam menyangga 

bangunan set yang akan dibangun. Selain itu dalam pembangunan set segala segi 

keamanan harus diperhatikan secara mendetail terutama dalam aspek keamana 

(kekokohan konstruksi) agar tidak terjadi hal – hal yang dapat membahayakan 

aktor maupun crew. Pembuatan rusuk dapat mengunakan kayu yang nantinya 

akan menyambungkan flats yang satu dengan yang lainnya pengikat atau 

mempersatukan flats dapat mengunakan baut, piring L, piring U, engsel pin, atau 
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klem C, dan kawat . Untuk menambah keamanan dan kekokohan konstruksi dapat 

diamankan dengan mengikatkan kawat atau tali kebagian langit-langit studio.  

(LoBrutto, 2002, hal. 138) 

Tahapan akhir dimana tahap setalah set selesai digunakan yaitu proses  

pembongkaran konstruksi, akan tetapi pastikan terlebih dulu dengan sutradara dan 

juga editor. Selain itu jangun lupa untuk memotret seluruh sudut bagian set 

sebagai dokumentasi, karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diingikan seperti 

kurangnya footage kita masih memiliki dokumentasi struktur peletakan prop dan 

set untuk dibangun ulang sesuai dengan gambaran awal. (LoBrutto, 2002, hal. 

139) 

 

2.7 Peralatan  

LoBrutto (2002, hal. 138) juga mengatakan, pada pembangunan set banyak hal-

hal yang harus diperhatikan baik dari segi keamanan, kelengkapan peralatan dan 

pencahayaan ruang. Pencahayaan pada ruang harus optimal agar disaat pengerjaan 

kru dapat memperhatikan dengan jelas warna dan tekstur yang digunakan, selain 

itu agar menghindari kecelakaan. Dalam pelaksanaan pembangunan set ada 

beberapa peralatan pendukung yang dibutuhkan seperti alat ukur, alat pemberi 

tanda, alat potong dan alat untuk melubangi. 

Pembangunan set yang mengunakan bahan kayu dalam penyambungannya 

dapat dibantu dengan mengunakan alat – alat seperti palu, kunci pas, obeng, dan 

alat pokok bangunan lainnya. Bahan yang digunakan untuk merekatkan atau 

menyatukan yaitu paku, sekrup, baut dan stepler. Lain halnya dengan styrofoam 
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alat pemotong yang digunakan adalah kawat panas, pisau, cutter, atau mesin 

pemotong. 

 

2.8 Definisi Istilah  

 
1.) Set adalah suatu keadaan yang menjelaskan tempat dan waktu yang ingin 

dibangun (Longman, 2004, hal. 677). 

2.) Retro adalah style yang dibuat berdasarkan keadaan masalalu (Longman, 

2004, hal. 634).  

3.) Arsitektur adalah gaya dan desain bangunan. (LoBrutto, 2002, hal. 175) 

4.) Futuristik adalah suatu konsep dari berkembangnya teknologi dan pola pikir 

manusia akan masa depan yang bersifat modern dan aneh (Oxford University 

Press, 2003, hal. 174). 

5.) Material adalah suatu unsur padat bahan mentah yang digunakan untuk 

membangun bangunan (Longman, 2004, hal. 456).  

6.) Tekstur adalah suatu permukaan yang dapat dirasakan saat dipegang 

(Longman, 2004, hal. 772). 

7.) Palet warna/color palette adalah cakupan warna yang akan digunakan dalam 

desain produksi. (LoBrutto, 2002, hal. 176) 

8.) Drop adalah kanvas besar yang digunakan untuk latar belakang pemandangan. 

9.) Flat adalah kerangka kayu ditutupi dengan bahan atau papan yang digunakan 

untuk membuat dinding dan struktur lain dari set. (LoBrutto, 2002, hal. 177) 
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10.) Storyboard adalah gambaran yang menceritakan kisah sebuah frame film, 

digunakan sebagai panduan untuk merancang film. (LoBrutto, 2002, hal.180) 
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