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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Film Animasi 

Film memiliki beberapa arti tergantung dari konteksnya. Film mengandung 

pengertian sebuah lembaran pita seluloid yang dibuat dengan proses kimia, film 

juga dapat dipakai untuk potret negatif. Jika dihubungkan dengan cerita, film 

dapat berarti sebagai gambar hidup atau rangkaian gambar-gambar yang bergerak 

yang memiliki suatu alur cerita yang dapat ditonton orang. 

Menurut Oxford Dictionary of English, animasi berasal dari bahasa Latin, 

“animat”, yang berarti jiwa, hidup, semangat, dan nyawa. Sebagai contoh 

menggerakkan benda mati melalui perubahan sedikit demi sedikit dan secara 

teratur sehingga memberikan kesan hidup. Untuk membedakan animasi dengan 

kegiatan lain yang juga menggerakan benda mati seperti wayang atau panggung 

boneka, adalah media yang digunakan. 

Film animasi merupakan sebuah ilustrasi atau gambar hidup yang dibuat 

frame demi frame. Dimana setiap frame memiliki gambar yang berbeda tetapi 

nyaris sama dengan frame sebelumnya, sehingga jika diproyeksikan akan tercipta 

ilusi pergerakan gambar. Gambar-gambar tersebut dibuat berdasarkan sebuah alur 

cerita menjadi sebuah film yang dapat dinikmati orang. 

  

2.1.1. Sejarah Film Animasi 

Sebenarnya, sejak jaman dahulu, manusia telah berusaha dan mampu 

menggambar gerakan binatang seperti yang ditemukan di gua Lascaux, Spanyol 
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Utara, sekitar dua ratus tahun yang lalu. Hal ini ditulis oleh John and Roger 

Manvell Halas yang disampaikan kembali oleh Marini Shadrina melalui situsnya 

(marinishadrina.blogspot.com, 2009). Dalam situsnya Marini menambahkan 

bahwa pada tahun 1828, Paul Roget dari Perancis menemukan thaumatrope. 

Sebuah alat berbentuk kepingan dari karton tebal yang dikaitkan dengan tali pada 

kedua sisinya. Satu sisi bergambar burung, sedangkan sisi satunya bergambar 

sarang burung. Apabila kepingan ini diputar, maka burung seolah-olah berada 

dalam sangkar. Mata manusia menangkap proses pergantian gambar antara 

burung dan sangkar secara sangat cepat, sehingga membuat gambar tersebut 

seperti bergerak. Hal ini merupakan gambaran prinsip fundamental kerja mata 

manusia yang dikenal dengan the Persistance of Vision seperti yang dijelaskan 

dalam buku 30 Animation Techniques halaman 7. Seiring dengan berkembangnya 

ilmu pengetahuan, alat untuk menciptakan animasi juga berkembang. Ditunjukkan 

dengan penemuan teknik animasi dengan alat bernama phenakistoskop, zeotrope, 

kinestoscope, dan juga flick book (30 Animation Techniques, 4). 

Marini Shadrina menulis bahwa pada tahun 1906, film animasi pendek 

yang dibuat oleh J. Stuart Backton dari Amerika dengan judul Humorous Phases 

of Funny Faces merupakan film animasi pertama. Teknik yang digunaan adalah 

Stop Motion, dengan cara menggambar karakter kartun di papan tulis, kemudian 

dipotret, lalu gambar dihapus dan digambar lagi dengan perubahan gerak dikit 

demi sedikit, kemudian dipotret lagi, terus menerus. The Grasshopper and the Ant 

(1911) dan the Cameraman’s Revenge (1911) merupakan film stop motion tiga 

dimensi yang pertama. Film tersebut dibuat oleh animator Soviet bernama 

Wladislaw Starewicz. (Pratista, 2008) 
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Menurut buku 30 Animation Techniques yang dibuat oleh BTEC (Business 

and Technology Education Council) ada beberapa teknik dalam membuat film 

animasi yang berkembang dari tahun ke tahun. 

1.) Cell Animation 

Teknik ini merupakan teknik paling mendasar dalam pembuatan film 

animasi. Gambar-gambar yang telah dibuat oleh animator harus ditransfer 

ke lembaran plastik transparan (cell) kemudian diwarnai. Gambar karakter 

dibuat terpisah dengan background dan foreground, sehingga background 

dan foreground cukup dibuat sekali. Hal ini membantu meringankan 

pekerjaan untuk tidak mengulang gambar yang terlalu banyak. 

2.) Rotoscoping 

Gerakan aktor direkam oleh film yang kemudian digambar ulang di atas 

cell secara manual. Teknik ini digunakan oleh Walt Disney dalam film 

Snow White and the Seven Dwarfs (1937) membuat gerakan animasinya 

menjadi lebih halus dan realistis. Pada zaman modern sekarang ini, 

rotoscoping telah menjadi teknik baru yang disebut dengan performance 

capture atau motion capture. Namun, penggambaran ulangnya tidak lagi 

manual melainkan dengan komputer. Penerapan teknik ini terdapat dalam 

film The Polar Express (2004) dan Avatar (2009). 

3.) Digital Application 

Teknik Computer Generated Imaginary (CGI) mulai mendominasi film 

animasi yang diawali dengan film Toy Story (1995) merupakan film 

animasi pertama yang sepenuhnya menggunakan komputer dalam bentuk 

animasi tiga dimensi.  
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“Bekerja sama dengan Disney, Pixar mengawali suksesnya melalui Toy Story 
(1995) yang menjadi tonggak sejarah perkembangan animasi di era digital” 
(Pratista, 2008). 
 

Melalui film ini, trend baru dalam dunia animasi secara digital terutama 

tiga dimensi yang masih bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. 

4.)  Photographic Stills 

Teknik ini merupakan kombinasi antara fotografi dengan animasi, dimana 

gambar dalam foto tersebut dibuat bergerak dikit demi sedikit. Sehingga 

ketika digerakkan akan menimbulkan efek gerak. 

5.)  Stop Frame 

Suatu gambar atau adegan dipotret dengan kamera, yang setiap gambarnya 

terdapat perubahan gerak sedikit demi sedikit. Objek yang digerakkan 

dapat beraneka ragam, misalnya boneka, kursi, atau gelas. Contoh film 

animasi yang menerapkan teknik ini antara lain, The Nightmare Before 

Christmas (1993), Coraline (2009), dan Western Spaghetti (2009). Teknik 

ini lebih sering disebut dengan teknik stop motion. 

6.)  Claymation 

Merupakan animasi yang karakternya dibuat dari clay (sejenis lilin) 

dengan teknik seperti stop frame. Clay digeser dan digerakkan secara 

perlahan setiap frame sehingga ketika disatukan, clay akan terlihat seperti 

bergerak. Aardman Animation adalah pelopor dalam teknik ini melalui 

film Wallace and Gromit series.  

 

 Begitu banyak orang dan perusahaan yang terlibat dalam perkembangan 

film animasi di dunia. Karya dan penemuannya sangat bermanfaat dan memacu 
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generasi selanjutnya untuk menciptakan animasi yang semakin baik lagi. Berikut 

adalah pihak yang memberikan pengaruh besar dalam dunia film animasi: 

1.) Windsor McCay 

Seorang animator dari harian New York Herald ini menciptakan karakter 

animasi pertama yang sangat berpengaruh dan sukses, Gertie, dalam film 

animasi berjudul Gertie the Dinosaur (1914) (Pratista, 2008). 

2.)  Otto Messmer 

Karakter Felix the Cat yang diciptakannya menjadi dangat populer sejak 

tahun 1919 dan menjadi karakter animasi pertama yang menjadi 

merchandise (Pratista, 2008). 

3.) Fleischer Brothers 

Empat bersaudara yang mempopulerkan karakter animasi Bimbo, Betty 

Boob, dan juga Popeye. Himawan Pratista mengatakan bahwa setelah 

sukses dengan karakter-karakter tersebut, Fleischer Brothers bekerja sama 

dengan DC Comic dan menghasilkan banyak superhero ternama, misalnya 

Superman (1941). 

4.) Warner Bros Studio 

Isadore "Friz" Freleng, Bob Clampett, Chuck Jones, serta Tex Avery yang 

berada dalam studio WB ini membuat serial komedi sadis berjudul Looney 

Toons dan Happy Harmonies yang sangat terkenal  (Pratista, 2008). 

Karakter yang terkenal antara lain, Porky Pigs, Bugs Bunny, Elmer Fudd, 

Duffy Duck, Sylvester, dan Tweety. 
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5.) Hanna-Barbera 

William Hanna dan Joseph Barbera menjadi terkenal melalui film animasi 

mereka yakni, Tom and Jerry, Scooby-Doo!, The Flinstones, serta Smurfs. 

Selain itu Hanna-Barbera juga memproduksi film cartoon berjudul Johny 

Bravo dan The Powerpuff Girls untuk Cartoon Network (30 Animation 

Techniques, 8). 

6.) Walt Disney 

Walt Disney dan studionya memegang peranan yang paling penting dalam 

film animasi dunia yang diawali dari karakter Mickey Mouse sejak tahun 

1928 dan masih populer hingga saat ini (30 Animation Techniques, 8). 

Film animasi Disney yang diproduksi dan menjadi terkenal misalnya Snow 

White and the Seventh Dwarfs, Pinnochio, Bambi, Cinderella, Alice in 

Wonderland, Sleeping Beauty, serta Fantasia (Pratista, 2008). Pada tahun 

2006, Disney bergabung dengan Pixar dan memproduksi film-film yang 

sangat terkenal hingga sekarang. 

7.) Pixar 

Sebelum merilis Toy Story, Pixar sudah aktif membuat film animasi 

pendek sejak tahun 1979 dan memiliki software khusus untuk 

menganimasikan filmnya. Beberapa contoh film yang telah diproduksi 

yakni Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Finding Nemo (2003), Wall-E 

(2008), Up (2009), Brave (2012), dan masih banyak lainnya.  

8.) Dreamworks Animation 

Jeffrey Katzenberg yang merupakan CEO sekaligus mantan animator 

Disney mengatakan bahwa ia belum antusias untuk membawa film-film 
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animasinya menjadi efek tiga dimensi. Namun sejak tahun 2009, film 

animasi Deamworks yang berjudul Monsters vs. Aliens sudah dibuat 

dengan versi tiga dimensi (Ben Fritz, 2007). Contoh film animasi 

Dreamworks antara lain, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to 

Train Your Dragon, dan sebagainya. 

 
Perkembangan film animasi paling berkembang di daerah Amerika dan 

sepertinya akan terus didominasi oleh produksi Amerika. Namun, tidak menutup 

kemungkinan bagi negara-negara lain untuk mengejar bahkan mendahului 

Amerika. Perkembangan teknoogi juga membuat film animasi tradisional semakin 

memudar. Pada masa sekarang film animasi 3D sudah mulai menggantikan 

animasi 2D yang semakin lama semakin pudar. 

 

2.1.2. Produksi Animasi 

Proses produksi film animasi 2 dimensi tradisional masih menggunakan teknik 

Celluloid, yang biasa disebut Cell. Namun, sejak perkembangan teknik animasi 

yang menggunakan komputer, proses produksi film animasi menjadi semakin 

mudah. Teknik ini disebut dengan Digital Animation, dimana hampir semua 

prosesnya dilakukan secara digital melalui komputer. Perubahan besar sangat 

dirasakan karena setiap kesalahan dapat dikoreksi dengan cepat tanpa harus 

mengulang dari awal layaknya teknik tradisional. Sehingga proses produksinya 

menjadi lebih cepat. Berikut adalah proses produksi film animasi 2 dimensi 

menurut buku The Illusion of Life dari Disney Animation: 
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1.)  The Team 

Pembuatan suatu film animasi pasti dilakukan dalam kerja keras bersama 

team, dimana diskusi dan pertukaran pendapat akan terjadi setiap harinya. 

Oleh karena itu, dalam satu tim harus mampu menyatu demi terciptanya suatu 

karya yang harmonis.  

2.)  Stylist 

Suatu cerita memiliki style dan desain yang baru yang mendasari dan 

membangun cerita tersebut. Seorang stylist harus memiliki ciri khas dalam 

menggambar dan mampu menarik perhatian orang lain melalui gambarnya. 

Dari ilustrasi yang dibuat ini akan mendasari ide bagi proses selanjutnya. 

3.)  Storyman 

Untuk membuat sebuah film yang baik dibutuhkan suatu alur cerita yang baik 

pula. Dalam prosesnya, setiap ide yang muncul akan dibicarakan dalam 

meeting untuk bertukar pikiran. 

4.) Story Sketch 

Story sketch man menggabungkan imanjinasi dari gambar yang telah dibuat 

stylist ke dalam cerita sehingga menjadi berkesinambungan melalui sebuah 

storyboard kasar yang nantinya akan banyak perubahan di saat meeting. 

5.) Director 

Seorang director bertugas menghubungkan semua ide dan gagasan yang telah 

dibuat dan membuatnya menjadi satu kesatuan yang harmonis. 

6.) Recording 

Untuk menghidupkan cerita, dibutuhkan pengisi suara yang cocok dengan 

karakteristik karakter dalam film tersebut. Selai itu, sound effect dan musik 
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juga dikerjakan. Karena membutuhkan proses yang panjang, maka tahap ini 

dilakukan sejak awal. 

7.) Assistant Director 

Bertugas mengatasi masalah yang timbul selama proses pembuatan film 

sehingga menjadi lebih lancar.  

8.) Cutter 

Cutter harus menyimpan semua suara yang telah direkam baik itu dialog, 

sound effect, dan juga musik. Tugasnya seperti seorang librarian yang 

menjaga dan merapikan semua buku, karena sewaktu-waktu dapat diperlukan. 

9.) Character Model Department 

Merupakan kumpulan artist berbakat yang mampu membuat desain karakter 

yang menginspirasi. Desain dibuat mulai dari sketsa hingga model sculpture. 

10.) The Story Reel 

Storyboard yang sebelumnya sudah dibuat dan direvisi, dimatangkan dan 

disesuaikan dengan suara yang ada. 

11.) Layout 

Seorang layout man bertugas memindahkan scene yang telah dibuat dalam 

storyboard ke dalam ukuran gambar yang sesungguhnya. Gambar pada layout 

terdiri dari gambar awal, tengah, akhir, foreground dan background, beserta 

dengan pergerakan kamera.   

12.) Experimental Animation 

Setelah story reel selesai dibuat, animator mulai melakukan tes animasi. 

gerakan yang dibuat disesuaikan dengan sifat dari karakteristik untuk 

memeperkuat karakter dan lebih mengenal tokoh tersebut. 
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13.)  The Handout 

Para animator mendapat rekaman suara dan storyboard untuk dipelajari posisi 

karakter, gerakan, ukuran karakter, dan sebagainya. Sehingga dapat membuat 

karakter terlihat lebih menarik ketika dianimasikan. 

14.) Supervising Animator 

Supervising Animator merupakan kepala animator yang bertugas mengawasi, 

mengontrol, membantu, dan membimbing para animator di bawahnya.  

15.) Animator 

Merupakan orang yang bertanggung jawab atas kehidupan suatu karakter 

dengan gerakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan setiap 

karakter. Tugas animator dapat dibagi menjadi dua, yaitu key animator yang 

bertugas menggambar key pose, dan in betweener yang bertugas 

menghaluskan gerakan antara key pose. 

16.)  Assistant Animator 

Disebut juga clean up men, bertugas membersihkan dan merapikan gambar 

para animator.  

17.)  Pose Test 

Gambar key pose disesuaikan dengan timing untuk sehingga gerakan dan suara 

terjalin harmonis. 

18.)  The Work Reel 

Adegan atau scene yang telah diselesaikan animator disatukan untuk dilihat 

dan dievaluasi, sehingga dapat segera diperbaikin jika belum sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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19.) Background 

Orang yang mengerjakan bagian ini harus memiliki selera warna yang baik 

dan mampu menghidupkan suasana. Selain itu, juga harus mampu 

menyesuaikan dengan karakter sehingga karakter tetap terlihat menonjol. 

20.)  Effect Department 

Bertugas menambahkan dan menganimasikan efek setelah background dan 

karakter disatukan. Misalnya memberi asap, ledakan, dan bayangan. 

21.)  Color 

Setelah semua test animasi disetujui, proses berlanjut untuk memberi warna. 

Warna antara karakter dan background harus harmonis dan menimbulkan 

suasana yang dapat menggambarkan adegan tersebut. Ink  and Paint juga 

dilakukan untuk memberi outline dan membuat warna lebih detail. 

22.)  Music 

Musik dan sound effect dimasukkan menjadi satu dengan film disertai dengan 

dubbing dialog sehingga menghasilkan sebuah film animasi bersuara yang 

lebih menarik dan membangkitkan suasana.  

23.)  Checking 

Pengecekan dilakukan setelah semua gambar dan musik telah selesai 

disatukan. Tahap ini lebih ke arah teknis dan mekanis.   

 

2.2. Concept Art Book 

2.2.1. Pengertian Concept Art Book 

Menurut Oxford Dictionary of English, konsep adalah rencana atau niat, ide atau 

penemuan yang membantu untuk menjual dan mempublikasikan suatu komoditas. 
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Concept art adalah ilustrasi yang bertujuan untuk merepresentasi visual suatu ide 

sebelum dibuat menjadi produk finalnya (Subijanto, 2008). Concept art 

merupakan bagian dari proses pra-produksi yang digunakan hampir dalam setiap 

proses produksi film animasi. Subijanto menambahkan bahwa seorang concept 

artist menerjemahkan cerita dan ide-ide suatu objek menjadi visualisasi yang 

digunakan sebagai gambaran hasil akhir dari film animasi tersebut. Concept art 

mencakup character design, creature, environment, properti, juga lambang-

lambang yang ada dalam film. Mulai dari gambar sketsa kasar, lukisan yang 

realistic, bahkan model 3 dimensi. Dalam prosesnya, concept art sering 

mengalami revisi bahkan sampai ke tahap produksi. Pembuatan concept art dapat 

digunakan untuk menentukan “the look, feel, and colours” dari karakter-karakter, 

latar belakang, senjata, dan elemen lainnya dalam suatu film (Subijanto, 2008). 

 Concept art book merupakan buku yang berisi kumpulan concept art yang 

dibuat untuk suatu film animasi. Berisi konsep character design, creature, 

environment, senjata, property, dan segala konsep yang ada. Dalam concept art 

book dijelaskan proses pembuatan desain tersebut, inspirasi yang mendasari, dan 

alasan mendesain seperti itu. Concept art book biasanya dipublikasikan hampir 

bersamaan dengan ditayangkannya film animasi tersebut atau sesudah film 

animasi dirilis.  

 

2.2.2. Sejarah Concept Art  

Seni konseptual atau yang dikenal dengan conceptual art memiliki peranan dalam 

terbentuknya concept art. Biasanya karya seni merupakan sebuah representasi dari 

imajinasi, sesuatu yang di luar akal, dan sulit dimengerti. Sedangkan conceptual 

Desain Tokoh Dalam..., Rocsanne Utami Putri, FSD UMN, 2013



!
!

17!

art merupakan karya yang menyajikan tentang apa yang ada di balik realita dan  

lebih menekankan ide ketimbang visual akhir (Subijanto, 2008).  

 Subijanto menuliskan bahwa istilah concept art mengacu pada seni 

konseptual yang diterapkan pada dunia film, dimana setiap hal yang akan dibuat 

harus memiliki konsep yang kuat dan jelas. Oleh karena itu concept art sangat 

erat hubungannya dan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan film. Subijanto 

juga menyarikan perkataan George Hull, concept artist film The Matrix, bahwa 

seorang director memberi poin-poin khusus dalam naskah beserta deskripsi atau 

penjelasan singkat untuk diberikan pada concept artist sehingga dapat 

divisualisasikan. Concept artist harus mengetahui bagaimana adegan tersebut 

akan ditampilkan dan harus memahami genre film yang akan dibuat.  

 Sejarah concept art tidak lepas dari perkembangan film dengan genre 

fantasi, film animasi, dan game. Dalam skripsi Subijanto tertulis bahwa concept 

art film animasi kartun pertama kali dibuat oleh Disney dalam film Three Little 

Pigs (1930), sedangkan untuk film fantasi concept art mulai dalm film The Thief 

of Bagdad karya Douglas Fairbanks meskipun visualisasinya masih secara kasar 

dan belum detail.  

 Frank Frazetta, seorang illustrator dan komikus, mulai terkenal sejak 

tahun 1983 ketika menjadi concept artist dalam film Fire and Ice bersama dengan 

Ralph Baskhi (Subijanto, 2008). Gaya ilustrasi Frazetta sangat menarik dan 

menginspirasi film-film selanjutnya, yakni dengan menggabungkan gaya klasik 

dengan unsur fantasi modern. 

 Film fantasi semakin laris dan terus bermunculan, misalnya film Tron, 

Star Trek (1978), Bladerunner (1981), MGM 2010 (1984), 20th Century FOX 
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Aliens (1985), Forbidden Planner (1994), Dreamworks The Island (2004), Star 

Wars (1977), Jurrasic Park (1993), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), 

Charlotte’s Web (2006), Outlander (2006), dan sebagainya. Semua film tersebut 

menggunakan concept art sebagai dasar perancangan desain dan proses 

pembuatan film. 

 Concept art sekarang ini dibuat dengan semakin detail dan menarik, mulai 

dari sketsa kasar sampai bentuk lukisan yang sangat indah dan terlihat nyata. 

Tidak hanya film fantasi live action yang membuat concept art tetapi juga film 

animasi, baik film animasi dua dimensi maupun tiga dimensi yang sedang populer  

saat ini. Sebagai contoh, concept artist Disney yang bernama Glen Keane sudah 

membuat konsep desain karakter untuk film Aladin, The Little Mermaid, Beauty 

and the Beast, Pocahontas, Tarzan, hingga karakter dalam film Disney Tangled.  

Gambar 2.1. Aladin and Jasmine sketch by Glen Keane 

(Glen Keane, 2006) 

 

 Sang Jun Lee, seorang concept artist asal California memulai karirnya 

sejak tahun 1999. Selain menjadi concept artist film live action seperti film Men 

in Black (2002), Hulk (2003), Pirates of the Caribbean (2003), dan Star Wars 

Episode 3 (2005), Sang Jun Lee juga menjadi concept artist film animasi hingga 
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saat ini. Contohnya film Horton hears a Who! (2008), Ice Age 3 (2011), dan Rio 

(2011). Film animasi lain yang juga menggunakan concept art yaitu film Arthur 

Christmas (2011), Un Monstre a Paris (2012), dan Pirates! Band of Misfits 

(2012). Ketiga film tersebut mengangkat Chistophe ‘Zebe’ Lourdelet sebagai 

concept artist. 

Gambar 2.2. Mrs. Park dalam film animasi Rio 

(Sang Jun Lee, 2008) 

Gambar 2.3. Elf Variations dari film Arthur Christmas 

(Chistophe ‘Zebe’ Lourdelet, 2009) 

 

Hampir setiap film animasi dan fantasi membuat concept art dengan 

sebagus mungkin yang kemudian dikumpulkan untuk dijadikan sebuah buku yang 

biasa disebut dengan concept art book. Concept art book ini biasanya diterbitkan 

dan diperjual belikan untuk memberi gambaran orang-orang tentang film animasi 

yang diproduksi. Selain itu, banyak artist yang mengkoleksi concept art book 
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karena sangat menginspirasi dan dapat dijadikan pelajaran. Hingga saat ini, sudah 

banyak sekali film yang mengeluarkan concept art book. Misalnya, The Art of the 

Incredibles, Sucker Punch: The Art of the Film, The Art of Pixar, The Art of 

Tangled, The Art of Avatar, The Art of Kung Fu Panda, dan masih banyak lagi 

yang lainnya.  

 

2.3. Warna 

2.3.1. Sejarah Warna 

Pada masa prasejarah manusia menggunakan biji buah-buahan, tanah, dan darah 

binatang sebagai bahan pewarna merah dan kuning. Lama kelamaan warna 

digunakan untuk simbol keagamaan pada masa Yunani kuno dan Cina kuno. 

Warna yang sering muncul adalah kuning emas, biru, hijau, merah, dan hitam 

(Widiantoro, 2008). Dalam slide presentasi materi di Unika Soegijapranata, Bayu 

Widiantoro menuliskan bahwa Aristoteles membagi warna menjadi dua golongan, 

yakni warna yang berasal dari cahya terang dan warna yang berasal dari 

kegelapan. Sedangkan Leonardo da Vinci menyatakan bahwa semua warna adalah 

putih, karena hingga saat itu beum ada sistematika pengelompokan warna.  

 Sir Isaac Newton menghubungkan teori warna dengan angka keramat (7), 

yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang digambarkan dengan 

lingkaran warna Newton. J.C. Le Blon menemukan warna utama yakni merah, 

kuning, biru, berasal dari pigmen. Bayu Widiantoro juga menjelaskan bawa teori 

warna merah kuning biru lebih dikenal dengan nama teori Brewster yang 

ditemukan oleh Sir David Brewster. 
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2.3.2. Istilah-Istilah Warna 

Berikut merupakan istilah warna yang sangat umum digunakan dalam bidang  

desain dari buku Draw and Paint Fantasy Art (2010) karya Alan Lathwell yang 

penulis padukan dengan sebuah situs Tiger Color, pembuat ColorImpact 

(pemenang penghargaan atas program interaktif dalam mendesain harmoni 

warna): 

2.3.2.1 Color Wheel 

Pertama kali dibuat oleh Isaac Newton pada tahun 1666 dan menjadi basic 

dari pemilihan warna hingga saat ini. Color wheel didesain intuk 

memudahkan dalam memilih warna agar terlihat harmonis.!

Gambar 2.4. Color Wheel 

(http://www.tigercolor.com/color6lab/color6theory/images/color6wheel6300.gif) 
 

2.3.2.2 Primary Color 

Merupakan warna yang menjadi dasar segala warna dan mampu 

menghasilkan warna-warna baru jika dikombinasikan. 
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Gambar 2.5. Primary Color 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-

intro.htm#Color_Wheel) 

 

2.3.2.3 Secondary Color 

Warna yang lahir dari perpaduan warna primer. 

Gambar 2.6. Secondary Color 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm#Color_Wheel) 

 

2.3.2.4 Tetriary Color 

Campuran warna primer dan sekunder. 

Gambar 2.7. Tetriary Color 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/color-theory-intro.htm#Color_Wheel)!
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2.3.2.5 Warm and Cool Colors 

Dalam color wheel dibagi menjadi dua bagian yang akan memberikan efek 

dan kesan berlawanan. Warm colors memberi kesan berenergi, cool color 

terkesan lebih menenangkan. Sedangkan hitam, abu-abu, dan putih 

merupakan warna netral. 

Gambar 2.8. Warm and Cool Color 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/images/warm-cool.gif) 

 

2.3.2.6 Analogus Color Scheme 

Warna yang bersebelahan dalam color wheel. Kesannya lebih senada dan 

harmonis. 

Gambar 2.9. Analogus Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/Analogous.gif) 

 

2.3.2.7 Complementary Color Scheme 

Warna yang berlawanan dalam color wheel. Menampilkan kesan yang 

terang dan lebih hidup. 
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Gambar 2.10. Complementary Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/Complementary.gif) 

 

2.3.2.8 Split Complementary Color Scheme 

Merupakan variasi dari complementary color dimana salah satu waran 

komplemennya dipecah menjadi dua.  

Gambar 2.11. Split Complementary Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/SplitComplementary.gif) 

 

2.3.2.9 Triadic Color Scheme 

Merupakan tiga warna yang dipilih dalam satu desain, dimana ketiga 

warna tersebut kontras satu sama lain dan saling menonjol. Triads adalah 

kebalikan dari complementary.!
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Gambar 2.12. Triadic Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/Triad.gif)!
 

2.3.4.10 Rectangle (Tetradic) Color Scheme 

Empat warna yang terbentuk dari dua pasang complementary color. !

Gambar 2.13. Tetradic Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/Tetrad.gif) 

 

2.3.4.11 Square Color Scheme 

Hampir sama dengan rectangle tetapi square color scheme terbentuk dari 

segi empat sama sisi. 

 Gambar 2.14. Square Color 

(http://www.tigercolor.com/Images/Square.gif) 

!

Desain Tokoh Dalam..., Rocsanne Utami Putri, FSD UMN, 2013



!
!

26!

2.3.4.12 Tones 

Merupakan tingkatan warna menuju kea rah abu-abu. 

Gambar 2.15. Tones 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/images/Tones.gif) 

 

2.3.4.13 Tints 

Pergeseran suatu warna menuju ke arah putih. 

Gambar 2.16. Tints 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/images/Tints.gif) 

 

2.3.4.14 Shades 

Pergeseran suatu warna menuju ke arah yang lebih gelap atau hitam.!

Gambar 2.17. Shades 

(http://www.tigercolor.com/color-lab/color-theory/images/Shades.gif) 

 

2.3.3. Pengaruh Warna pada Karakter 

Dalam thesis yang ditulis Fajar Ramayel (2009, 17), Martha Gill menyampaikan 

bahwa makna warna dapat diartikan secara berbeda yang dipengaruhi oleh: 

1.) Basic Personality  

Merupakan kepribadian seseorang yang dapat dilihat dari pola pikir, 

selera warna tertentu, kemampuan menerima hal baru, dan lain 

sebagainya. 
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2.) Culture 

Suatu warna dapat memiliki makna yang berbeda tergantung dari 

kebudayaan yang belaku di suatu daerah. Misalnya di Cina, warna merah 

dianggap sebagai warna keberuntungan, warna putih melambangkan 

kematian. Sedangkan di Indonesia merah berarti keberanian dan putih 

adalah lambang kesucian. 

3.) Trend 

Warna dapat memiliki warna sesuai tren yang sedang berkembang dalam 

suatu masyarakat. Misalnya pada saat pemilu, warna menjadi lambang 

dominan suatu partai. 

4.) Age 

Setiap individu akan memiliki pandangan tersendiri mengenai suatu 

warna sesuai dengan perjalanan usianya yang dipengaruhi oleh peristiwa-

peristiwa yang dialaminya. 

 

2.3.4. Psikologi Warna  

Warna memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan manusia. Warna juga dapat 

menjelaskan gender pria atau wanita. Misalnya bayi laki-laki identik dengan 

warna biru, sedangkan perempuan dengan merah muda. Seperti yang telah 

dituliskan di atas, warna dapat dikategorikan menjadi dua, warna hangat dan 

dingin. Warna hangat meliputi merah, orange, dan kuning, sedangkan hijau dan 

biru termasuk warna dingin. Pengelompokan ini terjadi karena warna mampu 

memberi efek psikologis, berikut penjelasannya:  
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2.3.3.1.  Putih 

Warna putih identik dengan arti bersih, suci, kejelasan, kebaikan, 

kemurnian, kosong, baru, dan juga kedamaian. Di sisi lain putih memiliki 

kesan negative seperti dingin, monoton, dan elitisme. Jika diterapkan 

dalam suatu ruangan, warna putih membuat ruangan terasa lebih luas 

seperti yang tertulis dalam sebuah artikel tentang warna pada situs 

(www.edupaint.com) pada tanggal 9 Maret 2012.  

 

2.3.3.2.  Hitam 

Hitam sering kali digunakan dalam acara kematian, memberi efek suram, 

misterius, kejahatan, dosa, dan kegelapan. Warna hitam sering dipakai 

untuk kostum penjahat dalam film atau komik, tetapi di sisi lain hitam juga 

dapet melambangkan sesuatu yang klasik, abadi, universal, serta warna 

yang melangsingkan (Kompas, 9 Oktober 2008). 

 

2.3.3.3.  Merah 

Merah berarti keberanian, cinta, kebahagiaan, kekuatan, seksualitas, 

semangat, berenergi, pemberontakan, kekerasan, dan kemarahan juga 

dapat dilambangkan dengan warna merah. Menurut artikel yang ditulis 

oleh Lusia Kus Anna dalam Kompas tanggal 9 Oktober 2008, penelitian 

menunjukkan bahwa dengan melihat warna merah dapat membuat 

manusia bernafas lebih cepat dan meningkatkan detak jantung. 
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2.3.3.4.  Orange 

Sesuai kategorinya sebagai warna hangat, orange cenderung memberi 

kehangatan, membumi, gairah, dan menyenangkan.  Namun, warna orange 

juga melambangkan perampasan, frustasi, dan ketidakdewasaan 

(Kopasiana, 5 Mei 2012).  

 

2.3.3.5.  Kuning 

Kuning merupakan warna yang ceria, gembira, dan friendly. Warna kuning 

dapat meningkatkan konsentrasi, hal ini diterapkan dalam pembuatan 

kertas legal atau post it (Kompas, 9 Oktober 2008). Meskipun warna 

kuning melambangkan kegembiraan tetapi juga dapat menimbulkan efek 

kejam, keras, dan warning yang membuat ketidaknyamanan (Lathwell, 

2010). 

 

2.3.3.6.  Hijau 

Hijau merupakan warna rumput dan dedaunan, sehingga mampu memberi 

efek segar, sehat, tenang, serta subur. Dalam artikel yang ditulis pada situs 

(www.edupaint.com), menyebutkan bahwa warna hijau ringan bagi mata 

dan mampu memperbaiki penglihatan.!

 

2.3.3.7.  Ungu 

Ungu kerap kali menjadi warna yang memberi efek misterius, mistis, 

magical, sekaligus eksotis. Selain itu warna ungu juga menjadi warna 
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kerajaan, kemewahan, dan kekayaan yang  kekuasaan atau kedudukan 

(Arwan, 2012). 

 

2.3.3.8.  Merah Muda 

Warna merah muda sangat identik dengan perempuan, kelembutan, kasih 

sayang, sesuatu yang imut, dan juga feminine. Namun, di sisi lain warna 

pink ini dapat membuat energi melemah dan kurang bersemangat. Warna 

merah muda lebih cocok untuk suatu acara yang romantis, bukan 

menggairahkan (Kompas, 9 Oktober 2008).  

  

2.3.3.9.  Biru 

Merupakan warna yang memberi kesan sejuk, tenang, dan merupakan 

warna langit serta laut (Lathwell, 2010). Selain itu, warna biru dapat 

memberi kesan dapat diandalkan (Kompas, 9 Oktober 2008). Sehingga 

banyak logo perusahaan seperti bank, lembaga pendidikan, dan perusahaan 

yang menggunakan warna biru. Warna biru identik oleh laki-laki, terutama 

biru tua. Namun, sekarang banyak perempuan yang memakai warna biru, 

yang biasanya wanita yang menyukai warna biru cenderung tomboy dan 

tidak manja. 
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2.4. Gaya Gambar 

Gaya gambar atau style sangat beraneka ragam dan sangat bervariasi. Bahkan 

setiap designer menciptakan gaya gambar yang berbeda dengan keunikannya 

masing-masing. Menurut M. S Gumelar, style gambar dapat dikelompokkan 

menjadi tiga aliran, yaitu: 

• Realis 

Aliran gambar realis merupakan visualisasi gambar yang sangat mirip 

dengan aslinya dan kenyataan. Misalnya karakter manusia, aliran realis ini 

menggunakan anatomi dan proporsi tubuh manusia sesungguhnya. Selain 

itu juga menekankan wajah karakter untuk dapat menunjukkan ras dan 

tempat asal karakter tersebut (Gumelar, 2011). !

• Semi-Realis 

Gaya gambar semi-realis memadukan gaya realis dengan gaya cartoon  

yang lucu. Biasanya karakter dengan style semi-realis masih terlihat 

proporsional tetapi wajah, rambut, juga gerakan sudah tidak realistis. 

Banyak sekali variasi dalam gaya ini, tergantung dari skill gambar realis 

dan cartoon yang digabungkan dan ini merupakan level dari artist itu 

sendiri (Gumelar, 2011). !

• Cartoon 

Cartoon merupakan gaya gambar yang lucu (Gumelar, 2011). Proporsi 

tubuhnya sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Gerakan dan ekspresi 

wajahnya cenderung dilebih-lebihkan dan diluar kenyataan. 
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Dalam pengelompokkan ini, penulis mengambil contoh dari gambar Super Girl 

yang digambar oleh Joshua Middleton dengan gaya realis. 

Gambar 2.18. Super Girl 
(Middleton, 2008) 

 

Kemudian ada pula gambar Super Girl  karya Animigz dengan gaya semi realis. 

Gambar 2.19. Super Girl 
(http://imgs.abduzeedo.com/files/articles/awesome-supergirl-

collection/Supergirl_by_Animigz.jpg) 
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Berikutnya adalah versi cartoon dari Super Girl. 

 

Gambar 2.20. Super Girl 

(http://www.popcultureshock.com/papes/index.php/comics/supergirl-eric-jones/) 

!

2.5. Tokoh 

2.5.1. Pengertian Tokoh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh memiliki arti rupa (wujud dan 

keadaan), bentuk badan, perawakan, serta pemegang peran dalam roman atau 

drama. Sedangkan makna penokohan adalah penciptaan citra tokoh dalam karya 

susastra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ditemukan beberapa jenis 

tokoh dalam bidang susastra, antara lain: 

1.) Tokoh Utama : peran utama dalam cerita rekaan atau drama. 

2.) Tokoh Bulat : tokoh dalam karya susastra yang memiliki sifat lebih 

kompleks dan cenderung unik. Tokoh bulat sering disebut pula dengan 

tokoh pipih. 

3.) Tokoh Datar : tokoh yang memiliki satu sifat utama saja, tanpa 

ditunjukkan sifat lainnya. Misalnya tokoh jahat, maka hanya sifat 
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jahatnya saja yang tampak, seolah tidak memiliki sifat baik sedikit 

pun. 

4.) Tokoh Keteladanan : menjadi pemimpin yang baik dan menjadi 

teladan karena sifat baiknya. 

Dalam sebuah thesis pada Universitas Pendidikan Indonesia, dikemukakan 

pengelompokan tokoh menurut Nurgiantoro (Teori Pengkajian Fiksi, 1998). 

Yakni adanya tokoh Protagonis dan Antagonis, dimana dalam suatu cerita akan 

muncul konflik yang dialami oleh tokoh Protagonis dan hal itu disebabkan oleh 

tokoh antagonis. 

 

2.5.2. Wujud Tokoh 

Wujud suatu karakter tidak selalu manusia, wujudnya beraneka ragam dan sangat 

bervariasi yang sangat berkaitan dengan genre dari film tersebut. Jenis genre 

menurut M. S. Gumelar antara lain: 

- Non Fiction Story atau Report 

- Hybrid Story 

- Fiction Story (horor, science fiction atau scifi, action, drama, comedy, 

wizardy atau magic, mystery, based on true story, myth atau legend, epic, 

based on history, fable, sex, dan mix genres) 

Tidak semua karakter dalam film animasi berwujud manusia tetapi banyak 

juga film dengan karakter hewan, misalnya film Rio, Madagascar, Happy Feet, 

Ice Age, dan sebagainya. Karakter juga dapat berupa benda seperti karakter yang 

ada pada film Beauty and the Beast, misalnya cangkir, teapot, atau ada pula karpet 
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terbang seperti dalam film Aladin. Bahkan ada pula yang berbentuk robot seperti 

pada film Wall-E.  

Sedangkan menurut Disney Character Classification, kategori personality 

karakter dibagi menjadi dua, yakni good dan evil. Kategori appearance dibagi 

menjadi tiga, yaitu human, other, dan animal. Berikut adalah contoh-contoh 

karakter Disney: 

Nama Karakter Personality Appearance Judul Film Animasi 

Aladdin Good Human Aladdin 

Queen of Hearts Evil Human Alice in Wonderland 

White Rabbit Good Animal  Alice in Wonderland 

Herbie Good Other The Love Bug 

Shere Khan Evil  Animal The Jungle Book 

Dumbo Good Animal  Dumbo 

Belle Good Human Beauty and the Beast 

Cruella de Vill Evil Human 101 Dalmations 

Tiger Good  Animal The Many Adventures of 

Winnie the Pooh 

Lady Tremain Evil  Human Cinderella 

Mrs. Potts Good Other Beauty and the Beast 

Mushu Good Animal Mulan 

Peter Pan Good Human Return to Neverland 

Bruce Evil Animal Finding Nemo 

Stove Good Other Beauty and the Beast 
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2.6. Karakter Disney 

Kualitas Disney tidak perlu diragukan lagi, terbukti dari film-film animasi yang 

telah dikeluarkan. Begitu banyak karakter yang telah dilahirkannya dan 

menginspirasi banyak orang. Contohnya, penulis sendiri merupakan salah satu 

orang yang terinspirasi dari karya Disney yang begitu bagus. Salah satu film 

animasi Disney yang sangat menginspirasi penulis adalah film Tangled dengan 

karakter utama bernama Rapunzel dan Flynn Rider. Character designer yang 

merancang kedua tokoh tersebut adalah seorang animator senior Disney yang 

bernama Glen Keane (Oliver, 2010). Selain mendesain karakter dalam film 

Tangled, Keane telah mendesain berbagai karakter Disney seperti Aladdin, Ariel, 

Beast, Pocahontas, Tarzan, dan lain sebagainya.  

 Dalam situs Academy of Art Character and Creature Design Notes, Jenifer 

G. Oliver menuliskan bahwa dalam mendesain sebuah karakter akan diawali 

dengan gambar konsep karakter secara kasar terlebih dahulu yang kemudian akan 

diperbaiki sehingga menjadi gambar konsep final yang disebut dengan general 

final line model sheet. Suatu karakter akan digambar dari berbagai sisi (turn 

around) untuk mengetahui bentuk tiga dimensinya yang juga disertai dengan 

facial expression. Dalam situs tersebut disebutkan bahwa Glen Keane membuat 

rough construction model sheet Flynn Rider yang berupa berbagai gesture untuk 

menjelaskan bentuk tubuh Flynn, baik yang belum diberi kostum dan setelah 

diberi kostum. 
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Gambar 2.21. Rrough Construction Model Sheet of Flynn Rider 

(http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/12/model-sheets-101.html) 

Gambar 2.22. Rrough Construction Model Sheet of  Flynn Rider 

(http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/12/model-sheets-101.html) 
  

Expression model sheet dibuat sesuai dengan kepribadian suatu karakter 

sehingga sifat yang ingin ditonjolkan dapat lebih mudah terlihat. Biasanya 

ekspresi yang dibuat merupakan contoh suatu adegan dalam filmnya (Oliver, 

2010). Terkadang, ekspersi wajah didukung dengan gesture tubuh yang mampu 

menguatkan makna. Oliver menambahkan perlunya menghindari menggambar 

ekpresi wajah dengan menggunakan gambar kepala dari angle depan yang sama 

dan hanya merubah ekspresinya saja. Hal ini membuat gambar menjadi kaku dan 

membosankan 
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Gambar 2.23. Expression Model Sheet of Repunzel 

(http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/11/disneys6tangled6character6
design.html) 

 

 Comparative size model sheet merupakan kumpulan gambar karakter 

dalam suatu film yang disusun berjajar untuk mengetahui perbandingan ukuran 

dan tinggi badan. Terkadang disebut juga character line up model sheet (Oliver, 

2010). 

Gambar 2.24. Comparative Size Model Sheet of Hercules 

(http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/12/model-sheets-101-part-2.html) 
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2.7. Three-Dimentional Character 

Karakter merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu cerita, misalnya 

dalam sebuah film animasi. Dalam menciptakan karakter yang sesuai dengan 

cerita, character designer dituntut untuk mengenali dan memahami karakter yang 

akan dibuatnya dengan baik. Dalam buku Creating Characters with Personality 

(2006) yang ditulisnya, Tom Bancroft memberi tiga pertanyaan: 

- Apakah peranan karakter tersebut dalam film? (hero, penjahat, penolong, 

dan lain-lain.) 

- Bagaimana kepribadian karakter tersebut? (sabar, penakut, licik, 

penyayang, dan sebagainya.) 

- Apakah ada alur cerita yang berpengaruh terhadap desain dari karakter 

itu? (rambut panjang Rapunzel, hidung panjang Pinocchio, dan lain-lain.) 

Ketiga pertanyaan di atas menunjuk pada pendalaman sosiologi, psikologi, dan 

fisiologi suatu karakter.  

2.7.1. Psikologi  

Segi psikologi merupakan kepribadian dari karakter itu sendiri, mulai dari sifat, 

kebiasaan, hobi, juga kelebihan dan kelemahan karakter tersebut, layaknya 

manusia dalam kehidupan nyata. Contohnya tingkat moral, ambisi, keinginan, 

tempramen, etika, kepandaian, dan sebagainya. Menurut M. S. Gumelar, terdapat 

beberapa jenis sifat karakter, yaitu:   

• Protagonist, adalah tokoh baik dalam suatu hal seperti buku cerita, film, 

video game maupun teater. Protagonist sering menjadi seorang pemeran 

utama, yang sifatnya baik hati, ceria, jujur, penyayang, berwibawa, atau 

bersifat kepahlawanan. 
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• Antagonist, adalah karakter  dengan sifat yang buruk dan cenderung 

melawan karakter protagonist. Antagonist sering merupakan seorang 

penjahat, dapat juga berupa binatang buas, creature, atau hal lainnya yang 

merupakan konflik dengan protagonist.  

• Netralist, merupakan karakter yang bijaksana, tidak memihak, lebih pasif, 

dan tidak ikut campur. Karakter ini tidak selalu orang tua yang bijak, 

melainkan siapa saja yang bersifat netral. 

 

2.7.2. Fisiologi  

Fisiologi merupakan penjelasan bentuk dari suatu karakter yang proses 

mendesainnya tidak lepas dari segi psikologi karakter itu sendiri. Sebagai contoh, 

karakteristik basic shape seperti lingkaran, segi itga, dan segi empat menjadi 

dasar dalam mendesain karakter. Segi tiga memberi kesan lebih licik karena sudut 

yang diciptakannya, maka seorang villain cenderung berdagu lancip dan kurus.  

Seperti yang dikatakan Brad J. Guigar dalam artikelnya yang berjudul The 

Psicology of Character Design bahwa seorang villain akan terasa kurang 

menakutkan jika badannya gemuk. Jika suatu karakter harus melepaskan topi dan 

menggapai benda tinggi yang ada diatasnya, karakter tersebut tidak mungkin 

dibuat bertangan pendek. Sedangkan karakter yang sering mengambil benda di 

lantai tidak mungkin didesain dengan perut besar dan gemuk karena itu hanya 

akan menyusahkan (Bennett, 2011). Brad J. Guigar mengatakan bahwa fisiologi 

dapat terlihat dari bentuk tubuh (gemuk, kurus, tinggi, pendek, dan sebagainya), 

umur, dan penampilan.  
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2.7.3. Sosiologi 

Sosiologi merupakan hubungan suatu karakter dengan lingkungan sekitar dan 

karakter lainnya. Department of Sociology dari The University of Arizona 

menuliskan bahwa sosiologi berhubungan dengan tempat asal, masalah yang 

dihadapi, relasi dengan orang lain, keluarga, agama, kehidupan politik, 

keberadaannya dalam komunitas atau organisasi, budaya, bahkan dalam tindak 

kejahatan.  

Segi psikologi ini sangat berkaitan dengan psikologi, karena dari 

lingkungan dan latar belakang tersebut akan membentuk kepribadian seseorang. 

Latar belakang suatu karakter dan lika-liku hidupnya akan membuat suatu cerita 

terasa lebih nyata dan hidup, bahkan terkadang masa lalu itu menjadi lebih 

menarik ketimbang karakter di masa sekarang (Computer Arts, 2006). 

 

2.8. Aplikasi Unsur Budaya dalam Desain 

Desain dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Desain sering dijadikan 

sarana untuk menunjukkan suatu budaya agar mendapat pengakuan (Carlson, 

2011). Dalam David Report issue 13 (2011), disebutkan bahwa secara tradisional, 

budaya dapat diungkapkan melalui seni lukis, musik, patung, drama, tarian, film, 

fashion, arsitektur, dan juga makanan. Dengan memasukkan nilai budaya ke 

dalam suatu desain melalui lensa kemanusiaan, suatu objek desain tersebut akan 

terasa lebih berharga karena memiliki pengalaman dan terasa lebih emosional 

(David Report, 2011). 

 Di India, Gunjan Gupta seorang contemporary craft-designer baru yang 

sukses mempopulerkan sebuah teknik baru dengan menggunakan teknik 
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tradisional India ke dalam bentuk baru. Detail ornamen asli India yang 

digunakannya mampu memberi kesegaran dan nilai budaya yang semakin 

memperindah karyanya (David Report, 2011).  

Contoh lainnya adalah Islandia, ketika negara tersebut dilanda masalah 

ekonomi dan mengakibatkan terjadinya migrasi masal, Islandia justru mengalami 

peningkatan di bidang seni dan desain. Warisan budaya Viking di Islandia justru 

menjadi dasar dalam pembuatan seni, kerajinan, fashion, musik, makanan, serta 

desain produk. Hal ini menarik perhatian internasional dan mampu menarik 

wisatawan mancanegara sehingga dapat mengembalikan perekonomian negara 

(David Report, 2011). Salah satu contoh desain Islandia adalah sebuah selimut 

pelindung yang dibuat sebagai penghormatan terhadap Sea Eagle, raja para 

burung. 
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Gambar 2.25. Blanket Shield of Wings by Icelandic Vik Prjonsdottir 

(David Report 2011, 17) 

 

Gambar 2.26. Sea Eagle – the King of Birds. 

(David Report 2011, 17) 
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2.9. Ornamen Bali 

2.9.1. Tata Busana Adat Bali 

Landasan teori mengenai tata busana adat Bali diperoleh dari buku Tata Busana 

Adat Bali milik Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Menurut 

kepercayaan Bali, pakaian adat, khususnya untuk ke Pura, terbagi menjadi tiga 

bagian penting yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas meliputi kepala 

yang melambangkan Dewa. Bagian kepala dianggap sebagai Prabu yang menjadi 

tempat bersemayamnya Dewa, mulai dari akal, pikiran, serta segala sesuatu yang 

diberkati oleh Hyang Widhi. Bagian tengah meliputi dada sampai pinggang yang 

menjadi lambang manusia. Maksudnya bahwa pakaian yang dikenakan dapat 

memberikan rasa nyaman dan membuat pemakainya dapat kushuk ketika 

bersembahyang. Sedangkan bagian bawah meliputi pinggang sampai ke ujung 

kaki yang melambangkan butha. Butha atau raksasa menempati alam bawah 

sebagai simbol keburukan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. 

2.9.1.1. Busana Lanang 

Busana adat lanang merupakan sebutan untuk busana kaum pria di Bali. 

Komponen utamanya adalah udeng, kampuh, dan wastra. Udeng atau 

destar digunakan sebagai ikat kepala. Pada awalnya, udeng harus berwarna 

putih untuk menjaga kejernihan pikiran, ujung udeng juga harus lurus ke 

atas sebagai lambang pikiran yang selalu tertuju pada Yang di Atas. 

Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan mode, udeng 

menjadi bervariasi baik dari warna dan bentuknya. Kampuh fungsinya 

sebagai penutup dada yang dipasang di bawah ketiak. Kampuh atau saput 

ini digunakan sebagai bebed (ubed-ubed), dilipat memanjang lalu dililitkan 
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di pinggang sampai menutupi pusar. Yang paling bawah, wastra, sering 

juga disebut kamben atau kain. Kain tersebut dililikan dari pinggang, 

kainnya panjang sampai mata kaki. Ujung wastra yang kanan diletakkan di 

atas, bentuknya panjang sampai ke lantai yang disebut kancut. Agar tidak 

mudah lepas, wastra diikat dengan sabuk (pepetet) dari bahan kain di 

pinggang. Pepetet ini haruslah diikat dengan kuat agar butha tidak bisa 

memasuki tubuh manusia, apalagi samapi ke bagian atas yaitu dewa.  

  Dalam salah satu aturan tata karma Bali, seorang pria meski dalam 

kegiatan sehari-hari tetap membawa keris. Keris diletakkan di pinggang 

sebelah kiri atau dapat juga di pinggang belakang yang mengarah ke 

kanan. Dengan adanya pepetet, keris menjadi tidak mudah jatuh dan lepas 

ketika orang tersebut bergerak atau berjalan. 

  Tata busana pria Bali juga mengenal perhiasan yang berupa tindik 

(anting-anting). Pada zaman dahulu, saat seorang bayi berumur enam 

bulan diadakan upacara Matebek untuk melubangi telinga bayi. Setelah 

dilubangi, dimasukkan anting-anting yang terbuat dari tembaga, perak, 

atau emas, disesuaikan dengan status sosial bayi tersebut.  

  Hiasan lainnya adalah dengan menyelipkan hiasan bunga di atas 

daun telinga kanan. Bunga yang dipakai dapat berupa pucuk arjuna, bunga 

jepun, juga bunga cempaka putih atau warna lainnya. Untuk kalangan 

dengan status sosial tinggi, bunga yang digunakan adalah bunga emas. 

Namun, diselipkan di destar bagian belakang atau di samping kanan.  

  Pada zaman dahulu, pria Bali juga hampir selalu dilengkapi dengan 

gelang uli yang terbuat dari akar bakar. Cincin juga sering digunakan 
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terutama saat upacara keagamaan dan acara resmi. Dapat terbuat dari 

emas, perak, suasa, bahkan ada pula cincin warisan dengan permata mulia 

yang mahal. 

Seiring perkembangan zaman dan akulturasinya dengan budaya 

Eropa, tata busana pria Bali menjadi lebih modern dengan mulai memakai 

baju produk Eropa. Baju yang dipakai adalah baju lengan panjang dengan 

kraag berdiri seperti baju beskap dari daerah Jawa.  

 

2.9.1.2. Busana Istri 

Tata busana istri merupakan istilah untuk busana kaum wanita dewasa di 

Bali. Unsur yang utama terdiri dari kamben crik (kancrik), pepetet (sabuk, 

stagen), wastra, dan tapih. Kamben crik sebagai anteng atau penutup dada, 

sejenis kemben dalam busana adat Jawa. Kamben crik juga digunakan 

sebagai bebed yang dililitkan di pinggang ketika seorang wanita sedang 

bertemu dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi atau orang yang 

dituakan. Fungsi lain dari kancrik ini adalah sebagai beberapa model 

kalung. Bukan wujud kalung seperti biasanya, melainkan bentuk kalung 

yang konseptual. Model pertama, kamben crik digantungkan begitu saja di 

bahu kiri, satu sisi di depan dan satu sisi ke belakang. Kedua, kancrik 

digantungkan pada kedua pundak dan ujungnya ada di belakang semua, 

seperti menggantung di leher. Ketika seorang wanita berpapasan dengan 

seorang pria, wanita tersebut akan menarik kancrik yang di bagian depan 

sehingga payudaranya tertutup. Perlu diingat bahwa pada zaman dahulu 

sebenarnya kaum wanita Bali tidak memakai baju (topless). Selain itu 
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kamben crik dapat digunakan sebagai sunan, alat bantu ketika wanita Bali 

menjunjung sesuatu di kepalanya. 

  Pepetet, wastra, dan tapih merupakan busanan pokok wanita Bali 

yang tidak terpisahkan. Tapih, yang biasa disebut sanjang, digunakan 

untuk melindungi bagian tubuh wanita yang paling rahasia. Di atasnya 

diberi wastra atau kain yang piggiran kirinya berada di atas pinggiran 

kanannya. Di atasnya lagi dililit dengan pepetet (sabuk atau stagen). 

Stagen ini menutup hingga bagian dada, sehingga wanita Bali tidak lagi 

topless.  

  Dalam perkembangannya, busana adat wanita Bali juga mulai 

mendapat pengaruh dari Eropa. Wanita Bali mulai memakai baju potongan 

Jawa dengan lengan panjang sampai pergelangan tangan seperti yang 

dipakai Raden Ajeng Kartini pada waktu itu. Atau dengan model baju 

potongan kuda yang lengannya sedikit lebih panjang dari siku. 

  Hiasan telinga yang dipakai wanita Bali salah satunya adalah 

subeng. Selain sebagai perhiasan, subeng juga berfungsi sebagai status 

kedudukan wanita yang memakainya. Mulai dari subeng sungsungan 

untuk status rare, subeng busung bagi yang berstatus Daa Nyoman, dan 

subeng ental untuk status Daa Bunga. Dalam kegiatan yang resmi subeng 

ental ini dapat diganti dengan subeng perak atau emas. 

  Bunga-bunga berbau harum seperti bunga sandat, cempaka putih, 

dan cempaka kuning, digunakan sebagai hiasan kepala wanita Bali sejak 

zaman dahulu. Sedangkan bunga emas digunakan untuk wanita dari 

golongan atas dan penguasa. Bunga-bunga tersebut dijadikan cucuk yang 
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digunakan sebagai hiasan sekaligus untuk mengencangkan sanggul atau 

pusungan. Bunga mawar, bunga kenyiri, bunga jempiring, bunga soka, 

bunga melati, bunga gadung, bunga pucuk Arjuna, dan bunga jepun 

biasanya disisipkan di atas pelipis kiri. 

  Gelang dan cincin yang digunakan dalam busana adat istri lebih 

menonjol daripada busana lanang. Gelang dan cincin tersebut lebih 

bersifat untuk perhiasan dan keindahan. Berbeda dengan bahan cincin 

yang dipakai para pria, cincin dan gelang untuk kalangan Daa dibuat dari 

pedok (kulit penyu). Sedangkan untuk status yang lebih tinggi biasa 

terbuat dari perak atau emas.  

  Dahulu, kalung tidak hanya menjadi perhiasan biasa yang memberi 

keindahan dan menunjukkan status sosialnya. Tetapi sebagian diantaranya, 

leontinnya berisi magic power (kekuatan magis). Fungsinya sebagai 

amulet bagi wanita Bali, menjaga pemakainya dari marabahaya dan 

penyakit yang terutama bersumber dari magic power.  

  Dalam buku Tata Rias Pengantin Bali karya Nyonya M. Mertami 

(1993) dijelaskan bahwa hiasan khas juga tampak dalam pemberian gecek, 

titik merah diantara pangkal alis di tengah-tengah, yang berarti pancaran 

Sang Hyang Widhi. Gecek juga diberi di bagian dada atas, di atas 

selendang. Gecek berbentuk bulatan yang berwarna putih dari foundation 

atau bedak yang dibuat dua baris dengan masing-masing deret jumlahnya 

ganjil. Selain untuk aroma harus, juga digunakan sebagai penolak mala 

petaka (Mertami, 1993). 

Desain Tokoh Dalam..., Rocsanne Utami Putri, FSD UMN, 2013



!
!

49!

  Zaman dahulu, sebelum ada bahan-bahan perhiasan dan baju yang 

lengkap seperti sekarang, orang Bali menggunakan bahan seadanya yang 

tersedia pada masa itu. Misalnya manusia membuat busana dari bahan 

bulu dan kulit binatang, bulu burung, manik-manik, dan permata. Manusia 

juga menghiasi diri dengan bulu burung, biji-bijian, tulang-tulang 

binatang, dan bahan-bahan lain seperti yang digunakan suku primitive 

zaman dulu. 

 

2.9.2. Kain Bali  

Penulis mendapatkan pengetahuan dan pengertian mengenai jenis-jenis kain adat 

Bali dengan mendatangi museum tekstil Bali yang letaknya tidak jauh dari 

Departemen Seni dan Kebudayaan Bali. Berikut penjelasan berbagai jenis kain 

adat Bali: 

2.9.2.1. Kain Polos 

Merupakan kain tenun yang sangat sederhana, dengan teknik tanpa ikat 

dan hanya terdiri dari satu warna saja. Misalnya putih, kuning, hitam, dan 

lain-lain. Fungsinya dikenakan pada saat upacara adat, agama, dan 

kegiatan keseharian. 
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 Gambar 2.27. Kain Polos 

 

2.9.2.2. Kain Keling  

Kain Keling adalah kain tenun tanpa ikat yang dibuat dari benang katun 

lokal dengan motif garis-garis dan kotak-kotak. Zaman dahulu kain keling 

menggunakan pewarna dari bahan alami dan fungsinya untuk pakaian 

sehari-hari para wanita. Pada zaman modern sekarang ini kain keling 

sudah diproduksi di pabrik dan dengan warna dari bahan kimia, fungsinya 

berubah menjadi untuk upacara adat dan agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28. Kain Keling 
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2.9.2.3. Kain Endek Kombinasi 

Merupakan kain tenun dengan teknik ikat tunggal yang motif hiasannya 

dibuat dengan mengikat benang pakan. Motif tersebut dapat berupa 

tumbuhan, hewan, atau campuran. Fungsinya untuk upacara keagamaan. 

Sekarang kain ini sudah diproduksi di pabrik dan digunakan oleh segala 

lapisan masyarakat. 

Gambar 2.29. Kain Endek 

 

2.9.2.4. Kain Langah 

Kain langah adalah kain tenun tanpa ikat yang dibuat dari satu warna dan 

dibuat agak jarang untuk membentuk motif. Saat ini kain langah sudah 

diproduksi dengan berbagai warna sehingga lebih menarik. 

Gambar!2.30.!Kain!Langah!
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2.9.2.5.!Kain!Poleng!
!
Merupakan kain tenun dengan teknik tanpa ikat dengan motif kotak-kotak. 

Biasanya terdiri dari warna hitam, putih, abu-abu, atau merah. Kain poleng 

dengan warna hitam putih dianggap religius karena warna ini 

melambangkan Rwabieda atau kebaikan dan keburukan yang memberikan 

perlindungan. Sehingga dipakai sebagai saput para pria dan kain penutup 

pohon, patung, atau batu besar.!

Gambar 2.31. Kain Poleng 

 

2.9.2.6.  Kain Bebali 

Kain tenun tanpa ikat yang dibuat dari benang Bali dengan ragam hias 

geometris, manusia, dan campuran. Warna dasarnya adalah putih, hitam, 

merah, dan kuning yang kemudian berkembang menjadi banyak warna. 

Kain ini dulu hanya dibuat oleh orang yang sudah tua dan bersih (sudah 

tidak menstruasi lagi), sehingga dianggap kain sakral yang digunakan 

untuk upacara. 
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Gambar!2.32.!Kain!Bebali!yang!Dipasang!dalam!Upacara!
(Museum!Tekstil!Bali)!

 

2.9.2.7. Kain Gringsing 

Kain yang hanya dibuat oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan ini 

merupakan kain tenun dengan teknik ikat ganda yang hiasannya dibuat 

dengan cara mengikat benang pakan dan lungsi. Motifnya tumbuhan, 

hewan, dan wayang. Warna dasar kain ini adalah coklat yang kemudian 

dikombinasikan dengan merah, biru, dan hitam. Kain grinsing dianggap 

memiliki unsur magis yang dapat menolak penyakit dan marabahaya bagi 

pemakainya.!

Gambar 2.33. Gadis Tanganan Pegringsingan Memakai Kain Gringsing 
(Museum Tekstil Bali)!
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2.9.2.8. Kain Songket 

Kain tenun yang disertai tahap nyuntik dengan menyusupkan benang emas 

atau perak untuk membentuk ragam hias seperti tumbuhan, hewan, 

geometis, manusia, atau campuran. Fungsinya untuk upacara keagamaan 

para keluarga raja. Namun, zaman sekarang kain songket sudah digunakan 

seluruh lapisan masyarakat saat upacara adat dan agama.!

Gambar 3.34. Kain Songket 

 

2.9.2.9. Kain Pantai 

Kain ini banyak digunakan oleh para wisatawan baik dalam negri maupun 

mancanegara. Biasanya dikenakan saat berwisata ke pantai. Corak yang 

digunakan sebagian besar berupa tumbuhan atau flora. 

Gambar 2.35. Kain Pantai 

(http://3.bp.blogspot.com/_KT4sz5Ma_Gs/TB28qucp8rI/AAAAAAAAAAM/DNW4w
yPv7LI/s1600/Sarung6Pantai6antiok6Kw616kain6tebal6RP629.000.jpg) 
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2.10. Target Penonton 

ICO (The Independent Cinema Office) mengatakan bahwa pengelompokkan 

penonton dalam industry film sebagian besar berdasarkan umur atau life-stage. 

Anak-anak (5-11 tahun), remaja awal (11-16 tahun), remaja akhir (singles maupun 

couples sebelum usia 25 tahun), orang dewasa yang sudah berkeluarga, dan 

orang-orang tua. ICO merupakan organisasi national yang mendukung pameran 

individual untuk segala jenis film. 

 Sedangkan menurut M. S. Gumelar (2011), age segmentation untuk 

penikmat suatu cerita dibagi menjadi 3: 

2.9.1. Children Story 

Wilayah ini meliputi usia pra sekolah, TK, SD, dan pendidikan setingkatnya. 

Karena ditujukan untuk anak-anak, cerita suatu film animasi cenderung ringan 

dan mudah dimengerti. Tidak harus menggunakan tokoh anak kecil juga, tetapi 

dapat berupa binatang, robot, dan lain-lain.  

2.9.2. Teen Story 

Meliputi remaja, pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Cerita dalam segmen umur 

ini cenderung mengandung percintaan dan masalah yang dialami remaja. Genre 

lain yang diminati biasanya scifi dengan karakter remaja dan menggunakan gaya 

yang sedang trend di kalangan remaja. 

2.9.3. Adult Story 

Usia dewasa menurut standar pemerintah Indonesia adalah 17 tahun. Dalam cerita 

dewasa mulai muncul kata-kata kasar, adegan kekerasan, dan seksual. Sehingga 

untuk segmen ini perlu dituliskan “17 tahun ke atas” atau “Untuk Dewasa”. Hal 

ini dianggap penting demi menjaga moral anak-anak di bawah umur. 
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