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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Komik merupakan rangkaian susunan gambar yang membentuk sebuah cerita. 

Saat ini komik-komik Jepang yang biasa disebut “Manga” semakin terkenal di 

seluruh dunia. Dalam artikel di Liputan6.com memberitakan tentang tingginya 

penjualan komik Jepang yang dijual di seluruh dunia, disertai jumlah pengemar 

buku komik yang semakin banyak. Beberapa komik terkenal antara One Piece, 

Dragon Ball, dan Naruto mampu menjual lebih dari 100 juta kopi. 

Seiring perkembangan zaman, komik dapat dianimasikan melalui 

teknologi komputer yang berkembang pesat saat ini. Dalam artikel rri.co.id 

generasi muda Indonesia membuat media informasi mengenai pahlawan dalam 

motion comic sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan dan diakses dengan 

mudah dengan internet, selain itu penyampaian informasi dalam motion comic 

sangat menarik dan mudah untuk dipahami. Menurut Aaron Albert, Motion Comic 

biasanya dibuat dari komik yang sudah ada yang kemudian diberi motion 

(pergerakan). Animasi menjadi salah satu unsur yang membedakan motion comic 

dengan komik pada umumnya.  Suasana dalam suatu adegan akan menjadi lebih 

hidup dan menarik jika ditambahkan unsur pergerakan yang kreatif sehingga 

menarik pembaca masuk ke dalam cerita serta membantu pemahaman pembaca 

mengenai jalan cerita.  
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 Menurut Wyatt (2010) dalam sebuah cerita, environment menjadi salah 

satu unsur pendukung penting. Environment bukan hanya sekedar panggung 

dimana karakter utama berakting tetapi juga memberikan petunjuk bagi pembaca 

tentang dimana karakter berada. Dalam cerita, environment tidak harus 

mendominasi sebuah layar, beberapa environment yang baik justru hanya 

memperlihatkan beberapa goresan garis yang mampu memberitahu dimana 

karakter berada. 

 Atas dasar itulah, penulis mengharapkan penulisan laporan Tugas Akhir 

ini dapat menggambarkan pentingnya environment  membangun jalan cerita 

dalam motion comic.  

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: 

Bagaimana perancangan environment Native American pada motion comic 

berjudul “Dakotah”  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah perancangan environment design 

pada “Dakotah” adalah camp suku Lakota Sioux, bagian dalam dari tenda tepee, 

dan pinggiran hutan Black Hills.  

Sedangkan hal yang tidak termasuk dalam pembahasan Tugas Akhir antara lain 

1. Storyboard, 

2. Binatang,  
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3. Sound Design atau Sound Effect, 

4. Character Design, 

5. Dan, Editing 

 

1.4.  Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dalam tugas akhir motion comic “Dakotah” adalah: 

Memvisualisasikan environment Native American dalam motion comic “Dakotah” 

 

1.5.  Manfaat Tugas Akhir 

Beberapa manfaat Tugas Akhir motion comic “Dakotah” adalah menambah 

wawasan dan pengalaman dalam mendesain environment dan menambah 

pengetahuan mengenai Native American. Selain itu juga memberi manfaat bagi 

mahasiswa lain yang akan mengambil tema yang berhubungan dengan 

environment design. 
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