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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kostum dan properti penting untuk tampilan unik pemakainya. Penggunaan atribut 

ini adalah bagian dari gaya berpakaian, demikian juga dalam film. Film merupakan 

replika dari kehidupan, baik itu masa lalu maupun sekarang, bahkan ada juga yang 

memprediksi masa depan. Banyak film menggunakan kostum dan properti untuk 

mendukung kebutuhan cerita. Pemilihan topik Tugas Akhir ini, adalah karya hiasan 

kepala yang dipakai karakter tertentu dalam film agar lebih berkharisma. 

Penulis tertarik untuk meneliti dan mengeksplorasi topi-topi rompak laut. 

Ketertarikan ini diinspirasi oleh bentuk-bentuk topi pirates (rompak laut) dalam film-

film rompak laut. Studi lebih lanjut memperlihatkan bahwa desain tersebut didasari 

pada pola desain topi privateers tahun 1600-1800. Privateers adalah tentara Inggris 

yang mendapat hak resmi dan ditugaskan untuk menjarah barang muatan kapal lain 

di laut. Penggunaan topi adalah faktor penting yang mendukung sosok pemakainya. 

Bentuk topi, warna, dan penerapan bahan menjadi poin penting dalam pembuatan 

proyek ini. Penulis mengerjakan properti hiasan kepala terinspirasi dari rompak laut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Seperti apakah rancangan desain hiasan kepala berdasarkan sumber inspirasi topi 

dalam film-film berlatar rompak laut tahun 1600-1800? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Topi yang dirancang ditujukan untuk karakter ciptaan atau rekaan yang diilhami oleh 

kostum dan properti musisi band rock Jepang. Sosok kelompok musik yang menjadi 

inspirasi penulis adalah band bernama D (Di). Penulis tertarik pada video klip D 

yang berjudul Yami no Kuni no Alice. Video klip ini muncul pada bulan September 

tahun 2008. Hiasan kepala yang digunakan band D dalam video klip tersebut 

mengacu pada topi rompak laut. Topi yang digunakan rompak laut mirip dengan topi 

privateers tahun 1600-1800. Penulis membedakan jenis properti yang dibuat menjadi 

dua jenis, yaitu protagonis dan antagonis. Topi-topi ini dirancang untuk mendukung 

kedua karakter tersebut. Perancangan topi atau hiasan kepala dalam proyek ini 

dilakukan berdasarkan studi tentang topi privateers. 
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Gambar 1.1.   Asagi D 

(Samie-vu Lifejournal, 2009) 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang topi pendukung karakter 

pemakainya agar tampak unik. Variasi topi-topi ini terinspirasi oleh topi privateers 

tahun 1600-1800. 

 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Bagi penulis, pembuatan proyek Tugas Akhir ini bermanfaat karena memberi 

pengalaman dalam membuat topi untuk melengkapi penampilan tokoh rompak laut. 

Bagi pembaca, Tugas Akhir ini bermanfaat dalam memberi wawasan mengenai 

langkah kerja dalam merancang hingga membuat topi untuk karakter perompak laut. 

Sedangkan bagi Universitas Multimedia Nusantara, laporan ini bermanfaat dalam 

menambah wawasan mahasiswa dan dapat dijadikan materi pembelajaran bagi 

angkatan selanjutnya. 
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