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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, perkembangan animasi di seluruh dunia sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Berbagai aspek penting dalam animasi seperti 

environment juga mengalami hal tersebut sehingga membuat nama dari beberapa 

perancang environment menjadi lebih dikenal. Seperti wawancara yang 

diberitakan dalam website photoshopcafe.com, seorang perancang environment 

dari Michigan yang bernama Jay Shuster telah melihat peluang dalam bidang ini 

semenjak menonton film Star wars. Akhirnya Jay memulai karirnya di Lucasfilm 

yang kemudian berlanjut pada pixar studio semenjak tahun 2002 sampai sekarang 

dan telah berpartisipasi dalam beberapa film animasi terkenal seperti cars, cars 2, 

dan Wall-e. 

Dalam mengikuti arus perkembangan animasi ini, penulis beserta rekan 

sekelompok memutuskan untuk membuat film animasi “IYATNA” sebagai projek 

tugas akhir yang dimana penulis mendapatkan bagian sebagai perancang 

environment. Di dalam proyek tugas akhir ini juga penulis akan menjelaskan 

mengenai environment dan proses perancangannya di dalam film animasi 

“IYATNA”. 

Environment adalah salah satu unsur dalam animasi yang berpengaruh 

besar dalam mendukung kesuksesan film animasi tersebut, bukan hanya karena 

membantu menunjukan setting tempat dan suasana namun juga karena sebagian 
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besar visual yang ditangkap oleh mata penonton saat menyaksikan sebuah film 

adalah environment itu sendiri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka sampailah kepada 

pertanyaan “Bagaimanakah perancangan environment di dalam film animasi 

“IYATNA” ?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang penulis tetapkan pada tugas akhir ini yaitu sebagai berikut. 

1. Perancangan environment berdasarkan waktu yaitu masa kini, letak geografis 

yang berada di kawasan Baduy (Jawa Barat), terdiri dari 2 musim yaitu 

musim panas dan musim hujan, juga kondisi geografis berupa perbukitan 

dengan lingkungan hutan hujan dataran rendah. 

2. Implementasi lingkungan dan budaya Baduy ke dalam environment film 

animasi “IYATNA”. 

3. Visualisasi environment berdasarkan ide cerita yang bertemakan adventure 

fantasy. 

4. Hasil tugas akhir berupa 2d sebagai background dan foreground juga 3d 

sebagai beberapa objek pada scene 7 dan 9, shot 46, 47, 59, dan 63. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang environment di dalam film animasi 

“IYATNA”. 
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1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan metode 

observasi, langsung ke lingkungan Baduy dan metode tinjauan visual dengan cara 

memperbanyak referensi gambar dan video. 
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