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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Animasi berasal dari kata latin animare, yang memiliki arti membuat jadi hidup. 

Dalam animasi, berimajinasi adalah hal utama yang dibutuhkan. Animasi dapat 

mewujudkan mimpi yang teraneh sekalipun dan mewujudkannya menjadi bentuk 

nyata. Animasi akan merubah sebuah gambar, tanah liat, boneka, dan bentuk-

bentuk apapun menjadi seolah-olah hidup dan terasa nyata. Meskipun animasi dapat 

membuat dunia fantasi seperti apapun, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar 

untuk membuat sebuah animasi terasa dapat dipercayai sebagai kenyataan (Wright, 

2008, hlm. 1). 

2.2. Warna dalam Animasi 

Brunick & Cutting (2014) berpendapat bahwa warna dan animasi merupakan 2 hal 

yang tidak akan dapat dipisahkan sejak dulu. Warna merupakan salah satu 

tantangan dan sebuah subjek yang dapat dieksplorasi secara luas penggunaan dan 

efek yang ditimbulkannya dalam animasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan 

riset untuk meneliti warna dan efeknya dalam aspek kesenian dan animasi juga terus 

berkembang.  

 Pewarnaan dalam animasi terus berkembang. Pada saat animasi mulai 

berkembang tahun 1920, awalnya berfokus pada film anak-anak. Pada film anak-

anak terlihat penggunaan warna yang cenderung lebih cerah. Pada film-film 

animasi Hollywood, pewarnaan yang terjadi adalah dari tahun ke tahun warna yang 

Desain Pencahayaan..., Anthony Hudiono, FSD UMN, 2015



 

9 

 

digunakan semakin gelap. Menurut Brunick & Cutting (2014), hal ini terjadi 

sebagai bagian dari cara sineas mengalihkan fokus penonton pada objek tertentu.  

 

 

Gambar 2.1. Pencahayaan Dapat Mengalihkan Fokus Pada Karakter 

(Kyoukai no Kanata, 2012) 

 

Sharma (2014) berpendapat bahwa pencahayaan memiliki peran yang penting 

dalam sebuah film animasi. Pencahayaan membantu menciptakan mood, 

mengarahkan fokus penonton, menciptakan ketertarikan visual, menciptakan ilusi 

believeability atau kepercayaan dalam pikiran penonton yang membantu untuk 

menghubungkan mereka pada film. 

 Animasi sering kali mengesampingkan aspek pencahayaan. Kecenderungan 

untuk memprioritaskan fokus pada animasi dan model sudah turun temurun 

menjadi kasus yang selalu terjadi. Menciptakan pencahayaan dianggap sebagai 

sesuatu yang tidak memerlukan keahlian khusus karena interaksi dengan cahaya 

setiap hari, karena itu pencahayaan sering kali dikesampingkan. Pencahayaan yang 
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baik akan membuat sebuah adegan yang biasa saja menjadi menarik. Selain itu 

pencahayaan yang baik juga dapat menutupi kekurangan yang terdapat pada sebuah 

adegan (Donati, 2008, hlm. 132). 

Berikut adalah pembahasan mengenai jenis-jenis dari pencahayaan: 

2.3. Jenis-Jenis Pencahayaan 

2.3.1. Hard Light dan Soft Light 

Hard light memiliki keunggulan pada kemudahan untuk mengontrol jatuhnya 

bayangan. Selain itu penggunaan Hard light akan memberikan kesan bayangan 

yang dinamis dan efek cahaya yang memikat (Holshevnikoff, 2012). 

 Mengenai Soft Light, beliau mengatakan bahwa penggunaan Soft light lebih 

cocok untuk objek manusia. Pemakaian Soft light lebih sulit dikontrol karena 

bayangannya yang lebih menyebar. 

 
Gambar 2.2. Hard Light dan Soft Light 

(The Power of Lighting for Film & Video 3rd Edition, Bill Holshevnikoff, 2012) 
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Gambar 2.3. Hard Light dalam Anime 

(Log Horizon, 2013) 

 

 
Gambar 2.4. Soft Light dalam Anime 

(Chuunibyou Demo Koi ga Shitai, 2012) 

 

 

2.3.2. Key Light 

Key Light adalah sumber pencahayaan utama dari sebuah adegan. Dalam sebuah 

tempat, hal utama yang mempengaruhi keras atau lembutnya cahaya adalah dari 

Key light. Penempatan Key light akan sangat menentukan hasil dari pencahayaan 

yang diinginkan. Untuk mendapatkan pencahayaan yang dramatis, penempatannya 

harus menyoroti subjek yang diinginkan dengan tepat. Apabila tidak menginginkan 

pencahayaan yang terlalu mencolok, dapat dihindari dengan menuangkan tumpahan 

cahaya yang tersisa ke arah latar belakang dari subjek (Bill Holshevnikoff, 2012). 
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Gambar 2.5. Key Light 

 (The Power of Lighting for Film & Video 3rd Edition, Bill Holshevnikoff, 2012) 

 

 

Gambar 2.6. Key Light dalam Anime 

(Hyouka, 2012) 

 

2.3.3. Fill Light 

Holshevnikoff (2012) menjelaskan bahwa Fill light digunakan untuk menerangi 

bagian bayangan yang terlalu gelap yang dihasilkan oleh Key light. Biasanya 

digunakan pencahayaan yang halus agar tidak menghasilkan bayangan yang 

berlawanan. Pencahayaan yang digunakan dalam Fill light adalah cahaya yang 
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halus. Apabila menggunakan cahaya yang keras, akan memunculkan bayangan 

yang berlawanan. 

 

Gambar 2.7. Key Light dan Fill Light 

 (The Power of Lighting for Film & Video 3rd Edition, Bill Holshevnikoff, 2012) 

 

 

Gambar 2.8. Fill Light dalam Anime 

(Nisemonogatari, 2012) 
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2.3.4. Seperation Light 

Separation Light dikenal juga sebagai hair light. Pencahayaan yang ini digunakan 

untuk lebih menonjolkan subjek agar lebih menjadi fokus dari perhatian. Seperation 

Light juga berfungsi membantu memperlihatkan warna dan detil dari rambut. 

Pencahayaan ini tidak selalu diperlukan, tetapi tanpa adanya Seperation light, 

subjek yang disorot terkadang bisa terlalu menyatu dengan latar belakang 

(Holshevnikoff, 2012). 

 

Gambar 2.9. Key, Fill, dan Separation Lights 

(The Power of Lighting for Film & Video 3rd Edition, Bill Holshevnikoff, 2012) 
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Gambar 2.10. Fill Light dalam Anime 

(Guilty Crown, 2012) 

 

2.3.5. Background Light 

Holshevnikoff (2012) berpendapat, penggunaan Background light digunakan untuk 

memberikan aksen lebih pada latar belakang. Tergantung dari kebutuhan, 

pencahayaan ini bisa digunakan bisa juga tidak digunakan. Dengan menggunakan 

Background light dapat menambah tekstur, warna, dan efek pemisah terhadap 

subjek manusia di dalamnya. 

 

Gambar 2.11. Key, Fill, Separation, dan Background Lights 

(The Power of Lighting for Film & Video 3rd Edition, Bill Holshevnikoff, 2012) 
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Gambar 2.12. Fill Light dalam Anime 

(Date A Live, 2012) 

 

2.4. Cel Animation 

Animasi 2 dimensi dapat juga disebut sebagai Cel Animation. Teknik ini mencapai 

puncak kepopuleran pada awal mula sejarah perfilman. Cel animation dibuat 

dengan cara melukis pada lembaran celluloid berupa kertas transparan yang disusun 

tumpang tindih, tergantung dari yang mana yang foreground, middleground, dan 

background. Pembuatan animasi dengan Cel memiliki kesulitan pada perpaduan 

antara lapisan background dan lapisan Cel diatasnya. Karena terbuat dari bahan 

transparan, warna yang ada pada lembar Cel menjadi berubah apabila sudah 

bertumpukan dengan background. Animator sering kali harus mengukur dan 

menganalisa warna terlebih dahulu agar saat ditumpuk terhadap background tetap 

sesuai warna yang diinginkan. Awalnya Cel Animation dilakukan pada kertas 

celuloid, namun saat ini sudah menggunakan teknologi komputer dan disebut 

sebagai Cel Shading (Brunick & Cutting, 2014). 
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Gambar 2.13. Celluloid Paper Concept & Application 

(kumpulan gambar mengenai animasi kertas celuloid) 

 

 
Gambar 2.14. Contoh Cel Animation1 

(BFI Film Classics: Spirited Away, Andrew Osmond, 2008) 

 

 
Gambar 2.15. Contoh Cel Animation2 

(Silver Spoon, 2013) 
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Gambar 2.16. Contoh Cel Animation3 

(Ghost in The Shell, 1995) 

 

 Brunick & cutting (2014) berkata Dengan berkembangnya teknologi 

komputer, pembuatan film animasi menjadi lebih mudah dan lebih murah. Awalnya 

animasi menggunakan komputer diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas 

resolusi, tetapi pada perkembangannya penggunaan komputer ternyata bahkan 

mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada animasi tradisional. 

2.5. Anime 

Yegulalp (n.d.) menyatakan bahwa Anime adalah singkatan dari kata animation. 

Di Jepang, kata Anime merujuk ke segala bentuk animasi, tetapi di luar Jepang kata 

Anime digunakan untuk merujuk ke animasi dari Jepang. 

 Brenner (2007) menuliskan, Anime merupakan animasi yang dibuat oleh 

orang Jepang yang diadopsi dari manga yang dianimasikan. Anime awalnya juga 

terinspirasi dari kartun Barat seperti Mickey Mouse, Betty Boop, Popeye, dll. 
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Tezuka Osamu adalah salah satu orang yang menjadi pelopor munculnya Anime 

dengan filmnya Astro Boy sebagai Anime pertama di televisi. 

 Anime memiliki ciri has tertentu seperti matanya yang besar agar karakter 

terlihat lebih menawan dan disukai. Selain itu gaya pernggambaran rambut yang 

liar dan tidak realistis yang berfungsi untuk membedakan atau menandakan seorang 

karakter yang memiliki peran penting (Richmond, 2009). 

 

Gambar 2.17. Cel Animation  
(kumpulan gambar dari internet mengenai gaya Anime) 

 

2.6. Warna 

Menurut Brunick & Cutting (2014) Secara psikologis, persepsi warna yang 

seseorang alami berasal dari beragamnya spektrum cahaya yang direfleksikan oleh 

benda-benda sekitar kita. Refleksi cahaya tersebut masuk ke dalam retina kita, yang 

kemudian diterjemahkan oleh otak kita untuk menghasilkan warna tertentu yang 

dilihat. 

 Warna yang dilihat sehari-hari dapat menimbulkan persepsi tertentu. 

Sebuah warna akan menimbulkan respons psikologis tertentu bagi setiap orang. 

Preferensi setiap orang pada warna tertentu memiliki potensi untuk mempengaruhi 

bagaimana respons secara kognitif dan emosional seseorang terhadap seni (Brunick 

& Cutting, 2014). 
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 Warna adalah spektrum cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia. 

Spektrum cahaya masuk ke dalam mata, menstimulasi retina yang kemudian 

mengirimkan sinyal ke otak dan diterjemahkan sebagai warna. Pada saat semua 

spektrum warna secara bersamaan ditangkap oleh mata manusia, warna yang 

terlihat adalah warna putih. Gelombang cahaya yang dapat ditangkap oleh manusia 

adalah  7 x 10-7 meter sampai 4 x 10-7 meter atau sering dikenal sebagai ROYGBIV, 

Red; Orange; Yellow; Green; Blue; Indigo; Violet (The Physics Classroom). 

 

Gambar 2.18. Gambar Gelombang Spektrum Cahaya yang Terlihat Oleh Mata Manusia 

(http://www.orcagrowfilm.com/v/vspfiles/templates/34/images/wavelength-nm.jpg) 

 

2.6.1. Refleksi dan Absorbsi Cahaya 

Warna yang terlihat adalah hasil dari interaksi objek dengan cahaya yang kemudian 

dipantulkan atau dipancarkan ke mata. Warna yang dihasilkan oleh sebuah objek 

tergantung dari kemampuan objek tersebut dalam memantulkan dan menyerap 

cahaya. Pada saat frekuensi cahaya mengenai objek tersebut dan dipantulkan akan 

menghasilkan warna tertentu saat dilihat. Apabila ada frekuensi cahaya tertentu 

yang dapat diserap oleh objek tersebut, maka frekuensi cahaya tersebut akan diserap 
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dan tidak akan muncul. Warna bukanlah hasil dari penyerapan, melainkan hasil dari 

pemantulan (The Physics Classroom). 

2.6.2. Percampuran Warna 

Hadirnya/percampuran dari semua spektrum cahaya yang dapat ditangkap oleh 

mata manusia akan menghasilkan cahaya berwarna putih. Namun cahaya berwarna 

putih dapat juga dihasilkan hanya dengan menggabungkan 3 frekuensi spektrum 

cahaya tertentu dengan intensitas yang tepat. Tiga warna (frekuensi) tersebut adalah 

Red, Green, dan Blue atau RGB secara singkat yang dikenal sebagai primary colors 

of light. 

 Percampuran dari warna Red, Green, dan Blue dengan kombinasi dari 2 atau 

3 warna tersebut akan menghasilkan berbagai macam jenis warna yang berbeda 

tergantung dari intensitas masing-masing warna yang tercampur. 

 

Gambar 2.19. Variasi Warna Percampuran RGB 
(http://www.physicsclassroom.com/Class/light/u12l2d1.gif) 

 

 Percampuran warna merah dan hijau menghasilkan warna kuning, 

percampuran warna merah dan biru menghasilkan warna magenta, percampuran 

warna hijau dan biru menghasilkan warna cyan. Warna kuning, cyan, dan magenta 

sering disebut sebagai secondary colors of light. 

 

 

Desain Pencahayaan..., Anthony Hudiono, FSD UMN, 2015



 

22 

 

2.6.3. Konotasi/Makna Warna 

Veronica (2005) berkata bahwa warna tertentu dapat menimbulkan emosi tertentu 

akibat interaksi kita terhadap warna. Dengan latar belakang seperti unsur 

kebudayaan, psikologi personal, dan pengalaman yang dialami seseorang akan 

memicu gairah tertentu saat dihadapkan terhadap warna tertentu. 

Berikut adalah warna dan contoh konotasi/makna yang ditimbulkan: 

1. Hitam :  kematian, kejahatan, seram, aspek tersembunyi, depresi, 

kesedihan, rasa sakit, putus asa, penindasan, kecanggihan, dan otoritas. 

2. Biru : dingin, depresi, kesedihan, rileks, tenang, kebijaksanaan, 

kesalehan, kesepian, kontemplasi, dan kontrol emosi 

3. Cokelat: bumi, kayu, nyaman, tanah, substansi, fisikal, dan terpakai 

4. Emas : nilai, harga, kehormatan, kesetiaan, dan kekayaan 

5. Hijau : alam, kesuburan, pemuda, air, dan uang 

6. Abu : netralitas, campuran antara kebahagiaan dan kesedihan 

7. Oranye: kekuatan vital, tenaga, ketahanan, prilaku sosial, hangat 

8. Merah : cinta, gairah, kegembiraan, nafsu makan, kesehatan, 

keberanian, keagungan, bahaya, panas, darah, senjata, agresif, kekuatan, dan api 

neraka 

9. Kuning: kecerdasan, berpikir logis, inovasi, spiritualitas, harapan, 

sukacita, dan halus 

10. Putih : cahaya, kesucian, tidak bersalah, kebersihan, dan dingin 

11. Violet : mistis, kesetiaan, jarak jauh, dan magis 
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2.7. Palet Warna Anime 

Iten (2012) mengungkapkan beberapa hal mengenai pewarnaan dalam Anime. 

Pencahayaan dalam animasi tidak terikat oleh alat-alat pencahayaan asli, karena itu 

warna dalam Anime adalah murni imajinatif. 

 Pewarnaan pada karakter akan berubah mengikuti perubahan penchayaan 

dalam sebuah adegan. Akan terlihat perubahan warna yang terjadi pada adegan 

siang hari dibandingkan dengan malam hari contohnya (Iten, 2012).  

 

Gambar 2.20. Perbandingan Warna Karakter pada Siang dan Malam Hari 

(Laputa Castle In The Sky, 1986) 

 

Gambar 2.21. Perubahan Pencahayaan Mempengaruhi Palet Warna Karakter 

(Laputa Castle In The Sky, 1986) 

 Dengan pencahayaan tertentu, warna yang direfleksikan akan berubah 

menyesuaikan diri dengan warna dari sumber cahaya. Pada gambar diatas terjadi 

perubahan saturasi pada karakter. Warna dari pakaian, kulit, dan rambut karakter 

berubah akibat kristal yang bersinar (Iten, 2012). 
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Gambar 2.22. Palet Warna Karakter Sebelum dan Sesudah Disinari Cahaya Berwarna 

Turqois 

(Laputa Castle In The Sky, 1986) 

 

 Palet warna diatas merepresentasikan bagian dari karakter yang disinari oleh 

cahaya. Dengan meningkatnya saturasi, kontras dari bagian bayangan dan yang 

cahaya menjadi semakin kuat. Warna Kulit dari karakter juga menjadi semakin 

kehijauan (Iten, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Pencahayaan..., Anthony Hudiono, FSD UMN, 2015




