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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Desain Karakter 

Karakter merupakan material dasar yang memaksa kita untuk bekerja dengannya, 

sehingga kita harus mengetahui hal yang berkaitan dengan karakter tersebut (Egri, 

2009, hlm. 32). Walt Disney (sesuai yang dikutib Webster, 2005) mengatakan 

bahwa dalam mendesain suatu karakter, kita tidak dapat mendesainnya tanpa 

mengetahui hal yang berkaitan dengan karakter tersebut. Keadaan fisik maupun 

mental suatu karakter harus saling mendukung satu sama lain sehingga mereka 

dapat bersatu ke dalam cerita film tersebut (hlm 142). 

2.1.1 3 Dimensional Karakter 

Menurut Egri (2009), ada tiga dimensi yang mempengaruhi karakter yaitu 

fisiologi, sosiologi dan psikologi (hlm. 32). 

2.1.1.1 Fisiologi 

Dimensi yang pertama ini, secara sederhana membahas physiological. Dimensi ini 

melihat perbedaan secara fisik dari setiap karakter. Sebagai contoh orang yang 

bertubuh bongkok akan terlihat berbeda dengan orang yang dapat berdiri tegak 

(Egri, 2009, hlm. 33). 
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2.1.1.2 Sosiologi 

Sosiologi adalah dimensi kedua yang harus dipelajari. Hal yang dipelajari 

meliputi asal usul lingkungan dari karakter tersebut. Sebagai contoh, bagaimana 

jika karakter tersebut lahir di basement, dan lingkungan bermain karakter tersebut 

di kota yang kotor, hal tersebut akan berbeda jika karakter tersebut lahir di sebuah 

rumah dan ligkungan bermainnya sangat indah serta aman. Kita harus 

menganalisa perbedaan yang terjadi disekitarnya (Egri, 2009, hlm. 33). 

2.1.1.3 Psikologi 

Psikologi merupakan hasil dari penggabungan fisiologi dan sosiologi. Kedua hal 

tersebut memberikan pengaruh kepada ambisi hidup, frustasi, temperamen, cara 

berbicara dan hal rumit lainnya (Egri, 2009, hlm.34). 

2.1.2 Stylized Character 

 

Gambar 2.1. Stylized Character Proportion 
 (Digital Character Animation 3, 2006) 
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Stylized character merupakan karakter yang didesain seperti karikatur. Karakter 

ini tidak tampak seperti manusia atau referensi yang dipakai di dunia nyata. 

Karakter ini menghasilkan gerakan dan ekspresi yang sulit diciptakan di dunia 

nyata. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk kita menciptakan karakter dan 

dunianya sendiri. 

 Ciri khas stylized character adalah memiliki kepala yang besar. Alasan 

kepala dan wajah karakter tersebut dibuat lebih besar adalah untuk mempermudah 

komunikasi serta memberikan informasi tentang mood karakter tersebut dan 

kepribadian karakter tersebut. 

Selain kepala dan wajah, tangan dari stylized character juga dibuat lebih 

besar dibanding tangan pada normalnya. Hal tersebut dikarenakan selain wajah, 

tangan merupakan bagian tubuh yang paling banyak berekspresi. Banyak karakter 

melakukan gerakan melakukan tangan dan dengan desain tangan yang baik dapat 

mempermudah karakter tersebut berekspresi lebih jelas (Maestri, 2006, hlm.9-16). 

2.2. Kota 

Menurut Mumford (seperti yang dikutib Steinberg, 2008), kota dapat dilihat 

sebagai arsitektural, natural, social dan atau budaya suatu objek. Dia juga 

menambahkan bahwa kota merupakan suatu wilayah sosial di mana aktivitas 

sosial dan artifak material memberi kecepatan dan intensitas ke dalam hidupnya. 

Mumford juga berpendapat bahwa kota dapat secara singkat didefinisikan sebagai 

tempat pertemuan, beberapa aspek seperti komunitas, ide dan interseksi manusia 

menjadi suatu bentuk identitas dan kebudayaan yang baru (hlm. 5-8).   
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Saat ini kota sangat identik dengan bangunan tinggi dan gedung pencakar 

langit. Hal tersebut dikarenakan bangunan yang tinggi akan dengan dengan 

mudah diidentifikasikan sebagai suatu objek. Dengan posisi mudah terlihat, 

pembangunan gedung saat ini menjadi suatu budaya baru dan simbol untuk 

menunjukkan identitas baru. Kita dapat menemukan gedung-gedung yang 

bersaing tinggi dengan bentuk yang berbeda berlomba mendapatkan ciri khas dan 

icon dari bangunan tersebut, sehingga dapat menghasilkan kontras maupun 

empasis berbeda masing-masing bangunan (Al-Kodmany, 2012, hlm. 203-206). 

 

Gambar 2.2. Kota dan Bangunan Tinggi 
 (http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/05/city-wallpaper-7.jpg) 

 

2.3. Darkroom 

Darkroom merupakan ruangan yang digunakan untuk mencetak foto. Ruangan ini 

dibagi menjadi dua bagian yaitu dry side dan wet side. Wet side digunakan 

sebagai tempat untuk mengatur exposure kertas menggunakan cairan kimia 

tertentu untuk pencucian film negatif. Sedangkan dry side digunakan sebagai 
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tempat untuk membersihkan kotoran dan debu serta sidik jari yang terdapat di 

dalam film negative tersebut (London, 2009, hlm. 112). Darkroom dibuat dalam 

kondisi ruangan tertutup dan minim pencahayaan. Hal tersebut dikarenakan kertas 

yang digunakan dalam pencucian foto sangat sensitif dengan cahaya (hlm. 113). 

 

Gambar 2.3. Dry side dan wet side 
 (Photography, 2009) 

2.3.1 Benda yang Berada dalam Darkroom 

Diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan dalam pencucian foto yang 

adalah sebagai berikut: 

1. Enlarger 

Alat yang digunakan untuk mencetak foto dalam berbagai ukuran. Alat ini bekerja 

dengan menembakkan gambar dari film negatif melalui cahaya ke kertas cetak 

yang tersedia. Alat ini masih beroperasi secara manual. 
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Gambar 2.4. Enlarger 
(Photography, 2009) 

2. Printing Paper 

Printing paper merupakan kertas yang dilapisi oleh suatu lapisan yang sensitif 

terhadap cahaya. 

 

Gambar 2.5. Printing Paper 
(http://catalog.wlimg.com/1/1941304/full-images/printing-paper-1078347.jpg) 
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3. Easel 

 

Gambar 2.6. Easel 
(Photography, 2009) 

Alat ini digunakan sebagai papan penahan printing paper dalam proses 

pembesaran ukuran cetak. Alat ini juga digunakan sebagai pembuat white border 

dan pemotong gambar. 

4. Printing Frame 

 

Gambar 2.7. Printing Frame 
(http://www.fotoimpex.de/shop/images/products/main/Clearfile_Print_Proofer.jpg) 

Digunakan sebagai penahan film negatif dan kertas dalam proses pencetakan. 
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5. Focusing Magnifier 

Alat ini dapat melakukan pembesaran terhadap gambar pada film negatif saat 

pengaturan ukuran. Alat ini juga membantu fokus pada suatu gambar yang 

diperbesar. 

 

Gambar 2.8. Focusing Magnifier 
 (Photography, 2009) 

6. Pembersih 

Alat ini digunakan untuk membersihkan debu, kotoran dan sidik jari pada 

gulungan film dan peralatan lainnya. 

 

Gambar 2.9. Pembersih 
 (Photography, 2009) 
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7. Safelight 

Printing paper adalah benda yang sangat sensitif terhadap cahaya, namun tidak 

terhadap cahaya yang dipancarkan oleh safelight ini. Alat ini yang paling berperan 

sebagai pencahayaan selama proses pencetakan foto berlangsung. 

 

Gambar 2.10. Safelight 
 (Photography, 2009) 

8. Pemotong 

 

Gambar 2.11. Pemotong 
 (http://www.bintanghome.com/images/stories/good_idea/219/gunting.jpg) 

Pemotong yang digunakan dapat berupa gunting, cutter, maupun benda pemotong 

lainnya. Alat-alat tersebut digunakan untuk memotong gulungan film atau 

printing paper yang digunakan. 
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9. Jam atau Timer 

Jam atau timerdigunakan sebagai alat untuk perkiraan waktu selama proses 

berlangsung. 

 

Gambar 2.12. Timer 
 (http://www.timetimer.com/images/img_timer.jpg) 

10. Trays 

 

Gambar 2.13. Trays 
 (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0hRiCOAqSnQYbNTgVsPQGZZnePdg-YLL-

VWzGI4HIZT-B5PwI) 

Digunakan untuk meletakkan printing paper atau gulungan film selama proses 

pencetakan. 
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11. Pencapit 

Alat ini digunakan sebagai solusi untuk menghindari sidik jari menempel pada 

foto atau gulungan film.  

 

Gambar 2.14. Trays 
 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Kitchen-tongs.png) 

12. Print Washer 

 

Gambar 2.15. Print Washer 
 (http://www.adorama.com/images/large/DKPW1114G.JPG) 

Alat ini berisi air bersih yang bersikulasi dan digunakan sebagai pembersih saat 

proses pencentakan. 
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13. Spons 

 

Gambar 2.16. Spons 
 (http://www.paintshopromeo.nl/files/7329/products/2565433/spontex_spons.jpg) 

Alat ini digunakan untuk menyeka bagian cetakan yang basah atau 

menghilangkan air yang ada sebelum proses pengeringan. 

14. Drying Racks 

Alat yang digunakan sebagai pengering setelah proses pencucian film (London, 

2009, hlm. 113 – 115). 

 

Gambar 2.17. Drying Racks 
 (Photography, 2009) 

2.3.2 Denah Darkroom 

Perlu beberapa hal yang diperhatikan dalam tata letak darkroom yang baik yaitu 

peletakan alat-alat utama serta pembagian wet side dan dry side dalam ruangan 
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tersebut. Secara umum, tata latak darkroom adalah seperti yang terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.18. Denah Darkroom Tampak Perspektif 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 

 

Gambar 2.19. Denah Darkroom Tampak Atas 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 

Pengaplikasian Apercraft..., Angela, FSD UMN, 2015



 

 

 

17 

 

Gambar 2.20. Tata Letak Dry Side 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 

 

 

Gambar 2.21. Tata Letak Wet Side 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 

Laci yang terdapat pada bagian bawah meja berfungsi untuk menyimpan 

berbagai perlengkapan dan peralatan lainnya. Sedangkan sisi kanan bagian bawah 
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meja yang terdapat pada wet side adalah drying racks, di mana berfungsi 

menyimpan foto yang akan dikeringkan setelah tahap pencucian foto. Pada bagian 

atas meja, terdapat rak horizontal yang berfungsi meletakkan cairan yang biasa 

digunakan dalam pencucian foto. 

Terdapat juga alternatif lain untuk tata letak darkroom. Bagian wet side 

dapat menggunakan tray sebagai pengganti wastafel. Hal tersebut juga biasa 

digunakan untuk darkroom yang berukuran kecil (DeMaio, 2014, hlm. 36-38). 

 

Gambar 2.22. Denah Darkroom Tanpa Wastafel 
 (The New Darkroom Handbook, 2014) 

2.4. Papercraft 

Papercraftmerupakan seni melipat kertas yang adalah pengembangan dari 

origami (tempo.co). Hanya saja papercraft tak berhenti pada melipat kertas, tapi 

juga membentuk model tersebut menjadi bangunan, benda, tokoh atau figure 

dengan cara menggunting dan mengelem kertas tersebut (kompas.com). 
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Gambar 2.23. Papercraft 
 (http://www.ufunk.net/en/jeux-videos/destro2k-video-games-papertoys/) 

2.4.1 Sejarah Papercraft 

Kertas pertama kali ditemukan cina pada sekitar awal abad ketiga atau keempat. 

Pada saat itu, kertas masih menggunakan material yang mahal seperti sutra, kulit, 

tanduk ataupun gading hewan. Mereka menggunakan kertas untuk menciptakan 

berbagai macam desain dengan gunting dan pisau untuk menciptakan dekorasi 

yang digunakan waktu festival. 

 Pada sekitar abad kelima atau keenam, mereka membuat siluet dari 

bagunan kuil menggunakan kertas sebagai media dekorasi. Inilah awal 

ditemukannya paper cutting. Teknik tersebut kemudian berkembang hingga 

mereka mendapatkan cara untuk menghasilkan desain yang simetris dengan 

melipatnya. Teknik melipat tersebut kemudian berkembang hingga pada tahun 
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1094. Pada tahun tersebut ditemukan seni origami atau seni melipat kertas 

(Tsuen-Hsuin, 1985, hlm. 123-126). 

Penyebaran kertas pertama kali dilakukan oleh orang Cina ke daerah Asia 

bagian tengah dan kemudian menyebar bertepatan pada masa kejayaan Islam pada 

tahun 751. Dari situlah pengetahuan membuat kertas menyebar hingga daerah 

barat dan sejak abad 14, beberapa pabrik kertas mulai bermunculan di Eropa. 

Permintaan akan kertas kemudian meningkat drastis ketika percetakan pertama 

kali ditemukan pada sekitar tahun 1450.  

Pada abad 18, persediaan bahan dasar pembuat kertas tidak dapat 

memenuhi permintaan yang ada, sehingga mulai dicari bahan dasar baru yang 

mempunyai persediaan yang memadai. Pada awal abad 19, ditemukanlah ampas 

kayu dan mulai dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. 

Orang di seluruh dunia kemudian menyadari pentingnya nilai kegunaan 

kertas dalam media kreatif, di mana dapat digunakan untuk membuat objek 

maupun sebagai benda dekoratif. Mereka kemudian juga menemukan beberapa 

cara untuk menggunakan kertas sebagai dekorasi dengan cara melipat dan 

menggunting menjadi berbagai bentuk, serta mewarnainya hingga memotong 

gambar yang dicetak menjadi suatu bentuk (Lively, 2014, hlm. 8).  

Hal tersebut kemudian berkembang setelah perang dunia kedua. Di mana 

kertas adalah benda satu-satunya yang tidak memiliki regulasi yang susah. 

Diawali pada 1941, Inggris mulai memperkenalkan model-model arsitektur, kapal 
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dan pesawat yang dibentuk dari kertas yang kemudian sangat populer menjadi 

papercraft yang kita kenal saat ini (SamEnrico, 2014, hlm.2). 

2.4.2 Kertas yang Digunakan 

Terdapat beberapa jenis kertas yang biasa digunakan dalam papercraft yaitu HVS, 

WF paper, inkjet paper, briefcard, glossy photopaper, jasmine, stardream, dan 

art paper.  

2.4.2.1 HVS 

Kertas ini merupakan kertas yang paling mudah didapatkan, namun kertas ini 

dapat dikatakan kurang kokoh untuk membentuk karya papercraft yang berukuran 

besar. Hal tersebut dikarenakan jenis kertas ini hanya memiliki ketebalan 70 

hingga 100 gsm saja. 

 

Gambar 2.24. Kertas HVS 
 (http://s1077.photobucket.com/user/wendyhousejo/media/PB303222.jpg.html) 
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2.4.2.2 WF Paper 

 

Gambar 2.25. WF Paper Texture 
 (https://lh4.googleusercontent.com/-mhCYGn4yU-

A/UMq8nUGDl9I/AAAAAAAAIGA/VA0nxiZU8DE/s990/stillman-birn-sketchbooks-6.jpg) 

Kertas WF sering disebut juga dengan kertas buku gambar. Jenis kertas ini sering 

digunakan sebagai kertas buku gambar maupun sketchbook. Kelebihan kertas ini 

adalah tidak mudah “bulukan” saat digunakan. Kertas ini memiliki ketebalan 120 

hingga 160 gsm. 

2.4.2.3 InkjetPaper 

Kertas ini memiliki kualitas untuk mencetak warna yang paling bagus, sehingga 

kertas jenis ini sangat disarankan untuk papercraft yang mengutamakan warna. 

Kertas ini memiliki ketebalan 100 hingga 135 gsm. 
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Gambar 2.26. Inkjet Paper 
 (http://www.inkhouse.cn/en/upload/200892313416.jpg) 

2.4.2.4 Briefcard 

Kertas jenis ini memiliki ketebalan 160 hingga 220 gsm, sehingga jenis kertas ini 

dapat dikatakan cukup kokoh untuk membentuk papercraft berskala besar. Kertas 

ini sangat dianjurkan untuk model yang berukuran tinggi di atas 30 cm. 

 

Gambar 2.27. Briefcard Paper 
 (http://www.undangankreasigrace.com/image-upload/3.jpg) 

2.4.2.5 GlossyPhotopaper 

Kertas jenis ini biasa digunakan untuk mencetak foto, sehingga kualitas warna 

menggunakan kertas ini sangatlah bagus. Kertas ini sangat cocok untuk 
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papercraftyang mengutamakan warna. Selain itu hasil dari kertas ini 

menghasilkan model yang mengkilap dan kokoh. Kertas ini mempunyai ketebalan 

100 hingga 220 gsm dan dapat digunakan untuk papercraft berukuran kecil 

hingga besar. 

 

Gambar 2.28. Glossy Photopaper 
 (http://www.professionallabel.com/assets/images/HP4X6Glossy.jpg) 

2.4.2.6 Jasmine 

Kertas ini mirip dengan kertas stardream. Jenis ini menghasilkan kualitas model 

papercraft yang mengkilap namun dapat menggunakan inkjet printer untuk 

mencetak motif pada kertas. Kertas ini sering digunakan untuk membuat 

papercraft robot seperti Gundam. Kertas ini sangat cocok untuk papercraft yang 

mengutamakan warna dan ketabalan serta dapat digunakan untuk model 

berukuran tinggi di atas 30 cm. Kertas ini memiliki ketebalan 120 hingga 175 cm. 
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Gambar 2.29. Jasmine Paper 
 (https://ecs3.tokopedia.net/newimg/product-1/2015/1/7/282683/282683_945b5404-9627-

11e4-8506-43622523fab8.jpg) 

2.4.2.7 Stardream 

Kertas ini memberi hasil yang mengkilap dan mempunyai berbagai jenis warna. 

Teksturnya licin dan cukup kaku. Jika ingin mencetak motif menggunakan kertas 

ini, disarankan menggunakan laser printer. Kertas ini memiliki ketebalan 120 

hingga 220 gsm, sehingga dapat digunakan untuk papercraft yang memiliki 

ketinggian di atas 40 cm. 

 

Gambar 2.30. Kertas Stardream 
 (http://www.gruppocordenons.com/wp-content/uploads/2011/05/STARDREAM-

620x376.jpg) 
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2.4.2.8 ArtPaper 

Kertas ini merupakan kertas semi mengkilap, namun kokoh dan mudah dibentuk. 

Hal tersebut dikarenakan kertas ini memiliki ketebalan dari 120 hingga 220 gsm. 

Oleh karena itu, kertas ini dapat digunakan untuk papercraft yang memiliki 

ketinggian di atas 30 cm (perikertas.com). 

 

Gambar 2.31. Art Paper 
 (http://brosurkilat.com/upload/2012/10/kertas_art_paper.jpg) 

2.5. Psikologi Warna 

Wright (1998) menambahkan bahwa warna sendiri memiliki karakter psikologis 

tertentu yang menghasilkan berbagai persepsi, antara lain: 

1. Warna merah merupakansimbol dari energi, gairah, action, kekuatan, dan 

kegembiraan. Dominasi warna merah dapat meransang indra fisik seperti 

meningkatkan nafsu makan.  

2. Warna kuningmemberi kesan hangat, kebahagiaan, hasrat ingin bermain, 

semangat, optimis, serta ceria. Warna kuning juga dapat merangsang 

aktivitas pikiran dan mental.  
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3. Warna biru memberi kesan psikologis intelektual, kepintaran, komunikasi 

kepercayaan, efisien, tanggung jawab, logika refleksi, ketenangan.  

4. Warna coklat memberi makna keseriusan, kehangatan, alami, membumi, 

kehandalan, dukungan. Warna coklat terdiri dari campuran warna merah 

dan kuning, dengan persentase besar warna hitam. Akibatnya warna coklat 

memiliki banyak keseriusan sama seperti warna hitam, tapi lebih hangat 

dan lebih lembut, serta memiliki asosiasi dengan bumi dan alam.  

5. Warna putih memberi kesan kebersihan, steril, kejelasan, kemurnian, 

bersih, kesederhanaan, kecanggihan, efisiensi. Warna putih adalah 

kemurnian, mencerminkan kekuatan penuh pantulan spektrum cahaya ke 

mata kita.  

6. Warna hitam memberi kesan kecanggihan, glamor, keamanan, 

keselamatan emosional, efisiensi, substansi merupakan kesan yang 

ditimbulkan oleh warna hitam. Warnahitam adalah gabungan dari semua 

warna, gelombang cahaya diserap seluruhnya. Warna hitam pada dasarnya 

adalah ketiadaan cahaya, karena tidak ada panjang gelombang yang 

dipantulkan, dan menghasilkan nuansa yang mengecam (hlm. 34). 
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