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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan animasi dari zaman ke zaman sudah mengalami evolusi atau 

perubahan. Dulu animasi yang paling dikenal adalah animasi 2d yang masih 

memakai media kertas. Sejalan dengan perkembangan animasi 2d ada juga 

animasi stop motion yang memakai media foto. Selepas itu animasi mengalami 

perubahan yang signifikan dengan adanya animasi 3d yang memakai media 

komputer. Meskipun begitu dalam media apapun animasi bisa dimanfaatkan 

sebagai hiburan ataupun lahan bisnis. Hal itu dikarenakan animasi sudah bisa 

diakses dimana-mana contohnya televisi. Kenapa animasi bisa dimanfaatkan 

sebagai hiburan dan bisnis hal itu dikarenakan animasi bisa digunakan sebagai 

wadah identifikasi dan pembentukan kepribadian dimana hal ini juga sangat 

memberi pengaruh besar dalam masyarakat.  

 Dari survey yang buat di surveymongkey.com 26 dari 35 pengisi kuisioner 

khusus untuk animasi stop motion, di Indonesia belum begitu berkembang, masih 

kurang diminati atau populer, untuk digunakan dalam pembuatan sebuah iklan 

maupun film. Beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab kenapa stop 

motion kurang diminati, yaitu selain dari teknik pembuatannya yang kuno, 

membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan dan konsep yang matang, 
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diperlukan ketelitian dan ketekunan dalam pengerjaannya dan dilihat dari segi 

biayanya yang mahal .  

 Dengan kondisi tersebut penulis tertarik dalam membuat perancangan 

environment stop motion. Karena perancangan environment memiliki peran yang 

penting tidak kalah dari desain karakter. Hal itu disebabkan environment  

menunjukkan waktu dan lokasi cerita. Selain itu dengan adanya environment akan 

membawa suasana dan mood kepada penonton. 

Oleh sebab itu penulis melihat peluang untuk memunculkan film dengan 

menggunakan media stop motion, terinspirasi dari  iklan yang pernah dihasilkan 

dari salah satu produk terkenal yaitu produsen makanan yuppy. Hal itu dijelaskan 

pada artikel yang dimuat di Techno Kompas.com ( 2013 : 8 April 2008)  mereka 

lebih memilih memproduksi iklan stop motion, disebabkan karena hasilnya lebih 

menarik dan ekspresif hal itu diutarakan oleh Yenny Siswanto (Account Director, 

Celcius Creative Communications), yang dikutip dari dasar 

animasi.wordpress.com“Dengan teknik animasi, warna-warna Yupi menjadi 

tidak menonjol.  Dengan stop motion, teksturnya lebih mengilap, yang tidak bisa 

didapat dengan (animasi) 3d. Selain itu artikel yang dimuat di dasar 

animasi.wordpress.com ( 2013 : 24 Februari 2013 ) membuktikan animasi stop 

motion juga bisa memenangkan festival film pendek tingkat nasional seperti 

jakarta international film festival (jiffest) tahun 2004, dengan karya stop motion 

berjudul stop human cloning dan meraih juara pertama dalam festival tersebut 
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padahal karyanya hanya ber-budget hanya 500.000 rupiah. Di festival hellofest 

motion picture arts volume 2 yang diselenggarakan tahun 2005,  dengan media 

stop motion karya firman wijasmara yang menggunakan gambar kapur berjudul 

help! dapat meraih hadiah fasilitas produksi senilai 15 juta rupiah dengan hanya 

bermodal papan tulis, kapur, dan kamera digital, selain itu di dalam stop motion 

memberi ruang untuk memakai banyak media contohnya dari bahan 

pembuataanya yang bisa dipadu padankan menjadi suatu bentuk yang lebih 

kreatif. 

 Proyek karya yang ingin penulis ciptakan yaitu berupa animasi  stop motion  

film Dumb and Dumber. Dimana diceritakan terdapat 2 karakter yang tersesat di 

sebuah desa dan tidak tahu arah. Kemudian kedua karakter tersebut memutuskan 

untuk membeli GPS/ alat navigasi (portable) seperti peta agar mereka berdua tidak 

tersesat lagi.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan set properti environment film stop motion Dumb and 

Dumber untuk meningkatkan kualitas visual yang sesuai dengan cerita? 

1.3. Batasan Masalah 

1. Satu set eksterior yang dibuat yaitu  dua rumah  beserta  pekarangannya  

dan jalan setapak di depan kedua rumah tersebut. 

2. Setting yang dibuat terinspirasi dari pedesaan di Eropa. 
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1.4. Tujuan Perancangan 

1. Menghasilkan setting environment stop motion yang tepat untuk cerita 

Dumb and Dumber. 

2. Menambah pengetahuan dalam membuat environment stop motion. 

1.5. Manfaat Perancangan 

1. Membuat cerita lebih nyata dengan menambahkan  kesan 3d/ kedalaman 

ruang. 

2. Membawa mood yang lebih kepada penonton dengan adanya 

environment yang dibuat. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai untuk penggumpulan data diperoleh dari data document, 

buku, ebook dan juga survey. Penelitian yang dilakukan penulis meliputi 

pengumpulan referensi, pencarian bentuk yang kemudian akan dijadikan kedalam 

bentuk model nyata dengan melakukan modeling hingga menjadi satu set property 

environment yang utuh. Dan eksperimen dilakukan penulis untuk mewujudkan 

model environment dari konsep yang ada. 
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