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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Enviroment 

Dalam bukunya yang berjudul Animation Unleashed, Besen (2008), menyatakan 

bahwa Environment adalah hal yang memiliki peranan kunci dalam sebuah film. 

Dari mood sampai plot dapat dibantu dengan peran Environment. Hal yang paling 

terpenting adalah Environment tidak hanya mengacu pada lokasi. Namun juga 

setting waktu dan property. Environment memilki banyak fungsi, yaitu untuk 

menunjukan mood, character design, dan performa. (hlm. 173-176) 

LoBrutto (2008) berpendapat bahwa, seorang pembuat film harus 

memikirkan bagaimana Environment harus memperkenalkan sebuah karakter, dan 

juga membuka cerita. Script yang mendeskripsikan Environment dan Art Director 

akan membuat Environment yang sesuai dengan script, oleh karena itu seorang 

pembuat film harus mempertimbangakan hal tersebut, karena Environment yang 

baik menurut LoBrutto yaitu “An Environment surrounds and embraces the 

characters. There is a direct relationship between the Environment and the 

characters” (hlm 30). 

Dalam pernyataan Lasseter (2011), Environment yang baik dapat 

mejalankan semua fungsinya, dan membantu penonton untuk fokus pada jalan 

cerita dan karakter (hlm. 9). Fungsi Environment antara lain: 
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2.1.1. Sebagai Komunikasi 

 

Gambar 2. 1 Environment sebagai komunikasi 

(http://i.imgur.com/GPvzE.jpg) 

 

Bessen (2008) menyatakan, dalam film, komunikasi bukan hanya ditunjukan dari 

aksi maupun dialog. Namun juga dari Environment. Ketika sebuah peristiwa terjadi 

di suatu tempat, Environment dapat menceritakan peristiwa itu. Misalnya cerita 

tentang seekor kucing yang terperangkap diantara anjing dan gang buntu. 

Environment gang buntu memberikan cerita bahwa kucing tersebut tidak punya 

jalan keluar. Penonton langsung tahu bahwa kucing tersebut dapat masalah besar. 

Contoh tersebut adalah gambaran mengenai penceritaan tanpa menggunakan dialog 

maupun aksi dari Environment. Selain sebagai penunjuk komunikasi, Environment 

juga dibuat untuk meningkatkan suasana dalam adegan cerita. (hlm. 177-180) 

Lasseter (2011), juga menyatakan “But it’s carefully designed-and often 

amazingly beautiful-Environments that show us where all the action take place and 

help us understand the unspoken rules affecting the characters behavior by 

establishing the look and feel and scale of the worlds they navigate.” (hlm. 7). 
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2.1.2. Membangun Mood 

 

Gambar 2. 2 Environment sebagai Mood  

(http://cdn.paper4pc.com/images/morning-road-fog-landscape-mood-wallpaper-1.jpg) 

 

Lasseter (2011),  menyatakan “In every case, the Environment can tell you the 

emotion of a scene at a glance” (hlm. 7). Menurut Bessen (2008), mood juga sangat 

dipengaruhi oleh Environment. Dalam Environment, bukan hanya pencahayaan 

yang mempengaruhi mood. Namun juga Style. Setiap style yang ada, yang juga 

dimodifikasi menjadi style yang baru memiliki karakteristik style yang mendasar 

yang memberikan karakteristik masing-masing. Seperti halnya elemen-elemen 

yang diberikan akibat kultur ataupun era untuk mencapai setting waktu yang 

diinginkan. Seperti dominasi kayu-kayu dan ukiran kayu, artefak-artefak tradisional 

Jerman yang ada dalam rumah para kurcaci dalam film Snow White yang ingin 

memberikan mood nyaman dan aman. Mood yang diciptakan pada Environment 

dapat memberikan empasis pada aksi karakter. (hlm. 181-182) 
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2.1.3. Sebagai Support Cerita 

 

Gambar 2. 3 Environment supporting story 

(http://pre06.deviantart.net/33cc/th/pre/i/2009/260/f/e/animation_environment_by_elvin8
6.jpg) 

Bessen (2008), menyatakan bahwa peranan paling penting dalam Environment 

yang harus ditekankan adalah bagaimana Environment dapat menjadi peranan 

pembantu. Environment dapat sangat membantu performa karakter utama dalam 

animasi. Namun ketika Environment mengganggu peranan karakter utama, 

Environment harus diubah. Kuncinya adalah untuk mepertimbangkan detail yang 

sekiranya dapat memberi efek untuk menggerakan karakter utama agar 

performanya menjadi lebih bagus. Hal yang paling menarik adalah ketika 

Environment yang dibuat melebihi peraturan yang ada dalam dunia nyata, karena 

animasi adalah hal yang tak berbatas. (hlm. 183-184) 

2.1.4. Elemen Environment 

Bessen (2008) juga menyatakan bahwa Environment tidak hanya memiliki 

pengaruh tetapi juga dipengaruhi. Salah satu hal yang paling mempengaruhi 

Environment adalah penempatan elemen yang memberikan pengaruh besar dalam 

komunikasi yang diberikan oleh Environment. Hal yang paling sering digunakan 

oleh film-film terkenal adalah menggunakan elemen-elemen simbolis dan elemen 
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yang menjadi kunci untuk karakter utama menyelesaikan rintangan yang 

dihadapinya. (hlm 185-186). 

2.1.5. Simbolisme 

Wise dan Anderson (2012) mengutip perkataan Stefano Dubay yang menyatakan 

bahwa, arti sebuah karya dapat ditegaskan melalui kemampuan dari seorang artist, 

dapat memberikan kualitas yang sama. Arti juga dapat diberikan dalam 

pengaplikasian Symbolism. Dalam pengaplikasiannya, symbolism dapat 

memberikan tugas untuk menyelesaikan teka-teki yang ada karena symbolism dapat 

disampaikan melalui hal yang sederhana seperti pemilihan palet warna, ekspresi 

dari sebuah portrait dan sebagainya. (hlm 240). 

 

2.2. Environment Design 

 
Gambar 2. 4 Concept Art by Paul Sullivan 

(http://www.pencilprimate.com/environment-design/) 

 

Dalam bukunya LoBrutto (2008), menyatakan bahwa seorang filmmaker harus 

dapat membuat sebuah setting yang mendukung cerita. Environment Design adalah 

design untuk setting lokasi yang diambil dari lokasi nyata yang diubah sedemikian 

rupa sehingga mempunyai lokasi yang menarik dan baru. (hal. 89) 
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Stanney (2008) juga berkata bahwa seorang concept artist harus dapat memberikan 

desain yang harus dapat memberikan mood akhir yang ingin didapatkan. Tidak 

harus desain jadi. Sebuah konsep tidak harus dalam mood yang statis. Seorang 

concept artist biasanya memberikan desain yang sesuai dengan script dan cerita.  

 Sebuah konsep akhir tidak dapat ditentukan oleh berapa jumlah konsep yang 

didesain untuk satu film. Untuk mempermudah membuat konsep biasanya concept 

artist membaginya per scene.  

Environment dibagi menjadi tiga yaitu abiotik, biotik, dan sosial. 

- Abiotik, menurut KBBI, benda yang tidak termasuk makhluk hidup 

- Biotik, menurut KBBI, benda yang termasuk makhluk hidup 

- Sosial, menurut KBBI, yaitu pencampuran tangan manusia yang 

mempengaruhi environment 

 

2.2.1. Gaya Visual 

Menurut Marshall, film director, gaya visual, terutama dalam konsep, menentukan 

bagaimana struktur bentuk akan diperlihatkan dalam suatu film, biasanya gaya 

visual menjadi ciri khas dalam sebuah film. 
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a. Impresionisme 

 

Gambar 2. 5 Renoir , Hills around the Bay of Moulin Huet 

(http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_56.135.9.jpg) 

 

Menurut KBBI, Impresionisme merupakan cabang aliran seni lukis, sastra 

maupun music yang lebih mementingkan aliran perasan daripada kenyataan 

yang sebenarnya. 

 

Impresionisme dalam lukisan menurut Brodskaia (2010), adalah 

penyampaian ekspresi dalam sapuan garis pisau palet. Biasanya para pelukis 

impresionisme sengaja untuk membiarkan sapuan kuas ataupun sapuan 

pisau palet mereka tidak menghaluskan tekstur garis mereka. Tekstur 

tersebut adalah impresi mereka mengenai hal yang mereka sampaikan (hlm. 

7) 
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b. Gaya Visual UPA (United Production of America) Studio 

 

Mr. Magoo oleh UPA animation Studio 

(http://v028o.popscreen.com/eGZjZDY5MTI=_o_mr-magoo---truque-de-pesca-
19.jpg) 

 

Abraham (2012) mengatakan dalam bukunya bahwa, Style UPA mengubah 

prespektif menjadi geometris sebagai dasar bentuk dari suatu benda, mereka 

membuat benda tersebut menjadi sangat simpel dan geometris.  

 

Sehingga mereka membuat animasi dengan style yang lebih simpel 

dan menghemat waktu dalam pembuatan animasi untuk serial televisi. 

Pendiri UPA Hubley, percaya bahwa animasi tidak harus memiliki gaya 

sesuai dengan realitas yang ada. Dia mempercayai bahwa animasi dapat 

memberikan sesuatu yang simpel. Namun tetap memberikan cerita yang 

jelas. (hlm. IX-XI) 
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Style Bauhaus 

(http://thechicincumbent.com/wp-content/uploads/2016/02/A-Moi-Fall-Winter-

BAUHAUS.jpg) 

 

Pada buku Introduction to Film Studies, Nelmes (2011), mengatakan 

bahwa Style UPA sendiri terpengaruh oleh gerakan modern art yang saat itu 

sedang berkembang. Modern art saat itu terpengaruh dengan Bauhaus 

dengan geometris dan simplifikasinya. (hlm. 242) 

 

c. Geometris, 

Menurut KBBI, Geometris adalah suatu hal yang berhubungan dengan 

geometri, sedangkan geometri adalah cabang matematika yang mempelajari 

garis, sudut dan ruang. 

 

2.2.2. Simplifikasi 

Baena (2008), menyatakan dalam blog pribadinya bahwa simplifikasi dalam 

animasi sangat berpengaruh dalam memberikan penjelasan yang jelas pada 

penonton. Sehingga peranan simplifikasi adalah menyederhanakan bentuk dan 

banyaknya benda dalam sebuah animasi. 
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2.2.3. Earthtone 

Earthtone adalah warna yang berdasarkan warna-warna tanah, lumut, daun.  Warna 

pada earthtone biasanya lebih cenderung ke coklat, hijau, dan warm grey.  Earth 

tone juga disebut sebagai warna netral. Dalam film Asih dan Anta banyak unsur-

unsur alam yang akan diperlihatkan oleh karena itu Earthtone dipilih untuk warna 

dalam environment. 

 
Gambar 2. 6 Earthtone Pallete 

(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/4b/27/84/4b2784053a6a46f80d0c183186541903.jpg) 
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2.3. Environment daerah Sunda 

Acuan daerah yang digunakan antara lain Gunung Salak dan candi Cangkuang. 

 

2.3.1. Gunung Salak 

Menurut website resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gunung salak 

terletak diantara Kota Garut dan Kota Bogor, dan memiliki vegetasi asli yang 

heterogen.  

Gunung Salak merupakan gunung pendakian yang memiliki tingkat 

kesulitan tinggi, dikarenakan tingkat kecuraman dan juga hutan yang sangat rapat 

menyebabkan Gunung Salak dinilai cukup sulit untuk didaki. 

 Gunung Salak juga merupakan gunung stratovulkano, yaitu gunung berapi 

yang tinggi mengerucut yang biasanya terdiri dari lava dan abu vulkanik yang 

mengeras, bentuknya biasanya curam di puncak dan juga landai di kaki gunungnya. 

 

Gambar 2. 7 Pura Parahyangan Agung Jagatkartta 

(https://desiharahap.files.wordpress.com/2014/12/pura2.jpg) 
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 Pada kaki gunung salak terdapat Pura terbesar di Jawa Barat yang dibangun 

pada tahun 1995, pura ini dibangun dengan gotong royong umat Hindu se-nusantara 

untuk menghormati Prabu Siliwangi, Raja dari Kerajaan Sunda Galuh. Pura 

Parahyangan Agung Jagatkartta dibangun pada lokasi ibukota Kerajaan Hindu 

terakhir di Sunda, yaitu Kerajaan Sunda Galuh, yang juga dikenal sebagai Kerajaan 

Padjajaran.  

 Gunung Salak juga dipercaya sebagai tempat Prabu Siliwangi dan 

prajuritnya mendapatkan moksa, menurut KBBI sebagai kebebasan hidup dari hal 

duniawi. 

 

2.3.2. Vegetasi Gunung Salak 

Dalam website Taman Nasional Gunung Salak, Gunung Salak yang belum terjamah 

memiliki vegetasi yang heterogen yang bisa dibedakan menurut kelasnya. Vegetasi 

Gunung Salak beranekaragam sesuai dengan ketinggiannya, hutan di gunung salak 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hutan hujan dataran rendah (100 -1000 m), hutan 

hujan dataran bawah pegunungan (1000 – 1500 m), hutan hujan dataran tengah 

pegunungan (1500 – 1900 m).  Puncak gunung salak didominasi oleh rumput 

ilalang dan juga jamuju, tetapi scene dua hanya terdiri dari  

Hutan hujan dataran tengah pegunungan (1500 - 1900 m) 

a. Pohon Jamuju (Darycarpus imbricartus) 

Menurut Budiyanto (2015), pohon jamuju menjadi flora identitas 

Purwarkarta. Pohon yang juga disebut Kayu Embun dapat tumbuh 

subur hingga 50-70 meter, dan berdiameter 50-70 cm. Batang 

Jamuju tidak bercabang hingga 20 meter diatas tanah, cabang jamuju 

menyebar dan menyerupai kubah. Kulit pohon jamuju kasar, dan 

memiliki lentisel berwarna coklat tua atau kehitaman. Daun jamuju 

tersebar secara spiral dan saling menutupi.  
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Gambar 2. 8 Pohon Jamuju 

(http://st293467.sitekno.com/images/art_27654.jpg) 

 

b. Semak Harendong (Melastoma malabathrycum) 

Rusyana, Yana, ahli biologi, (2011), menyatakan bahwa semak ini 

dapat hidup subur sampai di ketinggian 2200m dpl. Semak 

Harendong memiliki bunga berwarna ungu dan putih, dan tumbuh 

mencapai 4m. Semak yang bercabang banyak ini, memiliki daun 

yang berhadapan dan bersilang, berbetnuk bulat dan berujung 
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lancip. Bunga Harendong memiliki 5 kelopak dan tiap semak 

biasanya memiliki 4-18 buah bunga. Daunnya berbentuk bulat telur 

dengan ujung lancip dan memiliki panjang 2-20 cm. 

 

 

Gambar 2. 9 Semak Harendong 

( http://floranegeriku.blogspot.co.id/2011/06/harendong-gede-

melastoma-polyanthum-bl.html ) 

 

c. Rumput Ilalang (Imperata Cylindrica) 

Dalam blog pribadi kepala fakultas pertanian Universitas Brawijaya. 

Setyo Y. (2015) menulis bahwa ilalang atau alang-alang merupakan 

tumbuhan gulma yang tumbuh hingga ketinggian 30-180 cm.  

Walaupun Ilalang tumbuh diketinggian hingga 2000 m, di Indonesia 

tercatat ilalang tumbuh di ketinggian 2700 m dpl. Daun Ilalang 

berbentuk panjang dan memiliki ujung tajam. Bunga ilalang 

memiliki lapisan bulu dan berbentuk lonjong. 
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Gambar 2. 10 Rumput Ilalang 

( http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/10/alang-alang-imperata-

cylindrica/ ) 

 

 

 Akarnya Rimpang, berbuku-buku dan menjalar. Warnanya putih, 

liat dan keras. Batang Ilalang memiliki ukuran pendek, dan 

berbentuk silinder dengan diameter 2-3 mm. batas antara peleah dan 

helaian daun tampak jelas. Rumput ilalalng tumbuh tegak dan tidak 

bercabang, ilalang memiliki bulu halus di setiap buku-bukunya.  

 Daun Ilalang sendiri termasuk daun berbentuk memanjang seperti 

pita, dan berujung runcing. Daun ilalang memiliki tulang daun 

sejajar. Bagian tepi daunnya tajam dan kasar, Warna daun Ilalang 

hijau dengan daging tipis seperti kertas.  

 

2.3.3. Arsitektur Candi Hindu 

Seperti yang dikutip dari Buku Candi Indonesia : Seri Jawa (2013) milik 

Kemendikbud, dalam arsitektur candi hindu di Jawa, arsitekturnya memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Candi memiliki bentuk menjulang tinggi 

2. Biasanya candi menghadap ke barat 
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3. Arsitekturnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Atap, Badan dan kaki.  

 

Gambar 2. 11 Struktur Candi Hindu  

(Buku: Candi Indonesia: Seri Jawa) 

 

a. Atap Candi (Swarloka) 

Atap candi hindu biasanya dibagi menjadi 3 bagian, untuk 

melambangkan dunia dewa dan jiwa yang mencapai kesempurnaan. 

Tingkatan ini melambangkan tiga tingkatan dewa dalam hindu. 

 

b. Badan Candi (Bhuvarloka) 

Candi bagian tengah melambangkan manusia yang disucikan. 

Bagian badan mempunyai pintu candi yang terdapat ruangan candi 

yang juga menjadi tempat patung candi  

 

c. Kaki Candi (Bhurloka) 

Kaki Candi yang menjadi dasar dari candi, merupakan lambang dari 

alam bawah. Alam yang ditinggali oleh golongan bawah, dari 

hewan, manusia, dan juga semua makhluk halus, yang masi 
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memiliki nafsu. Bagian kaki candi biasanya berbentuk segiempat, 

dan memiliki tangga masuk yang bergabung dengan aliran air. (hlm. 

18-34) 

 

2.3.4. Candi Cangkuang 

  

Gambar 2. 12  Candi Cangkuang 

( http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_barat-candi_cangkuang ) 

 

Menurut buku Candi Indonesia: Seri Jawa, Candi Cangkuang merupakan satu-

satunya candi hindu yang ditemukan di Sunda. Candi yang terletak di Kampung 

Pulo memiliki ketinggian 8.5 m dan memiliki fondasi persegi dengan ukuran 4,5 m 

Candi Cangkuang terletak disebuah bukit, di dekat Kampung Pulo. Candi cangkang 

merupakan candi untuk memuja dewa Siwa., karena patung Dewa Siwa ditemukan 

di dalam candi tersebut dalam keadaan rusak. 

 Candi Cangkuang mempunyai struktur yang sederhana, berdenah bujur 

sangkar. Candi Cangkuang memiliki kesamaan dengan candi-candi masa awal di 

Jawa Tengah, yaitu hiasan pada Candi lebih sedikit. Candi Cangkuang tidak 
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mempunyai ukiran-ukiran di dindingnya. Tingkatan Atap Candi Cangkuang ada 

tiga bagian.  

 Ciri-ciri candi hindu lainnya yang ditemukan pada Candi Cangkuang, 

adalah arah hadap Candi Cangkuang. Biasanya candi Hindu di Jawa menghadap ke 

arah Barat, candi Cangkuang juga menghadap ke arah barat. 

 Pada Struktur bangunannya Candi Cangkuang tidak memiliki batu 

sambungan yang teratur, maupun kunci batu, diperkirakan Candi Cangkuang 

dibangun pada masa awal kerajaan Hindu. Oleh karena itu ketika ditemukan Candi 

Cangkuang hanya tersisa 40% dari bangunan asli. Kekokohan Candi Cangkuang 

sangat rendah, karena masa pembuatan candi tersebut ada pada masa paling awal. 

(hlm.42-48) 
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