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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Dalam teknik storytelling, ada beberapa jenis yang biasa dijadikan pendekatan 

kepada penonton/pendengar. Salah satu teknik yang popular digunakan 

merupakan animasi, karena selain menyampaikan informasi, juga sebagai wadah 

hiburan bagi penonton. Menurut Williams (2002), dalam bukunya “Animator’s 

Survival Kit”, mengatakan bahwa ranah animasi sangatlah unik karena 

animator/desainernya bekerja di ranah waktu.  

Animasi sendiri dapat dibuat dengan berbagai teknik tidak terbatas hanya 

dengan kertas dan pensil (2 dimensi), namun juga digitalisasi (CGI), plastisin, cut-

out,stop motion, media pasir dan melukis di atas gelas dan masih banyak lagi. 

(Priebe, 2011, hlm 10) 

 

2.1.1. Animasi 2 Dimensi 

Dalam animasi 2 dimensi, tahapan produksi yang dilakukan terbagi menjadi 3 

tahap utama, yakni pre produksi, produksi dan paska produksi. 

1. Pre Produksi 

Morr (2014) mengatakan bahwa proses dalam pembuatan sebuah film 

animasi harus diawali dengan brainstorming ide cerita. Filmmakerharus 

menemukan alasan-alasan di balik pembuatan film animasi, entah dari segi 

cerita, tujuan moral, pesan khusus kepada penonton maupun 
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perkembangan skill si animator itu sendiri. Setelah itu, ide dituangkan 

dalam bentuk script. Dari script kemudian berlanjut pada proses pre-

visualization, dimana storyboard, visual development artist, dan berbagai 

pihak dari art department mulai bekerja. 

2. Produksi 

Setelah melalui tahap persiapan yang cukup matang, materi film siap 

untuk dilanjutkan ke tahap produksi, dimana animator mulai bekerja untuk 

memvisualisasikan gerak karakter dan lingkungannya. Tony (2009) 

mengatakan bahwa sebelum memulai proses animatic , perekaman audio 

harus dilakukan terlebih dahulu untuk selanjutnya dijadikan panduan para 

animator dalam hal timing, ekspresi dan sifat karakter pada pembuatan 

animatic. Animatic adalah bentuk simplifikasi dari keseluruhan film yang 

telah disinkronisasi dengan audio sang pengisi suara maupun musik. 

Setelah animatik dan background serta karakter telah dibentuk, maka 

disinilah tahap color script masuk. Dalam proses animasi dan film, 

sebenarnya color script dapat masuk di bagian manapun dalam pre 

produksi namun menurut Tony (2009), tahap setelah animatic merupakan 

yang paling efektif. Tahap color script ini terdiri dari pembuatan skema 

warna sepanjang film, permainan kontras, cahaya, dan harmonisasi warna 

untuk menciptakan kesinambungan, point of attention, dan emosi pada 

animasi. 

3. Paska Produksi 
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Dalam proses post produksi, umumnya pengerjaan film sudah selesai 

melewati tahap animasi dan pewarnaan. Selanjutnya film akan 

ditambahkan sound design dan music pendukung.  

 

2.4. Warna 

Guasch (2005) mengatakanbahwawarnaadalahsebuahfenomenadanbukansesuatu 

yangpasti.Warnasendiriterciptaatasdasarpantulancahayapadaobjek.Apabilasebuahj

eruk lemon selamainikitaanggapberwarnakuning jeruk yang 

samajugaakanberwarnaoranye di dekatapidanmungkinunguapabiladekatsinar UV. 

Fenomenainiterciptakarenapermukaanobjekdapatmenyerapbeberapa spektrum 

warnadansisanyadipantulkan, dalamkasusinijeruk lemon memantulkan spektrum 

kuning. 

Dalam teori warna, kita mengenal istilah warna primer. Warna primer 

adalah warna – warna utama yang ketika kita kombinasikan dapat menghasilkan 

warna lainnya/ warna sekunder (Gurney, 2010). Dalamteoritentangwarna yang 

dikemukakanoleh Edwards (2008), yang termasukwarna primer adalah spektrum 

merah, spektrum kuningdan spektrum biru.Warna-warnatersebutdikategorikan 

primer karenatidakadawarna yang biasdigabungkanuntukmenghasilkan spektrum-

spektrumwarnatersebut. 
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Laluadakategoriwarnasekunderyakniwarna yang 

terciptadaripenggabungandua spectrum warna primer.Oranye, violet 

danhijauadalahwarna-warnasekunder yang 

secarateoridapatdiciptakandariduawarna primer 

namunpadapenerapannyaterkadangmenghasilkanmuddy huesatau warna yang 

nampak keruh dan kotor.Dalam dunia percetakan dan fotografi, warna cyan, 

magenta, kuning dan hitam atau yang biasa disingkat CMYK adalah warna 

dengan range kroma yang tinggi (kec. hitam). 

Complementary colors 

ataubiasadisebutwarnakomplementeradalahsekumpulanpasanganwarna yang 

salingmelengkapisatusama lain. Umumnyaterletakbersebrangan di dalamcolor 

wheel.Warnapasangannyaadalahwarnasekunder yang terdiridari 2 warna 

primer.Kuningdengan violet (yang merupakangabungandarimerahdanbiru) 

Gambar 2.1.Color Wheel yang menunjukkan warna primer dan sekunder. 

( Sumber : Color- The course in mastering the art of mixing colors ) 
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,birudanoranye (yang merupakangabungandarimerahdankuning), 

danmerahdenganhijau (yang merupakangabunganbirudankuning). 

 

2.2.1. EmosidanWarna 

Topik tentang warna memang banyak mengundang kontroversi 

dikarenakan ambiguitasnya dan validitas dalam penerapannya di dunia nyata. 

Salah satu diantara ambiguitas tersebut adalah perihal setiap jenis warna 

mempunyai dua sisi yakni positif dan negatif.  

Opiniumumsetujubahwaresponterhadapsuatuwarnaadalahsubjektifdantidakdapatdi

pastikan.Namunteoriinidibantaholehpsikolog Angela Wright.Groenholm 

(2010)dalampenulisannya yang mengutip Wright mengatakanbahwahasilyang 

pastimengenaipsikologiswarnabiassangatmengejutkanbanyakpihakapabiladikombi

nasikanteoriwarnadanilmukajianpsikologi.Wright tidaksetujudenganadanyawarna 

yang secara universal dianggapbaik.Karenatidakadawarna yang 

salahhanyasajakombinasidariwarnatersebut yang mempengaruhipenilaiankita. 

Menurut Bellantoni (2005), warna mempunyai pengaruh besar terhadap 

tindak tanduk seseorang dan sifatnya secara tidak langsung. Misalkan, warna 

merah memiliki pengaruh perkembangan sifat agresif pada seseorang. Namun hal 

yang unik adalah interpretasi warna terkadang berbeda dari fisik dan sifat. 

Bawang putih bisa dijadikan perwakilan warna merah karena sifat pedasnya 

walaupun warna fisiknya bukan merah, dan stroberi bisa dilambangkan warna 

kuning karena asamnya. Permen mint banyak disimbolkan dengan warna biru 

karena sifatnya yang menyegarkan. Ada alasan unik mengapa warna dapat 
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mempengaruhi pola pikir seseorang secara tidak langsung, salah satunya lewat 

teori “resonance” .Mary Ann Kumartin yang merupakan seorang ahli bio 

resonance, dalam penelitiannya mengenai spektrum warna, mengatakan bahwa 

cahaya sendiri terdiri dari dua bentuk, fisik dan non fisik; warna merupakan 

bentuk fisik, dan manusia sebetulnya merupakan cahaya berbentuk fisik, oleh 

karena berada dalam satu resonansi, warna dapat mempengaruhi manusia dalam 

hal ini berupa perubahan emosi dan tindakan.Persepsi orang akan warna 

umumnya terbagi menjadi dua kategori yakni: 

- Warna panas: Merah, kuning, oranye, diasosiasikan dengan bahagia, 

energi dan nafsu. 

- Warna dingin: Biru, hijau, dan ungu, diasosiasikan dengan dingin, aman, 

menenangkan. 

 

Kuning warna yang dikaitkan dengan kebahagiaan, di sisi lain juga 

menjadi warna yang paling kurang digemari. Bellantoni (2012) yang mengutip Dr. 

Harry Hepner; seorang professor psikologi dalam periklanan, mengatakan bahwa 

kuning adalah warna yang paling lama diingat dan dihindari. Hal ini karena 

kuning dapat meningkatkan kewaspadaan dan anxiety; yang menjadi kualitas 

utama sebuah obsesi. 
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Salah satu contohnya adalah karakter Dick Tracy, ciptaan Chester Gould,  

seorang polisi yang tangguh dan cerdas dalam pekerjaannya memberantas 

kriminal.Tracy dan gaya berpakaiannya yang serba kuning kerap diidentikan 

dengan sifat obsesifnya terhadap pekerjaannya daripada hubungannya dengan 

sekitarnya.  

Oranyedikaitkandengankenyamanan, kehangatan, dansesuatu yang  

nampakasyik.Oranyemerupakanwarna yang memberikancukupbanyak stimulan 

selainkarenamerupakangabungandarimerahdankuning.Namunwarnainijuga dapat 

menimbulkan efek negatif seperti rasa frustasi, danketidakdewasaan. 

Gambar 2.2. Karakter Dick Tracy 

( sumber: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/63/66/65/636665da5

aca019d9b41f61bba6741aa.jpg ) 
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Violet/ Ungu diasosiasikan dengan keadaan spiritual seseorang, 

kemewahan, sesuatu yang magis dan ajaib, visualisasi luar angkasa dan kosmos. 

Namun sisi negatif dari ungu meliputi introversi, supresi dan inferioritas. 

 

2.2.2. Warnadalam Film 

Lackey (2015) mengatakan dalam artikelnya bahwa salah satu skema warna yang 

sering digunakan dalam film adalah warna komplementer. Warna komplementer 

sering diasosiasikan dengan pergulatan emosi dalam film dimana terkadang emosi 

internal karakter dicerminkan dari pemilihan warna environment sekitarnya. 

Botkin (2009) menjelaskan bahwa sinematografer sering melupakan esensi warna 

sebagai salah satu elemen penting pada storytelling, karena menurutnya 

perpaduan berbagai warna dan harmonisasinya pada elemen-elemen suatu shot 

dapat menyampaikan suatu pesan dan emosi pada penonton. Dalam film Black 

Hawk Down karya Ridley Scott beberapa aspek warna dan emosi dapat ditemukan 

melalui penggambaran shot dan elemen-elemen di dalamnya. Contohnya dalam 

 

Gambar 2.3. Nuansa biru menaungi safehouse para prajurit dalam film Black Hawk 

Down. 
(Sumber dari http://isaacbotkin.com/2009/03/color-theory-for-cinematographers/) 
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adegan di markas, warna biru mendominasi shot, memberi kesan keamanan 

karena hanya di tempat itu para tentara bisa berdiam sementara tanpa beradu 

konflik dengan musuhnya. Hal ini bertolak belakang dengan shot di medan perang 

yang didominasi warna kuning kehijauan sebagai perlambangan ketegangan dan 

suasana mengerikan di langit malam Somalia.  

LoBrutto (2002) seperti yang dikutip dalam bukunya, berpendapat bahwa 

warna predominan dalam film Black Hawk Down (2001) adalah hijau dan kuning 

pasir. Hijau merepresentasikan tentara U.S. yang berperang serta peralatan militer, 

sedangkan kuning mewakili keadaan lingkungan di Somalia sendiri yang penuh 

pasir dan bangunan-bangunan batu. 

 

 

Saat perang berakhir, warna biru mendominasi horizon medan perang, dimana 

sekali lagi melambangkan bahwa semuanya telah aman dan damai.  

Gambar 2.4.Warnahijaudankuningmendominasimedanperang. 

(Sumber dari http://isaacbotkin.com/2009/03/color-theory-for-cinematographers/) 
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Dalam karya ilmiahnya yang berjudul “The Use of Color in Theatre and 

Film”, Chagnolleau (2013) mengungkapkan bahwa warna mengekspresikan emosi 

terkadang secara halus namun dapat juga secara tidak terkontrol, sehingga tidak 

diragukan lagi warna adalah komponen estetik yang sangat penting dalam setiap 

karya seni artistik. Chagnolleau menyimpulkan bahwa dalam film, keseluruhan 

persepsi warna dipengaruhi oleh pemilihan lokasi, properti dan kostum. 

 

2.3. Value 

Value adalah kualitas gelap dan terangnya suatu warna dan umumnya tercipta dari 

cara kerja cahaya. Ketika suatu objek mendapatkan banyak pantulan cahaya, 

umumnya value yang akan terbentuk adalah putih; begitu pula sebaliknya dengan 

objek yang minim pencahayaan atau tidak sama sekali akan menghasilkan value 

tergelap yakni hitam. (Bacher, 2008).  

Gambar 2.5.Warna biru menutup akhir dari peperangan. 

 
(Sumber dari http://isaacbotkin.com/2009/03/color-theory-for-cinematographers/) 
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Pentingnya value dalam sebuah warna menjadi sangat penting karena basis dalam 

sebuah komposisi yang baik adalah bagaimana sekumpulan benda, gelap 

terangnya cahaya, dan ruang jarak dapat berharmonisasi dengan baik. (Edwards, 

2004) 

2.4. Color Script 

Menurut Amidi (2011), color script memberikan sebuah pemetaan bagi transisi 

perubahan antara mood, warna, pencahayaan dan emosi dalam suatu film.Salah 

seorang production designer dari Sony Pictures, Kurinsky , seperti yang dikutip 

oleh Failes (2015) mengatakan bahwa kombinasi warna-warna dalam suatu film 

secara tidak sadar akan mempengaruhi pengalaman personal sang penonton saat 

menyaksikan film tersebut. Pendekatan yang biasa dilakukan dalam pembuatan 

color script sangatlah beragam. Ada yang menggunakan elemen-elemen dari film-

film lain lalu dilukis ulang, ada juga yang menggunakan abstraksi dari 

Gambar 2.6. Contoh tingkatan terang gelap value. 

( Sumber : Color- The course in mastering the art of mixing colors ) 
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warna.

 

Berdasarkan ilustrasi di Gambar 2.6., kita dapat melihat bagaimana 

George Hullmemberikan catatan untuk alur mood melalui transisi warna di 

Finding Nemo. Ketika Nemo dan ayahnya berada di perairan yang tenang dan 

aman, dominasi warna biru muda dan teal mewakili rasa keamanan (safety), 

sedangkan ketika Nemo diculik, dalam perjalanan pencarian itu, warna biru 

diperlihatkan mengalami transisi yang halus dari segi saturasi maupun hue-nya. 

Biru keunguan menuju magenta mewakili momen berbahaya, kewaspadaan, 

paranoia sang ayah ketika belum berhasil menemukan Nemo. Warna hijau 

kekuningan kemudian muncul di saat sang ayah merasa putus asa, despair, 

elemen depresif merasuk warna di adegan ini.  

Gambar 2.7.Color Key oleh George Hull untuk Finding Nemo. 

(Sumber dari http://www.reduser.net/forum/showthread.php?96703- 

The-Composition-thread-Show-your-work-share-your-thoughts/page2) 
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Dalam film Up, Romano (2009) memvisualisasikan kehidupan Carl yang 

berwarna setelah Ellie masuk, oleh karena itu pada Act I, warna yang ditampilkan 

cenderung cerah dan saturasinya tinggi. Ketika dihadapkan dengan kepergian 

Ellie, tone warna di sekitar Carl berubah drastis menjadi desaturated atau pudar, 

didominasi oleh abu-abu, menunjukkan waktu depresif bagi Carl, masa lalu 

kelam, hal ini berubah lagi ketika Carl memutuskan untuk pergi ke “Paradise 

Falls”menggunakkan rumahnya. Warna kembali cerah dan beragam sama ketika 

mendiang Ellie masih bersama Carl. 

2.5. OCD (Obsessive Compulsive Disorder) 

OCD merupakan singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder, salah satu 

kelainan mental yang disebabkan oleh keadaan pikiran penderita yang mengalami 

Gambar 2.8.Color Script dariAnimasi Up, oleh Lou Romano. 

( Sumber dari http://www.isaacbotkin.com/img/up/colorscript.jpg) 
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pengulangan suatu ide atau imaji secara terus menerus yang umumnya 

menimbulkan perasaan tidak nyaman seperti kekerasan dan menakutkan. (WHO, 

1992). Penderita umumnya mencoba untuk mengabaikan pikiran tersebut namun 

akibatnya adalah kegiatan kompulsif (dilakukan secara berulang-ulang dengan 

pola tertentu, umumnya tidak menyenangkan bahkan tidak menghasilkan apa-apa, 

namun dilakukan sebagai langkah preventif dari kemungkinan hal buruk yang 

dapat menimpa si penderita atau orang lain). Efek samping adalah perasaan 

waswas berlebih, pemikiran obsesif dan depresi. 

Gejala psikosis biasanya ditemukan pada beberapa kasus yang dimana 

pasien sudah menderita OCD tingkat kritis. Gejala-gejala psikosis sendiri berupa 

ketidakmampuan sang penderita dalam membedakan realiti dan imajinasi. 

Terkadang juga disertai delusi dan halusinasi. (Sane, 2016). Jenis ini umumnya 

dikategorikan sebagai jenis OCD with poor insight. 
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