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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era modern sekarang ini, sarana atau alternatif manusia untuk mencari  
 
hiburan sudah sangat bermacam macam seiring makin berkembangnya teknologi.  
 
Meski dikelilingi teknologi, sebagian orang masih memilih cara lama atau  
 
tradisional sebagai sarana hiburan mereka, salah satu sarana hiburan lama adalah  
 
membaca buku. Beberapa orang lebih memilih membaca buku karena dianggap  
 
dapat memberikan rasa rileks dan dapat mengembangkan imajinasi mereka, ada  
 
juga yang menganggap membaca buku adalah sarana hiburan yang tidak  
 
memerlukan banyak syarat atau mengeluarkan banyak uang.  

Namun bagi orang orang yang kurang menyukai kegiatan membaca dan  
 
yang sulit berimajinasi, mereka lebih memilih untuk mencari hiburan yang  
 
mereka bisa dicerna secara langsung lewat visual yang mereka lihat, salah satu  
 
jenis hiburan tersebut adalah dengan menonton film. Saat ini konten yang  
 
ditawarkan dalam film sudah sangat beragam, baik dari segi visualnya maupun  
 
genre nya, dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada film animasi. 

 Animasi adalah serangkaian gambar yang disusun sehingga menciptakan  
 
efek seperti gambar yang bergerak. Animasi berasal dari kata animate yang berarti  
 
menghidupkan. Animasi sendiri sudah ada sejak jaman pra sejarah berupa  
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gambar-gambar yang dibuat oleh manusia purba pada dinding gua pada masa itu.  
 
Lukisan dinding yang menceritakan tentang perburuan binatang yang  
 
digambarkan dengan kaki yang banyak sehingga membuat kesan seolah-olah  
 
binatang tersebut sedang berlari. 

Pada beberapa tahun belakangan ini banyak film animasi yang  
 
mengangkat atau menggunakan karakter non manusia terutama hewan sebagai  
 
karakter utamanya, beberapa film animasi tersebut diantaranya adalah Zootopia,  
 
Kung Fu Panda, Madagascar dan sebagainya.  

 

                  

Gambar 1.1. Madagascar 
(http://kingofwallpapers.com/madagascar/madagascar-017.jpg) 

Penggunaan hewan sebagai karakter utama tidak hanya untuk hiburan atau  
 
membuat menarik saja, alasan lain  adalah untuk mengangkat isu diversitas.  
 
Dalam film film animasi hewan yang dibuat beberapa tahun belakangan ini  
 
terlihat hewan dari beragam spesies hidup berdampingan atau melakukan  
 
petualangan bersama. Keberagaman spesies hewan tersebut merepresentasikan  

Perancangan Gerakan Untuk..., Juan Kevin Posroha, FSD UMN, 2017



3 
 

 
keragaman ras, suku dan agama pada manusia. 

Animasi dibagi dalam tiga jenis, yaitu film animasi 3  
 
dimensi, 2 dimensi  dan animasi stop motion. Pada penelitian ini penulis akan  
 
memfokuskan pada film animasi 2 dimensi. Untuk proyek Tugas Akhir ini penulis  
 
ingin membuat sebuah film animasi 2 dimensi yang bertemakan kehidupan  
 
serangga dengan genre action comedy yang berjudul Pandji Njamoek Legendaris. 

Di era modern seperti sekarang ini, proses pembuatan animasi memiliki 3  
 
tahapan, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada proses pra  
 
produksi para animator terlebih dahulu membuat storyboard sebagai langkah awal  
 
sebelum masuk ke dalam tahap produksi. Dalam pembuatan storyboard terdapat  
 
perancangan shot sebagai unsur yang berperan penting dalam penyampaian cerita  
 
film atau visualisasi yang memberikan suasana tertentu dari film  
 
tersebut. Dari storyboard tersebut akan ditentukan gerakan gerakan inti atau  
 
keyframe yang nantinya akan diperhalus lewat proses inbetween. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan gerakan tubuh pada karakter anthropomorphism  

dalam film 2D animasi “Pandji Njamoek Legendaris”? 
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1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada gerakan tubuh karakter 

serangga dalam beberapa scene berikut yaitu: 

1. Scene 2 Shot 3 

2. Scene 1 Shot 4 

3. Scene 8 Shot 30 

Alasan penulis memilih beberapa scene diatas sebagai batasan masalah adalah 

karena scene tersebut mengandung unsur gerakan yang cukup rumit dan 

diperlukan banyak referensi untuk merancang gerakannya. Peneliti tidak 

membahas ekspresi karakter. 

1.4.     Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang gerakan humanoid  

untuk diterapkan pada karakter antrophormofism pada film animasi 2 dimensi 

berjudul “Pandji Njamoek Legendaris”. 

1.5.     Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan  

realistis yang dapat membantu dalam pemecahan masalah. Proses pengumpulan 

data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
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1. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi informasi dan  teori 

yang dapat membantu penulis dalam mengerjakan karya tugas akhir ini. 

Metode ini dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal dari buku, 

ebooks, internet, dan jurnal ilmiah. 

2. Observational Research 

Metode observasi ini dilakukan penulis dengan mengamati referensi 

referensi yang berasal dari internet yang berupa video rekaman, film 

animasi 2D, ataupun gambar. 

3. Experimental Research 

Metode ini dilakukan melalui pembuatan video referensi. Melalui metode 

ini, penulis akan mendapatkan sebuah video yang disesuaikan dengan 

adegan dalam film, sehingga dapat menjadi patokan yang baik untuk 

pembuatan animasi.  

1.6.     Manfaat Penelitian 

Manfaat dibagi menjadi tiga bagian: manfaat bagi penulis, bagi orang lain dan 

bagi universitas. 

1.6.1. Manfaat bagi Penulis 

Manfaatnya bagi penulis adalah untuk mengetahui pergerakan seperti apa yang 

akan diterapkan pada karakter antrophormofism dalam film 2D animasinya. 
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1.6.2. Manfaat bagi Orang Lain 

Manfaat penelitian ini bagi orang lain adalah sebagai referensi bagi mahasiswa 

angkatan seterusnya yang sedang atau akan membuat proyek akademis yang 

sejenis dengan penulis. 

1.6.3. Manfaat bagi Universitas 

Manfaat penelitian ini bagi universitas adalah sebagai arsip bagi kampus agar 

dapat digunakan untuk aktivitas akademis pada masa mendatang. 
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