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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Animasi 

Kata Animasi menurut Poerwadarminta dalam “Kamus Latin-Indonesia” berasal 

dari bahasa latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, hidup, semangat. Menurut 

Prakosa (2010) animasi adalah hasil dari pengolahan gambar tangan, sehingga 

menjadi gambar yang bergerak yang sangat atraktif saat ditampilkan secara 

berurutan untuk mensimulasi gerakan yang hidup. Animasi pada dasarnya adalah 

transformasi objek. Objek yang ber-transformasi dapat berupa gambar manusia, 

hewan atau bahkan benda-benda mati. Dalam definisi lain, animasi juga 

merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurut sedemikian rupa sehingga 

penonton merasakan adanya ilusi gerakan pada gambar yang ditampilkan. Film –

film animasi pada era pertama menggunakan ratusan, bahkan ribuan gambar 

untuk membuat ilusi gerak tersebut. Tiap gambar bergerak tersebut biasa disebut 

dengan frame. Animasi mula-mula menggunakan alat-alat seperti zoetrope 

(1834), magic lantern, thaumatrope (1824), phenakistoscope (1831), flip book 

(1868), praxinoscope (1877). 

2.2. Film Animasi 

2.2.1. Film Animasi Klasik  

Menurut Bendazzi (2016) awal sejarah kemunculan film animasi diawali dengan 

munculnya “Lumiere Brothers” di Perancis pada tahun 1895 lalu dilanjutkan 

dengan  kemunculan  trick  film  oleh George Mellies pada tahun 1896. Pada saat  
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Pada tahun 1899 muncul film animasi pendek dengan teknik stop-motion  

pertama di dunia yang dibuat oleh Arthur Melbourne-Cooper yang berjudul 

“Matches an Appeal”. Setelah itu kemunculan film-film animasi dengan durasi 

yang lebih panjang mulai bermunculan, seperti film animasi “Adventures of 

Prince Ahmed” pada tahun 1926 yang dibuat oleh Lotte Reiniger dengan teknik 

animasi siluet. 

 

Animasi mulai memasuki masa keemasan atau golden age of cartoon 

animation pada tahun 1928 yaitu ketika Walt Disney mulai membuat film 

animasi dengan durasi yang cukup panjang. Film-film Disney tercatat sebagai 

pencetak keuntungan terbesar dalam dunia film animasi padda masa itu. Selain 

Walt Disney, studio animasi lain mulai bermunculan dengan karya-karyanya 

sendiri seperti Warner Bros dan Fleischer Brothers. 

 

2.2.2. Film Animasi Komputer/ Digital  

Menurut Bendazzi (2016) Film  animasi digital mulai muncul pada tahun 1986. 

Pada masa itu, penemuan teknologi mempengaruhi perkembangan animasi 

secara luas. Kemampuan teknologi digital sudah mampu menghadirkan visual 

yang photo-realistic. Penanda besar era ini adalah dirilisnya animasi 3D panjang 

pertama “Toy Story” oleh studio Pixar pada tahun 1995, setelah itu film animasi 

3D kian berkembang hingga saat ini. 

 

2.3. 12 Prinsip Dasar Animasi 

Menurut Johnston (1981) 12 Prinsip animasi adalah prinsip yang harus dipenuhi 

untuk membuat sebuah animasi terlihat “hidup” dan memiliki gerakan yang 
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terlihat natural atau alami. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah squash and 

stretch, anticipation, staging, pose to pose, follow through and overlapping 

action, slow in slow out, arcs, secondary action, timing and spacing, 

exaggeration, solid drawing, dan appeal.  

 

Dalam penelitian ini, prinsip yang akan digunakan adalah appeal. Appeal 

berkaitan dengan keseluruhan gaya visual dalam animasi. Appeal juga berbicara 

tentang penokohan, berhubungan dengan kharisma seorang tokoh dalam animasi.  

 

2.4. Teori 3 Dimensional Character 

Dalam sebuah karya animasi, karakter memiliki peranan yang penting. Menurut 

Lajos Egri (1994), karakter adalah yang paling utama dalam sebuah lakon. Tanpa 

karakter tidak akan ada cerita dan tanpa karakter juga tidak akan ada plot. 

Ketidaksamaan karakterlah yang pada umumnya akan melahirkan pergeseran, 

benturan kepentingan dan konflik yang akhirnya melahirkan sebuah cerita. 

 

Untuk merancang sebuah karakter dengan baik, tidak hanya diperlukan 

pemahaman tentang pola perilaku karakter tersebut, tetapi perlu juga diketahui 

apa yang mendasari karakter tersebut untuk bergerak menuju tujuan mereka. Hal 

ini dapat dijelaskan melalui teori 3 Dimensional Character. Pada dasarnya Setiap 

objek memiliki tiga dimensi yaitu kedalaman, tinggi dan lebar, sedangkan 

manusia memiliki tambahan tiga dimensi lainnya yaitu dimensi fisiologi, 

sosiologi dan psikologi (Egri, 1994). Fisiologi adalah aspek fisik dari karakter. 
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Dalam hal ini, aspek fisiologis mencakup usia tokoh, tinggi badan tokoh, pakaian 

yang digunakan tokoh juga ras tokoh. 

 

Sosiologis adalah aspek sosiologis dari tokoh yang mempengaruhi perilaku 

tokoh tersebut. Aspek sosiologis mencakup pekerjaan, dimana tokoh tersebut 

tinggal, kegemaran, strata sosial tokoh dan hubungan tokoh dengan orang lain. 

 

Aspek Psikologis menggambarkan sifat-sifat dasar tokoh tersebut, apakah 

karakter tersebut pemalu, pendiam atau pemarah. Aspek psikologis bisa jadi 

berhubungan dengan aspek fisiologis dan sosiologis tokoh tersebut. 

 

2.5. Menciptakan Appeal Pada Karakter 

Selain mengenai pengembangan karakter, elemen grafis dalam desain karakter 

juga perlu diteliti sebagai bagian dari proses desain. Perancang karakter perlu 

mengetahui konsep seperti apa yang ingin diwujudkan pada karakter tersebut. 

Appeal karakter harus di konsep terlebih dahulu sebelum melakukan  

perancangan.  Appeal dapat nampak melalui tinggi badan karakter juga dari 

bentuk wajah dan tubuhnya.  

 

Menurut Bancroft (2006), penciptaan karakter dengan menggabungkan 

bentuk-bentuk sederhana ternyata dapat menciptakan karakter yang memiliki 

daya tarik atau appeal. Penggunaan banyak elemen lingkaran dalam menciptakan 

karakter dapat membuat karakter yang berpenampilan lucu, menggemaskan dan 

bersahabat, seperti dalam menggambar bayi juga dalam menggambar wanita oleh 
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karena kebanyakan penggambaran proporsi tubuh wanita menggunakan banyak 

bentuk kurva dan lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Membuat appeal karakter dengan bentuk sederhana 

(https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/6c/e6/46/6ce6463bfb87117f4aa01beea60f4bbf) 

Perancangan Tokoh Yang..., Timotius Jeremy Ariaputra, FSD UMN, 2017



 

24 

 

Penggunaan elemen kotak atau persegi dapat diaplikasikan dalam 

penggambaran karakter yang berwatak keras, bertubuh bidang atau kekar seperti 

pahlawan super dan karakter yang memiliki bobot tubuh berat. 

 

Gambar 2.2. Penggunaan elemen persegi pada karakter superhero DC Comics 

“Superman” 

(http://vignette2.wikia.nocookie.net/fictionalcrossover/images/d/dd/A_Super_Man.png/revision/l

atest?cb=20140924234017) 

Elemen segitiga seringkali diaplikasikan dalam penggambaran karakter 

yang sinis, licik dan jahat. Seperti dalam halnya desain kostum karakter  
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antagonis Darth Vader dalam film Star Wars yang menggunakan elemen segitiga 

besar pada pelindung kepalanya. 

 

Gambar 2.3. Salah satu penggunaan elemen segitiga pada pelindung kepala 

“Darth Vader” pada film “Star Wars.” 

(http://assets2.ignimgs.com/2015/08/06/darth-vader-crossed-arms-1280jpg-88461e1280wjpg-

67c0c2_1280w.jpg) 

Penggambaran karakter juga dapat dibedakan menurut usia mereka. 

Karakter yang memiliki usia balita biasanya digambarkan dengan banyak elemen 

kurva dan lingkaran. Proporsi tubuh balita tidak pernah digambarkan memiliki 

garis lurus dan hanya memiliki tinggi sekitar dua setengah kali ukuran 

kepalanya.    

Penggambaran karakter berusia diatas lima tahun biasanya digambarkan 

memiliki lebih banyak garis lurus dibandingkan balita. Penggambaran anak-anak 

biasanya memiliki ukuran proporsi tiga setengah kali ukuran kepalanya dan pada 

anak perempuan biasanya sudah mulai memiliki pinggul.  

Menggambar karakter berusia remaja menggunakan prinsip menggambar 

anak-anak namun menggunakan lebih banyak elemen garis lurus dan bagian-
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bagian tubuhnya lebih panjang daripada saat menggambar bagian tubuh anak-

anak. Pada proporsi tubuh laki-laki remaja biasanya digambarkan memiliki tubuh 

yang lebih bidang, sedikit kurus dan garis wajah yang sedikit lebih tegas 

dibandingkan  ketika menggambar anak-anak. Sedangkan wanita remaja ideal 

biasanya digambarkan memiliki lebar perut yang kecil, pinggul yang lebih besar 

dan memiliki payudara. Menggambar karakter berusia dewasa menggunakan 

prinsip yang sama dengan menggambar remaja namun memiliki perbandingan 

ukuran kepala dengan tubuh yang lebih realistis, lebih tinggi daripada karakter 

remaja, juga pada pria dengan tubuh ideal digambarkan memiliki otot yang lebih 

kekar. 

 

 

 

 

2.6. Bahan Pakaian yang Digunakan Masyarakat Eropa Pada abad 

Pertengahan 

 

Menurut Steele (2005) dalam bukunya yang berjudul The Nineteenth Century; 

History of Fashion and Costume, bahan-bahan yang digunakan untuk pakaian 

pada era tersebut antara lain adalah : 

 

2.6.1. Linen 

Linen adalah serat tradisional yang digunakan kebanyakan oleh masyarakat 

Eropa pada zaman itu. Bahan linen biasanya dipakai untuk pakaian 

(undergarments), sarung tangan dan leher, celemek. Linen putih biasanya 
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dikaitkan dengan kebersihan dan berharga cukup mahal karena dalam 

pembuatannya diperlukan upaya pemutihan, namun linen biasa dan linen hitam 

(bukan linen putih) berharga cukup murah dan dapat digunakan di musim panas 

karena bahannya yang cukup sejuk. Untuk rakyat jelata biasanya tidak digunakan 

pakaian linen berlapis. 

 

Gambar 2.4. Linen putih 

https://white+linen+texture+bitmap&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwiM-PfarcnSAhUCoZQKHXi1CTQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662&dpr=1 

 

 

Gambar 2.5.Linen biasa 

http://www.cssauthor.com/wp-content/uploads/2015/01/Free-Fabric-Texture1.jpg 

 

2.6.2. Katun 
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Penggunaan katun hampir sama dengan linen namun bahan katun lebih hangat 

daripada linen. Namun pada akhir abad ke-17 beberapa penguasa negara di 

Eropa seperti Inggris, Prancis dan Prussia melarang penggunaannya untuk 

melindungi industri rami dan wol lokal. Penggunaan bahan katun pada abad ke-

18 paling banyak terdapat di Belanda, Hamburg, Augsburg, Ulm, Leipzig dan 

Amerika Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Kain Katun 

(http://www.cssauthor.com/wp-content/uploads/2015/01/Free-Fabric-Texture.jpg) 

2.6.3. Weave ( Tenunan ) 

Tenunan terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu atlas atau satin, biasa (tabby atau linen) 

dan silk atau sutra. Sutra memiliki variasi yang paling mewah seperti lampas 

liséré, moiré, damask, beludru dan korduroi. Namun jenis sutra atau kain 

tenunan lainnya biasa digunakan oleh kaum bangsawan atau menengah atas. 
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Gambar 2.7. Contoh KainTenunan 

(https://www.sketchuptextureclub.com/public/texture_m/0003-rattan-texture-

seamless.jpg) 

2.6.4. Leather ( Kulit ) 

Pada Abad Pertengahan, bangsa Moor (masyarakat Muslim dari zaman 

pertengahan yang tinggal di Al-Andalus) memperkenalkan masyarakat Eropa 

bahan Cordovan yang terbuat dari kulit kambing. Selain dari kulit kambing,  

 

 

bahan kulit untuk pakaian juga diambil dari kulit rusa dan kijang. Pada masa 

Renaissance, serikat penyamak kulit telah banyak diselenggarakan di seluruh 

bagian Eropa. Pembuatan pakaian berbahan dasar kulit dibuat dengan proses 

penyamakan. Penyamakan biasa dilakukan dengan bahan dasar kulit kayu pohon 

ek, tanaman hemlock atau minyak ikan. 

 

Gambar 2.8. Bahan kulit untuk pakaian 

(http://wallpapersafari.com/w/GUSsAX/) 
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2.6.5. Peralatan Pandai Besi 

Pandai besi adalah salah satu mata pencaharian masyarakat Eropa pada abad 

pertengahan. Berikut adalah referensi alat-alat tempa yang digunakan oleh 

pandai besi. 

 

Gambar 2.9. Alat-alat pandai besi 

(http://forgingmagazine.com/site-

files/forgingmagazine.com/files/gallery_images/blacksmith-tools.jpg?1406827762) 

 

 

2.7.  Psikologi Warna 

Menurut Graves (1941) dengan warna kita bisa menciptakan suasana teduh dan 

damai. Dengan warna pula kita dapat menciptakan keberingasan dan kekacauan. 

Adapun pernyataan tersebut berkaitan dengan konsep psikologi warna, yang 

kelak menjelaskan hubungan antara manusia dan cara mereka mempersepsikan 

warna-warna di sekitar. Arti psikologis warna adalah sebagai berikut. 

a. Merah 

Warna merah mengekspresikan keberanian, kekuatan, energi, gairah, 

semangat, nafsu dan adrenalin. 
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Gambar 2.10. Merah 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

b. Hijau  

Warna hijau melambangkan kesuburan, kesegaran, kedamaian dan 

keseimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Hijau 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

c. Jingga 

Warna jingga melambangkan kehangatan, kenyamanan dan keceriaan. 
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Gambar 2.12. Jingga 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

d. Kuning 

Warna kuning menunjukkan perasaan ceria, bahagia, energik dan optimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Kuning 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

e.  Biru 

Warna biru menunjukkan kesan stabil, cerdas dan rasa percaya diri. 
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Gambar 2.14. Biru 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

f. Ungu 

Warna ungu menunjukkan kesan akrab, aman, mistis dan misterius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Ungu 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

g. Hitam 
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Warna hitam menunjukkan perasaan hampa, duka dan misterius. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Hitam 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 

 

 

h. Putih 

Warna putih menunjukkan kesan bersih, suci, ringan, polos, bebas dan 

tulus.   

 

 

 

 

Gambar 2.17. Putih 

(Designer’s Color Manual: The Complete Guide to Color Theory and Aplication, 2004) 
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