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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri film animasi berkembang pesat hingga saat ini. Perkembangan film animasi 

masih didominasi Hollywood, salah satunya studio besar Walt Disney. Terbukti 

film Zootopia (2016) produksi Walt Disney mendapat pengakuan dari berbagai 

organisasi penghargaan film dunia serta meraih ulasan positif dari berbagai kritikus 

film, termasuk skor 98 persen oleh Rotten Tomatoes (diakses, 16-02-2017). Selain 

film animasi keluaran Walt Disney yang meraih beragam penghargaan, Pixar 

Animation Studios melalui Finding Dory (2016) juga memperoleh banyak 

penghargaan seperti yang dilaporkan Ruly Riantrisnanti (liputan6.com, diakses 16-

02-2017). 

Tidak hanya animasi Hollywood yang berkembang pesat, film animasi 

dalam negeri belakangan ini juga sudah berkembang lebih baik ditandai dengan 

munculnya beragam film animasi karya para animator Indonesia. Mulai dari film 

animasi 2D maupun 3D yang tidak kalah dengan film animasi luar negeri. Beberapa 

narasumber melalui artikel disitus Kompas mengatakan industry animasi Indonesia 

berpotensi besar untuk berkembang lebih jauh. Tetapi standar karyanya harus sesuai 

standar industri seperti yang ada di negara-negara maju. Kita bisa mempelajarinya 

dari karya-karya yang sudah mereka hasilkan (Kompas, 2016). 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis berusaha membuat film animasi 

dengan teknik 3 dimensi. Film animasi yang baik tidak hanya berdasarkan visual 
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yang menarik tetapi juga didukung dengan tokoh/ tokoh yang mampu membuat film 

semakin menarik. Desain tokoh yang baik yaitu apabila penampilan tokoh bisa 

langsung menggambarkan kepribadian dari tokoh tersebut dan memiliki atribut 

fisik yang melengkapi isi cerita. tokoh merupakan sebuah jembatan antara pembuat 

film dengan penonton sehingga penonton bisa memahami maksud dari pembuat 

film tersebut. tokoh yang didesain dengan benar bisa membuat penonton berempati 

terhadap peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut dalam sebuah cerita (Sullivan, 

Schumer & Alexander, 2013). Maka dari itu penulis meneliti dan merancang tokoh 

film animasi pendek tiga dimensi untuk Skripsi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis menyimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mendesain tokoh yang dapat 

memvisualkan kepribadian dalam film animasi pendek Little Hope? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain: 

1. Proses pembuatan dua tokoh robot utama dalam film animasi Little Hope. 

2. Kedua tokoh utama menggambarkan sifat protagonis dan antagonis. 

3. Desain menitikberatkan pada desain bentuk kedua robot untuk 

menggambarkan perbedaan teknologi. 

4. Mengaplikasikan desain 2D ke dalam bentuk 3D. 
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1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari skripsi ini adalah mendesain dua tokoh robot utama untuk film animasi 

3D “Little Hope” yang menggambarkan sifat protagonis dan antagonis, serta 

menitikberatkan desain bentuk kedua robot untuk menggambarkan perbedaan 

teknologi. Kedua desain robot kemudian divisualisasikan kedalam bentuk 3D. 

1.5. Manfaat Skripsi 

1. Manfaat bagi Penulis 

Manfaat dari skripsi ini adalah penulis memahami bahwa tokoh yang baik 

adalah tokoh yang memiliki visual yang menarik dan mampu membuat 

penonton terbawa suasana akan peristiwa dari sebuah cerita.  

2. Manfaat bagi Orang lain 

Manfaat bagi pembaca tulisan ini adalah untuk menambah wawasan dan bisa 

digunakan sebagai referensi untuk mendesain tokoh yang menarik. 

3. Manfaat bagi Universitas 

Manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajar 

di universitas. 
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