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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

Dengan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan industri perfilman di 

Indonesia semakin meningkat khususnya pada industri film animasi, tetapi masih 

banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih awam atau tidak terlalu 

mengenal dunia perfilman animasi. Dalam proses pembuatan film animasi 

tentunya banyak seniman maupun desainer yang terlibat dalam perancangan 

pembuatan animasi tersebut. Salah satunya seorang background artist atau biasa 

dikenal dengan sebutan environment designer, yaitu orang yang memiliki 

tanggung jawab untuk merancang sebuah environment ataupun setting dalam 

sebuah film maupun animasi. 

Walaupun peran seorang environment designer dalam produksi animasi 

bukan sebagai penentu kesuksesan sebuah animasi, tetapi mereka memiliki peran 

penting. Karena menurut Prabowo (2010) pada setiap hasil animasi yang sukses 

dipastikan memiliki desain setting yang sangat mendukung dalam jalannya 

sebuah cerita dan karakteristik tokoh. Beberapa unsur yang mendukung 

kesuksesan dalam sebuah film animasi berupa cerita, tokoh, dan setting itu 

sendiri. Sebab ketika salah satu dari unsur tersebut tidak baik, maka sudah dapat 

dipastikan suatu animasi ataupun film tidak akan menghasilkan hasil yang 

maksimal karena, gabungan unsur tersebut merupakan sebuah kesatuan (Prabowo, 

2012). 
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Maka dari itu setelah mengetahui pentingnya peran environment designer 

dalam produksi animasi, penulis tertarik untuk memilih topik bahasan tentang 

perancangan sebuah setting dan bertanggung jawab untuk merancangan sebuah 

setting yang sesuai secara konsep cerita yang telah dipilih pada animasi sebagai 

karya tugas akhir ini. Dari artikel (Kompasiana, 2015) yang penulis kutip bahwa 

kota Jakarta merupakan kota metropolitan dimana jutaan penduduk dari berbagai 

macam suku dan agama datang untuk mengadu nasip di kota Jakarta. Bahkan 

berbagai macam penduduk dengan status sosial yang berbeda pula ada di kota 

Jakarta. Dengan adanya berbagai macam perbedaan di kota Jakarta, hal ini 

berhubungan dengan tema pada cerita yang penulis dan anggota kelompok pilih 

yaitu tentang perbedaan. Kemudian penulis mencari daerah spesifik di kota 

Jakarta yang banyak dikunjungi oleh berbagai macam dari penduduk Indonesia 

dan terdapat berbagai macam gedung yang saling berinteraksi satu sama lainnya 

yaitu kawasan Kota Tua Jakarta. 

Penulis tertarik memilih kawasan Kota Tua Jakarta dikarenakan kawasan 

Kota Tua Jakarta selain lokasi yang dikunjungi oleh penduduk dari berbagai 

macam daerah di Indonesia, kawasan Kota Tua Jakarta merupakan daerah khusus 

di kota Jakarta yang kawasannya paling istimewa dan bersejarah di kota yang 

usianya hampir setengah millennium. (Suratminto dan Karim, 2012). Beberapa 

contoh sebuah setting pada film animasi yang visualnya menggambarkan sebuah 

suasana perkotaan yang telah diterapkan ke berbagai animasi terkenal yaitu pada 

animasi Zootopia, The Secret Life of Pets, Ballerina dan lain sebagainya. Dalam 

film-film animasi tersebut menggambarkan sebuah kondisi suasana perkotaan 
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yang cukup ramai, di dalamnya terdapat sebuah karakter yang tinggal pada suatu 

wilayah tertentu. Dimana suatu wilayah perkotaan terdapat berbagai macam 

properti dan lahan didalamnya, meliputi sebuah gedung, tanda, lampu jalan, 

trotoar, area perparkiran, dan sarana rekreasi ataupun olahraga lainnya (Putra, 

2011). Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang 

perancangan setting kawasan Kota Tua Jakarta pada animasi hybrid 2D dan 3D 

berjudul “Story of Colors”. 

1.2.      Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan setting kawasan Kota Tua Jakarta pada animasi hybrid  

2D dan 3D berjudul “Story of Colours” 

1.3.      Batasan Masalah 

1. Merancang desain setting kawasan Kota Tua Jakarta pada animasi 3 Dimensi 

fokus pada area sekitar bangunan yang merupakan ciri khas daerah kawasan 

Kota Tua Jakarta, yaitu bangunan museum Bank Indonesia, Museum 

Fatahillah, dan Museum Wayang. 

2. Pengaplikasian warna pada bangunan dan properti untuk mendukung 

karakteristik tokoh dan menentukan suasana pada alur cerita. 

1.4.      Tujuan Skripsi 

Menghasilkan setting kawasan Kota Tua Jakarta yang digunakan untuk 

menunjukkan karakteristik tokoh dan alur cerita pada animasi berjudul “Story of 

Colours”.  
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1.5.      Manfaat Skripsi 

1. Manfaat bagi penulis, adalah Penulis dapat memahami lebih dalam dan 

menambah pengetahuan lebih luas tentang proses perancangan sebuah setting 

dalam animasi.  

2. Manfaat bagi orang lain, adalah memberikan pengetahuan tentang 

perancangan setting yang baik dan benar dalam pembuatan animasi. 

3. Manfaat bagi unviresitas, adalah skripsi penciptaan ini dapat dijadikan 

sebagai dokumentasi dan referensi untuk karya tugas akhir mahasiswa 

animasi. 
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