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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah animasi dapat melakukan lebih dari sebuah film live action. Penonton dapat 

mempercayai apapun yang diberikan padanya walaupun tidak sedikitpun realistis. 

Seorang animator dapat menuangkan seluruh imajinasinya pada gambar yang 

dihasilkan oleh tangannya sendiri (Wright, 2005).  Salah satu teknik animasi 2D 

hand drawn memberikan keleluasaan lebih untuk melakukan exaggeration pada 

sebuah animasi. Animasi menjadi sarana penceritaan yang tidak memiliki limitasi. 

Walau dengan seluruh perbedaannya dengan dunia nyata, sebuah animasi memiliki 

tujuan untuk membuat penonton merasakan suasana yang sedang dilalui oleh sang 

tokoh. 

Suasana yang ingin disampaikan dapat dilakukan dengan menggunakan 

warna yang dapat bantu mempengaruhi dan membangkitkan emosi dan rasa 

tersebut (Zelansky & Fisher, 2010). Warna memiliki kemampuan untuk 

menunjukkan sebuah suasana dan memberi keseluruhan makna dari sebuah film. 

Maka warna menjadi penting dalam sebuah penyampaian cerita agar suasana 

sebuah film tersampaikan. Dengan berubah-ubahnya warna keseluruhan animasi, 

maka dapat dirasakan perubahan suasana sesuai dengan yang dilalui oleh tokoh 

dalam animasi tersebut. Perubahan warna tersebut dapat direkam dalam sebuah 

color script yang guna untuk melihat perubahan suasana yang terjadi dalam animasi 
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tersebut. Pembuatan color script ini merupakan cara yang banyak digunakan oleh 

studio animasi besar internasional. Pixar adalah salah contohnya, Pixar sendiri telah 

mempublikasikan buku yang berisikan color script film-film animasinya dengan 

judul The Art of Pixar oleh Amid Amidi (2011). 

Maka, sebuah color script yang jelas dapat dikatakan penting sebagai salah 

satu faktor perubahan suasana dalam sebuah animasi. Melihat hubungan antara 

warna dan dampak psikologisnya, maka muncul ketertarikan untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai hal tersebut pada tugas akhir yang berupa film pendek animasi 2D. 

Film pendek animasi tersebut mengangkat tema sosial dan memiliki perubahan 

suasana di dalam ceritanya. Animasi ini berputar pada seorang pemuda yang suka 

berpikir berlebihan yang membuat dirinya takut dengan kehidupan nyatanya; dalam 

film ini yaitu lingkungan kerjanya, khususnya saat wawancara, dan dengan 

keluarganya. Maka akan dirancang sebuah color script untuk menyampaikan 

perubahan suasana dalam film animasi 2D “MAMA”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbuatlah rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana perancangan color script untuk menyampaikan perubahan 

suasana dalam film animasi 2D “MAMA”? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari keluasan pembahasan, penulis hanya akan membahas sebagai 

berikut: 
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1. Hasil akhir dari skripsi penciptaan ini adalah color script untuk film animasi 

2D berjudul “MAMA”. 

2. Penulis hanya akan membahas color script sebagai penyampaian perubahan 

suasana yang terdapat pada 2 scene yang meliputi perubahan suasana 

sebagai berikut: 

a. Scene 2 shot 15 : Bagus (tokoh utama) merasa berada di tempat asing 

dan tidak nyaman sampai berimajinasi hal-hal menyeramkan yang 

terjadi dalam ruang wawancara. 

b. Scene 4 shot 1 : Perubahan suasana tempat asing menjadi suasana yang 

nyaman. 

c. Scene 5 shot 9 : Bagus (tokoh utama) menyadari adanya bekas ciuman 

pada dahinya sehingga ia merasa tidak ada harapan lagi. 

3. Penulis tidak membahas mengenai teknik pencahayaan, unsur budaya 

ataupun warna dasar tokoh, properti dan lingkungan. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk merancang color script agar dapat 

menyampaikan perubahan suasana dalam film animasi 2D “MAMA”. Dengan 

pembuatan color script ini, dapat diketahui efek dari perubahan warna untuk 

menunjukkan peubahan suasana yang dapat dinikmati oleh penonton. 
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1.5. Manfaat Skripsi 

Skripsi ini ditulis agar dapat berguna bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi 

universitas. 

1.  Manfaat Skripsi bagi Penulis 

Melalui penulisan skripsi ini, akan bertambah wawasan lebih mengenai penerapan 

teori warna sebagai sarana perubahan suasana yang terpapar dalam sebuah color 

script untuk animasi 2D. Selain itu, pengetahuan mengenai animasi dan 

hubungannya dengan psikologi warna juga bertambah. Hal-hal tersebut berguna 

untuk digunakan dalam proses produksi animasi di waktu mendatang. 

2. Manfaat Skripsi bagi Orang lain 

Penulis berharap dengan skripsi ini, pembaca dapat melihat pentingnya 

pengaplikasian warna sebagai sarana perubahan suasana dalam sebuah film animasi 

2D yang terancang dalam sebuah kesatuan color script. Selain itu, hasil akhir 

skripsi ini merupakan film animasi bertemakan keluarga dan lingkungan sosialnya, 

maka diharapkan audiens dapat menyadari pentingnya kedua hal tersebut. 

3. Manfaat Skripsi bagi Universitas 

Penulis berharap sudah mewujudkan target kelulusan yang harus dilalui 

mahasiswa/mahasiswi dalam laporan ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah 

masukan ilmu yang guna bagi universitas dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan 

yang dapat dikembangkan lagi pada tahun-tahun yang mendatang. 
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