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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Production Designer 

Dancyger (2006) menjelaskan bahwa sutradara melalui idenya mampu 

menggunakan character dan goal untuk menemukan sebuah kenyataan dan 

keberadaan yang akhirnya menciptakan sebuah dimensi fisik yang mampu 

berelasi secara mendalam dengan karakter utama (hlm. 12). Kemudian LoBrutto 

(2002) mengatakan “production designer bertanggung jawab untuk 

menginterprestasikan script dan ide dari sutradara dan menerjemahkan hal 

tersebut menjadi lingkungan fisik, sehingga aktor akan mampu mengembangkan 

karakternya dalam menyajikan sebuah cerita” (hlm. 1). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa production designer adalah pihak yang bertugas untuk 

membuat sebuah rancangan visual berdasarkan hasil interprestasinya terhadap ide 

sutradara dan script. 

2.1.1. Peranan Production Designer 

Production Designer berperan penting di dalam sebuah produksi film, dengan 

tanggung jawab besar dalam visualisasi sebuah produksi film (Shorter (2012) 

Hlm. 8). Hal ini di dukung oleh Olson (2016) yang menjelaskan bahwa rancangan 

visual production designer (set, props, skema warna dan pencahayaan) akan 

mampu mempengaruhi emosi penonton sama besarnya dengan unsur cerita, hal 

ini dikarenakan film merupakan media visual (hlm. 3). Oleh karena itu peranan 
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production designer penting karena melalu rancangan visualnya sebuah film akan 

mampu mempengaruhi emosi penonton. 

Barnwell (2004) mengatakan bahwa “production designer adalah 

pimpinan dari divisi artistik yang didalamnya terdapat art director, set designer, 

set decorations, set decorator, set construction, set dresser, props master, prop 

builder dan buyer” (hlm. 18).  Lalu apa perbedaan antara production designer dan 

art director ?. Menurut Olson (2016) art director membawa dan menjalankan 

segala rencana yang telah dibuat oleh production designer (hlm. 3). Rizzo (2015) 

menambahkan bahwa seorang production designer merupakan kekuatan utama 

divisi artistik karena ia merupakan perancang visual dan art director mengatur 

divisi artistik untuk mewujudkan rancangan visual tersebut (hlm. 3). Dengan 

demikian peranan production designer dan art director tidaklah sama. Production 

designer berperan sebagai pihak yang membuat rancangan visual dan memimpin 

dan mengawasi tim artistik yang  terdapat art director di dalamnya untuk 

mewujudkan rancangan yang telah dibuat ke dalam bentuk fisik. 

2.1.2. Tugas Production Designer 

LoBrutto (2002) menjelaskan bahwa production designer bertugas untuk 

memvisualisasikan sebuah script dan ide sutradara ke dalam sebuah metafora 

visual, palet warna, arsitektural dan penggambaran periode tertentu terhadap 

lokasi, desain dan setting (hlm. 1).  Dalam membahas hal yang sama Shorter 

(2012) juga menjelaskan bahwa production designer akan melakukan kolaborasi 

bersama sutradara dan D.O.P. untuk merancang sebuah visualisasi (hlm. 8). 
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Dengan demikian production designer akan berkolaborasi bersama sutradara dan 

D.O.P. untuk memvisualisasikan script kedalam bentuk rancangan visual. 

2.1.3. Konsep Visual 

Rizzo (2014) menjelaskan bahwa konsep visual adalah sebuah proses pengartian 

kata menjadi sebuah bentuk simbol, metafora ataupun sebuah image, lalu proses 

pengartian sebuah tulisan menjadi sebuah konsep visual disebut sebagai proses 

visualisasi (hlm. 109). Untuk merancang sebuah konsep visual kita harus 

mengetahui dulu apa saja elemen visual tersebut. Feldman (1987) menjelaskan 

bahwa elemen visual tersebut terdiri dari garis, bentuk, terang-gelap, warna dan 

texture (hlm. 207). 

2.1.4. Properti 

LoBrutto (2002) menjelaskan bahwa pada dasarnya properti adalah segala sesuatu 

yang dirancang untuk dipegang oleh karakter di dalam sebuah adegan. Untuk 

mempertegas sebuah visual dan menciptakan sebuah kemiripan akan kebenaran di 

dalam cerita, biasanya di dalam sebuah cerita akan menghadirkan satu properti 

yang unik dan mampu menjadi bentuk representasi dari karakter di dalam cerita 

(hlm. 21). Kemiripan akan kebenaran disini berarti properti tersebut dibuat 

berdasarkan imajinasi namun, dalam proses penggarapnnya tetap berlandaskan 

dengan fakta yang ada di kehidupan. Dengan demikian akan tercipta keyakinan 

bagi penonton bahwa properti yang dihadirkan di dalam film mirip dengan benda 

yang ada di kehidupan nyata. Barnwell (2004) menambahkan bahwa properti 

dapat berguna sebagai simbol yang mampu mewakili sebuah tema yang ada di 

cerita (hlm. 75). Maka dari itu properti adalah suatu benda yang dipegang oleh 
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karakter dan menjadi sebuah bentuk representasinya dan menjadi bentuk simbol 

dari tema sebuah film. 

 Hart (2010) menjelaskan bahwa Properti juga bisa bersifat personal, yakni 

sebuah properti yang mampu membantu pemeran dalam mengembangkan 

karakter yang akan ia perankan (Para. 7) 

 Strawn (2008) menjelaskan bahwa properti merupakan sebuah benda yang 

bisa dipindahkan (dibawa ataupun digunakan oleh karakter) dan mengisi sebuah 

ruangan (set) serta mampu menunjukkan sifat pemiliknya, periode waktu tertentu 

dan melengkapi sebuah aksi. Strawn membagi properti menjadi 3 macam yakni, 

stage dressing, set props, hand props (hlm. 1). 

 Strawn (2008) menjelaskan stage dressing sebagai segala benda yang 

jarang dipindahkan, digerakkan ataupun disentuh oleh karakter dan berfungsi 

sebagai bentuk dekorasi yang mampu menunjukan informasi mengenai tempat 

dan periode waktu tertentu (hlm. 1). 

 Strawn (2008) menjelaskan set props sebagai benda yang kebanyakan 

merupakan furniture di dalam sebuah set dan berukuran besar serta dapat 

diduduki ataupun digunakan oleh karakter (hlm. 1) 

 Strawn (2008) menjelaskan hand props merupakan segala sesuatu yang 

dibawa ataupun dipegang oleh karakter, selain dapat berfungsi memberikan 

informasi mengenai sifat tertentu sebuah karakter, handprops juga mampu 

menjadi benda yang melengkapi adegan (pistol untuk menembak karakter lain, 

buah yang dimakan, ataupun pulpen untuk menandatangani kontrak) (hlm.1). 
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2.2. Karakter di Dalam Cerita 

Zeem, Ruth dan Schiff (2012) menjelaskan bahwa karakter adalah individu-

individu yang mendemonstrasikan kepribadiannya baik melalui dialog ataupun 

tindakan di dalam film (hlm. 13). Hal serupa juga didukung oleh Velikovsky 

(2011) yang menjelaskan bahwa karakter adalah seseorang yang melakukan 

sebuah tindakan atau aksi dan bukan hanya serta merta berbicara (hlm. 24). 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter merupakan individu yang 

memperkenalkan kepribadiannya bukan hanya melalui dialog melainkan, melalui 

tindakan juga.  Tidak hanya itu menurut Garfinkel (2007) karakter adalah sesuatu 

yang memberikan perasaan, emosi dan nyawa dan kesamaan rasa dengan orang 

lain terhadap cerita (hlm. 23). Pernyataan tersebut didukung juga oleh Dunne 

(2009) menganggap karakter sebagai nyawa dan jantung sebuah cerita (hlm. 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa karakter merupakan hal penting untuk sebuah cerita 

yang karenanya sebuah cerita mampu terasa hidup. Ballon (2005) menambahkan 

bahwa karakter adalah sesuatu yang terlahir melalui sebuah imajinasi, investigasi 

dan peneilitian (hlm. 39). Maka dari itu kesimpulannya adalah karakter 

merupakan individu di dalam cerita yang menunjukkan kepribadiannya baik 

melalui dialog ataupun tindakan dan dengannya sebuah cerita dapat memiliki 

nyawa, perasaan, emosi dan menarik orang lain untuk ikut merasakan sebuah 

cerita. 
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2.2.1. Karakter Protagonis (Karakter Utama) 

Zeem, Ruth dan Schiff (2012) menjelaskan bahwa protagonis ialah karakter yang 

menjadi inti sebuah cerita dan pengambilan sudut pandang film, karena ia 

mengalami perubahan besar, penderitaan, kesulitan, kegagalan dan keberhasilan 

dalam menggapai keinginannya (hlm. 122). Hal serupa juga di dukung oleh 

Velikovsky (2011) menjelaskan hero (juga disebut protagonis) adalah karakter 

yang mengalami perubahan besar di dalam cerita serta mampu menarik empati 

dari penonton (hlm. 40). Ballon (2005) juga menambahkan bahwa protagonis 

adalah sebuah karakter yang memiliki tujuan dan secara aktif akan mengalami 

perubahan besar dalam menggapai tujuannya tersebut (hlm. 40). Dengan demikian 

protagonis ialah karakter yang menjadi inti cerita, ia memiliki tujuan, dan 

mengalami perubahan besar dalam menggapai tujuannya tersebut. 

2.2.2. 3D Character 

Velikovsky (2011) menjelaskan 3d character merupakan 3 dimensi yang terdiri 

atas; bagaimana karakter terlihat (fisik), bagaimana karakter hidup (sosiologis) 

dan bagaimana karakter bertindak (psikologi) (hlm. 24). Lalu, Ballon (2005) 

memberikan penjelasan lain dari 3d character sebagai biografi karakter yang 

merupakan sebuah asal usul karakter, sifat, penampilan dan kepribadian (hlm. 41). 

Mckee (1997) menjelaskan 3d character ialah perpaduan antar 2 unsur yakni 

karakteristik yang merupakan keunikan karakter (fisik dan sosial) dengan karakter 

sebenarnya (psikologi) yang tersembunyi dibalik karakteristik (hlm. 375). Walau 

nampaknya berbeda namun kesimpulan yang dapat ditarik adalah 3d character 
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merupakan penjabaran karakter berdasarkan 3 dimensional, yaitu fisik, sosial dan 

psikologi. 

2.3. Sejarah Tas Perempuan 

2.3.1. Perkembangan Penggunaan Tas di Indonesia 

Pada masa prasejarah, sekitar tahun 4500 SM hingga 5000 SM masyarakat 

Indonesia timur telah melakukan bercocok tanam, perladangan dan perternakan. 

Hal ini menciptakan sebuah benda yang disebut Grabah (Sahuyn-Kalanag) untuk 

menampung bahan makanan dan air dengan ciri permukaan yang licin dengan 

hiasan berupa goresan, ukiran sederhana, cap tekan dan tusukan. Grabah ini mirip 

dengan tembikar yang sering juga disebut Lapita yang berasal dari Pasifik barat. 

Selanjutnya dalam perkembangan masyarakat proto-Austronesia ditemukan 

benda-benda berupa tiang rumah, perangkap ikan yang terbuat dari bambu, 

dayung sampan, jala ikan dan tas anyaman yang terbuat dari bambu (Miksic, 

2002. hlm. 33-37). 

 Rigy dan Mundardjito (2002) menambahkan bahwa pada masyarakat suku 

Dayak di Kalimantan dengan sistem perladangan berpindah telah membagi tugas 

antara perempuan dan laki-laki. Yakni laki-laki bertugas untuk membuka lahan, 

menabur benih di ladang, mengumpulkan rotan dan kayu ulin di hutan, 

mengangkut padi, berburu dan menangkap ikan. Sedangkan perempuan mengurus 

anak, menabur benih, memelihara tanaman dan memanen. Untuk mempermudah 

pekerjaan, biasanya mereka menggunakan tas yang berbentuk seperti keranjang 

dari anyaman rotan, kemudian tas ini akan dikenakan seperti menggunakan tas 
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ransel. Suku Musanj, Kalimantan seringkali membuat manik-manik dan perhiasan 

yang kemudian mereka tukarkan dengan keranjang-keranjang punan yang terbuat 

dari anyaman rotan oleh suku Dayak (hlm. 74-75). 

Pada periode klasik awal Indonesia ditemukan prasasti-prasati Jawa yang 

menyebutkan tentang penganyam bambu dan pembuatan keranjang. Selain itu 

pada tahun 1990 ditemukan sebuah harta karun (Wonoboyo, 900M) yang salah 

satu isinya adalah kotak emas dengan tali gantungan yang terbuat dari kawat 

emas. Benda ini digunakan untuk membawa surat gulungan keagamaan dan jimat 

suci (Miksic, 2002. Hlm. 95-96). 

 Pada periode klasik akhir, Miksic (2002) menjelaskan bahwa pembuatan 

gerabah dengan ciri hiasan garis-garis dan cat merah ini, digunakan untuk 

memasak, menyimpan makanan dan barang-barang. Selain itu gerabah yang 

digunakan untuk mengambil dan menyimpan air menjadi produk utama kerajaan 

Majapahit (hlm. 115). 

 Reid (2002) menjelaskan bahwa pada kehidupan modern awal Indonesia, 

kehidupan pertanian dan hasil hutan telah semakin maju. Namun rotan dan bambu 

tetap menjadi hasil hutan yang penting di seluruh Nusantara. Hal ini dikarenakan 

rotan dan bambu menjadi media utama untuk membuat berbagai macam barang 

kebutuhan sehari-hari seperti halnya keranjang (hlm. 18) 

 Selama bertahun-tahun keranjang telah dibuat untuk keperluan keluarga. 

Hal ini dikarenakan keranjang merupakan benda praktis dan mudah dibawa ke 

mana-mana. Lalu kemudian masyarakat juga membuat tas anyaman (Soemantri, 

2002. Hlm. 29-28). 
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 Pada kehidupan perkotaan barang-barang konsumen seperti keranjang, 

bakiak dan sandal yang mudah dibuat dalam jumlah banyak diperjual belikan 

(Rigy dan Mundardjito, 2002. Hlm. 110) 

 Reid (2002) menambahkan pada abad 15 hingga abad 17 negara-negara 

Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan mulai masuknya 

berbagai macam jenis kain baru, keramik, peralatan dan berbagai barang mewah. 

Hal ini menyebabkan terdorongnya masyarakat Indonesia untuk mencari sebuah 

busana dan gaya hidup (hlm. 27).  

2.3.2. Perkembangan Penggunaan Tas di Negara Asing 

Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1854, Louis Vuitton 

memperkenalkan produk yang berbahan dasar kulit. Lalu pada 1885 dikarenakan 

terjadi kemajuan teknologi di bidang transportasi (kereta api, mesin mobil dan 

kapal) inovasi bentuk tas dilakukan dengan terciptanya tas yang memiliki 

pegangan tangan. Hal ini diperuntukan agar tas tetap berada dekat dan terjangkau 

oleh pemiliknya (hlm. 23). Jika kita lihat pada era 1854 hingga 1885 adalah era 

tas kulit yang dikhususkan untuk mereka yang senang melakukan perjalanan. 

Pada tahun 1892 sebagai respon fungsi baru dari sebuah tas bagi perempuan 

(untuk membawa kunci, alat merajut, uang) untuk pertama kalinya diciptakan 

sebuah tas untuk perempuan (L.V. Ladies handbags) yang nantinya menjadi cikal 

bakal tas perempuan pada masa sekarang. Dengan kata lain pada 1892 perempuan 

mulai ikut berpergian keluar rumah dan biasanya untuk belanja. Tas ini juga 
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menjadi simbol atas perasaan nyaman di rumah dan perasaan berbahaya untuk 

bepergian keluar rumah (hlm. 23). 

Pada era tahun 1900 dikarenakan mobilitas mereka yang sering melakukan 

perjalanan semakin tinggi, terciptalah inovasi baru tas yang bisa dilipat dan 

dimasukkan ke dalam kabin ataupun bagasi mobil (Steamer Bag). Tas ini 

digunakan untuk membawa kain linen dan souvenir ketika bepergian. Lalu pada 

1903 sebuah tas dijual dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung dari upah 

pengerjaan, dan ditemukan tas pipih untuk berpergian (Kaufmann, 

D.K.K.,2013.Hlm. 24).  Pada kurun waktu 1900 hingga 1903 merupakan era tas  

lipat dan pipih untuk keperluan perjalanan. 

Kaufmann, D.K.K. (2013) mejelaskan bahwa pada tahun 1906 seorang 

perancang tas bernama Couturier Paul Poiret  merancang dua tas yang menjadi 

sebuah titik acuan fashion tas untuk mulai berkembang yakni Belle Époque dan 

Reticulum. Dalam merespon hal tersebut Louis Vuitton juga mengeluarkan sebuah 

produk yang bernama La Promenade des Elegant. Pada 1910 bahan baku tas 

mulai berubah dengan menggunakan bahan dasar kulit hewan eksotis seperti 

anjing laut, reptil termasuk ular. Selain itu tas mulai dibedakan dari ukuran, 

bentuk kotak, pipih, ringan serta bervariasi dan dikhususkan untuk berbelanja. 

(hlm. 24).  Jika dilihat kurun waktu 1906 - 1910 tas mulai menjadi sebuah mode 

fashion bagi perempuan. 
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Pada tahun 1914 Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa tahun 

tersebut penjualan tas meningkat dan Louis Vuitton memperbesar usahanya. 

Namun pada saat itu juga terjadi perang besar yang menjadikan penjualan tas 

indah mereka sempat menurun dan digantikan dengan tas yang sederhana (the 

Polonials)(hlm. 24). 

Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1922 setelah 

persaingan berakhir, desain tas berkembang dengan menampilkan keindahan 

artistik baru yang terinspirasi dari perkembangan sejarah seni dan menghadirkan 

dimensi baru dalam pembuatan tas. Hal ini beriringan dengan perubahan mode 

baju, tata rambut, tata rias dan perhiasan. Pada tahun ini juga terjadi ajang 

perayaan atas era Feminine Sophistication. Gaya hidup mulai berubah ke arah 

kehidupan berpesta dan berdansa, nuansa kerlap-kerlip bagaikan berlian. Dalam 

menanggapi fenomena ini Louis Vuitton mengeluarkan sebuah tas bernama Vanity 

case yang digunakan untuk membawa alat rias, jarum, uang dan rokok.  

Pada tahun 1925 kebanyakan model tas terinspirasi dari Art Deco dan 

mulai membeda-bedakan tas berdasarkan temanya, seperti tas untuk berdansa, tas 

untuk menonton teater, tas untuk kehidupan kota dan tas untuk berolah raga 

(Kaufmann,D.K.K.,  2013. Hlm. 25). Pada era tahun 1920-an adalah era yang 

menjadikan tas sebagai bagian dari mode fashion, tingkat kemewahan, penerapan 

estetika dan keindahan seni. 
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Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan pada era 1930-an kehidupan kota 

semakin modern dan cepat dan terdapat kemajuan teknologi perjalanan berupa 

pesawat terbang. Penemuan bahan kapas dalam membuat tas menjadikan tas 

tersebut ringan (agar mengurangi beban ketika bepergian menggunaan pesawat 

terbang). Pada tahun 1959 ditemukan bahan baku baru dalam pembuatan tas yakni 

bahan kanvas (hlm. 25). 

Pada tahun 1960 Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa muncul 

gaya hidup baru terlepas dari kehidupan hedonisme sosial, yakni kebebasan. 

Banyak perempuan saat itu untuk lebih memilih totebag yang membuat mereka 

nyaman, bebas dan sederhana ketika menggunakannya. Dalam menaggapi 

fenomena ini, 1968 Louis Vuitton menghadirkan tas Capri atau sering disebut juga 

Saint-tropez yang di kususkan untuk tas pantai (hlm. 26). 

Pada tahun 1970 Vogue, membuat sebuah tas sebagai bentuk pernyataan 

gaya hidup dan pecinta lingkungan, yakni berupa tas selempang menyamping. 

Dalam merespon ini, pada 1978 Louis Vuitton juga mengeluarkan sebuah tas 

(Randonnée) diperuntukan gaya hidup bagi pecinta lingkungan (Kaufmann, 

2013.Hlm. 26). Pada era tahun 1968 hingga 1978 sebuah tas tak hanya enjadi 

mode fashion saja, melainkan sudah menjadi bentuk pernyataan dan cerminan atas 

gaya hidup, kepribadian dan ideologi. 
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Hampir bersamaan, pada tahun 1978, Kaufmann, D.K.K. (2013) Louis 

Vuitton melebarkan bisnisnya hingga ke negara Jepang dan kota New York (1981) 

(hlm. 26). Hal ini menjadikan bisnis tas semakin berkembang pesat dan 

mengglobal. 

Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1985 ditemukan 

teknologi baru dalam membuat sebuah tas, yakni dengan menggunakan bahan 

fiber dan kavlar (Hatbag, digunakan oleh penyanyi Madona) yang menjadikanya 

lebih ringan dan kuat. 1985 menjadi era di mana terdapat sebutan Career Woman, 

Golden Boys, Sport Gods dan Rock Stars. Tas juga dibuat menyesuaikan sebutan 

tersebut (hlm. 27). 

Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1990-an, desain 

lama Louis Vuitton mulai diautentikan, seperti halnya traveling bags menjadi tas 

jinjing di zaman sekarang, the cache-plaid menjadi  briefcase voyage, explorer’s 

camera bag menjadi amazone bag. Pada 1990 desain lama tas dimodifikasi 

dengan penambahan aksesoris berupa kantung kecil atau tas kecil yang bisa 

dibongkar pasang (hlm. 27-28). Pada era ini dapat dilihat jika mulai 

dikeluarkannya lagi desain-desain lama yang telah sedikit dimodifikasi. 

Era tahun 2000-an Kaufmann, D.K.K. (2013) menjelaskan bahwa desain 

tas lebih menuju ke arah minimalis, lebih kecil dengan desian logo yang lebih 

tersembunyi dan sederhana serta menggunkkan bahan kulit hewan eksotis dan 

langka (hlm. 29-30). 
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