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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Jones dan Oliff (2007, hlm. 6) animasi merupakan sebuah teknik film yang 

menunjukkan gambar-gambar secara konsekutif sehingga memberikan ilusi 

pergerakan ketika gambar tersebut diputar berurutan. Teknik animasi pada zaman ini 

sangatlah beragam, contohnya seperti 2D, 3D, stop-motion, penggabungan antara dua 

atau ketiga teknik tersebut, dan lainnya. Animasi 3D atau stop-motion tidak memiliki 

fleksibilitas yang dimiliki animasi 2D sendiri.   

Terdapat 12 prinsip animasi yang sangat penting bagi animator untuk 

menghidupkan sebuah karakter, 12 prinsip tersebut adalah timing, ease in and out, 

arcs, anticipation, overlapping action, straight ahead action and pose-to-pose action, 

staging, appeal, dan personality. Lasseter (2987) juga mengatakan bahwa dalam hal 

ini prinsip yang digunakan oleh penulis dalam merancang karakter adalah appeal. 

Appeal dapat diartikan sebagai karisma atau keunikan dari visual suatu karakter, 

itulah yang menjadi peran penting dalam desain karakter, karena dengan karisma dan 

keunikan, karakter tersebut akan dengan mudah diingat oleh audience. 

2.2.      Tokoh 

Karakter memegang peranan yang sangat penting dalam suatu cerita dan merupakan 

titik fokus utama bagi audience. Menurut Bancroft (2006) tujuan utama dari seorang 

character designer adalah menciptakan karakter yang dapat memenuhi kebutuhan 

dari sebuah naskah, scene, game, dan cerita.  
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Merancang karakter dengan suatu kepribadian dapat menunjukan suatu ciri 

khas dalam karakter tersebut, membangun hirarki, memberikan tempat dalam konteks 

disebuah skrip, Serta memaksimalkan dampak dari suatu pose ataupun ekspresi dalam 

karakter tersebut. (hlm. III) 

2.2.1. Desain Tokoh 

Menurut Su & Zhao (2011) Pengetahuan tentang anatomi dan proporsi 

menyediakan kerangka kerja yang sangat penting untuk mencapai karakter yang 

meyakinkan. ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang melengkapi keseluruhan serta 

menyampaikan emosi dan niat melalui nuansa halus dari garis dan bentuk. Itu 

merupakan suatu proses kegiatan untuk mendesain manusia ataupun makhluk hidup 

lainnya yang memiliki fitur dan ciri khas yang unik dan penuh dengan media visual. 

kita mendesain penampakan dari karakter baik secara bentuk tubuh, gaya rambut, 

kostum, dan properti mereka yang dapat menyampaikan tujuan dari pesan atau cerita 

yang ingin disampaikan. 

Menurut Scafer (2006) Jika karakter dalam film atau game memiliki 

kedalaman, kompleksitas, konsistensi, misteri, kemanusiaan, dan pesona, maka 

karakter tersebut akan terasa nyata untuk pemain ataupun penonton, dan yang 

membantu keseluruhan dunia dalam cerita tersebut terasa nyata, memungkinkan 

pemain atau penonton untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang tak terlupakan 

hanya dengan memainkan game atau menonton film tersebut (Better game and film 

character design).  
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2.2.2. Three Dimensional Character 

Three Dimensional Character atau disebut juga sebagai character backstory juga 

dapat menjadi pelengkap dan menjadi bagian yang sangat penting, tidak hanya jalan 

cerita utama, backstory dapat membuat keberadaan karakter menjadi “kuat” 

(Krawczyk & Novak, 2006). Backstory berperan sebagai penghubung emosional 

antara karakter dengan para audience, memberi informasi tentang sejarah serta masa 

lalu karakter. Audience dapat memahami tindakan dan sifat dari karakter tersebut, 

misalnya, karakter seorang penjahat yang hanya beraksi disiang hari. Audience akan 

sangat penasaran dengan alasan penjahat itu beraksi saat siang hari, dengan adanya 

backstory, terdapat tambahan informasi mengapa penjahat itu hanya beraksi pada 

siang hari. Informasi yang diberikan tersebut memunculkan perasaan penasaran serta 

simpati para audience terhadap karakter tersebut. 

1. Fisiologi  

Krawczyk dan Novak (2006) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang harus dipikirkan dalam menentukan kondisi fisik karakter, yaitu umur, 

warna kulit dan rambut, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, tipe tubuh 

(endomorph, ectomorph, mesomorph), tampilan fisik (cantik, ganteng, buruk 

rupa dan sebagainya), dan ciri khusus seperti ekspresi muka. 

2. Sosiologi 

Kondisi sosial karakter juga menjadi pengaruh yang penting, seperti 

bagaimana kondisi keuangannya, darimana asalnya, siapa keluarganya, dan 

lain sebagainya.  
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 Krawzcyk dan Novak (2006) memberikan beberapa pertanyaan yang 

dapat membantu menentukan kondisi sosiologi karakter: 

1. Kondisi keluarga 

Kondisi keluarga seperti bagaimana keharmonisan suatu keluarga tersebut 

maupun pekerjaan orang tua karakter akan mempengaruhi tingkah laku 

karakter. 

2. Kondisi ekonomi 

Kaya, miskin, dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan 

karakter tersebut. 

3. Kondisi pekerjaan 

Jenis pekerjaan karakter mempengaruhi sifat karakter tersebut, contohnya 

bila ia sangat membenci pekerjaannya itu akan memberikan dampak 

negative dlaam hidupnya, sebaliknya bila ia sangat menyukai 

pekerjaannya, itu akan memberikan dampak positif dalam hidupnya. 

4. Kondisi pernikahan 

Pandangan karakter akan sangat dipengaruhi dengan adanya pernikahan, 

baik dia sudah menikah maupun belum menikah, ini juga turut 

menjelaskan bagaimana pandangan karakter terhadap masalah pernikahan. 

5. Ras 

Ras karakter akan sangat mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal serta 

pergaulannya. 

6. Agama dan kepercayaan 

Kepercayaan karakter membuat ia membatasi tindakan dan lain 

sebagainya, religi sangat mempengaruhi. 
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7. Pendidikan 

Pola pikir karakter akan dipengaruhi dengan tingkat pendidikan karakter. 

Orang yang menempuh jenjang pendidikan yang panjang memiliki cara 

berpikir yang lebih maju ketimbang orang yang menempuh jenjang 

pendidikan pendek. 

 

3. Psikologi Karakter 

Psikologi merupakan ilmu mengenai tingkah laku manusia. Melalui 

kondisi fisik dan sosial, tingkah laku karakter dapat dijelaskan.  

Krawzcyk dan Novak (2006) membantu menentukan kondisi psikis 

karakter dengan merangkum beberapa faktor, yaitu : 

1. Kepercayaan 

Yaitu sesuatu yang dipercaya oleh karakter itu sendiri, sesuatu yang 

dipercaya oleh karakter mempengaruhi tindakan yang akan ia lakukan. 

2. Kehidupan seksual 

Kondisi orientasi seksual karakter, serta pandangannya terhadap 

kehidupan seksual tersebut. Jika melakukan tindakan seksual, perasaan 

bersalah atau tidaknya karakter sangan berpengaruh terhadap 

pandangannya. 

3. Temperament 

Mempengaruhi bagaimana karakter berkomunikasi dengan orang-

orang lain disekitarnya, apakah karakter mempunyai sifat 

temperamental atau mudah bergaul dengan orang lain. 

4. Sikap 

Apakah karakter seorang yang pesimis atau optimis, itu tergantung 
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cara karakter memandang hidupnya. 

5. Extrovert atau introvert 

Faktor yang menentukan karakter adalah tipe orang yang mudah 

bergaul dengan orang lain atau orang yang cenderung menutup dirinya 

dari dunia luar. 

6. Complexes 

Apakah karakter seseorang yang percaya kepada hal mistis, neurotic, 

atau compulsive. 

7. Kecerdasan 

Terlepas dari pendidikan, manusia memiliki kecerdasan. Ini 

menentukan seberapa cerdas karakter tersebut. 

8. Kecerdasan emosi 

Seorang karakter mampu menjaga atau menahan emosinya. Apakah 

karakter seseorang yang gampang tersinggung, atau sangat sabar 

menghadapi orang lain, itu tergantung dengan kecerdasan emosi 

karakter. 

2.2.3. Shape  

Menurut Bancroft (2006), keseluruhan basic shape dari kepala suatu karakter dapat 

menggambarkan suatu personality karakter tersebut tanpa harus memberi penjelasan 

apapun. Suatu karakter yang unik dan memiliki personality kuat dapat diciptakan dari 

hasil penggabungan beberapa basic shape. 

2.2.3.1. Basic shape 

Sesuatu yang kompleks dapat disimplifikasikan menjadi elemen-elemen 

dasar dari suatu bentuk, ini merupakan aspek penting dari persepsi.  
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1. Circle / lingkaran 

Lingkaran dapat membuat suatu konotasi yang berkesan kebaikan dan 

umur yang muda. Bentuk yang sirkular mengkomunikasian suatu ide yang 

mengandung energy, kepolosan serta berkesan kekanak-kanakan (hlm. 

55). 

2. Triangles / segitiga 

Bentuk Segitiga dapat memberikan kesan yang berbeda-beda tergantung 

dari cara pemakaian bentuk tersebut. Segitiga dapat memberikan kesan 

stabilitas dan kekuatan, namun di sisi lain, segitiga juga dapat memberikan 

kesan tension, tidak stabil, serta ketidak seimbangan (hlm. 55). 

3. Squares / persegi 

Bentuk persegi dikatakan sebagai bentuk terkuat dan bentuk paling stabil 

dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya. Kesan yang diberikan oleh 

bentuk persegi adalah kekuatan, stabilitas, kerasionalan dan kesucian. 

Kadang-kadang ide yang kuat dikaitkan dengan bentuk persegi yang 

sempurna. 
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Gambar 2.1 Shapes can be Implied Within Character’s Design 

           (http://roryjobson.blogspot.co.id/2013/03/) 

2.2.4.   Body Proportions 

Sloan (2015) mengatakan bahwa anatomi sebuah karakter sangat berkesinambungan 

dengan proporsi badan karakter tersebut. Bahkan dua orang yang sangat mirip atau 

kembar mempunyai proporsi badan yang berbeda.  

Tinggi ideal sebuah karakter diperkirakan sebanyak delapan buah kepala. Ini 

berguna untuk sebuah analisis menjadi lebih detail atau dipersempit. Walaupun dalam 

realita, proporsi tinggi orang dewasa diperkirakan setinggi tujuh setengah kepala, 

(hlm. 31). 
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Dalam film animasi 3D berjudul ‘Ratatouille’, Karakter-karakter manusia 

memiliki proporsi dan bentuk badan yang bervariasi dan beragam. 

Gambar 2.2 Proporsi Karakter Rattatouille 

(Rattatouile/Disney, 2007) 

2.2.5.  Body Type 

Tipe-tipe badan dibagi menjadi tiga kategori. Kategori tersebut dibedakan dengan 

faktor-faktor lemak yang menumpuk dan otot-otot yang terbentuk. 

1. Ectomorph 

Ectomorph dapat dikategorikan kedalam orang-orang yang mempunyai tipikal badan 

yang ringan dan tidak besar, tulang yang kecil serta masa otot yang tidak terlalu besar. 

Badan ectomorph kebanyakan memiliki bahu yang sempit,  lemak badan yang sedikit 

karena metabolism yang tinggi, serta memiliki badan yang lebih tinggi dari orang-

orang pada umumnya (hlm. 34). 

2. Mesomorph 

Mesomorph dapat dikategorikan kedalam orang-orang yang memiliki masa otot yang 

kencang dan tulang yang lebih besar. Mereka mempunyai badan atletis yang natural, 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



14 
 

walaupun mereka memiliki presentase lemak yang lebih sedikit, otot mereka akan 

lebih besar dan terlihat (hlm. 34). 

3. Endomorph 

Endomorph dapat dikategorikan kedalam orang-orang yang mempunyai porsi otot dan 

lemak lebih banyak dari biasanya. Mereka akan susah untuk menurunkan lemak 

ketimbang orang Ectomorph dan Mesomorph. Mereka memiliki tipikal tinggi badan 

yang pendek, bulat serta tebal. Dan mungkin memiliki tangan dan kaki yang kuat 

(hlm. 34). 

 

Gambar 2.3 Tipe-tipe Tubuh 

      (https://fitandhealthyathome.files.wordpress.com/2014/08/body_types.jpg) 

2.2.6. Race 

Ras adalah konsep yang digunakan dalam kategorisasi manusia ke dalam kelompok, 

yang disebut ras atau kelompok rasial, berdasarkan kombinasi sifat fisik bersama, 

keturunan, genetika, dan ciri sosial atau budaya. Meskipun pengelompokan semacam 
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itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam biologi modern, namun tetap memiliki 

pengaruh kuat terhadap hubungan sosial. 

 

 2.2.6.1. Nordic Race 

 

Madison Grant dalam bukunya yang berjudul “The Passing of the Great 

Race” (1916)  menjelaskan bahwa ras Nordic mempunyai ciri-ciri yaitu 

tengkorak panjang, sangat tinggi, berkulit terang, dengan rambut pirang, 

coklat atau merah dan mata berwarna cerah. Nordic menghuni negara-negara 

di sekitar Lautan Baltik dan tidak hanya mencakup kelompok Scandinavia dan 

Teutonic saja, tetapi juga orang-orang lainnya yang pertama kali muncul di 

Eropa selatan dan Asia sebagai perwakilan bahasa dan budaya Arya. 

Gambar 2.4. Perempuan Ras Nordic 

(https://johndenugent.com/images/vulnerable-blondish-nordic-little-girl-maybe-

six.jpg) 
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2.2.7. Exaggeration 

Blair mengatakan bahwa faktor lain yang dapat membantu membuat sebuah karakter 

menjadi lebih hidup yaitu melalui gestur atau bentuk dalam karakter itu sendiri (hlm. 

80). Exaggeration dalam hal ini bukan merupakan salah satu prinsip animasi, namun 

merupakan exaggeration dalam anatomi. Ini membantu membuat sebuah karakter 

menjadi tidak monoton. Karakter dalam suatu animasi membutuhkan exaggeration 

dalam setiap desainnya, itu dapat menonjolkan kepribadian karakter tersebut lebih 

lagi. Sang kreator lah yang merepresentasikan masalah yang ada di dalam cerita 

kedalam desain dan gerakan karakter yang sengaja ‘dilebih-lebihkan’ (Sullivan, 

Schumer, dan Alexander, hlm. 106-109). 

           Gambar 2.5 Exaggeration in Expression 

(http://orig05.deviantart.net/8bd8/f/2012/264/d/9/dylandra_character_development_bzef_

szekeres_by_elf_fin-d5fh2xb.jpg) 
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2.2.8. Line Concept 

Garis menjadi topik konsep yang sangat umum dalam mendesain karakter. Salah satu 

alasan utama dalam hal ini, adalah karena kita sebagai spesies manusia, memiliki 

keahlian natural dalam mengidentifikasi suatu pola. Contohnya seperti bayi, mereka 

mampu untuk mengidentifikasi bentuk sebuah wajah dan bukan bentuk wajah dari 

sejak lahir. Keahlian untuk mengidentifikasi suatu bentuk tersebut sudah digunakan 

oleh seniman-seniman sejak dahulu kala, tanpa garis, bentuk tidak dapat tercipta. 

(hlm. 52). 

A. Line 

Garis merupakan elemen paling dasar dalam sebuah desain. Garis dapat 

menjadi outline dalam suatu bentuk serta membuat koneksi dan 

mengkomunikasian sebuah gerakan dan arah. 

1. Line Thickness 

Garis merupakan bentuk satu dimensional dan pasti memiliki suatu 

ketebalan. Guna untuk melihat garis tersebut, ketebalan harus ditunjukan. 

Bagaimana kita  melihat ketebalan tergantung dengan rasio antara panjang 

dan lebar suatu garis. Suatu garis dapat menimbulkan suatu impresi dan 

efek tergantung dari ketebalan garis tersebut. Contohnya, garis yang tipis 

memiliki impresi yang lemah ketimbang dengan garis yang tebal. 

Ketebalan juga dapat memberikan kesan keseriusan, kejujuran, kejelasan 

serta ambiguitas (hlm. 53). 
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2. Line Orientation 

Sudut di mana suatu garis diarahkan dapat memberikan efek suatu persepsi 

dalam penampilan suatu karakter. Garis horizontal memberikan efek yang 

tegas, mensugestikan bahwa garis tersebut sedang berbaring searah dengan 

tanah. Garis vertical memberikan  kesan keseimbangan. Mensugestikan 

bahwa garis tersebut sedang berdiri diatas tanah. Garis diagonal 

memberikan kesan yang dinamis serta gerakan, mensugestikan bahwa 

garis tersebut sedang akan jatuh ke tanah atau akan berdiri menjadi garis 

vertical (hlm. 53). 

3. Line Position 

Garis dapat diposisikan sedemikian rupa agar membentuk sebuah outline. 

Outline dapat memperkuat elemen-elemen di dalam suatu bentuk. Salah 

satu kegunaan line position selain membuat outline adalah dapat 

mengarahkan atensi audience kepada bentuk tersebut. 

4. Line Type 

Sangat penting untuk mengetahui bahwa garis tidak selalu lurus. Walau 

garis lurus dapat memberikan kesan yang kuat serta konsistensi, garis 

melengkung juga dapat memberikan kesan dinamis, energy, dan alam. 

Lengkungan yang dalam juga dapat memberikan kesan kebebasan dan 

kebahagiaan. Serta lengkungan yang dangkal memberikan kesan 

kelembutan, gentle, sensual dan feminitas (hlm. 54). 
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  Gambar 2.6 Line Thickness with Different Brushes 

(https://sites.google.com/a/lps.k12.co.us/advanced-jewelry/king-s 
foundations/printing/line-weight) 

       

2.3. Color 

Warna sangat berkaitan dengan komponen fisik dan psikologis suatu karakter (Colour 

and Light, Gurney, 2010). warna dan cahaya harus mempunyai hubungan atau 

korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan warna juga turut berperan 

dalam membentuk personality sebuah karakter. 

2.3.1. Psikologi Warna 

Johann Wolfgang von Goethe dalam bukunya yang berjudul Zur Farbenlehre 

(Teori Warna) menjabarkan psikologi warna menjadi beberapa macam, yaitu: 

1. Kuning 

kuning melambangkan sifat ketenangan, kemurnian, serta kelembutan. 

 

1. Merah 

Merah merupakan warna yang memberikan kesan paling kuat, memberikan 
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kesan kehormatan namun juga berbahaya, di saat yang sama warna merah juga 

memberikan kesan keanggunan dan kecantikan. 

3. Merah-kuning   

Merah mempunyai kesan yang kuat, dengan penambahan warna kuning 

dengan segala sifat yang dimilikinya, akan menambahkan kesan yang hangat 

dan riang. Seperti warna pada matahari senja.  

4. Biru 

Biru memberikan kesan kemuraman, kegelapan, dan juga dingin. Warna biru 

bila diaplikasikan kedalam suatu ruangan akan memberi kesan yang luas 

namun akan terasa sangat hampa dan dingin. 

5. Merah – biru  

Merah dan biru bila digabungkan akan memberikan kesan yang aktif serta 

unik, namun kombinasi kedua warna ini malah memberikan kesan yang 

menganggu daripada kesan menggembirakan, berbeda dengan kombinasi 

warna merah-kuning. Kombinasi warna ini mampu menarik perhatian jika 

diaplikasikan kedalam desain sebuah karakter. 

 

6. Hijau  

Warna hijau adalah hasil dari kombinasi warna biru dan kuning tanpa adanya 

takaran salah satu warna yang mendominasi. Warna yang dihasilkan oleh 

kombinasi kedua warna tersebut memberikan kesan yang menenangkan, 

membuat mata dan pikiran menjadi tenang. Warna hijau juga membawa kesan 

sejuk, segar, tenang, serta rileks. 
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Gambar 2.7 Johann Wolfgang Von Goethe Color Wheel 

(http://www.colorsystem.com/wp-content/uploads/14goe/03goe.jpg) 

2.4.  Visual Style 

McCloud (1994) mengatakan bahwa salah satu cara untuk menganalisa sebuah style 

adalah dengan menggunakan framework yang dapat membedakan unsur abstract, 

photographic, serta symbolic. Visual style terbagi menjadi tiga unsur tersebut. 

1. Abstract 

Garis, bentuk, dan warna adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam gambar 

abstrak. Dalam situasi yang ekstrim, unsur-unsur ini biasanya disusun untuk 

memproduksi suatu arti yang mendalam, namun tidak dikomunikasikan dengan 

jelas (hal. 66). 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018



22 
 

2. Photographic 

Suatu gambar yang memberikan representasi suatu realitas dalam bentuk sebuah 

foto (hal. 66).   

3. Symbolic 

Suatu gambar yang seluruh unsurnya difokuskan ke dalam simbol-simbol visual. 

Angka dan tulisan bisa dikatakan sebagai simbol yang memberikan arti yang jelas. 

Selain karakter desain, menggunakan bentuk lingkaran serta memberikan garis 

lengkung dan dua titik di dalamnya bisa membuat suatu simbol orang tersenyum 

(hal. 67). 

 

Gambar 2.8  Visual style dibagi menjadi abstract, photographic, serta symbolic. 

  (Virtual Character Design for Games and Interactive Media) 

 

Perancangan Tokoh Dalam..., Kenaya Gabriel, FSD UMN, 2018




