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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

Environment merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembuatan animasi 

3D, “peran environment  juga sangat diperlukan untuk membantu mengatur set dan 

latar dalam menyusun suatu cerita pada animasi 3D” (Masters, 2014). Environment 

juga terkadang menjadi suatu titik tumpu atau hal yang utama dalam sebuah 

penataan scene dalam animasi, seperti yang dapat kita lihat pada animasi berjudul 

“Finding Nemo” dengan environment alam bawah laut yang sangat menyerupai 

bentuk aslinya dan seakan-akan kita berada dalam bawah laut bersama karakternya 

(Chopin, 2011: 207). Menurut Apriyadi Kusbiantoro, Animator Urakurek Studio 

Jogja (seperti yang dikutip oleh Royce Suryo Prabowo dan Andjrah Hamzah 

Irawan, 2012) berpendapat film animasi luar negeri seperti di Hollywood dan 

Jepang, sukses dipasaran karena memperhatikan peran dan fungsi environment 

dengan baik dalam suatu cerita animasi. 

 Selain pentingnya environment kita juga dapat merancang suatu 

environment, salah satunya adalah merancang environment perkotaan pada animasi 

3D. Bintarto mengatakan kota merupakan suatu jaringan kehidupan yang memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki strata ekonomi yang cenderung 

heterogen dan bersifat materialistis. Menurut peraturan Menteri dalam negeri 

Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 juga tertulis bahwa kota adalah suatu pusat 
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pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang 

diatur oleh perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan 

watak dan ciri kehidupan perkotaan. 

 Perkotaan juga telah diterapkan ke berbagai animasi terkenal seperti animasi 

“Zootopia” dan “Paperman”. Kedua animasi ini menunjukan kondisi perkotaan 

yang cukup ramai dan jalan yang lalu lintasnya cukup padat. Kondisi perkotaan 

pada animasi tersebut juga memiliki bangunan-bangunan tinggi yang memiliki 

jarak cukup dekat sehingga terlihat padat. Kondisi kepadatan penduduknya juga 

sangat padat, dimana banyak orang yang berlalu-lalang. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk membahas topik mengenai perancangan environment kawasan rumah 

Chang pada animasi 3D berjudul “Kind of Love” karena nantinya kawasan rumah 

Chang tersebut akan ada di dalam perkotaan. 

1.2.      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas 

dalam laporan ini adalah bagaimana perancangan environment kawasan rumah 

Chang pada animasi 3D berjudul “Kind of Love”? 

1.3.      Batasan Masalah 

Untuk membatasi topik bahasan, penulis hanya membahas tentang: 

- Pembahasan pada perancangan Exterior Rumah Chang 

- Pembahasan pada perancangan Gang daerah Rumah Chang 
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1.4.      Tujuan Skripsi 

Tujuan dibuatnya laporan tugas akhir ini antara lain untuk merancang environment 

kawasan rumah Chang pada animasi 3D berjudul “Kind of Love” dan sebagai syarat 

kelulusan. 

1.5. Manfaat Skripsi 

- Manfaat bagi penulis adalah guna menerapkan pengetahuan yang penulis 

dapatkan pada masa perkuliahan dalam merancang environment pada suatu 

animasi 3D serta menjadi portfolio saat memasuki dunia kerja. 

- Manfaat bagi orang lain adalah agar pembaca dapat mengetahui bagaimana 

proses perancangan environment dalam animasi berjudul “Kind of Love”. 

- Manfaat bagi Universitas adalah agar sebagai panduan bagi mahasiswa/i 

yang akan mengambil topik tugas akhir yang serupa. 
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