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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam penulisan laporan ini, penulis akan melakukan analisa perancangan tata 

warna untuk memperlihatkan kontras mood dalam media promosi animasi Mister 

Donut. Media promosi Mister Donut bercerita mengenai seorang wanita yang 

sedang sedih dan menjadi ceria akibat produk dari Mister Donut. Kontras mood 

yang akan dibahas dalam media promosi tersebut adalah antara mood sedih dan 

ceria. Kontras mood tersebut diterapkan untuk menyampaikan pesan keceriaan 

yang dihasilkan dari memakan donat dari Mister Donut. Kemudian, hasil 

perancangan yang dilakukan oleh penulis berupa color script. 

Acuan utama penulis adalah client brief dari Mister Donut yang 

mengharuskan penulis untuk mengacu pada identitas serta produk Mister Donut. 

Penulis kemudian melakukan studi literatur terhadap teori warna serta mood. 

Buku yang diacu adalah “The Complete Color Harmony”, “Coloring the 

Animated World”, “Color: Sixth Edition”, dan sebagainya. Setelah itu, penulis 

melakukan studi referensi terhadap karya visual yang serupa secara pesan yang 

ingin disampaikan maupun visual yang dihasilkan. Hasil dari studi-studi tersebut 

dituangkan ke dalam eksperimen visual yang berakhir ke perancangan akhir. 

Analisa tersebut kemudian diterapkan dalam media promosi Mister Donut untuk 

membangun kontras mood sedih dan ceria. 
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3.1.1. Sinopsis 

Iklan Mister Donut berkisah tentang seorang wanita bernama Agnita yang sedang 

sedih karena hubungannya telah berakhir dengan pasanganya. Di suatu sore di 

jalanan Kemang, Agnita menangis sambil menghapus foto-foto bersama mantan 

pacarnya. Agnita yang sedang berfokus pada layar handphonenya, tidak sengaja 

menabrak Aristo yang sedang sedih karena cintanya ditolak. Handphone Agnita 

tidak sengaja terjatuh dan Aristo dengan sigap mengambilkannya dan 

memberikannya kepada Agnita. Segera setelah Aristo mengembalikan handphone 

Agnita, ia pergi dengan wajah yang sedih. Agnita terkejut melihat Aristo yang 

sedih berjalan melewatinya. Ia pun memandangi Aristo yang duduk lemas di 

depan sebuah kafe dari kejauhan. Saat ia memperhatikan Aristo, tiba-tiba muncul 

cahaya yang menarik perhatiannya. Cahaya tersebut berasal dari sebuah toko 

donat bernama Mister Donut di seberang jalan. Agnita pun terkesima dengan toko 

tersebut, dan memutuskan untuk mengunjunginya. Sesaat setelah ia masuk dan 

membeli 1 kotak donat, ia keluar dari sana dan memakan donat dari Mister Donut 

tersebut. Seketika ia memakan donat tersebut, ia merasakan sebuah keceriaan dan 

kebahagiaan yang luar biasa dan melihat sekitarnya berubah menjadi hal yang 

sangat ceria. Donat-donat dalam box tadi terbang dan bergabung menjadi sebuah 

kelinci yang merupakan maskot Mister Donut bernama Usachi. Di sini Usachi 

mengajak Agnita bersenang-senang. Setelah Agnita merasakan hal tersebut, 

Usachi mengajaknya untuk membagikan donat kepada Aristo yang sedang sedih. 

Maka Agnita pun mendatangi Aristo dan memberikan donat dari Mister Donut 

yang dapat menularkan keceriaan dan kebahagiaan. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Peran penulis dalam penulisan laporan ini adalah sebagai color script artist yang 

merancang tata warna untuk menyampaikan mood yang ingin disampaikan. 

3.2. Tahapan Kerja 

Perancangan media promosi ini meliputi tiga bagian, yaitu pra-produksi, produksi, 

dan pasca-produksi. Perancangan color script yang dilakukan oleh penulis 

mengutamakan pesan yang ingin disampaikan oleh Mister Donut. Kemudian, 

perancangan dilakukan berdasarkan storyboard yang telah dibuat, character 

design, serta environment design. Setelah itu, penulis melakukan studi literatur 

terhadap teori-teori yang berkaitan dengan perancangan warna. Berdasarkan, 

teori-teori tersebut, penulis kemudian menentukan parameter dasar pemilihan 

warna yang mendasari pencarian referensi. Melalui studi tersebut, penulis 

kemudian menganalisa warna berdasarkan psikologi dan harmoni yang dirancang 

untuk menghasilkan mood yang sesuai. Setelah itu, penulis melakukan berbagai 

eksplorasi warna. Berdasarkan eksplorasi tersebut, penulis kemudian menentukan 

kombinasi final yang akan digunakan dalam color script. Proses perancangan 

yang dilakukan oleh penulis dapat digambarkan melalui skema di bawah ini: 
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Gambar 3.1. Skema Perancangan 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

3.3. Acuan  

Perancangan color script dalam iklan animasi Mister Donut akan didasarkan pada 

identitas serta client creative brief dari Mister Donut yang terlampir pada bagian 

lampiran. Mister Donut merupakan perusahaan yang memproduksi donat dan 

membutuhkan iklan yang berfungsi sebagai brand awareness. Dengan tagline 

“You Can’t Buy Happiness, but You Can Buy Donuts”, Mister Donut memiliki 

branding dengan konsep fun dan ceria. Oleh karena itu, pesan yang ingin 
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disampaikan adalah rasa fun dan ceria yang timbul dari memakan produk Mister 

Donut. Warna yang digunakan dalam karya memiliki acuan utama yaitu warna 

brand serta produk dari Mister Donut itu sendiri. Selain itu, juga didasarkan pada 

analisa dari warna – warna yang digunakan dalam beberapa karya film, animasi, 

lukisan, iklan, dan karya visual lainnya.  

3.3.1. Dasar Pemilihan Warna  

Berdasarkan studi literatur dan client brief, penulis melakukan penentuan 

parameter warna yang mendasari pemilihan referensi yang sesuai. Mood sedih 

didasarkan pada studi literatur yaitu teori mood, psikologi warna, dan juga teori 

warna.  

Mood sedih dihasilkan dengan menggunakan mood yang negatif dan 

dikombinasikan dengan energi yang rendah, kombinasi tersebut menghasilkan 

mood kesedihan yang ingin dicapai. Kemudian, menurut psikologi warna, warna 

yang menimbulkan mood yang ingin dicapai adalah warna biru dan juga warna 

hitam. Warna biru yang menggambarkan mood negatif adalah biru dengan range 

hue 210 – 225, range saturation 60 – 75, dan range brightness 65 – 85. 

 



32 
  

Tabel 3.1. Dasar pemilihan warna berdasarkan studi literatur dalam mood sedih 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Mood ceria didasarkan dari client brief, yang mengharuskan warna 

menyampaikan pesan mengenai kebahagiaan serta mengacu pada produk Mister 

Donut dan identitas dari Mister Donut. Berdasarkan studi literatur yang telah 
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penulis lakukan, mood ceria merupakan kombinasi dari mood yang positif dengan 

energi yang tinggi. Kemudian untuk menghasilkan mood tersebut, penulis 

mengacu pada psikologi warna. Warna kuning dan warna oranye merupakan dua 

warna yang sesuai untuk menghasilkan mood ceria. Setelah itu, penulis 

melakukan color pick dari produk serta identitas Mister Donut dan menyusun 

color palette yang menjadi dasar penulis untuk menentukan referensi warna yang 

akan dicari. 
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Tabel 3.2. Dasar pemilihan warna berdasarkan client brief dan studi literatur dalam mood 

ceria 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.3.2. Mood Sedih 

Untuk lebih memahami dan mendapatkan warna yang sesuai dengan kebutuhan 

karya, maka penulis melakukan beberapa studi referensi dari karya – karya visual 

yang sesuai dengan parameter warna yang telah dibuat. 
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1. Blue Period (1901 – 1904) 

Picasso merupakan seorang seniman yang terkenal dengan gaya kubisme. 

Namun, ada suatu periode di mana ia mulai mengadopsi warna monokrom 

biru untuk karya – karyanya, periode tersebut disebut Blue Period. Picasso 

melukis berbagai macam orang miskin dengan mood melankolis. Lukisan-

lukisan Picasso pada masa itu merepresentasikan kebutaan. Oleh karena 

itu, ia mereduksi warna dalam lukisannya hingga hampir monokromatik 

dengan tambahan warna pasangan analogusnya yaitu hijau. Ia menutupi 

semua lingkungan dengan biru gelap dengan detail sesedikit mungkin 

untuk menggambarkan dunia yang hampir hilang akibat kehilangan 

penglihatan. 

 

Gambar 3.2. Blue Period milik Picasso  
(www.jamanetwork.com, 2004) 
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Gambar 3.3. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Lukisan-lukisan Picasso pada masa ini banyak mengadopsi warna-

warna biru gelap yang memberikan kesan melankolis dan juga depresif 

secara psikologi. Penulis melakukan analisa terhadap hue, saturation, dan 

brightness yang dimiliki lukisan – lukisan Blue Period. Warna-warna yang 

digunakan memiliki saturation yang rendah dan juga brightness yang 

rendah. Range warna yang digunakan dalam lukisan ini adalah dari hue 69 

– 300, saturation 9 – 56, dan brightness 3 – 82. Range warna yang akan 

penulis gunakan adalah hue 214 – 217, saturation 9 – 56, dan brightness 

40 – 71.  

2. Fur (2011) 

Fur (2011) merupakan film pendek bertema adventure yang menceritakan 

tentang wabah yang mengubah manusia menjadi binatang. Manusia yang 

terkena wabah tersebut akan diasingkan dan dibuang dari kota. Seorang 

wanita terkena hal tersebut dan kemudian diusir malam-malam. Wanita 

tersebut sedih dan menangis di suatu ladang yang antah berantah.  
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Gambar 3.4. Scene sedih dalam Fur 

(www.youtube.com, 2011) 

 

Gambar 3.5. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Film ini didominasi warna oranye untuk mendukung cerita yang 

penuh dengan adventure. Namun hanya pada scene climax, di mana sang 
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tokoh wanita diusir dan tidak tahu harus berbuat apa, kombinasi warna 

analogus biru digunakan untuk mendukung mood kesedihan dan 

penolakan. Penulis melakukan analisa terhadap hue, saturation, dan 

brightness dalam film Fur. Warna-warna yang digunakan memiliki 

saturation yang rendah dengan hue yang didominasi warna biru. Range 

warna yang digunakan dalam film ini adalah dari hue 210 – 247, 

saturation 8 – 64, dan brightness 18 – 98. Range warna yang akan penulis 

gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 210 – 247, saturation 8 – 

64, dan brightness 18 – 74. 

3. Tangled (2010) 

Tangled (2010) merupakan film Walt Disney yang menceritakan tentang 

kisah Rapunzel yang dibuat kembali. Rapunzel jatuh cinta dengan seorang 

pencuri bernama Flynn. Namun, suatu ketika Flynn dijebak agar seakan 

meninggalkan dan menghianati Rapunzel demi mahkota yang ia curi. Pada 

scene ini Rapunzel merasa sakit hati dan dikhianati.  
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Gambar 3.6. Referensi warna dalam film “Tangled” 
(www.youtube.com, 2017) 

 

Gambar 3.7. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Mood keseluruhan film adalah adventure dengan menggunakan 

warna – warna cerah dan value yang tinggi. Namun, terdapat dua scene 

yang menggambarkan kesedihan, yaitu ketika Rapunzel dihianati Flynn 

dan ketika Flynn ditusuk oleh Mother. Warna yang digunakan ketika 

Flynn mendekati kematian adalah warna dengan saturasi rendah dan 

banyak percampuran warna hitam. Namun, ketika Rapunzel dihianati 

Flynn, warna yang digunakan memiliki hue yang lebih biru dengan 

saturasi yang lebih tinggi dibandingkan ketika Flynn mendekati kematian. 
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Kombinasi yang digunakan adalah harmoni warna monochrome. Penulis 

menggunakan referensi ketika Rapunzel dikhianati karena sesuai dengan 

konteks yang ingin disampaikan dalam iklan Mister Donut yaitu patah hati 

dan pengkhianatan oleh orang tercinta. Penulis kemudian melakukan 

analisa terhadap hue, saturation, dan brightness yang film Tangled. Range 

warna yang digunakan dalam film ini adalah dari hue 217 – 225, 

saturation 58 – 81, dan brightness 8 – 73. Range warna yang akan penulis 

gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 217 – 225, saturation 58 – 

65, dan brightness 38 – 73. 

4. Corpse Bride (2005) 

Corpse Bride (2005) merupakan animasi stop motion yang bercerita 

mengenai seorang lelaki yang bernama Victor yang akan dijodohkan oleh 

seorang perempuan bernama Victoria. Namun ketika Victor sedang 

melatih janji pernikahannya, tanpa sengaja ia memasukkan cincin ke 

mayat seorang wanita yang kemudian bangkit dan bersedia menikahi 

Victor. Penulis menggunakan warna pada scene ketika Victor bersedih 

karena gagal dalam latihan pernikahan. Kemudian, ketika Victoria juga 

mengalami kesedihan karena Victor yang direbut oleh pengantin yang 

sudah meninggal dan dipaksa menikah dengan orang yang ia tidak suka. 
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Gambar 3.8. Referensi warna dalam film “Corpse Bride” 
(www.youtube.com, 2005) 

 

Gambar 3.9. Analisa hue, saturation, brightness 
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(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Film ini menggunakan warna yang dull dengan saturasi yang sangat 

rendah, di mana kombinasi warna hampir monochrome. Hal tersebut 

dikarenakan Corpse Bride mengambil tema kematian. Namun, ketika 

scene Victoria dan Victor hampir kehilangan satu sama lain, warna tint 

biru digunakan untuk menggambarkan perasaan tersebut. Perasaan sedih 

dan kehilangan kembali digambarkan dengan warna biru, namun dengan 

saturasi rendah untuk mempertahankan konsistensi mood dalam dunia 

nyata. Warna biru yang digunakan dalam film ini memiliki range warna 

yaitu hue 212 – 222, saturation 24 – 54, dan brightness 9 – 59. Range 

warna yang akan penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 

212 – 222, saturation 24 – 54, dan brightness 22 – 59. 

5. Look At Me (2018) 

Look At Me (2018) merupakan film animasi yang disturadarai oleh Hui 

Kai Su. Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang kesepian dan ingin 

menarik perhatian orang, namun tetap diabaikan oleh sekitarnya. Setiap 

kali ia merasa terisolasi dan kesepian, dirinya semakin menjadi transparan.  
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Gambar 3.10. Referensi warna dalam film pendek “Look At Me” 
(www.youtube.com, 2018) 

Film ini menggunakan warna yang didominasi oleh harmoni 

monochrome warna biru pudar untuk menggambarkan konteks cerita yaitu 

kesedihan yang diakibatkan oleh kesepian. Dalam hal ini, warna – warna 

yang digunaan adalah warna – warna dull dengan saturasi dan kontras 

yang rendah untuk menggambarkan keberadaannya yang tidak mencolok 

dan terabaikan. Beberapa warna oranye digunakan untuk menonjolkan 

objek-objek tertentu yang berfungsi sebagai emphasis atau penekanan dari 

adegan tertentu, namun juga dengan saturasi yang tidak tinggi untuk tetap 
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menyelaraskan mood. Ketika pertama kali ia mulai menjadi transparan, 

warna oranye muncul untuk berperan sebagai warna komplementer dari 

biru. Sehingga, adegan ketika ia mulai hilang dapat lebih menonjol.  

 

 

Gambar 3.11. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Warna biru yang digunakan dalam film ini memiliki range warna 

yaitu hue 217 – 227, saturation 10 – 30, dan brightness 17 – 84. Range 

warna yang akan penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 

217 – 227, saturation 10 – 30, dan brightness 17 – 61. 

3.3.3. Mood Ceria 

Begitu pula dengan mood ceria, untuk lebih memahami dan mendapatkan warna 

yang sesuai dengan kebutuhan karya, maka penulis melakukan beberapa studi 

referensi dari karya – karya visual yang sesuai dengan parameter warna yang telah 

dibuat. Namun, dengan acuan utama dari identitas serta produk Moster Donut. 

1. Mister Donut 

Acuan pertama yang penulis gunakan adalah warna dari brand Mister 

Donut yaitu warna yang bersifat hangat. Selain dari logonya, kondisi toko 
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dari Mister Donut juga menggunakan warna-warna hangat seperti oranye, 

kuning, dan coklat. 

 

Gambar 3.12. Logo Mister Donut  
(www.ginza9.com, n.d.) 

 

Gambar 3.13. Suasana toko Mister Donut   
(www.japantravel.com, 2013) 
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Selain itu, penulis menggunakan produk dari Mister Donut itu 

sendiri sebagai acuan. Produk Mister Donut memiliki berbagai macam 

bentuk serta warna. 

 

Gambar 3.14. Warna-warna donat Mister Donut  
(www.foody.id, n.d.) 

Warna-warna pada donat Mister Donut meliputi warna kuning dari 

warna roti donat. Selain itu juga warna-warna topping dari donat-donat 

tersebut yang meliputi; merah, pink, ungu, coklat, dan hijau.  

 

Gambar 3.15. Warna-warna donat Mister Donut 
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(www.ktc.co.th, n.d.) 

 

 

Gambar 3.16. Warna-warna donat Mister Donut 
(www.ktc.co.th, n.d.) 

Warna – warna yang digunakan Mister Donut memiliki range warna 

yaitu hue 5 – 348, saturation 6 – 69, dan brightness 32 – 100 dengan 

pemetaan warna sebagai berikut. 

 

Gambar 3.17. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

2. Wreck-It-Ralph (2012) 

Wreck-It-Ralph (2012) merupakan fim dari Walt Disney yang bercerita 

tentang dunia video games. Salah satu dunia permainan tersebut terdapat 

satu dunia yang bernama Sugar Rush. Dunia tersebut dipenuhi oleh 
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permen dan kue, di mana gedung serta beberapa penduduknya terbuat dari 

bahan makanan.  

 

 

 

 

Gambar 3.18. Referensi warna dalam film “Wreck-It-Ralph” 
(www.youtube.com, 2012)  
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Gambar 3.19. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Scene dalam dunia Sugar Rush memiliki warna – warna cerah 

dengan saturasi tinggi dengan menggunakan banyak warna kuning dan 

pink untuk menggambarkan keceriaan dan hal-hal yang manis. Warna – 

warna yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu hue 4 – 

349, saturation 33 – 80, dan brightness 38 – 92 dengan harmoni warna 

triadic untuk menambahkan kesan fun. 

3. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) 

Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) merupakan film animasi dari 

Sony yang bercerita mengenai dunia yang dihujani berbagai macam 

makanan dan salah satu makanannya adalah es krim. Scene ini 

menggambarkan perasaan bahagia yang dialami anak-anak terhadap 

benda-benda manis. Warna – warna yang digunakan menyerupai warna es 

krim pada dunia nyata. Oleh karena itu, warna-warnanya lebih ke arah 

pastel dengan banyak campuran putih. Hal tersebut dilakukan untuk 

menunjukkan kelembutan dari es krim. 
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Gambar 3.20. Referensi warna dalam film “Cloudy with a Chance of Meatballs” 
(www.youtube.com, 2009) 

 

Gambar 3.21. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Warna yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu 

hue 9 – 350, saturation 49 – 85, dan brightness 46 – 96. Range warna 
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yang akan penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 9 – 322, 

saturation 55 – 85, dan brightness 46 – 96 dengan harmoni warna triadic. 

 

4. Wonderfilled Oreo Commercial (2013)  

 Wonderfilled merupakan iklan Oreo memiliki pesan bahwa bagaimana 

sesuatu yang kecil seperti Oreo dapat membawa perubahan positif ke 

dalam perspektif seseorang. Iklan ini ditujukan kepada audiens dewasa 

untuk mengingatkan mereka bahwa tidak hanya anak-anak, namun orang 

dewasa juga mempunyai sense of wonder. Iklan Oreo bertemakan perasaan 

positif dan menyenangkan, namun banyak menggunakan warna biru. 

Dalam hal ini, warna biru digunakan karena merupakan identitas brand 

dari Oreo itu sendiri.  
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Gambar 3.22. Referensi warna dalam iklan “Wonderfilled” 
(www.youtube.com, 2013)  

 

 

Gambar 3.23. Logo Oreo 
(www.ru.kisspng.com, n.d.) 

Penulis melakukan analisa warna dan mendapatkan bahwa warna 

yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu hue 15 – 337, 

saturation 3 – 85, dan brightness 23 – 94. Range warna yang akan penulis 

gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 15 – 337, saturation 5 – 

85, dan brightness 37 – 94 dengan harmoni warna analogus dan sedikit 

sentuhan pink. 
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Gambar 3.24. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

5. OM NOM NOM! Fruitsnackia Commercial (2014) 

OM NOM NOM! (2014) merupakan iklan untuk produk permen 

Fruitsnackia yang disutradarai oleh BUCK. Iklan ini bercerita mengenai 

permen Fruitsnackia yang menjadi makhluk hidup dan memiliki 

keunggulan-keunggulannya masing-masing. Iklan ini menonjolkan 

kelezatan dari permen Fruitsnackia, maka dari itu karakter permen dalam 

iklan ini seringkali memakan satu sama lain. Warna – warna yang 

digunakan merupakan warna – warna cerah dengan tekstur permen. Hal 

tersebut didasarkan oleh warna produk Fruitsnackia itu sendiri. 

 



54 
  

 

Gambar 3.25. Referensi warna dalam iklan “Fruitsnackia” 

(www.youtube.com, 2014) 

 

Gambar 3.26. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.27. Warna produk dan brand Fruitsnackia 
(www.walmart.com, n.d.)  

Penulis melakukan analisa warna dan mendapatkan bahwa warna 

yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu hue 12 – 288, 

saturation 30 – 52, dan brightness 80 – 96. Range warna yang akan 

penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 12 – 288, 

saturation 30 – 52, dan brightness 80 – 96 dengan kombinasi harmoni 

warna tetradic. 

 

6. The Perfect Merge Cadburry and Oreo Commercial (2017) 

The Perfect Merge (2017) merupakan iklan yang bercerita mengenai 

sebuah Oreo dan coklat yang berteman baik dan mereka melakukan segala 

akitivitas bersama. Iklan ini menggambarkan tentang kehangatan 

hubungan Oreo dan coklat tersebut. Iklan ini mengadopsi warna – warna 

hangat untuk menggambarkan kedekatan antara si Oreo dan coklat. 
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Gambar 3.28. Referensi warna dalam iklan “The Perfect Merge Cadburry and 

Oreo Commercial” 
(www.youtube.com, 2017)  

 

Gambar 3.29. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Penulis melakukan analisa warna dan mendapatkan bahwa warna 

yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu hue 9 – 355, 

saturation 15 – 59, dan brightness 38 – 94. Range warna yang akan 

penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 9 – 347, saturation 

29 – 59, dan brightness 37 – 94 dengan kombinasi warna analogus. 

 

7. A Can for Every Aussie Heinz Beans Commercial (2017) 

A Can dor Every Aussie (2017) menceritakan tentang seorang yang 

bernama Geoff. Geoff merupakan pencinta kacang. Ia kemudian jatuh 

cinta dengan seorang wanita dan menciptakan kaleng kacang yang sesuai 

untuk porsi berdua. Kemudian, ketika Geoff memiliki anak ia juga 

menciptakan kaleng kacang yang porsinya pas dengan porsi makan 

anaknya. Warna yang digunakan dalam iklan ini merupakan warna-warna 

hangat dan realis seperti dunia nyata. Kebahagiaan dalam dunia ini 

didukung oleh cahaya kuning yang menyinari mereka dalam scene-scene 

bahagia. 
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Gambar 3.30. Referensi warna dalam iklan “A Can for Every Aussie Heinz Beans 

Commercial” 
(www.youtube.com, 2017)  

 

Gambar 3.31. Analisa hue, saturation, brightness 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

Penulis melakukan analisa warna dan mendapatkan bahwa warna 

yang digunakan dalam film ini memiliki range warna yaitu hue 3 – 356, 

saturation 15 – 84, dan brightness 27 – 90. Range warna yang akan 

penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 4 – 347, saturation 

15 – 84, dan brightness 27 – 90 dengan kombinasi harmoni warna 

komplementer. 
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3.3.4. Parameter Pemilihan Warna 

Berdasarkan studi referensi yang telah dilakukan penulis, penulis kemudian 

membuat tabel perbandingan studi literatur yang digunakan, range warna dari 

studi literatur yang menjadi dasar pemilihan referensi, warna – warna dari 

referensi utama yang digunakan oleh penulis. Hal – hal tersebut menjadi dasar 

pemilihan warna final untuk mood sedih yang dilakukan penulis. Hal yang sama 

dilakukan untuk mood ceria, namun dengan tambahan acuan dari client brief yang 

kemudian dipadukan dengan warna-warna dari studi literatur dan studi referensi 

untuk menghasilkan pemilihan warna final dalam mood ceria. 
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Tabel 3.3. Parameter pemilihan warna untuk mood sedih 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Tabel 3.4. Parameter pemilihan warna untuk mood ceria 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.4. Proses Perancangan 

Penulis melakukan beberapa tahap dalam merancang warna yang terdapat dalam 

iklan ini. Tahap awal adalah penulis beserta tim melakukan wawancara kepada 

klien untuk mengetahui kebutuhan serta pesan yang ingin disampaikan. Setelah 

itu, penulis memulai rancangan dari mengetahui konteks serta mood yang ingin 

dicapai. Kemudian penulis mencoba untuk merancang mood sedih dan mood ceria 

berdasarkan beberapa referensi warna dan juga interpretasi berdasarkan penelitian 

penulis mengenai karya – karya visual yang menggambarkan mood kesedihan.  

Dalam dunia sedih, penulis terlebih dahulu memahami konteks cerita serta 

mood apa yang ingin disampaikan. Agnita mengalami kesedihan akibat patah hati 
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sedang menghapus foto dan kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang juga 

sedang mengalami patah hati. Mood yang ingin disampaikan pada bagian ini 

adalah mood yang menggambarkan kesedihan dan sakit hati. 

 

Gambar 3.32. Storyboard mood sedih 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.33. Warna dasar dalam mood sedih oleh environment artist 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Kemudian penulis menggunakan warna dari environment artist sebagai 

dasar perancangan warna. Penulis kemudian merancang mood serta suasana 

dengan mengolah komponen – komponen warna serta penggunaan harmoni warna 

untuk mencapai mood yang sesuai. 

Pada dunia ceria, Agnita memasuki dunia fantasi yang dipenuhi dengan 

elemen donat serta makanan lainnya. Dalam dunia ini, Agnita memiliki perasaan 

takjub sehingga mood yang diangkat adalah mood ceria. Penulis melakukan 

pencarian referensi dari film serta iklan-iklan yang juga memiliki produk makanan 

dan menjadikannya acuan.  
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Gambar 3.34. Storyboard mood ceria 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Hal yang sama kemudian penulis lakukan dalam mood ceria, yaitu 

menggunakan warna dasar dari environment artist dan mengolahnya. Penulis 

kemudian merancang mood serta suasana dengan mengolah komponen – 

komponen warna serta penggunaan harmoni warna untuk mencapai mood yang 

sesuai. 
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Gambar 3.35. Warna dasar dalam mood ceria oleh environment artist 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

3.4.1. Eksplorasi Warna 1 

Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, penulis melakukan beberapa 

eksplorasi warna yang berkaitan dengan kesedihan. Pada eksperimen pertama, 

penulis mencoba menerapkan warna berdasarkan referensi ilustrasi. Karya - karya 

yang dikumpulkan lebih berfokus kepada karya - karya yang menggambarkan 

kesan kejenuhan. Hal tersebut didasari oleh pengetahuan penulis bahwa mood 

sedih memiliki warna – warna yang gelap dengan saturasi yang rendah.  
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Gambar 3.36. Referensi warna dari ilustrasi 
(www.pinterest.com, 2018) 

 
Gambar 3.37. Hue, saturation, brightness dari color palette mood sedih eksplorasi 1 

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.38. Eksplorasi 1 untuk mood sedih 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

Pada mood ceria, penulis merancang tata warna berdasarkan sebuah iklan 

yang berjudul “A Can a Size for Every Aussie”. Iklan ini memiliki mood 

kebahagiaan yang hangat. Oleh karena itu, penulis mencoba menerapkan 

kehangatan warna dalam iklan tersebut ke iklan Mister Donut. 

 

Gambar 3.39. Referensi warna dalam iklan “A Can for Every Aussie Heinz Beans 

Commercial” 
(www.youtube.com, 2017) 
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Gambar 3.40. Hue, saturation, brightness dari color palette mood ceria eksplorasi 1 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 

Gambar 3.41. Eksplorasi 1 untuk mood ceria 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

Ketika diterapkan kepada dunia fantasi yang berada dalam iklan Mister 

Donut, warna-warna yang dihasilkan cenderung menjadi redup dan tidak terlalu 

menunjukkan keceriaan dan fantasi yang ingin dicapai. Selain itu, ketika 

disandingkan dengan warna dalam dunia realita, kurang menunjukkan perbedaan 

kontras yang signifikan. 
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Gambar 3.42. Eksplorasi 1 untuk kontras mood 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

3.4.2. Eksplorasi Warna 2 

Menurut teori psikologi warna dalam buku Color: Sixth Edition, warna ungu biasa 

digunakan untuk menggambarkan fantasi dan warna oranye untuk 

menggambarkan petualangan. Berdasarkan hal tersebut, referensi warna yang 

digunakan oleh penulis adalah iklan Oreo “The Perfect Merge”. Hal tersebut 

dikarenakan iklan tersebut merupakan iklan makanan dan juga menggambarkan 

kebahagiaan serta kehangatan. Penulis mencoba menerapkan warna tersebut ke 

dalam konsep karya. Iklan Oreo menggunakan warna senja untuk 

menggambarkan kehangatan perasaan kedekatan. 
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Gambar 3.43. Referensi warna dalam iklan “The Perfect Merge Cadburry and Oreo 

Commercial” 
(www.youtube.com, 2017) 

 Setelah menerapkannya ke dalam karya, penulis kemudian menemukan 

bahwa warna-warna yang dihasilkan masih terlalu gelap untuk menggambarkan 

dunia makanan. Warna-warna yang diterapkan masih mengandung warna-warna 

dari mood sedih yang telah penulis rancang. Hal tersebut kemudian menghasilkan 

kurangnya kontras antara kedua mood yang ingin dicapai.  

 

Gambar 3.44. Hue, saturation, brightness dari color palette mood ceria eksplorasi 2  
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.45. Eksplorasi 2 untuk mood ceria 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

Berdasarkan kedua mood yang telah tercipta dalam percobaan kedua, 

penulis kemudian membandingkan keduanya secara bersebelahan. 

 

Gambar 3.46. Eksplorasi 2 untuk kontras warna 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Jika dilihat secara bersebelahan, penulis menemukan bahwa warna-warna 

dalam kedua mood tidak menunjukkan kontras yang signifikan. Jika dilihat dari 

color palette kedua mood, warna menunjukkan kontras. Namun jika 

dikombinasikan menjadi sebuah karya visual dan dilakukan blur agar terlihat 

warna dominan, maka kedua kombinasi warna tersebut masih serupa. Setelah itu, 

penulis membandingkan warna – warna tersebut dalam color wheel untuk 

menentukan harmoni warna dan menemukan bahwa dalam dunia realita 

mengandung kombinasi warna komplementer. Sedangkan dalam dunia makanan, 

kombinasi warna merupakan warna analogus. Jika dibandingkan antara kedua 

scene, kombinasi warna masih merupakan warna analogus. Oleh karena itu, 

penulis melakukan eksplorasi ketiga untuk menemukan kontras yang sesuai. 

3.4.3. Eksplorasi Warna 3 

Penulis melakukan studi referensi lebih dalam dan menerapkan teori harmoni 

warna yang terdapat di buku Color Design Workbook dalam percobaan 3. Warna 

yang digunakan dalam scene 1 mengandung harmonisasi warna monochrome biru. 

Warna biru mempunyai arti kesedihan menurut psikologi warna dan merupakan 

warna yang kontras dengan warna hangat. Warna monochrome biru digunakan 

untuk menggambarkan kehilangan sesuatu dalam referensi-referensi yang dicari 

oleh penulis. Referensi utama yang digunakan penulis adalah film Corpse Bride 

(2005). 
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Gambar 3.47. Referensi warna dalam film “Corpse Bride” 
(www.youtube.com, 2005) 

 

Gambar 3.48. Hue, saturation, brightness dari color palette mood sedih eksplorasi 3 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Gambar 3.49. Eksplorasi 3 untuk mood sedih 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

Mood ceria menggunakan acuan utama dari produk serta identitas Mister 

Donut yang mengadopsi warna – warna cerah, dan Wreck-It-Ralph (2010) yang 

mengadopsi banyak warna pink.  

 

Gambar 3.50. Referensi warna dalam film Wreck-It-Ralph 
(www.google.com, 2018)  
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Gambar 3.51. Hue, saturation, brightness dari color palette mood ceria eksplorasi 3 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

 

Gambar 3.52. Warna yang digunakan dalam mood ceria 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

Dalam perancangan warna di atas, penulis menggunakan saturasi yang 

tinggi. Dominasi warna kuning dan oranye menimbulkan kesan ceria, ramah, dan 

bahagia, kemudian dengan ditambahkannya warna pink maka akan menimbulkan 

kesan manis layaknya makanan seperti donat. Selain merah jambu, warna hijau 

dan coklat ditambahkan karena menyesuaikan dengan warna produk Mister 

Donut. 
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Gambar 3.53. Eksplorasi 3 untuk kontras mood 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

Dunia realita menggunakan kombinasi warna monochrome yang 

didominasi warna biru. Kemudian dunia makanan menggunakan warna yang 

didominasi oleh warna kuning. Kedua warna tersebut kemudian dibandingkan 

dalam color wheel dan menunjukkan bahwa kedua kombinasi warna sudah 

menghasilkan warna komplementer yaitu kombinasi warna dengan tingkat kontras 

yang paling tinggi. Namun, dunia realita belum menunjukkan visual yang kuat 

untuk digunakan sebagai iklan. Hal tersebut dikarenakan warna-warna yang 

digunakan masih terlalu datar dan tidak menarik.  

3.4.4. Eksplorasi Warna 4 

Penulis melakukan pencarian referensi lebih dalam dan kemudian melakukan 

eksplorasi warna yang keempat. Penulis tetap menggunakan warna dasar dari 
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eksplorasi warna ketiga, namun menerapkan warna dari referensi-referensi yang 

sudah didapat.   

 

Gambar 3.54. Eksplorasi 4 untuk mood sedih 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

No. 1 merupakan perancangan yang didasarkan dari Blue Period oleh 

Picasso. Warna biru yang diadopsi lebih gelap dan memiliki saturasi yang lebih 

tinggi dibandingkan eksplorasi sebelumnya. Namun, warna tetap menimbulkan 

kesan yang flat dan tidak menonjolkan subjek yang ingin ditunjukkan. Pada 

percobaan no. 2, penulis menambahkan aksen oranye agar menunjukkan warna 

Mister Donut sebagai penunjuk awal sebelum munculnya. Mister Donut itu 

sendiri. Namun, setelah dikombinasikan mood yang dihasilkan tidak sesuai 
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dengan konteks yang ingin dicapai. Kemudian dalam percobaan no. 3 dan 4 

penulis menambahkan warna keunguan agar menunjukan kesan romantis, namun 

hasil yang dicapai masih tidak menarik. Kombinasi warna dari no. 6 

menggunakan warna biru yang tidak terlalu gelap untuk menggambarkan 

kesedihan akibat patah hati. Warna kuning pudar yang berperan sebagai penunjuk 

akan adanya warna dari Mister Donut dan juga sebagai pengarah titik fokus 

penonton. Sedangkan, pada scene di mana terdapat Mister Donut, warna yang 

digunakan untuk Mister Donut adalah warna kuning serta oranye terang untuk 

menonjolkan Mister Donut tersebut. Penulis kemudian mencoba untuk 

menggunakan kombinasi warna dalam no. 6 dan kemudian membandingkannya 

dengan mood ceria. 

 

Gambar 3.55. Hue, saturation, brightness dari color palette mood ceria eksplorasi 4 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 
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Gambar 3.56. Warna hasil eksplorasi 4 
(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

 
Gambar 3.57. Perbandingan kontras antar mood 

(Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

Walau kontras mood yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

namun dikarenakan tujuan karya adalah untuk bidang komersil, penulis harus 
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menampilkan warna-warna dengan mood sedih yang menarik. Oleh karena itu, 

penulis melakukan eksplorasi warna untuk mengoptimalkan penggunaan warna. 

3.4.5. Eksplorasi Warna 5 

Penulis melakukan penelitian lebih dalam dan menerapkan warna berdasarkan 

parameter warna serta beberapa sumber referensi lainnya. Penulis menggunakan 

warna biru yang memiliki saturasi yang lebih tinggi dibandingkan eksplorasi 

warna 4 untuk meningkatkan daya tarik yang dihasilkan. Penulis menggunakan 

film pendek Fur (2011) sebagai acuan utama. 

 Fur menggunakan warna biru untuk menggambarkan kesedihan yang 

berupa penolakan dan juga kesepian. Warna-warna yang digunakan memiliki 

saturation yang rendah dengan hue yang didominasi warna biru.  

 

Gambar 3.58. Referensi warna dalam film Fur 
(www.youtube.com, 2011) 
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Range warna yang digunakan dalam film ini adalah dari hue 210 – 247, 

saturation 8 – 64, dan brightness 18 – 98. Range warna yang akan penulis 

gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 210 – 247, saturation 8 – 64, dan 

brightness 18 – 74. Hal tersebut disesuaikan dengan parameter warna yang 

didasarkan pada studi literatur.  

Kemudian penulis juga melakukan studi referensi berdasarkan film 

Tangled, untuk scene ketika Rapunzel mengalami sakit hati akibat ditinggalkan 

oleh Flynn. 

 

Gambar 3.59. Referensi warna dalam film Tangled 
(www.youtube.com, 2017) 

 

Range warna biru yang digunakan dalam film ini adalah dari hue 

217 – 225, saturation 58 – 81, dan brightness 8 – 73. Range warna yang 
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akan penulis gunakan dari film ini sebagai acuan adalah hue 217 – 225, 

saturation 58 – 65, dan brightness 38 – 73. 

 

Gambar 3.60. Parameter warna berdasarkan studi literatur 
 (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Berdasarkan studi referensi dari Fur dan Tangled, penulis menentukan 

pemetaan warna yang akan digunakan dalam iklan Mister Donut dan 

menerapkannya ke salah satu scene dalam mood sedih. 

 

Gambar 3.61. Range warna akhir yang digunakan dalam mood sedih 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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Gambar 3.62. Penerapan warna dalam salah satu scene mood sedih 
(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

 


