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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 2 Dimensi 

Animasi 2 dimensi (Williams, 2002) dalam bukunya menyatakan bahwa sangat 

penting bagi animator untuk memahami dasar dasar ilmu yang bersifat 

‘fundamental’ dalam membuat animasi, namun hal itu tidak serta merta 

mengharuskan animator untuk berfokus pada tehnik. Mempelajari bagaimana 

pergerakan animasi yang ‘believeable’  juga sangat penting, hal itu bisa dipelajari 

dari memperhatikan akting dari model untuk membantu menganimasikan 

pergerakan. Mempelajari dan mendapatkan ilmu dari para mentor atau senior 

animator juga menjadi salah satu faktor penting berdasarkan pengalaman 

Williams  karena untuk membuat animasi yang baik tidak hanya berasal dari 

pengalaman diri sendiri, semua itu berasal dari banyak aspek seperti talenta, 

pengalaman, dan ketepatan serta pengetahuan yang bisa dipelajari dari pada para 

senior. 

Pada animasi, William menyatakan menggambar haruslah menjadi sifat 

alamiah kedua bagi seorang animator, sehingga animator dapat berfokuskan pada 

aksi dan permainan ketepatan waktu dalam memberikan illusi gerak pada 

pertunjukkan animasinya. Live drawing adalah kunci dari itu semua.  Pentingnya 

live drawing demi memperkuat pengetahuan dasar menggambar bagi seorang 

animator, mempelajari bagaimana menggambar dengan benar, bagaimana animasi 
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yang dibuat menjadi believable. Williams percaya bahwa fundamental yang kuat 

akan membantu untuk membentuk dan membuat animasi dengan berbagai macam 

gaya. Ia juga percaya bahwa untuk tidak berfokus pada style gambar, melainkan 

berfokus pada fundamental, sehingga style gambar akan mengikuti.  

Meskipun William mengemukakan pentingnya fundamental dalam 

menggambar animasi, hal itu tidak serta dimaksudkan menjadikan animator 

'terpenjara'  dalam realitas. Gambar yang baik bukanlah yang meniru 'permukaan' 

nya semirip mungkin, melainkan mengerti bagaimana semua itu bekerja 

beriringan satu sama lain, sehingga gambar yang padat  dan believable dapat 

tercipta. Animasi juga adalah bentuk seni pertunjukkan yang sebagian besar 

ditampilkan di dalam layar, Animator akan mencari dan menciptakan realitas 

dimana pada kamera tidak akan didapatkan. Williams juga percaya bahwa 

pentingnya mempelajari ketidak harmonisan di dunia ini. Untuk membuat karya 

yang menyimpang dari realitas, apa yang kita kerjakan haruslah berdasarkan 

kenyataan yang ada.  

Di dalam sebuah animasi, salah satu hal yang menjadi faktor penting 

adalah animator harus mengetahui dan mempelajari tentang timing dan spacing. 

Timing adalah aksi, irama dimana sesuatu akan terjadi, dimana sesuatu akan 

menimbuklan aksi dan reaksi. Sementara spacing adalah faktor yang 

mempengaruhi seberapa cepatnya, seberapa jauhnya, seberapa dekat atau seberapa 

lambatnya pergerakan. Timing dan spacing menjadi kunci dan hal yang paling 

mendominasi bagi seorang animator untuk menganimasikan karyanya (hlm 1-10). 



26 
 

2.2. Warna  

Warna sudah menjadi bagian yang sulit terpisah dengan film-film dewasa ini, 

keberadaannya digunakan oleh para pembuat film untuk penyampaian pesan-

pesan atau emosi tersirat di dalam film. Seperti halnya yang disampaikan oleh 

(Bellantoni, 2005) bahwa warna juga bisa digunakan untuk mendukung 

perkembangan karakter maupun cerita di dalam sebuah film. Warna adalah salah 

satu elemen yang sering kali tidak disadari penonton yang digunakan untuk 

menuntun persepsi mereka terhadap film atau digunakan sebagai salah satu media 

untuk memanipulasi persepsi penonton.  

Maka dari itu warna juga menjadi elemen penting yang digunakan untuk 

menciptakan emosi atau mood di dalam film melalui proses color script. Ketika 

membicarakan warna, maka beberapa istilah berikut dalam warna akan selalu 

digunakan. Menurut (Bruce, 2008) ada 3 istilah tersebut adalah hue, brightness, 

dan saturasi (hlm. 140). 

 

2.2.1. Hue 

 

Gambar 2.1. Illustrasi 8 hue dari warna 

   (The Visual Story Edisi kedua, 2008) 
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Menurut (Bruce, 2008) hue  mengacu pada warna asli itu sendiri 

sebelum dicampur hitam atau putih. Hue juga mengacu pada posisi warna 

itu sendiri pada color wheel. Pada gambar di atas, Bruce menjelaskan 

bahwa ada delapan hue dari warna, diantaranya adalah merah, jingga, 

kuning, hijau, cyan, biru, violet atau ungu, dan magenta. (hlm. 141). 

2.2.2. Brightness 

Ketika hue ditambahkan hitam atau putih, seberapa banyak hitam dan 

putih yang dikombinasikan dengan hue itulah yang disebut dengan 

brightness oleh (Bruce, 2008). Beliau juga menjelaskan bahwa brightness 

ini yang bisa menjadi salah satu penentu dalam merancang value, 

menentukan gelap dan terang. Sebagai contoh gambar berikut, apabila hue 

merah diberi intensitas putih, maka merah tersebut akan bergerak ke arah 

merah muda atau pink, begitu pula apabila hue merah diberi intensitas 

hitam, maka hue merah akan bergerak ke arah warna marun.  

 

 

Gambar 2.2. Skema sederhana warna merah ditambah putih atau hitam 

     (The Visual Story Edisi kedua, 2008) 
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2.2.3. Saturasi 

Saturasi menurut (Sherin, 2012) mengacu pada seberapa intensitas dari 

warna atau hue, yang juga merupakan kekuatan atau kemurnian dari warna 

itu sendiri tanpa atau sebelum bercampur dengan hitam dan putih.  

 

Gambar 2.3. Skema sederhana hubungan saturasi dengan brightness  

(nofilmschool.com/Film-color-theory-and-color-schemes) 

 

Beliau juga membagi warna menjadi beberapa kombinasi yang bisa 

digunakan. Beberapa kombinasi warna yang beliau jelaskan adalah 

sebagai berikut  

1. Warna Analogus 

Warna analogus adalah warna atau hues yang bersampingan dalam color 

wheel. Sherin mencontohkan misalnya warna violet kemerahan, oranye 
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kemerahan, dan merah merupakan warna analogus karna posisinya yang 

bersampingan satu sama lainnya.  Beliau juga menjelaskan bahwa 

kombinasi warna analogues dianggap harmoni karena mereka dianggap 

dapat menyerupai refleksi Panjang gelombang cahaya. 

 

Gambar 2.4. Contoh warna analogus 

     (Design Elements: Color Fundamental, 2012) 

 

2. Warna Komplimentar 

Menurut Sherin warna komplimentar adalah kombinasi warna yang 

terletak tepat bersebrangan di color wheel. Warna komplimentar memiliki 

sifat yang berkontradiksi dengan satu sama lainnya. Beliau menjelaskan, 

kombinasi berlawan antara warna komplimentar dapat digunakan untuk 

menarik perhatian target yang melihat.  
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Gambar 2.5. Contoh warna komplimentar 

     (Design Elements: Color Fundamental, 2012) 

3. Warna Triad 

Kombinasi harmoni warna triad menurut Sherin ialah kombinasi dari 3 

warna pada colorwheel yang terpisah sama jauh antara satu dan yang 

lainnya. Karena warna primer (merah, kuning, dan biru) ataupun warna 

secondary (gabungan dua warna primer, misalnya oranye atau hijau) 

terpisah sama jauhnya antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk 

kombinasi warna triadic. 
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Gambar 2.6. Contoh warna triadic 

(Design Elements: Color Fundamental, 2012) 

4. Kombinasi warna tetrad 

Menurut Sherin, tetrad adalah gabungan dari empat kombinasi warna 

atau hues. Empat kombinasi warna tersebut adalah warna komplimentar 

yang terpisah sama jauhnya antara satu dengan yang lainnya. 
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Gambar 2.7. Contoh warna tetradic 

(Design Elements: Color Fundamental, 2012) 

5. Warna monochrome 

Sherin menjelaskan bahwa warna monokrom mengacu pada satu 

variasi hue yang dikombinasikan dengan beberapa tint dari warna 

tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa warna monokrom dianggap 

harmonis seperti halnya warna analogus. (hlm. 19 – 21)  

 

Gambar 2.8. Contoh warna monochrome 

(Design Elements: Color Fundamental, 2012) 

2.3. Warna dan Emosi 

Warna menurut (Sherin, 2012) adalah salah satu media yang kuat yang dapat 

digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Warna juga 
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merupakan simbolisme dari ide, warna dapat membawa dampak dari maksud 

tertentu, juga bisa merupakan bagian dari keterkaitan budaya tertentu. Harmoni 

warna dapat menjadi penentu seseorang untuk membeli produk, menggunakan 

jasa, atau menginvestasikan perhatian dan emosi nya dalam sebuah film. Warna 

juga dapat digunakan untuk menemukan jalan agar seseorang terkait pada suatu 

emosi maupun perasaan. Hal tersebut dapat memicu sugesti akan ruang atau 

menunjukkan pergerakan atau ritme, setiap warna mewakili cerita yang selalu 

dibawa (hlm. 7). 

 Beberapa warna digunakan untuk mewakilkan emosi yang ditujukan pada 

sekelompok masyarakat tertentu. Pendapat-pendapat dari (Bellantoni, 2005) 

didasari berdasarkan eksperimen dan pengamatan yang beliau lakukan kepada 

beberapa jumlah sampel masyarakat umum dan beberapa muridnya. Eksperimen 

itu berupa para partisipan dimasukkan dalam sebuah ruangan dengan warna-warna 

tertentu, kemudian mereka akan menjelaskan perasaan apa yang mereka dapat 

setelah memasuki ruangan tanpa diberitahu maksud utama dari warna-warna yang 

disediakan di dalam ruang khusus tersebut. Beberapa warna tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

2.3.1. Merah 

Menurut Bellantoni warna merah bekerja mirip pembangkit rangsangan 

semangat seperti kafein. Warna merah menurut beliau juga bisa 

mengaktifkan libido, agresif, kecemasan, maupun dorongan. Merah juga 

dapat menimbulkan efek mendorong yang menunjukkan pemberian 

kekuatan baik untuk peran karakter yang bersifat baik maupun yang 
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bersifat jahat, protagonist maupun antagonis tergantung kebutuhan cerita. 

Hal itu dikarenakan pada umumnya penonton cenderung melihat warna 

merah terlebih dahulu, memberikan ilusi dalam memanipulasi perasaan 

akan ruangan menjadi lebih sempit atau tertekan.  

 Masih membicarakan warna merah, warna ini juga dapat 

menimbulkan efek suatu pergerakan terlihat lebih cepat. Bellantoni 

menjelaskan bahwa kecepatan  detak jantung dan tingkat kecemasan 

secara alam bawah sadar juga bisa di pancing dengan warna merah. Beliau 

berpendapat secara visual warna merah memberi kesan lantang dan 

menarik kemarahan. (hlm 36). 

 Bellatoni juga menjelaskan beberapa jenis warna merah yang 

berbeda mewakili beberapa sifat yang ditimbulkan. Misalnya warna merah 

hangat mengarah campuran antara merah-oranye cenderung menciptakan 

suasana nafsu sensual atau gairah. Merah mawar, warna merah dengan 

campuran biru cenderung bersifat lebih romantic, contohnya seperti yang 

digunakan pada film Racing with The Moon. Warna merah lain yang  agak 

gelap yang mengarah seperti merah anggur memiliki kecenderungan untuk 

menampilkan sifat  kedewasaan, elegan, ataupun mewah. 

 Yang terakhir mengenai warna merah yang sering digunakan 

menurut Bellatoni adalah sifat untuk memancing orang untuk makan lebih 

cepat, membangkitkan selera makan, secara alam bawah sadar 

memperingati untuk menaikan kecepatan bekerja seperti sirine secara 

visual. (hlm 37-38) 
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 Ketajaman warna merah juga dijelaskan oleh (Thompson, 2016) 

bahwa warna merah pada sweater (benda merah) di dalam sebuah foto 

dapat menarik mata seakan-akan itu adalah hal paling penting, bahwa 

seseorang yang menggunakan atribut dengan dominan warna merah adalah 

fokus utama yang harus dilihat. Namun, apabila warna merah ada di garis 

tepi dari sebuah gambar, maka terlihat keseimbangan dalam gambar 

tersebut terganggu. Jika warna merah berada pada backround, maka 

seakan-akan hal tersebut mendorong ke depan menjadi sorot utama. 

Karena warna merah dipersepsikan lebih dekat dibandingkan dengan 

warna hijau, atau biru oleh orang-orang yang melihat (hlm. 12). 

 Mendukung dengan penjelasan di atas, menurut (Freeman, 2007) 

warna merah merupakan warna yang paling kuat dan tegas dilihat dan 

diterima oleh mata manusia secara garis besar, dengan berbagai hubungan 

adat istiadat serta penglihatan yang menarik ke persepsi tertentu 

berasosiasi ke warna merah. Warna ini adalah warna paling kuat dan 

warna paling padat menurut beliau. Warna ini cenderung bersifat ‘maju’, 

sehingga apabila warna ini digunakan pada backround akan memancing 

rasa seperti menambah kedalaman dari gambar. Warna yang bersifat 

penuh energi, penting, warna bumi, kuat, hangat bahkan panas. Beliau 

juga menjelaskan bahwa ini bisa masuk dalam konotasi semangat yang 

kuat, menggebu-gebu, atau bahkan bisa mensugesti perasaan agresif dan 

bahaya. Merupakan warna yang juga dihubungkan dengan suhu maupun 

temperature panas (hlm. 115). 
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  Warna merah juga dijelaskan sebagai warna yang kuat oleh 

(Johnson, 2010). Warna memberi efek dan dorongan untuk menaikkan 

detak jantung, memberi impresi yang juga sejalan dengan pendapat 

Bellatoni bahwa waktu seakan bergerak lebih cepat. Warna merah menurut 

Johnson juga dapat memicu insting “lawan atau kabur”. Warna merah 

murni adalah warna yang paling sederhana, dapat menstimulasi perasaan 

hidup atau ramah, di saat yang sama juga dapat ditangkap sebagai tanda 

agresif dan tuntutan. 

 

2.3.2. Kuning 

Warna kuning adalah warna yang bersifat berlawanan. Ketika seseorang 

melihat warna kuning menurut Bellatoni, secara alam bawah sadar kesan 

pertama yang dihasilkan adalah menimbulkan efek berhati-hati. Warna 

kuning dianggap mewakilkan peringatan karena warna kuning bersifat 

melambangkan keagresifan. Secara alam bawah sadar, warna kuning 

memberikan efek waspada. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa reptil 

berbisa dan hewan amfibi beracun sering ditemui dengan warna kuning, 

yang berarti warna ancaman dan peringatan untuk segalanya yang datang 

mendekat. Sebuah kode kesadaraan genetic yang terbentuk di alam bawah 

sadar.  

 Masih membicarakan warna kuning, ialah juga mewakilkan bentuk 

kekuatan yang penuh dengan energi kehidupan, seringkali 

diidentifikasikan dengan warna matahari. Dalam situasi apapun, biasanya 
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kuning terang digunakan pula untuk memunculkan titip pusat perhatian. 

Bellantoni dalam bukunya juga mengutip perkatakan Dr. Harry Hepner, 

Profesor psikologi periklanan di Universitas Syracuse menyatakan “ 

Kuning adalah warna yang paling lama diingat dan paling dibenci ataupun 

direndahkan”, padahal warna kuning dianggap pula sebagai warna yang 

mewakilkan kebahagiaan atupun energi kehidupan. Dr. Hepner juga 

menyatakan bahwa warna kuning dianggap paling tidak disukai oleh 

sebagaian orang karena kuning terang dengan kuantitas tinggi dianggap 

sulit untuk ditangkap oleh mata. Bellantoni menganggap sebuah tempat 

yang memiliki dominan warna kuning juga memproduksi kecemasan 

untuk beberapa orang secara tidak sadar (hlm. 76). 

 Secara garis besar, Bellatoni menjelaskan bahwa warna kuning 

bisa diadaptasi dan digunakn untuk berbagai keperluan dengan berbagai 

fungsi makna yang berbeda. Salah satu kunci untuk menggunakan warna 

kuning adalah mengatur intensitas saturasi dari warna kuning. Semakin 

terang maka warna kuning akan terlihat semakin megah. Adapun warna 

kuning pastel yang merupakan campuran warna kuning dan putih dapat 

mewakilkan dan melambangkan kepolosan dan masa muda. Namun warna 

kuning juga bisa bersifat kebalikannya, sifat perseteruan apabila 

dimainkan dengan menambah intensitas saturasi. Sama halnya dengan 

warna kuning terang mencolok bisa menjadi tanda bahaya, namun warna 

kuning hangat keemasan dapat digunakan untuk membawa penonton 
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hanyut dalam memori. Kuning dapat digunakan sebagai perwakilan 

perasaan obsesi dan juga menantang (hlm 77-110). 

 

Gambar 2.9. Tokoh Travis Bickle (Robert de Niro) dalam film Taxi 

Driver dikelilingi warna kuning sebagai perwakilan perasaan obsesif 

(If It’s Purple, Someone’s Gonna Die, 2005) 

 

Masih berkaitan tentang penjelasan di atas, warna kuning menurut 

(Freeman, 2007) merupakan warna paling cerah, bahkan menurutnya 

warna kuning tidak memiliki bentuk gelap. Warna ini memeliki sifat 

cenderung ekspresif, kuat, tajam dan semangat. Mendukung dengan teori 

sebelumnya, menurut Freeman warna kuning juga kadang bisa bersifat 

riang, namun juga bisa bersifat agresif. Warna yang biasanya dikaitkan 

dengan unsur cahaya, sinar matahari, dan memancarkan cahaya terutama 

pada backround gelap (hlm. 115). 

Warna kuning menurut (Johnson, 2010) juga sejalan dengan 

pendapat Bellatoni dan Freeman, bahkan beliau menjelaskan bahwa warna 
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kuning selain dapat memicu perasaan riang, ramah, atau optimis, warna 

kuning dapat diasosiasikan dan memicu perasaan ketidak berdayaan, 

kecemasan, bunuh diri, bahkan irrasional. 

2.3.3. Biru 

Warna biru dapat melambangkan ketenangan, kedamaian seperti kolam 

yang tenang ataupun bisa juga melambangkan perasaan dibalut oleh 

kesedihan. Seperti yang dijelaskan pula oleh Bellatoni, warna biru juga 

dapat memancing tindakan seseorang menjadi lebih pasif dan memancing 

tindakan introspeksi diri. Sebuah warna yang digunakan untuk berfikir 

dalam diam dan pikiran, dan bukan warna untuk melambangkan tindakan. 

Warna biru digunakan sebagai pendekatan lebih melankoli, atau beliau 

menyebutnya sebagai kesedihan yang lembut.  

 Masih membicarakan warna biru, Bellatoni mengungkapkan, 

meskipun biru dapat diartikan dengan kesetiaan atau perasaan bisa 

diandalkan, namun perbedaan tone maupun saturasi dari warna biru dapat 

menciptakan pengaruh ke emosi penonton. Beliau juga mengungkapkan 

bahwa biru juga bisa mewakilkan atau menggambarkan sifat 

ketidakberdayaan. Selain itu, ada pula biru besi atau indigo gelap yang 

menurut beliau juga bisa menjadi perwakilan warna untuk perilaku sensual 

ataupun kecerdasan (hlm 115–117). 

 Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang 

tidak berbeda juga dijelaskan oleh (Freeman, 2007) warna biru cenderung 

memiliki sifat yang tenang, relatif kelam maupun gelap, serta bisa 
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melambangkan tempertatur dingin, bertolak belakang dengan sifat dan 

kontras dari warna merah. Menurutnya, warna ini adalah yang paling sulit 

untuk dinilai atau ditafsirkan sifatnya, namun juga merupakan warna yang 

paling mudah didapat dalam fotografi, karena terefleksikan oleh warna 

langit. Ialah warna yang juga menjadi simbolisme utama dari langit biru 

cerah dan lautan pada bumi (hlm. 115). 

 

Gambar 2.10. Warna biru kombinasi abu-abu digunakan dalam film The 

Shank Redemption yang menunjukkan perasaan ketidakberdayaan narapidana 

(If It’s Purple, Someone’s Gonna Die, 2005) 

Mendukung dua pendapat di atas, hal yang sama dijelaskan oleh 

(Johnson, 2010) bahwa warna biru adalah warna yang diasosiasikan 

dengan pikiran dan logis. Sifatnya menenangkan, berbeda dari warna 

merah yang memberi efek secara fisik. Warna biru dapat menstimulasi 

pemikiran jernih atau konsentrasi. Sebuah warna yang mewakilkan 

komunikasi dan refleksi. Namun, biru juga bisa diasosiasikan dengan 

perasaan dingin, tidak emosional, atau tidak ramah. 
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2.3.4. Orange atau jingga 

Warna jingga seperti dijelaskan oleh Bellantoni, warna ini paling berbeda 

dari tiga warna yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila warna merah 

seakan memberi tahu keberadaan, kekuatan, warna biru yang 

melambangkan ketenangan dan menahan diri, atau warna kuning yang 

bersifat riang, maka warna jingga dapat diartikan dengan “ramah”. 

Menurut beliau juga, jingga sepia atau pudar tidak ada efek emosi khusus 

yang kuat dan memberi kejut, warna jingga sederhana hanya untuk 

mendukung suasana hangat dan suasana menyambut tulus. 

 Seperti halnya cahaya, warna jingga makna ganda. Beliau juga 

menjelaskan, bagaimana seseorang melihat matahari tenggelam di langit 

senja tak hanya berarti perasaan romantisme yang klise. Ada sesuatu yang 

terjadipada diri penonton atau orang orang yang melihat cahaya dengan 

intensitas tinggi hamper ke putih, warna tersebut merupakan warna 

matahari juga yang dapat diartikan dengan keluasan dan kedalaman emosi.  

 Masih membicarakan warna jingga, warna ini apabila dijadikan 

warna untuk interior dapat pula diartikan menjadi warna yang romantic 

dan hangat. Jingga juga merupakan warna perayaan seperti yang 

dijelaskan oleh Bellatoni pula. Beliau berpendapat, variasi jingga dapat 

ditemukan pada warna tanah liat, karat, oker dan umbers memeliki 

dampak respond untuk sebaian utama orang yang melihat, ialah warna 

alam dan beliau berpendapat biasanya orang-orang akan memberikan 

respond positif untuk warna alam atau warna bumi.  
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 Bellantoni berpendapat bahwa keanekaragaman warna jingga juga 

dapat diartikan dengan sesuatu yang eksotik atau megah. Warna jingga 

pada buah seperti jeruk dapat diartikan sesuatu yang sehat, namun warna 

jingga pada langit bukan langit senja dapat diartikan sesuatu yang tidak 

sehat, beracun, ataupun berbahaya (hlm 146–191). 

Warna oranye juga dijelaskan oleh (Johnson, 2010) dapat 

diasosiasikan dengan perasaan kehangatan, hangat, menyenangkan. 

Oranye merupakan warna kombinasi dari kuning dan merah, karena itulah 

reaksi yang dihasilkan merupakan kombinasi dari merah yang bersifat 

fisik dan kuning yang bersifat emosional. Oranye atau jingga  dapat 

mewakilkan kenyamanan, makanan, tempat perlindungan, identik dengan 

sesuatu yang bersifat menyenangkan. Namun oranye dapat juga memicu 

perasaan kebalikan dari hal tersebut, ialah perampasan atau sesuatu yang 

bersifat ketidakdewasaan. Terlalu banyak warna oranye dapat memberi 

sugesti kurangnya keseriusan. 

2.3.5. Hijau 

Hijau menurut Bellantoni merupakan warna yang melambangkan dua sisi 

yang berbeda. Adalah warna dari sayuran segar namun juga merupakan 

warna dari daging yang sudah membusuk. Warna hijau merupakan warna 

makanan namun juga merupakan warna bahaya yang merusak.  

 Warna hijau biasanya diasosiasikan dengan tumbuh-tumbuhan, 

warna hijau dapat pula dijadikan media untuk menggambarkan ironi. 

Warna yang sama dan dihubungkan dengan warna alam seperti telaga 
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yang tertutup alga atau lumut berisi ular dan alligator, menjadi inspirasi 

utama dalam perancangan bentuk dari naga, iblis, monster atau makhluk 

makhluk fantasi yang lain. Beliau juga menjelaskan, warna hijau dapat 

pula diartikan sebagai sesuatu yang beracun, seperti yang terlihat pada 

apel beracun untuk Snow White di film Snow White and the Seven Dwarf. 

Warna hijau menurut beliau adalah bentuk metafora dari konsep korup 

atau rusak maupun seperti yang sebelumnya, sesuatu yang mengandung 

racun atau bersifat jahat. Masih membicarakan warna hijau, pada tubuh 

manusia, menurut Bellantoni merupakan warna yang biasanya 

dihubungkan dengan keadaan sakit atau bersifat jahat, karena warna hijau 

adalah kontradiksi (hlm 193–199).  

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh (Johnson, 2010) bahwa warna 

hijau dapat mewakili perasaan harmoni, keseimbangan, kedamaian, 

ataupun kesegaran. Namun, warna hijau dengan pendekatan lain juga bisa 

mewakilkan perasaaan kejenuhan, datar, kehampaan, kehambaran, ataupun 

lemas. 

2.3.6. Ungu 

Warna ungu menurut Bellantoni, terutama untuk cerita-cerita dongerng 

fantasi, warna ungu adalah warna untuk mewakilkan sifat sensual. Beliau 

berpendapat hal itu dikarenakan warna ungu merupakan warna yang sama 

dengan anggur dan minuman keras. Namun, beliau beranggapan hal lain 

bahwa warna ungu tidak ada kaitannya dengan sensualitas. Beliau 
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berpendapat bahwa warna ungu mempuanya efek besar sebagai 

perwakilan dari sesuatu yang berkaitan rohani, mistis bahkan paranormal. 

 Warna ini menurutnya dapat mewakilkan beberapa maksud. Beliau 

menjelaskan bahwa warna ini cenderung mewakilkan segala yang lepas 

dari bentuk jasmani, termasuk mimpi maupun kematian (keluar dari tubuh 

jasmani, terbebas dari bentuk fisik), asexual, ilusi. (hlm 224–234). 

2.3.7. Merah Muda atau Pink 

Menurut (Johnson, 2010) warna merah muda dapat diasosiasikan untuk 

perasaan yang identik dengan ketenangan fisik, kehangatan, feminitas, 

cinta, dan seksualitas. Berbeda dengan warna merah yang memberi 

stimulus rangsangan fisik, warna pink lebih ke perasaan menenangkan. 

Warna merah muda juga identik dengan fisik yang lemah, lembut atau 

emosional. 

2.3.8. Abu-abu 

Warna abu-abu dijelaskan oleh (Johnson, 2010) secara garis besar dapat 

diasosiasikan dengan perasaan kenetralan. Namun, warna abu-abu dapat 

pula diartikan sebagai ketidak percayaan diri, kehampaan, depresi, 

hibernasi, sesak, dan kekurangan energi. Abu-abu asli yang berarti ketidak 

adaan unsur warna lain cenderung membawa efek depresi. Beliau 

berpendapat juga bahwa secara insting ketika dunia berubah menjadi abu-

abu, akan membawa pada kondisi untuk lebih tenang, diam, atau untuk 

persiapan hibernasi. Penggunaan warna abu-abu yang dominan biasanya 

mengidentifikasikan perasaan berupa kurangnya kepercayaan diri. 
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2.3.9. Hitam 

Hitam dapat diasosiasikan ke beberapa perasaan seperti kemewahan, 

keamanan, efesiensi, substansi, atau sesuatu yang memiliki unsur 

kekokohan seperti yang dijelaskan oleh (Johnson, 2010). Hitam juga bisa 

diartikan dengan perasaan dingin, kaku, berat. Hitam adalah campuran dari 

semua warna, yang sifatnya menyerap cahaya. Menurut beliau, hitam 

dapat menciptakan perasaan perlindungan, sama halnya seperti sifat bahwa 

hitam menyerap energi yang ada di sekitarnya. Hitam juga menciptakan 

persepsi seberapa berat keseriusan yang tercipta ataupun pengekangan. 

2.3.10. Putih 

Menurut (Johnson, 2010) putih merupakan lawan dari hitam. Apabila 

hitam merupakan penyerapan cahaya secara total, maka putih merupakan 

refleksi secara total pula. Hal yang sama juga berlaku pada putih seperti 

halnya hitam, menciptakan batas serta seakan memberi tahu untuk “Jangan 

disentuh”. Putih dijelaskan pula oleh beliau bahwa ia dapat diasosiasikan 

dan menarik sifat seperti kebersihan, kemurnian, kejelasan, kesederhanaan 

atau efesien, namun untuk beberapa hal putih juga bisa diartikan menjadi 

ketidakramahan, elitis, batas, atau batas. 

 

2.4. Color Script 

Beberapa warna yang telah dijelaskan, tentunya akan membantu dan digunakan 

dalam penyampaian pesan yang ingin diberikan oleh pembuat film  seperti 

pendapat (White, 2009) bahwa color script dapat dilakukan pada stage apapun, 
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bahkan setelah pensil test. Untuk animasi 2 Dimensi, color script akan sangat 

membantu untuk menetapkan key warna pada setiap shots.  (hlm 316). 

(Amidi, 2011) menjelaskan bahwa color script merupakan cara atau fase 

dalam pembuatan film animasi untuk merancang dan mengeksplorasi kombinasi 

warna demi menyampaikan atmosfir yan tepat yang juga mendukung karakter dan 

plot cerita. Amidi menceritakan bahwa pada pertama kali color script 

diperkenalkan dan digunakan di dalam Pixar adalah oleh  Ralph Eggleston, ketika 

Eggleston sedang memikirkan cerita untuk Toy’s Story yang merupakan feature 

film atau film panjang pertama oleh Pixar. Color script tersebut sekaligus juga 

memberi masukan perancangan ide cahaya untuk beberapa scenes sebagai inisiatif 

dari Eggleston.  Mulai dari ide Eggleston tersebutlah, color scripts terus 

digunakan sebagai salah satau preses produksi design oleh Pixar. (hlm. 10).  

Color script sebagai pemetaan warna untuk menyampaikan perasaan dapat dilihat 

dalam film animasi Up. (Hauser, 2009) dalam buku The Art of Up, mengutip 

perkataan Ricky Nierva yang menempati posisi di Production Design 

menjelaskan di dalam buku tersebut bahwa color script ketika karakter Ellie 

masih hidup menggunakan warna-warna dengan saturasi tinggi. Hal itu 

dimaksudkan karena peran Ellie pada kehidupan Carl, bahwa Ellie membawa 

kebahagiaan dan kehidupan di untuk karakter Carl. Ketika Ellie meninggal, 

pemilihan warna pun berubah menjadi desaturated dan semakin kelabu mendekati 

warna hitam putih. Beliau juga menjelaskan bahwa permainan cahaya 

berpengaruh. Carl sebagian besar diletakkan bersama dengan bayangan atau 

daerah gelap dalam shot, sementara karakter Russell diletakkan pada daerah yang 
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bercahaya, bertolak belakang dengan Carl. Kedatangan karakter Rusell juga 

menurut beliau dimaksudkan bahwa Russell membawa energi positif yang sama 

seperti Ellie untuk karakter Carl. 

 

Gambar 2.11. Color script film animasi Up 

(The Art of Up, 2009) 

 

Gambar 2.12. Color script film animasi Up 

(The Art of Up, 2009) 



48 
 

 

Gambar 2.13. Color script film animasi Up 

(The Art of Up, 2009) 

 

Ketika membicarakan color script dalam sebuah animasi menurut (White, 

2009) biasanya dikerjakan saat masa preproduction hanya sebagai gambaran agar 

segala shots yang telah dirancang. Dalam merancang color script  detil dari 

illustrasi tidak perlu terlalu diperhatikan, asalkan suasana dari satu shots atau 

scenes dapat terlihat. Barulah setelah itu proses pewarnaan akan mengikuti dari 

konsep color script yang telah terbentuk (hlm. 318–320). 

 (White, 2009) masih dalam buku yang sama, beliau memberikan empat 

saran dalam merancang warna untuk color script yang digunakan untuk tiap shots 

dalam animasi 2 dimensi.  

1. Ketika akan membuat gambar yang menunjukkan unsur jarak jauh dan 

dekat, shots perspektif, maka beliau menyarankan agar menggambar 

dengan memberi variasi warna yang beragam. Misalnya, untuk foreground 

atau benda–benda yang semakin dekat dengan kamera, maka diberikan 

warna yang dengan value lebih gelap, middleground adalah benda-benda 

atau area yang ada di tengah tengah maka menggunakan variasi warna 
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lebih lebih cerah, begitupun dengan jarak yang paling jauh maka 

menggunakan warna-warna dengan variasi paling cerah pula. Hal ini juga 

berlaku sebaliknya, akan memberikan kesan kedalaman dalam sebuah 

gambar.  

2. White berpendapat bahwa mata penonton biasanya akan ditarik ke titik 

dimana ada unsur cahaya paling kontras di dalam sebuah shots. Maka, 

beliau menuliskan apabila ingin membuat animasi maka titik utama 

haruslah terlihat secara mencolok dan tegas, ialah titik dimana karakter 

akan muncul di area tersebut.  

3. Menurut White, untuk membuat karakter juga lebih terlihat jelas, maka 

pastikan value di belakang karakter tersebut menunjukkan kontras yang 

tegas dari warna dan value karakter itu sendiri. Misalkan apabila karakter 

yang digunakan memiliki dominan warna yang gelap, maka tempatkan 

dengan backround  yang terang, begitupun sebaliknya.  

4. Pada scenes yang menunjukkan langit dan batas dengan daratan, White 

menjelaskan bahwa langit secara vertikal maka akan terlihat value lebih 

gelap menjauhi batas horizontal, dimana pula untuk horizontal akan 

terlihat lebih terang. 

2.5. Cahaya 

Ketika akan membawa penonton ke dalam realitas yang pembuat film ingin 

rancang, (Mateu-Mestre, 2010) memberikan beberapa pendapatnya ialah untuk 

menggambarkan ‘jiwa’  atau suasana yang tertangkap oleh mata ketika melihat 

sesuatu di hadapannya. Detil dari benda, wajah, arsitektur dapat menambah 
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elemen dalam gambar, namun ada hal lain yang lebih tertangkap oleh mata, ialah 

atmosfir dan perasaan dalam realitas. Beliau memberi contoh dengan 

menggunakan potrait dari wajah seorang model, satu wajah atau satu kepala dapat 

menghasilkan berbagai macam atmosfir, perasaan, dan persepsi yang berbeda-

beda. Salah satu cara bagaimana mengatur ‘perasaan’ yang ingin dibentuk dan 

disampaikan tersebut adalah dengan mengatur cahaya, Dengan cahaya, dapat juga 

menyampaikan bagaimana emosi yang dirasakan oleh karakter dalam suatu 

adegan. Beliau menjelaskan, dengan cahaya pula pembuat film dapat 

memanipulasi realitas yang terjadi dalam film. 

 

Gambar 2.14. Arah cahaya dan bayangan berpengaruh untuk  

menciptakan atmosfir tertentu 

(Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers, 2010) 
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Gambar 2.15. Penempatan cahaya dan bayangan mempengaruhi  

suasana dan atmosfir meskipun objek yang di sorot sama,  

sebagai contoh adalah kepala manusia  

(Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers, 2010) 

Keanekaragaman cara cahaya mengenai objek atau karakter, 

seberapa jelas objek terlihat akan menghasilkan atmosfir dan mood  yang 

berbeda untuk penonton. Menurut (Katatikarn & Tanzillo, 2016) 

memberikan contoh bahwa penggunaan cahaya dalam sebuah shot dapat 

dilihat dalam film Edmon was a Donkey. Warna biru kelabu dan cahaya 

dingin dirancang dan digunakan untuk memberikan emosi suram dan 

melankoli pada shot, untuk mendukung perasaan karakter Edmond. 

Kemudian shot menunjukkan adanya cahaya hangat memasuki screen dan 

mengenai karakter, mereka menjelaskan bahwa adegan tersebut untuk 
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memberikan emosi optimis dan harapan yang dirasakan karakter meskipun 

pada shot itu tidak diberikan dialog apapun. 

 

Gambar 2.16. Cahaya digunakan dalam film Edmond was a Donkey 

(Lighting for Animation, 2016) 

Cahaya dapat terbentuk dari kombinasi warna, kontras, dan dapat 

digunakan sebagai petunjuk bagi mata penonton. Menurut (Katatikarn & 

Tanzillo, 2016) bahwa secara umum mata penonton akan mengarah pada 

bagian cerah pada layer. Bagian bercaya pada area layar bahkan dapat 

lebih mencolok lagi apabila dikelilingi dengan objek dengan value yang 

lebih gelap. Katikan dan Tanzillo mencontohkan dalam cuplikan shot  dari 

concept art Song of The Sea,  pandangan mata langsung terfokus pada 

tokoh utama, sehingga area lain tidak menjadi fokus utama. Mereka 

menyebutnya sebagai “cahaya diatas kegelapan”. Mereka juga 

menjelaskan bahwa hal yang sama berlaku secara sebaliknya. Karakter 
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yang lebih gelap diletakkan pada bagian atau tempat di depan cahaya yang 

lebih terang sebagai backround.  

 

Gambar 2.17. Cahaya digunakan dalam film Song of The Sea 

(Lighting for Animation, 2016) 

 

 

 

 

 


