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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Make-up adalah kata yang sering sekali kita dengar dan berkaitan dengan
penampilan. Make-up sangat berperan penting untuk perfilman, karena make-up
membangun

image

dan

memperkuat

sebuah

karakter.

Make-up

untuk

pembangunan karakter disebut make-up karakter. Make-up pun didukung pula
oleh hairstyle. Dengan adanya hairstyle, image pada karakter lebih meyakinkan.

Penulis sangat tertantang untuk mengerjakan tugas akhir ini, karena makeup department dalam film pendek Retro Adam sangat menarik. Genre yang tidak
biasa dalam film ini membuat penulis semakin ingin mendalami make-up dan
hairtsyle untuk menambah keahlian penulis.
Genre Retro Adam adalah comic sci-fi. Tampilan film ini tidak biasa,
karena gaya penataan filmnya yang dilakukan secara retro (1970-an) meskipun
film ini ber-setting di masa yang akan datang (2180).
1.2.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini, yaitu:
1.)

Bagaimana pengaplikasian make-up karakter pada film pendek Retro
Adam?

2.)

Bagaimana pengaplikasian hairstyle pada film pendek Retro Adam?
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1.3.

Batasan Masalah

Tugas Akhir ini dibatasi pada make-up wajah dan hairstyle pada karakter, Sahid
berada di Gunung Fuji, Ibu Presiden pada saat scene di kantor, dan Polisi Feminis.
1.4.

Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penulisan tugas akhir ini, yaitu:
1.)

Mengetahui pengaplikasian make-up karakter pada film pendek Retro
Adam.

2.)

Mengetahui pengaplikasian Hairstyle pada film pendek Retro Adam.

1.5.

Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang didapat dari Tugas Akhir ini, yaitu:
Dengan melakukan Tugas Akhir ini penulis melakukan eksplorasi yang mendalam
dalam hal make-up karakter dan hairstyle. Sehingga dari eksplorasi, penulis
menambah pengetahuan dan skill dalam pengerjaan make-up department untuk
film.
Untuk pembaca, penulis menyiapkan aplikasi akan make-up karakter untuk film
ini. Genre comic sci - fi adalah genre yang menantang untuk bagian make-up
department. Penulis mengharapkan pembaca dapat belajar make-up untuk
pembangunan karakter sebuah tokoh.
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