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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Rachmantunisa (2013),  animasi di Indonesia sudah jauh lebih 

berkembang dibandingkan beberapa tahun lalu. Dalam artikel “Industri Animasi 

Menjadi Sorotan” (2011), perkembangan tersebut dapat dilihat dari mulai adanya 

kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru dengan melibatkan sumber daya 

manusia di bidang animasi, dalam produksi bersama film animasi sehingga 

memiliki pengalaman internasional atau jejaring kerja baru. Selain itu, 

perkembangan yang dimaksud juga terlihat dari banyaknya animasi-animasi lokal 

yang ditayangkan di televisi dan bioskop, misalnya Keluarga Somat dan Menggapai 

Mimpi. 

Dalam animasi, hal yang terpenting adalah karakter. Artikel “Character 

Driven: Creating Story Through Character” (2014)  menyatakan bahwa plot yang 

bagus dapat membuat kita tertarik kepada sebuah cerita. Namun, sebuah karakter 

yang bagus akan membuat kita ingin menonton ulang film tersebut berulang kali. 

Adapun sebuah plot merupakan berbagai kejadian yang diakibatkan oleh pilihan 

yang diambil oleh suatu karakter, melalui kejadian-kejadian emosional yang 

dialaminya. 

Karakter yang baik dapat memberikan pengaruh kepada penontonnya, 

seperti yang dijelaskan pada artikel “Hidetoshi Nakata: Sang "Kapten Tsubasa,” 

(2010) Hidetoshi Nakata sang pemain bola internasional asal Jepang, meraih 
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banyak prestasi karena terinspirasi dari karakter Kapten Tsubasa. Penulis 

menyimpulkan bahwa  karakter animasi yang kuat dapat mempengaruhi kehidupan 

nyata dari penonton itu sendiri. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Perancangan 

dan Penganimasian Tokoh Pada Animasi 2D “Elang”. Animasi ini bercerita 

mengenai seorang pengangguran yang mendapatkan kekuatan super dari artefak 

alien dan para alien tersebut berusaha merebut kembali artefak tersebut.. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan dan penganimasian tokoh pada animasi “Elang”?  

1.3. Batasan Masalah 

1. Isi cerita film dibuat hanya sampai bagian prolog, yang dimulai dari pengenalan 

para monster dan pengenalan karakter utama. 

2. Visualisasi menggunakan gaya gambar anime-manga. 

3. Penulis memfokuskan pada perancangan 2 karakter utama yaitu Elang dan Ibli.  

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Merancang karakter untuk animasi “Elang”. 

2. Mengimplementasikan visual karakter dengan gerakannya yang khas. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan dari film-film yang sudah ada dan 

buku-buku karya ilmiah sebagai referensi. 
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