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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai topik untuk tugas akhir ini, peneliti memilih fenomena desain tokoh, 

karena setiap proses pembuatan animasi tidaklah lengkap tanpa adanya beberapa 

orang yang bertugas untuk merancang tokoh, atau yang dikenal sebagai desainer 

tokoh. 

 Animasi sering menjadi sarana hiburan bagi semua kalangan, termasuk 

anak-anak, remaja, maupun dewasa. Animasi 2D adalah salah satu media dalam 

animasi, karena lebih sederhana, dibanding dengan Animasi 3D yang memiliki 

proses yang kompleks. 

 Masalah yang ada pada pembuatan animasi ini adalah pada desain tokoh. 

Desain tokoh sangat penting karena dengan adanya desain tokoh, animator akan 

mendapat gambaran dalam pembuatan animasi dalam desain tokoh, environment 

dan setting tempat. 

 Selain beberapa alasan di atas, perancangan ini dapat memberikan 

gambaran mengenai arah cerita yang akan dituju dan memberikan gambaran 

umum kepribadian dan sifat tokoh yang akan dirancang untuk film animasi 2D 

maupun 3D. 

Perancangan Tokoh Untuk..., Aristo Elbert Tjahjono, FSD UMN, 2018
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang tokoh untuk film animasi 2D The Life of Johnny & Max”? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis 

memilih untuk memfokuskan masalah terkait animasi 2D ini. Adapun 

diantaranya: 

1. Penulis akan merancang 2 tokoh animasi “The Life of Johnny & Max” 

yaitu: Johnny & anjing peliharaannya Max. 

2. Penelitian ini mencakup perancangan bentuk tubuh, sifat & 

kepribadian serta kehidupan sosial karakter. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk merancang tokoh sesuai dengan bentuk tubuh, 

sifat & kepribadian serta kehidupan sosial karakter untuk concept art film animasi 

2D “The Life of Johnny & Max”. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Melalui perancangan ini, penulis memiliki tiga manfaat dari perancangan tugas 

akhir ini. Adapun diantaranya: 

1. Bagi penulis, tugas akhir ini merupakan penerapan tata cara untuk merancang 

tokoh yang benar. 
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2. Bagi masyarakat, perancangan ini akan menjadi rujukan bagi animator lain 

untuk proyek animasi kedepan. 

3. Bagi universitas, perancangan ini ditujukan bagi mahasiswa yang tengah 

mempelajari perancangan desain tokoh.
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