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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era modern ini masyarakat global semakin disibukkan dengan berbagai 

permasalahan yang ada, baik itu masalah lama yang makin menyita perhatian 

ataupun masalah-masalah baru. Isu-isu seputar kesehatan, lingkungan hidup, 

ekonomi, dan masalah sosial telah membuat beban pikiran masyarakat modern 

semakin berat. Tak heran apabila saat ini para remaja juga sudah banyak yang 

mengalami stress karena beban pikiran yang sangat banyak. 

 Masyarakat moden saat ini mencari cara untuk mengurangi beban pikiran 

mereka. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan adalah berolahraga, melakukan 

perjalanan pariwisata, ataupun menonton film. Film, terutama film komedi, banyak 

dipilih sebagai media penghilang stress karena mudah diakses dan sifatnya yang 

sangat menghibur. 

 Meskipun bukan memiliki tema utama komedi, saat ini hampir seluruh film 

yang ada memasukkan hal ini ke dalam unsur ceritanya. Unsur komedi dipercaya 

dapat mendongkrak minat seseorang untuk menonton dan menjaga ketertarikan 

seseorang saat ia telah jenuh atau bosan menonton pertengahan film. 

 Melihat keadaan di atas membuat penulis ingin menjadikan komedi sebagai 

salah satu unsur utama dalam perancangan tugas akhir ini. Penulis ingin 

menghadirkan sebuah film dengan nuansa komedi yang kental sehingga orang-orang 

yang melihatnya dapat tertawa lepas, dan semakin tertarik untuk melihat kelanjutan 

cerita dari film ini. 

 Penulis juga mengangkat tema tata surya dalam perancangan tugas akhir ini, 

karena penulis merasa bahwa sebenarnya alam semesta ini sangatlah luas. Tidak 

hanya Bumi yang kita kenal, akan tetapi seluruh planet, bintang, dan segala sesuatu 

yang ada dalam galaksi di semesta ini adalah keseluruhan yang saling terkait. Sampai 

saat ini manusia belum mampu menjelajah semesta lebih jauh karena keterbatasan-

keterbatasan yang ada. Hal-hal yang ada dalam sistem tata surya saja masih belum 

dapat dikupas secara keseluruhan. Hal ini membuat kita berimajinasi, seperti apakah 
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permukaan planet-planet yang sudah diketahui seperti Uranus dan Jupiter. Dalam 

tugas akhir ini penulis akan menyajikan sistem tata surya sebagai objek cerita utama. 

 Penulis berharap melalui media film animasi isi cerita dapat ditampilkan 

dengan maksimal sehingga penonton dapat mengerti alur keseluruhan cerita serta 

dapat menangkap nuansa humor yang ada di dalamnya. Penulis juga berharap film 

pendek animasi ini mampu menghibur dan membuat tertawa orang yang melihatnya.  

1.2 Lingkup Proyek Tugas Akhir 

 Penulis membatasi ruang lingkup penyusunan tugas akhir ini pada film 

animasi pendek dengan genre komedi fantasi yang menceritakan tentang seorang 

dewa kecil yang berusaha untuk mengatur tata surya dengan baik. Suasana fantasi 

berupa miniatur tata surya dan unsur komedi yang akan dibawakan dalam cerita ini 

akan disajikan dalam media 3D short animation dengan gaya visual bersifat kartun. 

Penulis memilih media ini karena dapat membawakan nuansa fantasi secara 

maksimal. Sedangkan, visual dengan gaya kartun dipilih karena gaya ini mampu 

menyampaikan konten komedi dengan lebih baik dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


