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MODUL 1 
 

GAMBAR LATAR 
 
Tujuan: 
Mahasiswa mampu menggambar latar (setting) untuk karya animasi. 
 
 Jenis latar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis menurut lapisan (layer) dan menurut 
pergerakannya. 
A. Jenis Latar menurut Lapisan Gambar 

Penciptaan animasi menggunakan lapisan (layer) gambar dalam satu frame. Jenis latar 
berdasarkan tata lapisan gambar (layering), yaitu: 
1).  Gambar latar depan (foreground), yaitu gambar benda/objek yang berada di depannya layer 

gambar karakter. 
2).  Gambar latar belakang (background), yaitu gambar benda/objek yang berada di belakangnya 

layer gambar karakter. 

 

Gambar 1. Karakter (anjing) dan latar (setting) 

 
Jika adegan di atas yang bergerak adalah anjingnya, maka analisis unsurnya menghasilkan 

3 jenis gambar, yaitu gambar latar depan (A), gambar karakter (B), dan gambar latar belakang (C). 
Jadi, jika ingin menghasilkan komposisi adegan seperti itu, maka diperlukan 3 jenis gambar di 
kertas (layer) yang berbeda, yaitu: 
1). Kertas 1 berisi gambar A 
2). Kertas 2 berisi gambar B (karakter) 
3). Kertas 3 berisi gambar A 
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Jika seorang penggambar latar, dalam dunia animasi disebut background artist, tugas dalam 
menggambar latar, maka ia mengerjakan 2 hal di atas, yaitu gambar A dan gambar C. 
 
B. Jenis Latar menurut Pergerakan Gambar 

Jika animasi yang bergerak adalah latar belakang dan atau depan, sering disebut teknik 
panning dalam dunia film dan televisi. Apabila diterapkan di bidang animasi, maka karakternya 
berada di tempat, tidak bergerak, karena yang bergerak adalah gambar latarnya. Gambar latar 
seperti ini diperlukan gambar yang memanjang, minimal 2 kali dari standarnya. 

 

 
Gambar 2. Karakter (anjing) dan latar (setting) 

 
Gambar latar di atas bentuknya memanjang, karena digunakan untuk panning, agar 

perjalanannya dari kanan ke kiri terkesan jauh, dimana banyak objek latar yang dilewati. Gambar 
X merupakan 1 layer yang sama. Hal yang perlu diperhatikan adalah gambar Y. Antara Y kanan 
dan Y kiri, bentuk bangunannya harus bersambung dan merupakan satu kesatuan. Ini penting, 
supaya ketika digerakkan, dapat terkesan berkesinambungan, tidak ada gambar jumping. Cara 
mudah agar itu bisa dilakukan adalah dengan menyatukan ujung kertas kanan dan ujung kertas kiri 
ketika menggambarkan gedung dekat Y tersebut. 

 

Apabila dalam animasi yang bergerak adalah karakternya, maka latarnya dalam bentuk 
gambar statis. Ukuran gambar sesuai dengan frame-nya, seperti contoh pada gambar 2 di atas. 

 
TUGAS 

1. Silakan hasil identifikasi latar (setting) dilanjutkan dengan analisis gambar. 
2. Silakan masing-masing latar Digambar dengan mengikuti petunjuk dalam modul ini. 
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