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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PERANCANGAN 

Mobil mainan sudah tidak asing lagi di masyarakat ramai karena kita dapat 

dengan mudah mendapatkannya mulai dari toko kelontong hingga pusat perbelanjaan 

besar pasti menjualnya. Model yang ditawarkan oleh berbagai produsen mobil mainan 

juga sangat beragam. Pada umumnya, model mobil mainan adalah replika dari mobil 

aslinya yang dibuat dalam skala 1:18, 1:24, 1:43, 1:64, dan 1:150 masing-masing skala 

mobil mainan tersebut mempunyai daya tariknya tersendiri karena semakin kecil 

angka skala yang diterapkan pada mobil mainan tersebut maka akan semakin 

mendetail fitur-fitur yang terdapat pada mobil mainan tersebut. Skala 1:64 adalah 

skala yang paling populer di Indonesia selain karena mudah didapatkan mobil mainan 

skala 1:64 juga memiliki lebih banyak variasi model dibanding skala lainnya sehingga 

mengundang minat tidak hanya anak-anak namun orang dewasa juga tidak sedikit 

yang mengkoleksinya atau lebih akrab dikenal dengan sebutan kolektor. Minat yang 

tertanam pada orang dewasa terhadap mobil mainan terutama skala 1:64 diawali 

sebagai rasa pelampiasan karena tidak dapat membeli mobil aslinya hingga beralih 

membeli replika mobil mainannya saja, dan biasanya orang dewasa juga tidak hanya 

cukup membeli satu buah namun lebih dari itu sebagai bentuk investasi masa depan 

karena untuk model tertentu harganya dapat merangkak naik bahkan meroket seiring 

dengan berjalannya waktu.  

Sebagai bentuk inovasi dari para produsen mobil mainan kini mereka tidak 

hanya memproduksi mobil mainan saja akan tetapi mereka mulai melebarkan sayap 

memproduksi pelengkap dari mobil mainan yaitu diorama. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia diorama adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang 

dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya serta dipadukan 

dengan latar yang berwarna alami pola atau corak tiga dimensi suatu adegan atau 

pemandangan yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar 

belakang dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain diorama mendukung mobil mainan 
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menjadi lebih realistis dan menjadi sebuah daya tarik alternatif bagi kolektor mobil 

mainan disamping mengkoleksi mobil mainan itu sendiri. 

Diorama yang yang kini hadir dipasaran sangat beragam seperti contoh model 

diorama yang ditujukan sebagai sarana edukasi untuk anak-anak yaitu Takara Tomy 

Tomica Town dan RMZ City Diorama kedua merek tersebut memvisualisasikan 

bangunan-bangunan yang ada disekitar kita seperti stasiun pengisian bahan bakar, 

toko kelontong, kantor polisi, dan bangunan lainnya divisualisasikan dengan desain 

identik yang tidak terlalu realistis namun dirancang dengan desain yang diperuntukan 

untuk anak-anak. Tidak jauh berbeda dengan dua merek sebelumnya Tomytec 

diorama dan Greenlight juga memproduksi diorama bangunan-bangunan akan tetapi 

dengan desain yang lebih realistis dan mendetail serta menjadikan kedua merek 

diorama ini sangat disukai kolektor dewasa.  

Diantara jajaran merek diorama yang telah hadir dipasaran Indonesia 

seluruhnya terinspirasi oleh bangunan-bangunan nyata yang terdapat pada perkotaan 

dan bertemakan negara Jepang atau Amerika sebagai negara asal dari merek produk 

diorama tersebut.  “a diorama is a scene that tells a story. This does not imply a story 

in the narrative sense, it simply means that a diorama can show 'something going on.' 

In this sense, a diorama is not just a model of an object or a group of objects, but of an 

event. This event may be active and obvious”, demikian penegasan Sheperd Paine 

(Paine, 2000:4). Hal tersebut menjadi gagasan awal tercetusnya ide membuat sebuah 

produk diorama yang bertemakan negara Indonesia dengan mengangkat budaya 

kearifan lokal yang hanya dapat ditemukan di Indonesia dalam perspektif yang pada 

umumnya orang Indonesia temukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga 

diorama ini mudah akrab dan diterima oleh kolektor mobil mainan dan menjadi 

alternatif baru disamping produk diorama mobil mainan impor yang lebih dahulu hadir 

di Indonesia saat ini. 

 

1.2 JUDUL DAN INTEPRETASI JUDUL 

1.2.1 Judul 

“Diorama Mobil Mainan Skala 1:64 Berlatar Belakang Nuansa Indonesia” 
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1.2.2 Intepretasi Judul 

Produk diorama ini dibuat sebagai pendukung dari mobil mainan yang 

perannya cukup penting sebagai pelengkap dalam bermain mobil mainan menjadi 

lebih seru dan menarik. Karena menurut penuturan beberapa kolektor mobil 

mainan skala 1:64 sebagai skala yang paling banyak digandrungi oleh kolektor 

mayoritas mereka setelah membuka kemasan mobil mainan hanya langsung 

diletakkan di rak pajang saja dan begitu seterusnya. Namun berkat produk 

diorama ini mereka dapat berkreasi lebih jauh dengan mobil mainan koleksi 

mereka. 

Gagasan awal mengangkat tema latar belakang nuansa Indonesia 

disebabkan karena belum adanya produk diorama yang mengangkat tema sejenis 

dan mengandung budaya kearifan lokal Indonesia. Dan sebagai target sasaran dari 

produk diorama ini adalah para kolektor mobil mainan skala 1:64 berumur 18 

tahun keatas yang telah beranjak dewasa. 

 

1.3 TUJUAN PERANCANAN 

Tujuan dari perancangan produk diorama ini diharapkan dapat menjadi produk 

alternatif diorama mobil mainan skala 1:64 yang sudah lebih dahulu hadir di pasaran 

serta menjadi sebuah produk diorama yang berbeda dari diorama-diorama yang 

sudah ada sebelumnya. Dengan latar belakang nuansa Indonesia diharapkan juga 

dapat memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Indonesia secara lebih luas lagi. 

Sebagai tujuan jangka panjang selanjutnya adalah menjadi sebuah langkah awal 

dilahirkannya produk-produk diorama sejenis yang bertemakan Indonesia secara lebih 

spesifik dan mendalam lagi yang didukung dengan manufaktur yang lebih memadai. 

 

1.4 PERMASALAHAN PERANCANAN 

Terdapat beberapa permasalahan dalam perancangan yang akan dihadapi 

yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat sebuah produk diorama menjadi produk yang juga layak 

dikoleksi juga selain mobil mainan. 
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2. Bagaimana pemanfaatan material yang mudah didapat serta mempunyai daya 

tahan yang baik untuk menjadi produk diorama. 

3. Bagaimana teknik produksi pembuatan produk diorama yang tepat dan efisien. 

 

1.5 MANFAAT PERANCANAN 

Manfaat yang dapat diraih dengan adanya produk diorama mobil mainan skala 

1:64 berlatar belakang Indonesia ini yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Produk diorama mobil mainan ini menjadikan pengalaman bermain mobil mainan 

menjadi lebih seru dan interaktif yang mayoritas kolektor 1:64 umumnya hanya 

meletakkannya di rak pajang saja dan begitu seterusnya. 

2. Nuansa Indonesia yang terkandung dalam produk diorama ini bermanfaat untuk 

memperkenalkan kearifan budaya lokal Indonesia secara lebih luas lagi yang tidak 

dimiliki oleh produk diorama mobil mainan lain. 

3. Produk diorama mobil mainan ini juga bermanfaat sebagai alternatif produk 

diorama yang sudah ada dan dapat menjadi pilihan baru yang berbeda dari 

biasanya. 
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