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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam penelitian ini, penulis merancang visual effect yang sesuai dengan teori dan 

konsep animasi yang telah ditentukan. Animasi 2D berjudul “Dewaraksa” 

merupakan animasi yang akan dibuat oleh penulis dan tim dengan genre fantasi. 

Visual effect berperan untuk mendukung suasana yang ingin diciptakan dalam 

animasi “Dewaraksa”. 

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan observasi 

visual. Studi pustaka merujuk kepada buku teori, internet, sumber artikel, jurnal dan 

pengamatan yang relevan. 

 

3.1.1. Sinopsis 

Seorang cucu meminta neneknya untuk menceritakan sebuah kisah. Maka 

terdengarlah sebuah kisah tentang raksasa menyeramkan namun baik hati bernama 

Kumba. Suatu ketika, Kumba menolong gadis buta bernama Aina yang dilukai 

anak-anak desa dengan membawa dan merawatnya ke gua hingga lukanya sembuh. 

Mereka menjadi sahabat dekat, hal ini membuat Kumba ingin memenuhi impian 

Aina untuk dapat terbebas dari kegelapan. Ia bertanya kepada seorang wanita desa 

untuk membantunya. Kegelapan akan terhapus jika ia membawa cahaya paling 

terang kepada gadis itu. Kumba meyakini bahwa ia harus mengambil matahari. 

Wujud Kumba berubah menjadi sangat besar hingga menjangkau langit. Ketika ia 
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hampir meraih matahari, suasana di bumi menjadi gelap. Warga desa berusaha 

menghalau Kumba dengan melempar tombak dan melepas anak panah yang 

menusuk tubuh besar Kumba. Tubuh Kumba menyusut hingga ke ukuran semula 

dan matahari lepas dari genggamannya. Kumba kemudian berlari menuju tempat 

dimana ia dan Aina biasa bertemu. Aina yang telah menanti kepulangan raksasa 

menjadi sedih mengetahui kondisi Kumba yang sekarat. Kumba meminta maaf 

karena ia tidak dapat menyembuhkan penglihatan Aina. Keajaiban tiba-tiba terjadi. 

Dari tubuh Kumba muncul orbs cahaya. Orbs cahaya dari badan Kumba terbang 

mengelilingi Aina. Mata Aina perlahan berubah menjadi oranye dan dapat melihat 

dengan jelas. Sesungguhnya cahaya yang di maksud sang tabib desa adalah cahaya 

dari jiwanya sendiri. Begitu kisah yang diceritakan nenek berakhir, sang cucu 

menatap neneknya dan bertanya suatu hal kepada neneknya. Sang nenek hanya 

tersenyum dan memandang ke arah langit yang cerah, perlahan ia bergumam 

sebuah ucapan terima kasih untuk raksasa 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Di dalam proses pengerjaan tugas akhir animasi 2D berjudul “Dewaraksa” ini, 

penulis berperan sebagai visual effect artist yang menangani proses pembuatan 2D 

visual effect yang ditampilkan dalam karya animasi. Peran penulis tidak sebatas 

pembuatan visual effect, namun juga dalam proses penyusunan cerita, colouring, 

editing dan compositing animasi “Dewaraksa”. Hal-hal yang difokuskan oleh 

penulis adalah perancangan 2D visual effect 2D berupa ground dust, api dan orbs 

cahaya.  
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3.2. Metode Penelitian  

Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif, yakni dengan cara 

mengobservasi dan melakukan studi pustaka. Proses observasi yang penulis 

lakukan adalah dengan cara menonton animasi, film maupun footage untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan topik pembahasan yang dipilih oleh 

penulis. Penulis juga mempelajari studi pustaka dari buku-buku teori yang 

berbentuk kertas maupun digital yang dapat dibaca ataupun diunduh dari internet.  

 

3.3. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang dipilih penulis untuk mengerjakan proyek animasi 2D berjudul 

“Dewaraksa” ini yang pertama adalah memikirkan konsep visual effect yang akan 

digunakan. Setelah itu, penulis mencari dan mengumpulkan referensi animasi 2D 

serta video footage yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas. Setelah 

mendapatkan video referensi yang dibutuhkan, tahapan berikutnya adalah tahap 

pembuatan sketsa-sketsa kasar berupa visual effect api, ground dust dan orbs 

cahaya. Setelah membuat rancangan visual effect, penulis mulai mengeksplorasi 

pergerakan animasi visual effect yang penulis bahas. Setelah semua shot 

dianimasikan, penulis akan melakukan editing di program Adobe After Effect dan 

melakukan final compositing untuk menggabungkan animasi serta audio di program 

Adobe Premiere. 
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.4. Acuan & Analisis  

Di dalam bagian sub bab ini, penulis juga akan mengamati dan menganalisa 

referensi-referensi yang penulis gunakan dalam merancang visual effect. Referensi 

yang diambil merupakan referensi pergerakan sebuah efek baik dari animasi 

maupun footage. Referensi yang penulis gunakan sebagai acuan adalah video 

animasi 2D yang memiliki style kartun dan juga video footage untuk membantu 

penulis dalam mengerjakan visual effect yang ingin dicapai dalam karya tugas 

akhir. 

3.4.1. Acuan Shot 17 untuk Referensi Ground Dust 

- Animasi Avatar: The Last Airbender 

Berdasarkan referensi hentakan yang dihasilkan oleh karakter dalam 

animasi avatar, ground dust akan menyebar secara radial dari daerah yang 

dipijak oleh karakter. Semakin ground dust menjauh dari karakter, maka 

intensitas ketebalannya akan besar dan perlahan-lahan menghilang (jatuh 

kembali ke tanah). Efek guncangan kamera juga dimunculkan untuk 

exaggeration bahwa gaya yang muncul sangat kuat dan membuat daerah di 

sekitarnya gaya tersebut ikut bergetar. Selain itu outline juga tidak terlihat 

digunakan pada shot untuk menunjukkan kesan ground dust yang tipis. Efek 

blur juga digunakan untuk menambah kesan pergerakan ground dust yang 

singkat dan cepat. Dalam penggunaan warna, bentuk pewarnaan yang 

digunakan adalah tipe cell-shading. Warna yang digunakan juga hanya 

berjumlah 2 warna, yakni warna yang terang dan warna yang lebih gelap. 
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Gambar 3.2. Ground Dust 

(Animasi Avatar: The Last Airbender) 

 

- Analisis Referensi Ground Dust dalam Animasi Avatar The Last 

Airbender 

Analisis ini akan menjelaskan pergerakan munculnya ground dust yang ada 

dalam animasi Avatar The Last Airbender saat adegan pertarungan antara 

The Hippo melawan Boulder. Gerakan yang dilakukan oleh Hippo adalah 

menjejakan kaki ke tanah sambil melompat sehingga dampak guncangan 

dan dust yang dihasilkan kepada lawan cukup besar.  
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Tabel 3.1 Analisis Ground Dust dari Animasi Avatar The Last Airbender 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1. 

 

Kaki Hippo menyentuh tanah. Pada 

frame ini asap mulai terbentuk. 

Salah satu prinsip dasar animasi 

yang digunakan di dalam keyframe 

ini adalah staging dan anticipation. 

Prinsip dasar staging membantu 

animator untuk memberitahukan 

kepada penonton mengenai adegan 

yang akan terjadi. Dengan melihat 

background yang terdapat di 

belakang karakter, penonton dapat 

menebak lokasi seperti apa yang 

terdapat dalam frame. Dengan 

adanya prinsip dasar anticipation, 

animator memberikan sebuah tahap 

pergerakan adegan yang akan 

terjadi. Dan di dalam keyframe ini, 

karakter Hippo sedang dalam posisi 

melayang di udara dan akan 

menimbulkan guncangan yang 

besar akibat gerakan melompat 

tersebut. 

2. 

 

Menurut Gilland, asap dapat 

tercipta akibat adanya hembusan 

angin menciptakan asap yang 

terbang sesuai dengan arah 

hembusan angin. Dalam kasus ini, 

arah gaya yang diberikan Hippo 

mengarah ke bawah,menyebakan 
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arah asap yang menyebar secara 

radial dan pusatnya pada pijakan 

kaki Hippo.  

3. 

 

Sesuai dengan teori yang 

digambarkan Gilland dalam ilustrasi 

pergerakan asap dalam bukunya, 

asap yang terbentuk akan semakin 

menyebar ke segala arah. Posisi 

partikel-partikel kecil seperti debu 

ataupun pasir masih melayang di 

atas tanah. Bagian asap yang berada 

jauh dari kaki Hippo menebal. 

 

4 

 

Asap semakin menipis, namun tidak 

langsung menghilang. Partikel yang 

awalnya melayang, mulai jatuh 

kembali ke tanah akibat adanya 

gaya gravitasi. Asap yang muncul 

dari hentakan kaki Hippo lebih 

lambat menghilang apabila 

dibandingkan dengan asap yang ada 

di dunia nyata. Di sini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat prinsip 

dasar animasi yang lain, yaitu 

exaggeration, karena animasi debu 

yang dianimasikan dalam shot ini, 

tidak langsung menghilang seperti 

layaknya pada fenomena asap di 

dunia nyata. 
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- Referensi Footage Ground Dust 

Hasil dust yang terbentuk dari tumbukan antara mobil dengan tanah akan 

bergerak dari berlawanan dari gaya yang diberikan mobil. Secara 

keseluruhan, bentuk dust terlihat tipis dan terlihat sangat cepat hilang. Dust 

juga akan semakin menebal apabila menjauh dari sumber gaya. Tidak hanya 

dust, benda seperti dedaunan ikut terbang akibat terkena hempasan gaya dari 

mobil. Dan area yang terkena tumbukan dari mobil bukan merupakan aspal 

melainkan tanah, meskipun warnanya pada gambar terlihat mirip dengan 

warna aspal. Tipe tanah yang ada dalam footage tidak begitu dapat 

diketahui, namun pada permukaan tanah memiliki pasir-pasir dan juga 

kerikil kecil.  

 

Gambar 3.3. Footage mobil  

(Brainiac - Do heavy objects fall faster than light objects ? Aristotle vs Galileo) 

 

                                          

https://www.youtube.com/watch?v=AYz_K3mwq6A&t=26s
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- Analisis Referensi Ground Dust dalam Video Mobil yang dijatuhkan 

dari Ketinggian 

Pada video referensi footage yang benar-benar terjadi di dunia nyata ini 

merupakan video percobaan sebuah mobil yang diangkat menggunakan 

mesin dan dijatuhkan dari ketinggian. Akibat yang ditimbulkan adalah 

munculkan ground dust. 

Tabel 3.2. Analisis Ground Dust dari Video Mobil yang Dijatuhkan dari Ketinggian 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1. 

 

Bumper mobil mulai 

menyentuh tanah yang 

dipenuhi dengan debu, 

pasir serta dedauanan 

kering. 

2. 

 

Menurut Gilland, asap 

dapat tercipta akibat 

adanya hembusan 

angin menciptakan 

asap yang terbang 

sesuai dengan arah 

hembusan angin. 

Dalam kasus ini, arah 

gaya mobil 

menciptakan asap 

menyebar secara 

radial. Dan karena di 

sekitar posisi jatuhnya 

mobil terdapat 



29 

 

dedaunan kering, 

benda tersebut ikut 

terbang akibat 

hempasan mobil. 

3. 

 

Posisi partikel asap 

serta dedaunan masih 

melayang di atas 

tanah. Bagian asap 

yang jauh dari mobil 

juga menebal. 

 

4 

 

Partikel dan dedaunan 

yang awalnya 

melayang, mulai jatuh 

kembali ke tanah 

akibat adanya 

gravitasi. Asap yang 

muncul lama-

kelamaan menghilang 

dengan waktu yang 

sangat cepat. 

 

 

3.4.2. Acuan Shot 25 untuk Referensi Api Unggun 

- Animasi Firebending (Avatar: The Last Airbender) 

Berdasarkan animasi Avatar, animasi api lebih detail dibandingkan footage 

animasi sebelumnya. Dalam segi pewarnaan, menggunakan cell shading  

agar api terlihat bervolume dan juga menggunakan layer overlay sehingga 

api lebih bercahaya. Animasi ini tidak menggunakan outline. Pergerakan api 
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juga tidak kasar, cenderung halus dan dinamis. Berbeda dengan sumber 

acuan atau referensi dari api unggun asli, footage animasi ini tidak 

mengeluarkan partikel abu yang melayang-layang ke atas api unggun. 

 

 

Gambar 3.4. Animasi firebending 

(Animasi Avatar: The Last Airbender) 

 

 

- Analisis Referensi Api dalam Animasi Avatar The Last Airbender 

Animasi yang penulis gunakan kali ini berasal dari adegan Aang yang 

sedang berlatih untuk mengendalikan api. 
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Tabel 3.3. Analisis Api dari Avatar The Last Airbender 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1. 

 

Api mulai tercipta. Prinsip 

dasar animasi yang digunakan 

adalah anticipation. Raut 

wajah dari karakter Aang 

terlihat cemas ketika akan 

mengeluarkan api. 

2. 

 

Menurut Whitaker dan Halas, 

pergerakan api akan 

disebabkan oleh udara yang 

berada di sekeliling api. 

Udara yang terkena panasnya 

api akan menyebabkan 

pergerakan api ke atas.  

Prinsip dasar animasi yang 

digunakan disini adalah  

3. 

 

Api mulai membumbung, 

naik ke atas. Ada sedikit 

bagian bara api yang terlepas 

akibat pergeseran antara 

udara dingin dan panas. 

Adanya bara api yang keluar 

merupakan bentuk dari 

prinsip dasar animasi 

secondary action. 

Siklus yang terjadi 

selanjutnya kemudian 

berulang. 
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- Footage Bonfire 

Di dalam footage ini unggun ini, ukuran api unggun yang digunakan lebih 

besar daripada ukuran api unggun yang penulis rancang. Akan tetapi 

pergerakan api terlihat kasar dan tajam. Terdapat pula partikel abu hasil 

pembakaran benda yang terkadang terbang dan bentuk penyebaran abunya 

juga acak. Kondisi angin juga cukup besar sehingga arah api unggun 

mengarah ke kanan. Dalam api unggun yg kedua ini, bahan yang menjadi 

bahan pembakaran lebih sedikit sehingga partikel debu yang dihasilkan juga 

lebih sedikit.  

 

Gambar 3.5. Footage api unggun  

(Big Community Bonfire Night 2011 (Guy Fawkes Night) 

 

- Analisis Referensi Api dalam Footage Big Community Bonfire Night 

Dalam analisis ini, penulis akan menjelaskan proses terbentuknya asap yang 

diambil dari footage kedua mengenai sebuah komunitas yang sedang 

mengadakan api unggun di malam hari.  
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Tabel 3.4. Analisis Api dari Big Community Bonfire Night 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1. 

 

Api yang berkobar secara 

tajam. Menurut Whitaker dan 

Halas, Pergerakan udara 

dan api yang saling 

bersentuhan ini 

menyebabkan bentuk api 

yang cenderung berbentuk 

kerucut yang kasar, karena 

api secara bergerak secara 

terarah, naik dan turun.  

Timing dari animasi api 

cepat, karena pengaruh 

besarnya ukuran api.  

 

2. 

 

Menurut Whitaker dan Halas, 

pergerakan api akan 

disebabkan oleh udara yang 

berada di sekeliling api. 

Udara yang terkena panasnya 

api akan menyebabkan 

pergerakan api ke atas.  

3. 

 

Api mulai membumbung, 

naik ke atas. Ada sedikit 

bagian bara api yang terlepas 

akibat pergeseran antara 

udara dingin dan panas. 

Siklus yang terjadi 
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selanjutnya kemudian 

berulang. 

 

3.4.3. Acuan Shot 45 untuk Referensi Orbs Cahaya 

- Game Galaxy Angel 

Di dalam sebuah cuplikan animasi dari game Galaxy Angel, terdapat 

karakter bernama Vanilla H yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan 

luka. Referensi animasi yang penulis ambil memperlihatkan proses 

penyembuhan luka di tubuh Commander Tact Meyer oleh Vanilla H. 

Sebuah nanomachine yang dimiliki oleh Vanilla, berubah menjadi semacam 

orbs cahaya yang terbang menuju ke luka milik Tact dan 

menyembuhkannya. Timing dari animasi healing ini cenderung cepat. 

Apabila dibandingkan dengan tipe animasi pada referensi Brother Bear, 

perbedaan timing animasi keduanya disebabkan karena adanya perbedaan 

dalam penyampaian purpose atau maksud dalam adegan yang sedang 

berlangsung. 

 

Gambar 3.6. Animasi healing dari game Galaxy Angel 

(Game Galaxy Angel) 
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- Analisis Referensi Healing Light dari Animasi Game Galaxy Angel 

Penulis akan menjelaskan bagaimana sebuah proses penyembuhan di dalam 

game Galaxy Angel bekerja. Penulis menggunakan footage ini karena 

pergerakan  penulis memiliki kesamaan dalam hal pergerakan. Timing dari 

animasi healing ini cenderung cepat membuat penulis mengambil 

pergerakan nanomachine sebagai salah satu referensi dalam membuat 

animasi efek orb. 

Refensi animasi yang penulis ambil memperlihatkan proses 

penyembuhan luka di tubuh Commander Tact Meyer oleh Vanilla H. 

Sebuah nanomachine yang dimiliki oleh Vanilla, berubah menjadi semacam 

orbs cahaya yang terbang menuju ke luka milik Tact dan 

menyembuhkannya. Dalam analisis ini, penulis akan mendeskripsikan 

proses terbentuknya healing light yang diambil dari footage dari game 

Galaxy Angel 

Tabel 3.5. Analisis Orbs dari Game Galaxy Angel 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1 

 

Pada tahap ini terdapat 

penggunaan prinsip dasar 

staging, dimana terdapat Vanilla 

dan Nanomachine yang bersiap 

untuk menyembuhkan 

pasiennya. 
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6 

 

Terdapat prinsip dasar animasi 

berupa anticipation dimana 

Nanomachine sedang 

mengalamai proses berubah 

bentuk menjadi sebuah cahaya 

untuk menyembuhkan. 

18 

 

Terdapat prinsip dasar animasi 

berupa arcs atau lengkungan.  

24 

 

Cahaya nanomachine terbang 

dengan tempo yang cukup cepat 

menuju ke bagian tubuh yang 

luka. Yakni pada bagian tangan. 

30 

 

Bagian kepala hingga ekor dari 

cahaya nanomachine  

berkumpul ke satu bagian, yaitu 

tangan yang luka. Kemudian 

muncul sphere yang berfungsi 

untuk memberikan healing 

kepada pasien. 
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35 

 

Ukuran sphere semakin besar 

dan memiliki bagian pendaran 

cahaya yang kemudian 

menyelimuti tangan yang 

terluka. 

40 

 

Tingkat glow atau pendaran 

cahaya yang dikeluarkan oleh 

sphere semakin besar. Sehingga 

warna sphere  terlihat sangat 

solid. 

43 

 

Ukuran sphere tetap, tidak 

kembali ke posisi awal ataupun 

bertambah besar. Hanya saja, 

tingkat transparansi dari sphere 

kemudian semakin menipis dan 

kemudian hilang. 

48 

 

Terdapat sisa-sisa residual 

energi cahaya hasil 

penyembuhan. 

 

- Animasi Brother Bear 

Di dalam animasi Brother Bear, orbs yang terbang memiliki ekor yang 

mengikuti arah gerak orbs. Kumpulan orbs ini memiliki persamaan gerak 
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seperti asap yang tipis, namun bercahaya. Namun terdapat juga unsur dari 

air di dalamnya. Gerakannya cenderung stabil seperti garis yang panjang. 

Animasi orbs yang muncul di Brother Bear menggunakan sedikit outline 

terutama pada bagian ekor yang muncul dari orbs yang terbang. Timing 

animasi yang muncul di dalam animasi orbs tergolong lambat.  

Gambar 3.7. Animasi orbs dari Brother Bear 

(Animasi Brother Bear) 

 

- Analisis Referensi Orbs dari Animasi Brother Bear 

Penulis akan menjelaskan bagaimana sebuah orbs bergerak menurut 

referensi animasi Brother Bear. Adegan yang dipakai adalah adegan adanya 

Spirit yang datang untuk memperingatkan Karakter Utama. Bentuk dari 

para “spirit” ini sama seperti Aurora yang merupakan sebuah fenomena 

berupa pendaran cahaya di langit yang muncul di langit akibat adanya 

pembelokan partikel angin matahari oleh magnetosfer ke arah kutub bumi 

dan kemudian bereaksi dengan molekul di atmosfer. Sesuai dengan teori 
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yang dikatakan oleh Einadottir (2017) sebuah fenomena Aurora seringkali 

terlihat di langit bumi bagian utara (Northern Lights/Aurora Borealis) dan 

langit pada bumi bagian selatan (Southern Lights/Aurora Australis), 

berpusat pada bagian magnet kutub bumi serta berbentuk cenderung tidak 

teratur dan oval.  

Tabel 3.6. Analisis Orbs dari Animasi Brother Bear 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Frame Gambar Deskripsi 

1. 

 

Orbs melayang mendekati 

karakter. Bentuk dasar dari 

orbs adalah bulat. Namun 

karena bersifat sama seperti 

asap, bentuk dari inti orbs 

berubah-ubah dan ketika 

terbang melayang, orbs akan 

meninggalkan semacam ekor 

yang akan mengikuti 

pergerakan inti orbs. Namun 

tingkat transparansi dari 

warna ekor ini tidak setinggi 

transparansi dari inti orbs.  

Wujud pada orbs yang 

muncul memiliki kesan 

seperti air. 
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2. 

 

Orbs bergerak secara dinamis 

dengan timing yang lambat. 

Pergerakan dari orbs yang 

melayang dengan lambat ini 

meninggalkan jejak seperti 

ekor di sepanjang jalur 

melayangnya orbs. 

3. 

 

Prinsip dasar animasi yang 

diterapkan di dalam shot 

animasi ini adalah slow-in 

dan slow-out. Dan dengan 

adanya pergerakan animasi 

dalam shot ini secara slow-in  

dan slow-out menyebabkan 

animasi tersebut tidak datar. 

4. 

 

Berbeda dengan sifat dari 

asap yang akan menghilang 

dengan cepat, di animasi 

Brother Bear jejak yang 

ditinggalkan oleh orbs 

tidak segera menghilang. 

Ini merupakan bentuk dari 

prinsip dasar animasi yakni 

exaggeration, karena di 

dalam referensi video 

referensi asap rokok, 

umumnya asap perlahan-

lahan akan segera 

menghilang sedangkan di 

dalam animasi orbs di 

Brother Bear, ekora dari 
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orbs bahkan tidak 

menghilang.  

 

3.5. Proses Perancangan & Eksperimen 

Di dalam sub bab ini, terdapat penjelasan dan penjabaran konsep dan proses 

perancangan visual effect ground dust, api dan orbs. 

3.5.1. Konsep Visual Effect Ground Dust pada Shot 17 

Pada shot 17, terdapat visual effect ground dust yang memiliki konsep sebagai 

animasi visual efek yang berfungsi melengkapi adegan yang terjadi dalam shot. 

Latar waktu yang ada pada shot 17 terjadi pada pagi hari. Di dalam shot 17, adegan 

yang terjadi adalah tokoh Kumba menjejakkan kakinya ke tanah. Tindakan ini 

dilakukan untuk menakuti anak-anak nakal yang sedang melempari Aina dengan 

batu.  

Untuk jenis tanah yang digunakan adalah jenis tanah entisol yang 

merupakan hasil pelapukan dari material letusan gunung berapi seperti debu, pasir, 

lahar dan lapilli. Entisol adalah salah satu jenis tanah yang memiliki kandungan 

bahan organic rendah dan teksturnya didominasi pasir. Tanah entisol memiliki 

konsistensi yang mudah lepas dan peka terhadap erosi tanah. Area persebaran tanah 

berjenis entisol terdapat di sekitar gunung berapi seperti Jogjakarta dan daerah Jawa 

lainya yang memiliki gunung berapi.  
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- Proses Perancangan Visual Effect Ground Dust pada Shot 17 

Untuk menemukan dan mencapai hasil akhir berupa ground dust visual 

effect yang sesuai dengan kemauan penulis, penulis harus membuat 

beberapa opsi atau alternatif. Dari beberapa alternatif tersebut, penulis 

kemudian memilih opsi yang paling mendekati atau sesuai dengan referensi 

yang telah diambil, yakni referensi dari animasi Avatar The Legend of Aang 

dan juga referensi dari mobil yang dijatuhkan dari ketinggian. 

Pada alternatif yang pertama, ground dust visual effect yang dibuat 

masih kurang sesuai dengan referensi karena warna terlalu yang digunakan 

terlalu gelap dan pekat. Warna asap lebih terlihat seperti asap ledakan. 

Meskipun begitu, arah pergerakan yang digunakan telah sesuai yakni 

dengan referensi yang penulis dapatkan, yakni bergerak meluas secara 

radial. Partikel debu di tanah terkena hempasan energi yang muncul akibat 

tumbukan kaki dengan permukaan tanah.  

 

Gambar 3.8. Alternatif 1 visual effect ground dust dalam shot 17 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)  
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 Penulis kemudian menciptakan alternatif kedua, dimana warna dari 

ground dust  yang muncul sesuai dengan environment yang ada. Pewarnaan cell 

shade juga tetap digunakan. Pada alternatif kedua ini, terlihat bahwa ground dust 

yang muncul terlihat lebih bervolume.  

 

Gambar 3.9. Alternatif 2 visual effect ground dust dalam shot 17 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pergerakan dari ground dust yang penulis rancang adalah sebagai berikut. 

Dimulai dari adanya sebuah keyframe awal yang berada dalam pose kaki Kumba 

yang akan bergerak menghentakkan kaki ke tanan berjenis entisol. Tanah entisol 

yang memiliki tipe yang berpasir dan sedikit kering akan terkena dampak dari 

benturan energi kaki Kumba. Kemudian benturan energi kaki Kumba yang turut 

membawa angin akan membuat pasir-pasir di permukaan tanah entisol menjadi 

terbang dan naik ke atas selama beberapa saat. Hal tersebut menyebabkan 

timbulnya asap. Selanjutnya, butiran pasir yang “terdorong” ke atas oleh angina 

dari hentakan kaki Kumba, akhirnya perlahan-lahan jatuh kembali ke tanah. 

Ukuran asap yang terdorong dan terpisah ini kemudian berubah semakin kecil dan 

menghilang.  
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Gambar 3.10. Sketsa perancangan visual effect api unggun dalam shot 17 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

3.5.2. Konsep Visual Effect Api Unggun pada Shot 25 

Pada shot 25, terdapat visual effect api unggun, konsep yang dibuat adalah 

memunculkan animasi pergerakan api unggun yang terlihat natural. Api unggun ini 

dibuat oleh Kumba dengan menggunakan kayu dari pohon yang tumbuh di daerah 

sekitar gua Kumba.  

Latar waktu yang ada pada shot 25 terjadi pada waktu malam. Tokoh 

Kumba menciptakan api unggun di dalam gua tempat tinggalnya sebagai alat bantu 

dalam menghilangkan udara dingin sekaligus menjadi alat penerangan. Adegan 

yang ada pada shot 25 adalah Kumba menumbuk tanaman-tanaman herbal untuk 

dioleskan ke luka Aina. 
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- Proses Perancangan Visual Effect Api Unggun pada Shot 25 

Sketsa awal model api unggun yang penulis rancang mengalami perbedaan 

pada cara pewarnaan. Penulis awalnya menggunakan soft brush, sementara 

animasi yang kelompok penulis rancang akhirnya memutuskan untuk 

mengganti style pewarnaan menjadi cellshade yang menggunakan jenis 

hard brush. Selain itu, dalam model rancangan api unggun yang pertama 

ini, penulis masih belum menyertakan benda yang digunakan sebagai alat 

pembakaran, seperti kayu, daun, ranting pohon atapun benda-benda lainnya. 

Gambar 3.11. Alternatif 1 visual effect api unggun dalam shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Sketsa api unggun berikutnya yang penulis rancang menggunakan 

warna api yang berwarna kuning. Hal ini kurang sesuai karena latar waktu 

yang digunakan adalah malam hari. Dan berdasarkan referensi video yang 

penulis dapatkan, dapat dilihat bahwa warna api unggun cenderung 

berwarna oranye kemerahan dan pada bagian tengah api berwarna kuning. 
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Sementara itu, warna api yang penulis gunakan hanya menggunakan 1 

warna yakni kuning serta dalam pengerjaannya penulis menggunakan efek 

yang mengatur tebal atau tipisnya brush yang biasa disebut sebagai opacity. 

 

Gambar 3.12. Alternatif 2 visual effect api unggun dalam shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada alternatif ketiga, penulis mengubah bentuk dari api unggun 

menjadi berwarna oranye dan inti api menjadi kuning. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan kesan agar api tidak terlihat flat dan lebih bervolume. 

Alternatif ini masih belum cukup sesuai dengan referensi yang penulis 

dapatkan karena masih belum detail. Kurangnya pendaran cahaya yang turut 

bergerak di sekitar api serta abu yang tercipta dari hasil pembakaran masih 

belum penulis masukkan.  
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Gambar 3.13. Alternatif 3 visual effect api unggun dalam shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada alternatif keempat, penulis menciptakan sebuah animasi api unggun 

yang telah ditambahkan dengan detail-detail seperti adanya abu-abu yang terbang 

di atas api unggun, serta pendaran cahaya yang menunjukkan panas dari api 

unggun.  

 

Gambar 3.14. Alternatif 4 visual effect api unggun dalam shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pergerakan dari api unggun yang penulis rancang adalah sebagai berikut. 

Dimulai dari adanya sebuah keyframe awal yang berada dalam pose bergerak 

secara dinamis. Kemudian inti api yang berada di dasar api unggun yang menuju 
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ke atas atau puncak akibat adanya perbedaan suhu api dengan suhu udara di dalam 

gua pada saat malam hari. Selanjutnya, inti api yang sudah berada di atas akibat 

“terdorong” oleh perbedaan suhu, akhirnya terpisah dari badan api. Ukuran api 

yang terdorong dan terpisah ini kemudian berubah semakin kecil dan menghilang. 

Kemudian terjadilah pengulangan gerakan dimana inti api yang berada di bagian 

dasar terdorong ke atas dan melakukan gerakan yang berulang. 

 

Gambar 3.15. Sketsa perancangan visual effect api unggun dalam shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

  

- Penggunaan Software di Shot 25 

Untuk menghasilkan bentuk jelaga hasil bakaran kayu yang muncul dari api 

unggun, penulis menggunakan software After Effect. Namun, untuk 

pembuatan api unggun, penulis menggambar api unggun per keyframe 

menggunakan software Clip Studio Paint. 
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Awalnya, penulis membuat sebuah solid layer berwarna deep 

orange. Kemudian penulis memasukkan efek CC Particle World. Jenis 

physics animation yang digunakan adalah fire. Karena abu atau jelaga 

memiliki berat yang sangat ringan, penulis kemudian mengubah gravity 

yang ada menjadi 0.090 sehingga pergerakan jelaga akan bergerak ke atas. 

Jelaga juga tidak selalu muncul setiap saat, sehingga penulis 

menganimasikan birth rate di frame 1 sebesar 1.2 dan menjadi 0.0 di frame 

29. Untuk bagian velocity atau kecepatan, penulis menetapkan nilai sebesar 

0.16, sehingga pergerakan abu tidak terlalu cepat. 

Untuk bagian tipe partikel yang digunakan dalam abu, penulis 

menggunakan tipe Darken&Faded Sphere karena bentuk tersebut paling 

mendekati dengan referensi api unggun yang penulis gunakan. 

Dalam membuat pendaran cahaya yang berasal suhu dan nyala api 

unggun, penulis menggunakan duplikat dari api yang telah penulis 

animasikan, kemudian diberikan efek fill dan diubah warnanya menjadi 

lebih cerah dari warna api yang pertama kali dibuat. Penulis juga 

menggunakan efek fast blur agar mendapatkan kesan pendaran cahaya. 

Selanjutnya, pendaran cahaya yang penulis kerjakan, kemudian digandakan 

dan diberikan efek fill dengan warna yang lebih muda lagi.  
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Gambar 3.16 Parameter CC Particle World 1 pada Shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 3.17 Parameter CC Particle World 2 pada Shot 25 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 
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3.5.3. Konsep Visual Effect Orbs pada Shot 46 

Dalam shot 46, terdapat visual effect orbs. Konsep dari munculnya animasi orbs 

tersebut adalah untuk melambangkan sisa-sisa energi serta jiwa dari Kumba setelah 

ia meninggal. Penulis memperoleh sebuah referensi mengenai makna orb sebagai 

perlambangan jiwa atau energi dari sebuah animasi berjudul Brother Bear. Dalam 

animasi tersebut, “jiwa” atau “sisa energi” karakter yang telah meninggal akan 

melayang ke atas langit, bersatu dengan jiwa lainnya.  

Dalam orbs yang penulis rancang dalam animasi Dewaraksa, orbs dari 

Kumba mampu untuk memberikan penyembuhan terhadap mata Aina. Dalam hal 

ini, penulis mengambil contoh dari animasi dalam game series Galaxy Angel. Di 

dalam animasi tersebut terdapat karakter bernama Vanilla H yang memiliki 

kekuatan untuk menyembuhkan luka menggunakan nanomachine miliknya. Dan 

untuk melakukan penyembuhan, nanomachine harus mengubah dirinya menjadi 

bentuk orb cahaya. 

 Referensi konsep yang lain adalah “spirits” dalam animasi Brother Bear. 

Para Spirits yang muncul dari cahaya Aurora dalam animasi Brother Bear memiliki 

beberapa kemampuan. Salah satunya adalah mereka menciptakan, mempengaruhi, 

serta mengubah makhluk hidup sesuai dengan kehendak mereka, para Spirits.  

Adegan yang muncul dalam shot 46 berawal dari Aina yang telah dikelilingi 

oleh beberapa orbs yang terbang perlahan, mendekati dan memutari Aina. Orbs 

tersebut kemudian semakin mengecil dan menghilang, namun memberikan efek 

penyembuhan bagi mata Aina sehingga ia dapat melihat.  
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- Proses Perancangan Visual Effect Orbs pada Shot 46 

Sketsa awal yang penulis kerjakan masih sangat sederhana, yakni berupa 

goresan soft brush dengan tingkat transparansi yang rendah dalam mode 

luminosity yang terbang mengelilingi Aina. Hal ini masih kurang sesuai 

dengan konsep pengarang karena baik dalam pergerakan animasi serta 

warna yang dipakai, semuanya masih flat, terlalu sederhana. Prinsip animasi 

slow in ataupun slow out harus diterapkan sehingga pergerakan tidak datar. 

Untuk segi pewarnaan, warna yang digunakan dalam rancangan yang 

pertama dapat digunakan kembali pada rancangan yang kedua, namun 

setidaknya penulis harus menggunakan tint atau shade dari warna dasar 

sehingga warna orbs tidak terlalu datar.  

 

 

Gambar 3.18. Alternatif 1 visual effect orbs dalam shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis kemudian membuat alternatif kedua untuk animasi visual 

effect orbs. Pada opsi kedua ini, penulis menggunakan berbagai jenis brush 
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serta menggunakan palet warna putih dan kuning muda. Namun, opsi kedua 

ini tidak memiliki kecocokan dengan animasi yang penulis kerjakan, yakni 

dalam segi style pewarnaan. Selain itu, kontras warna yang diinginkan 

masih belum tercapai. Warna kuning dan putih yang ada dalam opsi orbs 

kedua masih terlihat menyatu.  

 

Gambar 3.19. Alternatif 2 visual effect orbs dalam shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Selanjutnya penulis membuat alternatif ketiga untuk animasi visual 

effect orbs dengan menggunakan program After Effect. Penulis dapat 

menciptakan kontras yang sebelumnya belum begitu kelihatan dalam kedua 

opsi sebelumnya. Bentuk dan pergerakan orb yang penulis inginkan telah 

tercapai, namun pada alternatif ketiga ini, penulis masih merasa ada hal 

yang kurang tepat dengan referensi animasi yang didapat. Pada bagian atau 

adegan penyembuhan, animasi yang penulis buat masih kurang terlihat dan 

proses penyembuhan oleh orb yang penulis ciptakan masih terlalu cepat. 

Warna dari orb juga masih terlalu solid, berbeda dengan referensi Brother 

Bear yang tingkat pewarnaannya tidak terlalu solid. 
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Gambar 3.20. Alternatif 3 visual effect orbs dalam shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)  

Penulis kemudian menciptakan sebuah bentuk animasi orbs yang 

lain. Di dalam alternatif keempat ini, penulis memperlambat adegan 

penyembuhan mata Aina dan menurunkan tingkat transparansi orb agar 

tidak terlalu solid. 

 

Gambar 3.21. Alternatif 4 visual effect orbs dalam shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pergerakan dari orbs yang penulis rancang adalah sebagai berikut. Dimulai 

dari adanya sebuah keyframe awal yang menunjukkan pergerakan orbs secara  yang 

berada di garis lengkung pertama. Dari situ, orb akan terbang melayang sesuai 



55 

 

dengan arah anak panah. Kemudian pada garis lengkung kedua, orb akan terbang 

melayang ke atas sesuai dengan arah anak panah di garis 2, dan menghilang masuk 

ke dalam mata Aina di titik 3. Di dalam titik ketiga, terjadi proses healing dari orb 

yang kemudian menyembuhkan mata Aina. Penulis merancang pergerakan orb ini 

sesuai dengan adanya referensi dari pergerakan dalam kedua contoh animasi di 

Brother Bear dan juga Galaxy Angel. Dalam kedua referensi yang penulis dapat, 

memiliki kesamaan yakni arah pergerakan orb yang cenderung bergerak 

melengkung dan dinamis. 

 

Gambar 3.21. Sketsa perancangan visual effect orbs dalam shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

  

- Penggunaan Software di Shot 46 

Untuk menghasilkan bentuk orb dalam After Effect, penulis menggunakan 

line yang kemudian diatur ukuran ketebalannya. Kemudian penulis 

memasukkan trim paths dan mengatur pergerakannya. Penulis juga 

menggunakan wiggle paths untuk menciptakan efek orb yang terlihat 
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bergetar sehingga pergerakan orb tidak terlalu sederhana. Agar efek 

pergerakan seperti air dapat lebih dimunculkan, penulis juga menggunakan 

efek ripple. 

Berdasarkan referensi-referensi yang telah penulis dapatkan, sebuah 

orb umumnya memiliki warna biru. Namun karena environment yang 

berada di belakang orb sudah memiliki warna biru, penulis memutuskan 

untuk mengganti warna orb menjadi warna kuning cerah (#F8E474). Untuk 

menciptakan kesan ekor orb yang mengecil, penulis mengatur dan 

menganimasikan size dan detail dari tiap-tiap orb yang bergerak. Pada 

umumnya, orb juga memiliki pendaran cahaya, sehingga penulis 

menggunakan efek glow. 

Selain itu, warna yang muncul di orb umumnya menggunakan 2 

jenis warna. Untuk mewujudkannya, penulis menggandakan line yang telah 

dibuat kemudian mengubah warna line yang paling atas menjadi putih dah 

mengubah ukurannya menjadi lebih kecil dari line yang berada di bawah. 

Parameter ini kemudian penulis gandakan ke line yang lainnya. Perbedaan 

yang ada dalam tiap line hanyalah ukuran dari stroke yang muncul. Di akhir, 

penulis juga menggunakan efek glow agar tampilan orb menjadi lebih 

bercahaya. 
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Gambar 3.23 Parameter orb pada shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

Di dalam menciptakan sphere yang berisi partikel-partikel 

berbentuk garis lurus, penulis menggunakan gabungan dari 3 

bentuk lingkaran yang memiliki tingkat transparansi yang 

berbeda. 3 bentuk lingkaran tersebut penulis satukan menjadi 

sebuah pre-compose. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

penulis untuk menganimasi 3 objek tersebut. Setelah disatukan, 

penulis memberikan efek CC Light Rays supaya ketiga objek 

tersebut bisa terlihat lebih bersinar. Hal yang dianimasikan 

penulis pada tahap selanjutnya adalah menganimasikan 

intensitas cahaya yang dihasilkan beserta radiusnya. Di akhir, 

penulis juga menganimasikan position, scale serta opacity dari 

objek yang telah di pre-compose. 
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Gambar 3.24 Parameter light rays pada shot 46 

(Sumber: Dokumentasi Penulis) 

  


