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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam pembuatan rancangan visual effect hujan, penulis akan menjabarkan 

gambaran umum mengenai proyek 3D animasi yang sedang dilakukan.  

Proyek yang sedang penulis kerjakan merupakan sebuah karya berupa 3D 

animasi berjudul “Sound of Rain”. Animasi ini merupakan sebuah animasi tentang 

ojek payung yang berusaha menolong seorang ibu untuk bertemu dengan 

anaknya. Animasi ini berdurasi 6 menit 30 detik, dengan mengambil konsep Kota 

Tua, Jakarta sebagai timeline dan lokasi kejadian. Proyek dikerjakan berkelompok 

dengan jumlah anggota sebanyak 4 orang. Penulis membahas mengenai visual 

effects dan anggota lain membahas mengenai shot, karakter dan lighting. 

Penulis menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan memakai panduan 

berupa buku, jurnal akademik, serta jurnal penelitian yang sesuai dengan tema 

bahasan penulis tentang visual effect. Penulis juga menggunakan video reference 

baik buatan sendiri maupun milik orang lain berupa hasil rekaman yang 

menunjukan sifat-sifat hujan, genangan air, dan cipratan sekaligus interaksinya 

dengan lingkungan. 
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3.1.1. Sinopsis 

Eza, bocah 13 tahun yang bekerja sebagai ojek payung untuk menafkahi 

keluarganya di stasiun kereta api Kota Tua. Saat beristirahat, ia bertemu dengan 

Mia, seorang pegawai kantor 42 tahun di sebuah halte. Mia pun menjadi pengguna 

jasa Eza.  

Sandra, seorang gadis broken home yang berumur 17 tahun, melihat 

ucapan ulang tahun dari teman-temannya. Namun, tidak ada ucapan dari ibu 

kandungnya Mia. 

Eza dan Mia berjalan di alun-alun Kota Tua. Eza melindungi Mia dari air 

hujan. Mia yang terlihat murung selama perjalanan, mulai terbuka, dan tersenyum.  

Sesampai di tujuan, Mia mengetuk pintu sebuah rumah dan disapa oleh 

ekspresi terkejut Sandra. Mia memberikan sebuah kotak yang ia genggam erat 

selama perjalanan. 

Sandra menolak Mia dan menutup pintu rumahnya dengan emosi. Mia 

mulai mengeluarkan air mata dan berjalan pergi sesudah menaruh kotak tersebut 

di depan rumah Sandra.  

Eza yang menyaksikan momen tersebut memutuskan untuk 

menyembuhkan hubungan antar mereka berdua. Eza menemui Sandra, 

menamparnya, lalu memberikan kado dari Mia. 

Kotak yang berisi kue ulang tahun itu membuat Sandra mulai sadar bahwa 

di dalam lubuk hatinya, ia masih menyayangi ibunya dan begitu pula sebaliknya.  
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Sandra dan Eza pun bergegas mengejar Mia. Saat Mia dan Sandra bertemu, 

keduanya berpelukkan di tengah kehujanan. Eza memungut payungnya lalu 

tersenyum. 

 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam pengerjaan tugas akhir 3D animasi berjudul “Sound of Rain” ini, penulis 

bekerja secara berkelompok dengan jumlah anggota 4 orang. Penulis berperan 

sebagai seorang VFX artist yang menangani seluruh VFX yang terdapat dalam 

animasi beserta editing dan compositing-nya. Namun, penulis memfokuskan 

penelitian dan proses perancangan untuk membuat VFX hujan dan air dalam 

animasi. 

Selain itu, penulis juga mengerjakan storyboard & script dengan salah 

satu anggota, keseluruhan rig & skin, clean-up artist, editing & compositing, serta 

berperan sebagai produser dalam kelompok. 

 

3.1.3. Peralatan 

Proses pengerjaan VFX dalam animasi 3D berjudul “Sound of Rain” akan 

difokuskan perancangannya dalam software Autodesk 3Ds Max, Autodesk Maya, 

Realflow, dan Unity. Efek hujan dan cipratan air akan dikerjakan dari awal dengan 

menggunakan Autodesk 3Ds Max. Untuk aliran air dari gedung-gedung, selokan 

dan air sungainya menggunakan Autodesk Maya dan Realflow dikarenakan render 

time dan skala air yang cukup besar. 
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Setelah dirender, untuk editing dan compositing penulis menggunakan 

software Fusion 9.0 dan Adobe After Effects sebagai basis dari tahap editing dan 

compositing. 

 

3.1.4. Storyboard 

Dikarenakan penggunaan visual effect yang terdapat di dalam keseluruhan film 

“Sound of Rain” terkhususnya hujan, penulis memilihnya menjadi 3 shot yang 

menunjukan adegan hujan. Dalam penulisan ini, shot yang akan dibahas adalah 

scene 1 shot 01 simulasi air hujan mengalir dari atap, scene 5 shot 01 simulasi air 

sungai mengalir, dan scene 7 shot 11 efek air hujan yang akan ditampilkan dalam 

storyboard sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1. Storyboard scene 1, 5 dan 7 (atas kiri ke kanan bawah secara horizontal) 

 (sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.2. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan 2 jenis metode dalam pengerjaannya untuk mendapatkan 

hasil yang diharapkan, yaitu: studi pustaka dan observasi. Penulis menggunakan 

sistem penelitian kualitatif dan penulis menitik beratkan pada kualitas dari hasil 

observasi. Penulis melakukan penelitian menggunakan berbagai bantuan, baik itu 

berupa bentuk fisik maupun digital yang kemudian penulis seleksi kembali 

kualitas dan keakuratannya dengan penelitian studi pustaka dan observasi penulis.  

 

3.3. Tahapan Kerja 

Penulis memulai proses tahapan kerja dengan memikirkan ide dan konsep terlebih 

dahulu. Bagaimanakah ceritanya berjalan, angle camera & shotnya, texture, dan 

perencanaan lainnya yang dapat menampilkan sebuah adegan yang menarik. Dari 

sana penulis berpikir untuk mengatur penempatan, jenis-jenis, dan durasi VFX 

yang hendak digunakan. Kemudian pemilihan media dan tahapan riset yang akan 

dilakukan. 

 Penulis melakukan riset melalui studi pustaka menggunakan teori-teori 

dari buku suntingan James A. Okun (2010), Beanne (2012), dan Byrne (2009) 

sebagai dasar dari proses perancangannya yang kemudian diterapkannya ke dalam 

shot-shot yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap shot dirancang sedemikian 

rupa mengikuti referensi yang telah tersedia sampai terlihat visualnya. Kemudian, 

penulis membuat dan mentukan desain final yang telah sesuai dengan batasan 

masalah dan preferensi penulis yang akhirnya akan menjadi bahan analisa. 

Perancang VFX Water..., Daniel Yanto, FSD UMN, 2018



38 

 

 Untuk media, penulis memilih menggunakan 3D VFX sebagai media 

utama menggunakan software Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, Realflow, dan 

Unity 2017. Kemudian 2D VFX sebagai media tambahan dalam bagian editing 

dan compositing menggunakan software Fusion 9.0 dan Adobe After Effcets. 

 

Gambar 3.2. Skematika Perancangan 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.4. Acuan 

Dalam pengerjaannya, penulis menggunakan banyak foto, sketsa, dan video 

reference lainnya yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan hasil visual 

yang hendak dicapainya. Namun, penulis melakukan pengerucutan dengan 

menyeleksi kualitas dari hasil referensi acuan yang telah didapatnya. Acuan-acuan 

tersebut akan dijabarkan dan dijelaskan lebih mendetial ke dalam pembagian 

ranah masing-masing shot, sebagai berikut: 

 

3.4.1. Acuan Scene 1 Shot 01 : Simulasi air hujan mengalir dari atap. 

Pada Scene 1 shot 01 memvisualisasikan adegan establish shot yang di mana 

menunjukan kota yang sedang hujan, diperkuat dengan air hujan yang mengalir 

dari atas atap gedung. Shot yang digunakan adalah Long Shot guna menunjukan 

interaksi antara hujan dengan environment sekitarnya. Penulis dalam 

pengamatannya berusaha mendapatkan target yaitu memahami gerakan air di atas 

atap. 

Penulis mencoba menggunakan referensi dari rekaman footage dari dunia 

nyata untuk melihat bagaimana reaksi antara hujan dengan environment 

sekitarnya. Dari gambar kita dapat melihat hujan yang cukup lebat bersentuhan 

dengan atap rumah yang terbuat dari besi/seng. 
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Gambar 3.3. Penampakan hujan dari atas atap, 2016 

(https://www.youtube.com/watch?v=mltbKyCjob8, 2016) 

 

Selain itu penulis juga menggunakan film live action untuk melihat 

bagiaman cara hujan dirancang untuk dapat mendukung suasana dalam sebuah 

film. 

 

Gambar 3.4. Film “My Rainy Days / Tenshi no Koi”, 2009 

 (https://www.youtube.com/watch?v=eQAbNA4ZyRs, 2011) 
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3.4.2. Acuan Scene 5 shot 01 : Simulasi air sungai mengalir. 

Pada scene 5 shot 01 memvisualisasikan sebuah adegan dimana Eza dan Mia 

sedang berjalan di sebuah jembatan di tengah kota.  Penulis memfokuskan pada 

aliran air di bawah jembatan ketika sedang hujan. Jenis shot yang digunakan 

adalah Long Shot, guna mendapatkan esensi ketenangan di tengah hujan ketika 

Eza dan Mia sedang berisitirahat sejenak. Penulis menargetkan untuk 

mendapatkan sistem pergerakan aliran air dalam referensi ini. 

 

Gambar 3.5. Footage aliran sungai saat hujan, 2014 

 (https://www.youtube.com/watch?v=WeQ3gZNg6uY, 2014) 

 

 

3.4.3. Acuan Scene 7 Shot 11 : Efek air hujan. 

Pada scene 7 shot 11 merupakan adegan akhir / konklusi dari film. Disinlah 

penulis ingin menunjukan target dari hasil penelitiannya yaitu untuk 
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memvisualisasikan visual effect hujan yang dapat mendukung terbentuknya 

suasana dengan fokus target untuk mendapatkan gerakan partikel, suara, serta 

timing dalam referensi ini. Pada scene ini terlihat Mia dan Sandra yang bertemu 

kembali dan berpelukan di tengah lampu merah. 

 

 

Gambar 3.6. Footage hujan di lampu merah, 2017 

 (https://www.youtube.com/watch?v=OF8SJzthlFk, 2017) 

 

3.5. Analisis Acuan 

Hanya dengan melihat saja tidak cukup bagi penulis untuk memakai acuan 

referensi yang telah didapatkan. Penulis melakukan penelitian mendalam dengan 

melakukan breakdown pada masing-masing footage untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik yang penulis bisa dapatkan untuk menjadi se-believeable mungkin. 
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Penjabaran dan detailnya akan dijelaskan kedalam ranah shot masing-masing, 

sebagai berikut: 

 

3.5.1. Analisis Acuan VFX untuk Scene 1 shot 01 : Simulasi air hujan 

mengalir dari atap. 

Dalam analisis ini penulis akan menjelaskan proses air yang mengalir dan 

berbenturan dengan atap gedung melalui footage rekaman yang didapatkan oleh 

penulis. 

 

Tabel 3.1. Analisa acuan dari video Heavy Rain and Thunder on a metal roof storage 

shed. Actual rain UHD video. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mltbKyCjob8&t=1800s) 

 

Time Gambar Deskripsi 

28:35 

 

Pada awal-awal terlihat 

hujannya deras dan menyebar 

kesegala arah. Tercipta asap, 

cipratan-cipratan, dan terlihat 

air mengalir. Suaranya pun 

terdengar ribut, namun 

menenangkan. 
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28:35 

 

Air mulai terlihat berkumpul di 

ujung atap. Di tambah dengan 

aliran dari ujung atas atap.  

28:36 

 

Air semakin menggumpal 

seolah-olah hendak jatuh. 

Beberapa sudah menetes. 

28:37 

 

Air terciprat pecah terkena 

tabrakan dari hujan di atasnya. 

Efek cipratan yang diberikan 

membuat air bertebaran. 

Seolah-olah tercipta partikel 

air lain dari 1 titik air. 

28:37 

 

Sisa-sisa air yang telah 

terciprat terus mengalir. 

Hingga beberapa saat kembali 

menggumpal. 
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28:38 

 

Air kembali melalui proses 

yang sama. Proses hujan di 

atap gedung ini looping hingga 

hujan redah. Setiap perubahan 

membuat dampak pada titik 

cipratan air hujan lainya. 

 

Proses hujan pada atap mengalami proses looping yang berkelanjutan, 

namun tidak selalu pada titik yang sama. Lalu aliran air yang dihasikan tidak 

separah yang penulis pikirkan. 

 

3.5.2. Analisis Acuan VFX untuk Scene 5 shot 01 : Simulasi air sungai 

mengalir. 

Pada analisis ini, penulis akan menjelaskan mengenai proses air yang mengalir di 

bawah jembatan ketika sedang hujan melalui footage yang penulis dapatkan.  

Footage yang penulis dapatkan merupakan sifat nyata dari air yang mengalir 

ketika sedang hujan. 
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Tabel 3.2. Analisa acuan dari video Heavy rain on river in slow motion 500 fps 

(https://www.youtube.com/watch?v=WeQ3gZNg6uY) 

 

Time Gambar Deskripsi 

00:00 

 

Awal-awalnya, air terlihat 

masih sedikit tenang dan 

curah air stabil. 

00:02 

 

Perlahan-lahan kabut 

bertambah tinggi dan lebat, 

seiring dengan curah hujan.  

00:05 

 

Curah hujan naik, 

menandakan hujan sedang 

deras, dikala hujan deras, 

muncullah angin yang 

menciptakan gelombang. 

Gelombang terlihat cukup 

tinggi. 
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00:06 

 

Gelombang terlihat bergerak 

kesana kemari mengikuti 

gerakan dari arah angin saat 

itu terjadi. 

 

3.5.3. Analisis Acuan VFX untuk Scene 7 shot 11 : Efek air hujan. 

Pada analisa ini, penulis hendak menjelaskan mengenai pengaruh hujan dalam 

sebuah scene lampu lalu lintas yang cukup deras namun masih tetap dapat 

memperlihatkan keadaan sekitar sehingga hujan tersebut dapat menciptakan 

sebuah perasaan / pandangan. 

Tabel 3.3. Analisa acuan dari video Cambodian Traffic While Heavy Raining 

(https://www.youtube.com/watch?v=OF8SJzthlFk) 

 

Time Gambar Deskripsi 

00:00 

 

Pada awalnya, air hujan yang 

menetes hanya terlihat sedikit 

namun membasahi  kota secara 

merata. Terciptanya kabut, 

cipratan yang terlihat putih dan 

blur. Pengendara pun masih 

terlihat tidak bermasalah terkena 

hujan.  
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00:01 

 

Hujan mulai deras.  Dari kamera 

terlihat area putih bertambah luar 

dari arah berlawanan. 

00:02 

 

Hujan semakin lebat dan terlihat 

di area yang terbuka lapang. 

Bayangan objek yang terpantul di 

lantai semakin memudar dan 

mengecil. 

00:04  

 

Ketebalan / kelebatan hujan mulai 

bertambah secara perlahan. 

Kecepatan bertambahnya hujan 

mulai melambat dari yang 

sebelumnya. Namun curahnya 

tidak berubah. 

00:07 

– 

00:16 

 

Hujan terlihat mulai berhenti 

bertambah selama beberapa detik 

namun dengan curah hujan yang 

konstan. 
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00:17 

 

Hujan mulai bertambah cepat dan 

ketebalan hujan meningkat 

kembali. Area gelap bayangan 

semakin mengecil, dan area putih 

hujan semakin lebat dan putih 

menutupi jalanan. 

00:23 

 

Hujan semakin lebat dan area 

bayangan hampir sepenuhnya 

hilang tertutupi putih dari cipratan 

air hujan.  

 

 Proses hujan yang terjadi di jalanan terbuka di area perempatan lampu 

merah ini mengalami penambahan curah dan kapasitas hujan, terutama ketika 

jalan sedang kosong (tidak tertutup oleh kendaraan, gedung, terpal, dll). Bahkan 

air hujan yang turun dari langit pun masih dapat terlihat oleh mata pada area 

lampu lalu lintas, gedung, dan wilayah dekat kamera. 

 

3.6. Proses Perancangan 

Penulis memulai proses perancangan dengan menetapkan ide, shot, dan 

perencanaannya yang matang yang kemudian akan diterapkan ke dalam animasi. 

Kemudian penulis melanjutkan proses ke tahap pengumpulan referensi baik foto, 
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maupun video. Lalu dilanjutkan kedalam pembuatan sketsa VFX. Referensi yang 

penulis kumpulkan adalah footage mengenai hujan muson yang terdapat di 

Indonesia dan wilayah sekitarnya yang mengalami hujan yang sama. 

Dari pembuatan sketsa dan referensi yang tersedia, penulis mulai membuat 

simulasi VFX dalam software Autodesk 3Ds Max. Penulis mendapatkan kendala 

untuk membuat efek dengan skala besar didalam software Autodesk 3Ds Max. 

Lalu penulis mencoba beberapa software 3D untuk membuat simulasi VFX, 

antara lain; Autodesk Maya, Realflow, Unity.  

Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya, Autodesk Maya lebih tepat 

untuk membuat efek air dalam skala besar bagi penulis, seperti air yang mengalir 

dari atap, genangan air yang terciprat, juga air sungai yang mengalir. Namun, 

terjadi kendala lain berupa simulate time dan rendertime. Setelah 

membandingkannya dengan software lainnya, penulis akhirnya memutuskan 

untuk berpindah ke software Realflow dikarenakan efisiensi waktu produksi. 

Realflow memiliki masalah yaitu tidak bisa langsung ter-render sebagai air 

dengan texture yang tepat, namun masalah ini sudah teratasi dengan Krakatoa 

ataupun dipindahkan kembali ke dalam software Autodesk 3Ds Max. 

Kemudian penulis mencoba menggabungkan antara VFX dengan model 

asset 3D lainnya. Kemudian di-render dan dimasukkan kedalam software editing 

dan compositing. 
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3.6.1. Proses Perancangan Simulasi Air hujan mengalir Scene 1 shot 01 : 

Simulasi air hujan mengalir dari atap. 

3.6.1.1. Perancangan Konsep Visual 

Dalam proses perancangan scene 1 shot 01, penulis mencoba merancang sistem 

water simulation air mengalir dari atap ketika sedang hujan.  

Perancangan yang ditargetkan adalah hasil render yang terlihat realistik 

yang believeable dengan teknik simulasi VFX yaitu partikel dan simulation FX. 

Perancangan mengikuti referensi aliran air hujan sesungguhnya di atas atap 

dengan sedikit penambahan agar dapat masuk kedalam animasi. 

 

 

Gambar 3.7. Storyboard scene 1 shot 01 

 (sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.6.1.2. Eksperimen Software 

Berikut penulis mencoba menjabarkan beberapa hasil percobaan yang 

telah penulis lakukan dengan target hasil yang sama menggunakan software 

Autodesk Maya, Realflow, dan Unity. 

 

Tabel 3.4. Proses perancangan Scene 1 shot 01. 

No Hasil  Deskripsi 

Percobaan 

1 (Autudek 

Maya) 

 

Dalam hasil percobaan di 

Maya, terlihat efek air 

yang sudah terlihat 

mengalir dan berbenturan 

dengan air hujan. Namun 

terkendala pada 

rendernya yang tergolong 

lama. 

Percobaan 

2 (Unity) 

 

Percobaan dalam Unity 

ringan dan juga realistik. 

Namun terkendala ketika 

melakukan lintas 

software. 
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Percobaan 

3 

(Realflow) 

 

Percobaan dalam 

Realflow sangat ringan 

dengan hasil simulate 

yang tergolong cepat dan 

realistik.  

 

Dari hasil percobaan di atas, peneliti akhirnya memutuskan untuk memilih 

menggunakan software Realflow untuk shot ini. Berikut penjabaran detailnya. 

 

Tabel 3.5. Penjelasan proses perancangan Scene 1 shot 01 

No Hasil  Parameter 

Percobaan  

1 

 

 

Deskripsi 

Percobaan sudah cukup berhasil, hasil simulate dalam software Maya sudah 

terlihat nyata, hanya saja interaksi antara hujan dengan air yang 

mengalirnya masih belum terlihat jelas atau terlihat seperti referensi yang 
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penulis inginkan. Di tambah lagi render time-nya yang termasuk cukup 

lama (sekitar 3 menit per frame*). Namun, tidak ada kendala selama masa 

pengerjaan dan render setting-nya. Shader, collision dan Bifrost setting 

berperan penting dalam hal ini. 

Percobaan 

2 

 

 

Deskripsi 

Percobaan berhasil, pembuatan efek, simulasi serta interaksinya sudah 
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terlihat dengan jelas dalam hasil real-time. Penulis menggunkan software 

Unity. Penulis menggabungkan antara efek simulasi dengan texture shader. 

Peranan penting berada pada shader dan logika setting animasinya. Namun 

terdapat kendala pada setting-nya dan tindakan lintas software yang sampai 

sekarang masih dicari penyelesaiannya dan memakan waktu lebih lama lagi 

untuk mendapatkannya.  

Percobaan 

3 
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Deskripsi 

Percobaan telah berhasil. Hasil simulasi dan render time telah sangat 

berkurang dibandingkan dengan percobaan-percobaan sebelumnya. Hasil 

tidak berubah, tetap realsitik. Walaupun penulis kesulitan untuk melakukan 

uji coba lintas software, namun telah berhasil dilakukan. Shader, k_volume, 

dan setting-an dari meshing berperan sangat penting dalam simulasi ini. 

Tingkat randomness dalam simulasi pun terlihat cukup tinggi sehingga 

memungkinkan untuk dapat digunakan. 

*bila dibandingkan dengan software simulation lainnya menggunakan PC. 

 

3.6.2. Proses Perancangan Simulasi Aliran Sungai Scene 5 shot 01 : Simulasi 

air sungai mengalir. 

3.6.2.1. Perancangan Konsep Visual 

Dalam proses perancangan scene 5 shot 01, penulis mencoba merancang efek air 

yang mengalir di bawah jembatan ketika sedang hujan. Menurut penulis bagian 

shot ini adalah bagian tersulit, maka dari itu penulis melakukan waktu cukup lama 

untuk merancang shot ini. Penulis menggunakan dua software yang dapat 

melakukan simulasi massive secara cepat, yaitu; software Autodesk Maya dan 
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Realflow dalam perancangannya dikarenakan kemudahan dan kecepatannya men-

simulasi VFX yang bersifat liquid, terutama air. 

 

Gambar 3.8. Storyboard scene 5 shot 01 

 (sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.6.2.2. Eksperimen Software 

Penulis mencoba menggunakan beberapa software simulasi berskala masif untuk 

dapat mengerjakan shot ini. Penulis menggunakan software Autodesk Maya dan 

Realflow dengan melakukan trik dengan arah kamera dalam software. Penulis 

mencoba mendapatkan hasil air yang mengalir deras namun tetap terlihat tenang 

meskipun sedang hujan. 

Berikut adalah beberapa hasil test simulation yang telah penulis kerjakan 

dengan hasil simulasi yang sejenis. 
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Tabel 3.6. Penjelasan proses perancangan Scene 5 shot 01 

No Hasil  Deskripsi 

Percobaan 

1 

(Autodesk 

Maya) 

 

Dalam hasil percobaan 

1, efek air mengalirnya 

masih kurang terlihat. 

Belum terdapat shader 

dna lighting yang benar 

dalam simulasi ini. 

Percobaan 

2 

(Autodesk 

Maya) 

 

Percobaan 2, Sudah 

terlihat layaknya air 

namun reaksinya dengan 

hujan masih belum 

terbentuk.  Texture 

shader memegang 

peranan penting pada 

pembutan kali ini. 

Namun, hasil yang 

dihasilkan masih terlalu 

kental. 
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Percobaan 

3 

(Realflow) 

 

Percobaan 3 dengan 

menggunakan software 

Realflow, hasil terlihat 

lebih realistik dan cukup 

believeable, namun 

waktu untuk me-render 

pergerakan airnya masih 

dicari kembali 

optimisasinya 

dikarenakan size dari 

simulasinya yang 

tergolong besar, walau 

sudah di-resize. 

Percobaan 

4 

(Realflow) 

 

Percobaan 4 setelah di-

resize dan menggunakan 

cara simulasi yang lain, 

hasilnya jauh lebih cepat 

dan memungkinkan 

untuk digunakan.  
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3.6.3. Proses Perancangan & Eksperimen Simulasi Hujan Scene 7 shot 11 : 

Efek air hujan. 

3.6.3.1. Perancangan Konsep Visual 

Dalam proses perancangan scene 7 shot 11, penulis mencoba merancang 

bagaimana hujan dalam sebuah scene dapat terlihat realistik dan dapat mendukung 

kebahagiaan karakter dalam film. Penulis merasa shot ini merupakan ending dari 

story yang harus dapat menyentuh perasaan penonton, maka dari itu penulis 

mencoba melakukan planning yang cukup dalam dengan menggunakan sebuah 

concept art sebagai patokan dari simulasi yang penulis kerjakan. 

 

 

Gambar 3.9. Storyboard scene 7 shot 11 

 (sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.10. Concept Art scene 7 shot 11 

 (sumber : dokumentasi pribadi) 

 

3.6.3.2. Eksperimen Software 

Dalam shot ini, penulis menggunakan software 3Ds Max dikarenakan sifatnya 

yang mudah untuk di-simulate dan skala simulasi nya yang tidak begitu besar. 

Dan kemudian akan di-compose menggunakan After Effects. 

Tabel 3.7. Proses perancangan Scene 7 shot 11 

No Hasil  Deskripsi 

Percobaan 

1 (Autodek 

3Ds Max) 

 

Dalam hasil percobaan 1, 

penulis menggunakan shot 

lain sebagai test dummy. 

Efek hujannya sudah terlihat 

cukup realistik. Masalah 

seperti render, setting, dan 

waktu simulasinya pun tidak 
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masalah. Hanya saja visual 

yang di dapat belum terlihat 

layaknya hujan muson. 

Percobaan 

2 

(Autodesk 

Maya) 

 

Percobaan 1 sudah 

menyerupai hujan, render 

cepat dan terlihat realistik, 

namun, efek hujan masih 

seperti efek hujan biasa, 

sementara pada percobaan 

ini, efek sudah menyerupai 

hujan muson. 

 

Adapun alasan penulis memilih software 3Ds Max untuk simulasi hujan 

adalah dikarenakan kemudahannya dalam membuat efek ini. Dengan basis 

software 3Ds Max penulis dapat mempersingkat waktu produksi serta mengurangi 

tingkat resiko lintas software untuk efek yang masih dapat ditanggung oleh Max. 

Selain itu waktu yang penulis miliki untuk mengerjakan simulasi VFX tidaklah 

banyak sehingga penulis memilih software yang dapat menaikan efisiensi waktu 

dengan hasil yang setara atau di atas. 

Berikut penjabaran secara detailnya mengenai proses perancangannya.  
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Tabel 3.8. Penjelasan proses perancangan Scene 7 shot 11 

No Hasil  Parameter 

Attempt 1 

 

 

Deskripsi 

Percobaan belum berhasil, hasil simulate dalam software 3Ds Max belum 

terlihat nyata, masih terlihat partikel pada tetesaan airnya tidak menyatu. 

Ditambah lagi hasil simulasi yang masih terlalu rapih, tidak natural. 

Attempt 2 

 

 

Deskripsi 

Percobaan berhasil, pembuatan efek, simulasi serta interaksinya sudah 

terlihat dengan jelas. Hasil dipengaruhi oleh hasil IOR, background, shader 

dan peranan penting dipegang oleh reflection dan refraction pada 

parameter. Hasil render pun tergolong cepat (<1mnt, sekitar 20-45 detik). 
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Attempt 3 

 

 

Deskripsi 

Penulis mencoba mengaplikasikan efek simulasi tersebut kedalam sebuah 

scene lain sebagai percobaan (dummy) dan hasilnya cukup berhasil. Dalam 

pembuatan sudah terlihat realistik dan believeable, dan tidak ada masalah 

dengan waktu render. Juga tidak ada masalah dalam tahap simulasi maupun 

pembuatannya. Hanya saja detail-detail kecil seperti arah tetesan, cipratan, 

dsb harus diperhatikan. 
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