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BAB III 

METODOLOGI 

3.1.1. Gambaran Umum 

Dalam penelitian ini, sebuah proyek yang dikerjakan oleh penulis bersama dengan 

rekan penulis adalah film animasi pendek berdurasi kurang lebih 5 menit dengan 

judul “Kosala”. Film ini mempunyai inti cerita berkonsepkan Rwa Bhineda yang 

berarti hal yang berlawanan, dimana dalam film ini kita mengambil tema kebaikan 

dan kejahatan dengan penggambaran tokoh Barong dan Rangda sebagai pusatnya. 

Kosala mempunyai style animasi 3D baik dari tokoh maupun environment. Efek 

visual yang akan digunakan dalam film ini adalah fluid untuk menciptakan efek 

aura pada tokoh Barong dan Rangda. Efek ini dibatasi pada shot ketika barong dan 

rangda bertarung untuk mempertegas perbedaan aura yang dimiliki oleh Barong 

dan juga Rangda. 

 Penulis menggunakan penulisan kualitatif dengan mencari artikel dan 

literatur yang sesuai dengan pembahasan penulis. Dimana dari hasil literatur yang 

sudah didapatkan, penulis dapat mengetahui mengenai tokohistik bentuk aura  yang 

penulis inginkan sehingga dapat membantu penulis untuk menghasilkan efek yang 

sesuai. Penulis juga melakukan pengamatan video referensi dari dunia maya berupa 

efek visual yang serupa. 
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3.1.2. Sinopsis 

Kosala menceritakan seorang ayah bernama Anubhawa beserta anaknya Sae yang 

merupakan seorang pengumpul ranting kayu sedang jalan pulang dari hutan. 

Namun nasib sial mendatangi mereka yang dimana hutan tersebut dihuni sosok 

mahluk jahat bernama Rangda yang menyebabkan Sae pun diculik olehnya. 

Anubhawa pun lekas menolongnya yang kelak mahluk baik bernama Barong pun 

akan datang menolong mereka. 

3.1.3. Posisi Penulis 

Dalam proses pengerjaan animasi pendek berjudul “Kosala” ini, penulis membantu 

beberapa posisi / jobdesk yaitu sebagai character modeller serta menjadi rigger. 

Namun dalam laporan ini, posisi penulis adalah sebagai vfx artist untuk merancang 

efek visual dalam animasi “Kosala”. 

3.1.4. Peralatan 

Dalam pembuatan efek visual aura dalam animasi 3D berjudul “Kosala” ini, penulis 

akan menggunakan plug-ins FumeFX dan Krakatoa untuk software Autodesk 3ds 

Max. Dimana FumeFX digunakan oleh penulis untuk menciptakan simulasi aura 

api dan asap serta Krakatoa untuk mengubah simulasi yang sudah ada menjadi 

wujud partikel dengan jumlah yang sangat banyak. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan kerja yang pertama dilakukan penulis adalah dengan menentukan konsep 

efek visual yang akan digunakan pada film “Kosala”. Setelah menentukannya, 
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penulis memilih shot yang akan dibahas beserta angle camera yang digunakan, 

dengan demikian penulis pun mulai mencari teori serta sumber literatur lainnya 

yang membantu untuk merancang efek visual yang dibutuhkan. 

 Kemudian penulis mulai mencari referensi animasi aura beserta footage 

asap dan api berupa gambar ataupun video untuk dijadikan arahan dalam 

merancang efek visual dalam film ini. 

 Setelah mendapatkan referensi yang tepat, penulis mulai membuat simulasi 

fluid dalam software 3ds Max dengan menggunakan plug-ins FumeFX untuk 

membuat simulasi auranya. Lalu simulasi fluid dilakukan dengan membuat  

Particle Source sebagai emitter fluid yang akan memunculkan partikel di 

permukaan tubuh tokoh Barong dan Rangda dan mengubah parameter sesuai 

kebutuhan.  

 Setelah selesai maka penulis melakukan render pada Krakatoa untuk 

mengubah simulasi yang sudah dilakukan FumeFx menjadi bentuk partikel dan 

emudian penulis masukan hasil render kedalam software editing dan 

menggabungkan hasil render simulasi dengan tokoh.  
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Gambar 3.1 Skematika Perancangan 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3.3. Acuan 

Sebelum proses pembuatan efek visual, penulis melakukan observasi terhadap 

video reference mengenai efek serupa yang sudah didapatkan. Referensi ini 

digunakan untuk kegiatan observasi penulis terhadap pergerakan dan wujud aura 

untuk masing-masing tokoh, dimana pada Rangda penulis menggunakan referensi 

pada seorang tokoh bernama Surtur dalam film “Thor Ragnarok (2017)” dimana 

tokoh Surtur ini mengeluarkan pancaran api di seluruh tubuhnya dan untuk Barong 

penulis menggunakan referensi pada seorang tokoh dalam animasi 2D berjudul 

“Hunter x Hunter” yaitu Netero dimana dia mengeluarkan aura baik berwujud 

asap. 

3.4. Analisis Acuan 

3.4.1. Referensi Aura Jahat  

Dalam membuat aura jahat untuk menerapkannya kepada tokoh Rangda dalam 

animasi “Kosala”, penulis melakukan observasi terhadap satu scene sebuah film 

berjudul “Thor Ragnarok (2017)” dimana dalam scene tersebut, terdapat satu tokoh 

bernama Surtur yang sedang berbicara dengan Thor yang telah ditangkap olehnya. 

Surtur merupakan sebuah mahluk fiktif berupa iblis api yang dimana dalam 

ceritanya Surtur dikalahkan oleh Odin sehingga kemampuan utama dia “Eternal 

Flame” disegel oleh Odin dan api Surtur pun melemah hingga seperti pada scene 

yang penulis akan gunakan. 
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Gambar 3.2 Referensi api Surtur sebagai aura jahat 

(Thor Ragnarok (2017)) 

Dengan referensi aura dari tokoh Surtur, penulis melakukan observasi serta 

analisis untuk mendapatkan acuan warna, wujud, serta pergerakan aura. Dari segi 

warna dari aura Surtur seperti yang terlihat di gambar, terlihat jelas warna yang 

diperlihatkan adalah seperti api pada umumnya yaitu dominan merah dan terang 

menyala, dimana pada teori struktur aura warna merah bisa menjadi sebuah tanda 

akan bahaya. Api dari tubuh surtur ini terlihat keluar dari beberapa bagian tubuh 

yang mempunya rongga dan menyala terutama dipundak dan kepala, Menurut 

Quintiere (1998) rongga yang menyala ini disebut Smoldering fire atau seperti bara 

api yang menyala. Api yang muncul dari permukaan badan Surtur pun terlihat 

sangat kecil dengan percikan api yang tersebar mengarah keatas tubuhnya  namun 

dengan cahaya yang cukup terang dan Smoldering fire di tubuhnya, api tersebut 

terlihat mempunyai temperatur yang tinggi. 
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Tabel 3.1 Analisa pergerakan acuan aura jahat 

Surtur Aura Flow Pattern 

Waktu Gambar Keterangan 

01:00 

 

Api tubuh sultur terlihat 

muncul dari leher kanan 

dengan bergerak ke arah 

kiri dan terdapat sedikit 

api di atas kepalanya 

dengan percikan api yang 

menjauh dari sekitar 

kepalanya 

01:01 

 

Api yang terdapat di leher 

kiri padam dan api yang 

terdapat di atas kepala 

Surtur terlihat membesar 

dan muncul ditempat 

yang berbeda dengan 

sedikit bergerak ke arah 

kiri, percikan api yang 

muncul semakin banyak 

ke atas dan  menjauh dari 

kepala Surtur. 
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01:02 

 

Beberapa api di kepala 

Surtur padam dan muncul 

api kecil di pundak 

kanannya. terlihat api di 

kepalanya mempunyai 

turbulensi yang cukup 

tinggi dan percikan api 

bergerak secara acak  

menjauh dari tubuhnya 

 

 

Gambar 3.3 Referensi beruang api sebagai aura jahat 

(League of Legends) 

Selain acuan aura Surtur sebagai flame demon,  penulis juga menambahkan acuan 

dari sinematik video game “League of Legend” yaitu seekor boneka beruang yang 
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dimunculkan oleh tokoh bernama Annie dengan kemampuannya sehingga menjadi 

beruang hidup. Dari acuan ini penulis menemukan acuan wujud serta pergerakan 

api lainnya. Dimana acuan pada beruang ini mengeluarkan api dari rongga jaitan 

disekitar badannya dan sedikit dikepalanya. Api berfokus pada badannya dengan 

turbulensi yang tinggi dan api yang besar. Terlihat api tersebut terpengaruh oleh 

angin sehingga api bergerak ke arah kiri dan terdapat percikan api yang menyala 

dan tersebar ditanah sekitar beruang tersebut berpijak. 

3.4.2. Referensi Aura Baik 

Dalam membuat aura baik untuk diterapkan pada Barong, penulis melakukan 

observasi video referensi pada sebuah scene animasi 2D, dimana pada shot itu 

Netero yang merupakan pihak protagonis sedang mengeluarkan kemampuan 

utamanya sehingga terlihat aura disekitar badannya. Kemampuan ini didapatkan 

dikarenakan masa lalunya yang selalu berlatih pukulan dan berdoa di gunung 

selama beberapa tahun hingga mempunyai kemampuan khusus yang bisa 

mengeluarkan wujud “Guanyin Bodhisattva” dari auranya. 
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Gambar 3.4 Referensi aura Netero sebagai aura baik 

(Hunter x hunter episode 125) 

Penulis mencoba menganalisa acuan aura baik Netero yang sudah 

didapatkan. Analisa dilakukan untuk mendapatkan acuan warna, wujud, serta 

pergerakan aura dimana dari segi warna, aura diperlihatkan mempunyai warna 

warna emas dan bersinar terang disekitar badannya. Jika penulis kaitkan dengan 

teori struktur aura menurut Chhabra (2013), warna emas pada aura manusia bisa 

menandakan prosperity dan bisa juga mempunyai arti spiritual love yaitu sesuatu 

yang terkait dengan kepercayaan. Untuk aura nya sendiri, sekilas nampak hanya 

seperti cahaya yang bersinar terang disekitar belakang badan Netero, namun penulis 

mengamati lebih teliti dan ternyata aura tersebut memiliki wujud dan pergerakan 

menyerupai asap. Aura Netero memiliki wujud asap dengan kepekatan yang 

semakin rendah seiring menjauhnya asap dari pusat sehingga terlihat transparan dan 

terlihat halus. Bentuk dari aura ini pun terlihat seperti fluid yang terpecah segala 

arah dengan panjang yang berbeda-beda. 
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Tabel 3.2 Analisa pergerakan acuan aura baik 

Netero Aura Flow Pattern 

Urutan Gambar Keterangan 

1 

 

Aura berpancar ke 

segala arah dengan 

panjang dan tingkat 

kepekatan yang 

berbeda-beda 

2 

 

Aura yang terpencar 

masing-masing sedikit 

bergelombang, bergerak 

menjauh dari pusat dan 

bagian yang terang 

semakin memanjang  

3 

 

Helaian aura yang 

menjauh perlahan 

memudar dan terlihat 

seperti gas 

 

Dengan referensi aura yang sudah didapatkan, penulis mencari dan menemukan 

video footage asap yang mempunyai kemiripan pada wujud nya. Pada footage ini 
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penulis melihat bahwa pergerakan asap ini terlihat lebih tenang dan lambat serta 

bagian tengah dari helaian asap terlihat lebih pekat dan semakin menjauh dari pusat 

asap semakin memudar. Gerakan asap ini juga terlihat sedikit bergelombang 

menuju arah kanan dan perlahan naik keatas. 

 

Gambar 3.5 Referensi asap (Heat Gases) sebagai aura baik 

(www.youtube.com) 

3.5. Proses Perancangan dan Eksperimen 

Sebelum mulai melakukan simulasi, penulis membuat konsep efek visual pada 

beberapa shot yang sudah penulis pilih dalam proyek animasi ini, dimana dalam 

proses mendesainnya penulis menerapkan teori serta referensi yang sudah penulis 

dapatkan sehingga terciptanya desain yang akan menjadi pedoman untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Berdasarkan teori menurut Balla (2012) bahwa asap dan api 

merupakan simbol alam yang identik dengan kehidupan sosial budaya, dimana 

keberadaan kedua elemen ini saling bergantung untuk memanifestasikan dirinya 

sehingga penulis mengacu pada referensi api untuk aura jahat Rangda dan asap 

untuk aura baik Barong. 
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3.5.1. Konsep Aura Baik dengan Jahat 

Berdasarkan hasil teori serta referensi aura baik dan jahat yang sudah penulis 

dapatkan sebelumnya, penulis juga membuat konsep aura untuk barong dan rangda 

sebagai acuan utama untuk membuat aura kedua mahluk ini. 

3.5.1.1. Konsep Aura jahat 

 

Gambar 3.6 Konsep gambar efek visual aura jahat 

(Dokumentasi Pribadi) 

Rangda dalam film “Kosala” merupakan mahluk mistis yang mempunyai 

sifat jahat dimana pada sebelum cerita “Kosala” dimulai, Rangda 

merupakan mahluk yang turut dihormati bersama Barong, namun karena 

Rangda yang melakukan hasutan buruk terhadap masyarakat, Rangda pun 

mulai tidak dipercaya oleh masyarakat hingga terjadi konflik antara Barong 

dengan Rangda yang dimana kemenangan pun dimiliki oleh Barong 

sehingga Rangda dikucilkan ke dalam hutan lebat dan bersemayam disana, 
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Rangda pun mempunyai dendam terhadap Barong dan penduduk yang 

mengucilkannya sehingga dia akan kembali untuk menyerang kapanpun. 

Berdasarkan cerita tersebut, Aura jahat rangda dirancang 

berdasarkan teori yang sudah penulis dapatkan yaitu simbolisme api 

menurut Smith (2010) bahwa api  mempunyai makna negatif yang 

menggambarkan kemarahan dan kehancuran sehingga penulis membuat 

wujud api seperti kebakaran rumah atau hutan dimana seluruh tubuh rangda 

selain muka terbakar dengan api yang besar dan mengarah ke atas namun 

tanpa asap. Wujud dari api yang digunakan merupakan tipe api diffusion 

flame dimana menurut Quintiere (1998) tipe api ini merupakan api yang 

pada umumnya sering kita lihat sehari-hari. Warna dari api juga dirancang 

cenderung berwarna merah dimana berdasarkan teori warna aura menurut 

Chhabra (2013) bahwa warna merah pada aura memiliki makna pertanda 

akan suatu bahaya dimana bahaya yang dimaksud dalam film ini adalah 

Rangda itu sendiri. Api juga dirancang agar mempunyai turbulensi tinggi 

sehingga bergerak ke segala arah dengan cepat sehingga terlihat agresif 

serta terbakar disekitar badan agar bentuk tokoh tetap terlihat dengan jelas. 
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3.5.1.2. Konsep Aura baik 

 

Gambar 3.7 Konsep gambar efek visual aura baik 

(Dokumentasi Pribadi) 

Barong dalam cerita “Kosala” merupakan mahluk yang dihormati para 

penduduk dalam cerita ini. Barong bertugas sebagai penolong masyarakat 

serta melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan Rangda yang akan 

menyerang para penduduk kapanpun. 

Berdasarkan konsep Barong, aura baik Barong didesain berdasarkan 

asap dari dupa masyarakat Hindu atau Budha ketika berdoa, Barong 

memiliki aura asap berdasarkan teori Cirlot (2013) bahwa dalam cerita 

rakyat menurut beberapa daerah, asap memiliki kekuatan magis dan sakral 

dimana asap dapat menangkal serta menghindari sebuah kesialan dan 

malapetaka terhadap mahluk hidup. Dimana malapetaka pada film “Kosala” 

adalah Rangda. Asap yang diciptakan terlihat halus dan seperti seutas tali 

memanjang dan tidak menggumpal serta berwarna putih. Tipe asep ini 
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merupakan jenis Heat Gases yang dimana menurut Fedkew, Stam, Jensen 

(2001) jenis asap ini cenderung naik ke atas dikarenakan kemampuan daya 

apungnya yang tinggi atau disebut bouyancy. Aura barong memiliki wujud 

asap semi transparan dengan gerakan yang cukup lambat, bergelombang 

serta turbulensi yang tidak tinggi sehingga terlihat tenang. Aura diciptakan 

agar mncul disekitar badan dan kepala belakang barong dan bergerak ke 

belakang. 

3.5.2. Eksperimen Software 

3.5.2.1. FumeFX (Maya) 

Dalam merancang efek visual aura pada tokoh Barong dan Rangda, penulis 

pertama menggunakan FumeFX untuk Maya. Pertama penulis mencoba 

untuk merancang aura baik untuk tokoh Barong dan melakukan simulasi 

dengan pengaturan parameter sebagai berikut 

 

Gambar 3.8 Parameter FumeFX Maya 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Pada percobaan ini penulis mencoba untuk mencapai wujud aura 

menyerupai referensi Netero pada film “Hunter X Hunter”. Parameter yang 

sangat berpengaruh diantaranya adalah spacing untuk membuat simulasi 

asap menjadi lebih detail lalu turbulensi yang cukup tinggi diberikan agar 

aura dapat menyebar kesegala arah dengan dibantu velocity damping untuk 

memberikan perlambatan pada kecepatan turbulensi yang diberikan kepada 

aura serta yang terakhir Diffusion agar wujud aura yang dikeluarkan terlihat 

lebih blur dan bercahaya.  

Dengan hasil diatas penulis menemukan beberapa kekurangan 

diantaranya, detail dari wujud asap masih terlihat kurang terlihat sehingga 

terlihat seperti uap, lalu yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan simulasi dan render aura ini cukup lama, dimana semakin detail 

aura yang diciptakan akan semakin lama. Dan yang ketiga adalah 

dikarenakan pengerjaan proyek film kelompok penulis menggunakan 3Ds 

Max, terdapat kendala teknis pada kamera antara 3Ds Max dan Maya, 

sehingga peletakan posisi aura yang akan diterapkan kepada tokoh Barong 

saat melakukan render menjadi tidak tepat. 

3.5.2.2. FumeFX (3Ds Max) dan Krakatoa 

Pada percobaan berikutnya penulis memutuskan untuk melakukan simulasi 

efek dengan FumeFX pada software yang sama dengan proyek film yang 

kelompok penulis kerjakan, yaitu 3Ds Max. Pada tahap ini penulis dapat 
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mengatasi untuk masalah teknis pada kamera sehingga aura dapat 

diterapkan dengan tepat.  

 

Gambar 3.9 Parameter FumeFX 3Ds Max 

(Dokumentasi Pribadi) 

Lalu untuk kendala simulasi yang cukup lama penulis menggunakan 

metode lain yaitu dengan menggunakan render engine Krakatoa dimana 

penulis akan melakukan simulasi efek aura pada FumeFX dengan detail 

yang rendah sehingga waktu simulasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. 

Pada percobaan kedua ini value scale diturunkan dari 0,3 menjadi 3 untuk 

mengurangi tingkat detail dari aura karena detail aura akan didapatkan 

dengan menggunakan Krakatoa. Lalu velocity damping juga diturunkan 

untuk menyesuaikan dengan kecepatan turbulensi yang turut diturunkan 

karena berpengaruh dengan value spacing. kemudian penulis menambahkan 

parameter wind untuk membuat gerakan aura terlihat lebih menyerupai asap 

dan natural.  
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Setelah proses simulasi penulis mengubah wujud dari simulasi yang 

sudah dilakukan menjadi jutaan partikel yang membentuk aura yang sudah 

disimulasikan dengan bantuan Pf source dari 3Ds Max dan di-render 

dengan Krakatoa. Dari hasil tahap ini waktu yang dibutuhkan untuk 

simulasi dan render pun menjadi lebih cepat, karena Krakatoa hanya 

berfokus untuk me-render partikel. Dengan hasil dari percobaan software 

ini penulis merasa penggunaan software FumeFX untuk 3Ds Max serta 

Krakatoa lebih efisien sehingga penulis merancang untuk ketiga batasan 

shot yang sudah dipilih menggunakan kedua software tersebut. 

3.5.3. Proses perancangan dan eksperimen shot 27 

3.5.3.1. Perancangan Konsep VFX shot 27 

Pada proses perancangan shot 27 dengan shot closeup terhadap muka 

rangda, penulis menggunakan desain konsep aura Barong dengan referensi 

aura pada sebuah series animasi 2d berjudul “Hunter x Hunter” serta footage 

asap yang penulis dapatkan sehingga penulis melakukan desain aura untuk 

shot ini yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 3.10 Desain efek visual aura baik shot 27 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pada shot ini penulis mencoba untuk menerapkan aura referensi 

terhadap desain penulis yaitu dengan wujud yang transparan sehingga 

menyerupai gas dengan gerakan yang sedikit bergelombang dan berputar 

seperti footage asap yang didapatkan. Seperti yang penulis jelaskan 

sebelumnya bahwa aura barong memiliki wujud asap karena seperti yang 

dijelaskan oleh Cirlot (2013) bahwa asap memiliki kemampuan magis yang 

dipercaya dapat menangkal kesialan atau malapetaka terhadap mahluk 

hidup sehingga cocok untuk Barong yang akan melawan Rangda sebagai 
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malapetaka di film “Kosala”. Aura yang dikeluarkan barong dirancang agar 

bersinar dan mempunyai bentuk yang lebih besar per helainya seperti 

referensi “Hunter x Hunter”dan warna penulis memilih untuk membuat 

warnanya emas seperti yang dijelaskan oleh Chhabra (2012) bahwa warna 

emas memiliki arti spiritual love dimana warna emas yang berada pada sisi 

paling luar aura semakin memudar. 

3.5.3.2. Eksperimen Shot 27 

Setelah menetapkan desain penulis memulai melakukan eksperimen pada 

FumeFx untuk melakukan simulasi. Penulis merancang agar simulasi 

dijalankan satu detik sebelum shot ini mulai sehingga  aura sudah bergerak 

secara alami. Pertama penulis mencoba melakukan simulasi FumeFX pada 

software Autodesk Maya. 

Tabel 3.3 Proses eksperimen aura baik shot 27 

No Hasil Parameter 

1 

 
 

Deskripsi 
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Pada percobaan pertama penulis mencoba untuk membuat wujud agar 

sesuai dengan desain yang telah dibuat dengan wujud transparan dan halus. 

Asap pun sudah sesuai dengan teori Fedkew, Stam, Jensen (2001) dimana 

jenis asap ini terlihat seperti uap atau heat gases dengan terdapat bouyancy 

sehingga asap dapat naik ke atas. Serta warna yang sudah sesuai dengan 

konsep yaitu berwarna emas.. 

Penulis mencoba untuk hanya mencoba membuatnya dengan simulasi 

FumeFX untuk Maya. Penulis menggunakan object source untuk membuat 

objek mengeluarkan asap. Parameter yang berpengaruh antara lain spacing 

untuk menentukan tingkat detail dari asap, Velocity Damping untuk 

mengatur kecepatan gerak asap, X turbulence yaitu untuk memberikan 

gerakan acak dari asap, dan untuk parameter smoke & temperature yaitu 

dissipation serta Sharpen amount untuk mengatur kepekatan asap dan 

diffusion agar asap terlihat blur sehingga mempunyai wujud seperti cahaya.  

2 

  

Deskripsi 
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Pada percobaan sebelumnya wujud asap masih tidak terlihat detailnya dan 

terlalu tipis sedangkan pada konsep terdapat asap yang lebih tebal di bagian 

tengah helaian aura sehingga berwarna lebih terang sehingga pada 

percobaan ini wujud asap sudah terlihat detailnya dan mempunyai 

gelombang besar seperti yang diharapkan. lalu pada percobaan pertama 

terdapat dua kendala dimana yang pertama dengan hasil export object dari 

3ds Max menuju Maya terdapat kendala pada kamera sehingga peletakan 

kamera di Maya tidak sesuai dengan apa yang ada di 3ds Max. Lalu kendala 

kedua adalah waktu render yang dibutuhkan cukup lama untuk hasil yang 

ingin penulis capai sehingga pada percobaan ini penulis mencoba metode 

lain dengan menggunakan Krakatoa untuk mengubah wujud simulasi asap 

FumeFx menjadi partikel dengan jumlah banyak. 

Paramater yang berpengaruh dalam percobaan ini hampir sama dengan 

percobaan pertama untuk melakukan simulasi asap, namun penulis 

menghilangkan parameter diffusion karena wujud finalnya berupa partikel. 

Lalu penulis juga menambahkan wind untuk membuat gerakan asap agar 

dapat kesamping dan terlihat lebih natural. Dan penulis menggunakan 

partikel source dengan bantuan pf source dari 3ds Max untuk membuat 

objek mengeluarkan partikel yang akan menjadi emiter asap. Setelah 

simulasi penulis melakukan render dengan Krakatoa dimana parameter 

density exponent dikecilkan sehingga partikel terlihat lebih kecil dan halus, 
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serta memberikan blur sehingga setiap partikel terlihat menyatu satu sama 

lain dan menyerupai asap. 

3 

  

Deskripsi 

Pada percobaan kedua, wujud asap terlihat sangat detail dan terlihat agresif 

dimana hal tersebut tidak sesuai dengan konsep asap yang mempunyai 

wujud menyerupai uap atau heat gases (Fedkew, Stam, Jensen, 2001). 

sedangkan pada acuan aura terlihat tenang, pada percobaan ini penulis 

mencoba untuk membuat wujud asap agar mencapai hal itu dan 

mengurangi tingkat detail dari asap. Sehingga pada percobaan ini wujud 

asap sudah sesuai dengan konsep yaitu asap Heat Gases serta sudah sesuai 

dengan acuan. 

Parameter yang berubah pada saat simulasi asap, yaitu meningkatkan nilai 

velocity damping, spacing, serta turbulence noise scale sehingga gerakan 

asap terlihat lebih lambat dan wujud asap lebih menyatu, lalu pada wind 

dimana value strength dan turbulence dikurangi sehingga mengurangi 

gerakan acak dari asap dan gerakan terlihat lebih tenang. 
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3.5.4. Proses perancangan dan eksperimen shot 31 

3.5.4.1. Perancangan konsep VFX shot 31 

Pada proses perancangan shot 31, dimana tokoh Barong dan Rangda berada 

dalam shot yang sama yaitu wide shot, penulis menggunakan kedua jenis 

referensi aura yang sudah didapatkan, yaitu aura baik dalam animasi 

“Hunter X Hunter” dan aura jahat dalam film “Thor Ragnarok (2017)”.  

 

Gambar 3.11 Desain efek visual Aura baik dan jahat shot 31 

(Dokumentasi Pribadi) 

Dalam perancangan shot ini, penulis mengacu pada desain kedua shot 

lainnya. Aura asap pada Barong serta api pada Rangda ditentukan 
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berdasarkan teori Cirlot (2013) mengenai kemampuan magis asap yang 

dapat menangkal malapetaka untuk Barong serta Smith (2010) yang 

menjelaskan bahwa api memiliki makna negatif akan kehancuran dan 

kemarahan sehingga cocok untuk Rangda.  

Namun karena shot ini tokoh saling bergerak satu sama lain, maka 

aura dirancang berdasarkan arah tokoh tersebut bergerak. Untuk Barong 

yang akan menyerang dari sebelah kanan dan menuju ke kiri, asap 

mengikutin alur gerakannya sehingga mengarah ke belakangnya dan aura 

dibuat lebih lurus karena badan tokoh yang bergerak. Untuk Rangda api 

dirancang agar bergerak ke arah depan tokoh karena pergerakan Rangda 

yang mundur untuk menghindar serangan Barong. Api dibelakang rambut 

Rangda dirancang untuk muncul dibeberapa bagian seperti pada acuan 

tokoh Surtur.  

3.5.4.2. Eksperimen Shot 31 

Setelah menentukan konsep, seperti sebelumnya penulis memulai untuk 

melakukan simulasi, namun dengan langsung menggunakan plug-ins 

Krakatoa sehingga menggunakan particle source dan disimulasikan satu 

detik sebelum shot dimulai. 

Tabel 3.4 Proses eksperimen aura baik dan jahat shot 31 

No Hasil Parameter 
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1 

 

 

Deskripsi 

Pada percobaan pertama aura Barong sudah sesuai dengan konsep yaitu 

asap yang menyerupai uap atau heat gases dengan bergerak kebelakang dan 

lurus dengan wujud transparan parameter yang berpengaruh antara lain 

spacing dan turbulence noise untuk mengatur resolusi asap, velocity 

damping untuk memberikan wujud yang lebih tenang dan halus, X 

turbulence dan wind untuk memberikan efek gelombang serta membuat 

arah asap ke belakang Barong, serta sharpen untuk membuat asap terjauh 

dari pusat lebih detail. 

Untuk Rangda ,wujud aura sudah sesuai dengan konsep yaitu berdasarkan 

teori Quintiere (1998) api Rangda mempunyai wujud diffusion flame dan 

bentuk dasar nya sudah didapatkan dengan turbulensi tinggi serta beberapa 

api muncul di belakang rambut rangda sesuai konsep. Parameter yang 

Perancangan Efek Visual..., Heriyanto Liemiawan, FSD UMN, 2018



54 

 

berpengaruh adalah spacing dan turbulence noise untuk memberikan detail 

pada api X turbulence yang cukup tinggi untuk memberikan gerakan yang 

acak dan memberi kesan liar, lalu parameter fuel dimana terdapat burn rate 

didalamnya yang berfungsi untuk membatasi tingginya api saat menyala 

dan heat production untuk membuat kecepatan api yang di simulasikan 

bergelombang. 

2 

 

 

Deskripsi 

Pada percobaan pertama penulis menemukan masalah bahwa aura Rangda 

keluar dari beberapa bagian yang tidak seharusnya muncul, seperti tangan 

dan kaki, sehingga jumlah partikel terbagi kebeberapa arah dan wujud detail 

dari api tidak bisa didapatkan.  

Hal ini tidak sesuai dengan konsep sehingga pada percobaan ini aura sudah 

difokuskan untuk keluar di sekitar badan hingga kepala dan rambut saja 

serta bentuk detail api sudah didapatkan, sehingga sudah sesuai dengan 

konsep yang diinginkan. Hal ini bisa dicapai dengan menggunakan 

parameter density by material pada nodes position object di Pf source untuk 
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menentukan lokasi partikel muncul berdasarkan warna tekstur. Lalu penulis 

menaikkan value velocity damping untuk mengecilkan ukuran api. 

 

3.5.5. Proses perancangan dan eksperimen shot 46 

3.5.5.1. Perancangan konsep VFX shot 46 

Dalam proses perancangan shot 46, penulis menggabungkan acuan yang 

sudah didapatkan antara konsep dengan referensi video yang ada sehingga 

penulis mendesain shot ini sebagai berikut 

 

Gambar 3.12 Desain efek visual aura jahat shot 46 
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(Dokumentasi Pribadi) 

Sesuai dengan konsep yang penulis ciptakan serta teori yang 

didapatkan, aura pada tokoh Rangda mempunyai wujud api karena seperti 

yang dijelaskan oleh Smith (2010) bahwa api memiliki makna negatif akan 

Kemarahan dan Kehancuran sehingga cocok untuk Rangda. Aura api 

dirancang agar mempunyai turbulensi cukup tinggi sehingga bergerak 

kesegala arah. Referensi beruang api dari sinematik game “League of 

Legend” ini diterapkan dimana api tersebut muncul hanya disekitar 

badannya karena sumber api tersebut berasal dari jaitan dibadannya, penulis 

menerapkannya agar aura api muncul dibagian badan dan kepala rangda 

termasuk rambut namun tidak menutupi tubuh rangda, sehingga tubuh 

Rangda masih dapat terlihat dengan jelas, referensi Surtur digunakan agar 

beberapa api kecil muncul dibeberapa bagian depan tubuh Rangda sehingga 

memberi kesan api tersebut memang muncul dari dalam tubuh Rangda. 

Warna dari aura Rangda berdasarkan referensi dan teori yang ada ditetapkan 

yaitu menurut Chhabra (2013) bahwa warna merah pada aura memiliki 

makna pertanda akan suatu bahaya, yaitu bahaya dalam film “Kosala” 

adalah Rangda itu sendiri. Sehingga warna aura api Rangda adalah merah 

dan merah pun sering dikaitkan dengan warna api pada umumnya. 

3.5.5.2. Eksperimen parameter Shot 46 

Dengan desain konsep yang sudah diciptakan penulis memulai 

eksperimen dan menerapkannya dengan menggunakan plug-ins FumeFx 
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untuk melakukan simulasi fluid dan Krakatoa untuk me-render simulasi 

fluid menjadi wujud partikel dengan jumlah yang sangat banyak. 

Hal yang pertama penulis lakukan adalah melakukan simulasi 

bentuk aura dengan menggunakan FumeFx untuk membuat bentuk yang 

sudah dirancang dan setelah melakukan simulasi penulis melakukan 

pengaturan parameter pada Krakatoa dan me-render hasil simulasinya. 

Tabel 3.5 Proses eksperimen aura jahat shot 46 

No Hasil Parameter 

1 

 
 

Deskripsi 

Pada percobaan ini ukuran panjang helaian api sudah hampir sama dengan 

konsep warna sudah sesuai seperti warna api namun masih terlalu terang. 

Parameter yang berpengaruh antara lain spacing dan turbulence noise 

untuk memberikan detail pada bentuk asap, X turbulence untuk 

memberikan gerakan secara acak, burn rate untuk memperkecil tinggi api 

serta heat production untuk membuat api bergelombang. 
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2 

 

 

Deskripsi 

Pada percobaan pertama, api masih muncul ditangan dengan jumlah yang 

banyak serta api pada bagian rambut terlihat lurus ke arah samping dengan 

membentuk segitiga sehingga tidak terlihat natural, hal ini tidak sesuai 

dengan teori menurut Quintiere (1998) yaitu api pada umumnya yang 

dilihat orang adalah diffusion flame. Pada percobaan ini penulis sudah 

membuat wujud api agar terlihat natural mendapatkan bentuk aura sesuai 

dengan konsep dimana api tidak menutupin bagian depan tokoh dan tetap 

terlihat, serta aura berfokus keluar disekitar rambut dan sedikit api keluar 

disekitar rambut depan dan muka. Parameter untuk menciptakan bentuk 

ini adalah spacing dan turbulence noise yang dikecilkan untuk memberikan 

bentuk api yang detail, X turbulence yang dinaikkan untuk memberikan 

gerakan acak, serta menambah jumlah partikel yang dikeluarkan pada pf 

source. 
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