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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Cahaya 

Brooker (2008) dalam buku yang berjudul Essential CG Lighting Techniques with 

3ds Max mengatakan, disekitar kita ada banyak jenis gelombang yang 

mengelilingi, seperti gelombang x-ray hingga gelombang radio, yang 

membedakan hanyalah wavelength. Itu semua merupakan bagian dari spektrum 

elektromagnetik dimana dari short wavelength x-ray merupakan salah satu ujung 

dan diujung lain merupakan gelombang radio yang punya gelombang wavelength 

yang sangat panjang. 

Diantara kedua jarak ini, terdapat pita yang sangat sempit yang dapat 

terlihat oleh mata kita, hal ini disebut spektrum yang terlihat. Kita melihat cahaya 

yang panjang gelombangnya lebih dekat dengan ujung x-ray karena memiliki 

wavelength yang kecil, yakni diantara 400 nanometer hingga 800 nanometer. 

 

Gambar 2.1. Spectrum yang terlihat 

https://www.sciencelearn.org.nz/image_maps/63-the-electromagnetic-spectrum 
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2.1.1. Arah Cahaya 

Menurut Brown (2008), arah cahaya dari key light merupakan aspek yang sangat 

kritis dalam lighting. Arah cahaya yang umum digunakan adalah front, ¾ front, 

side, ¾ back, dan backlight. Arah cahaya merupakan penentu utama bayangan 

yang dihasilkan, dan juga menentukan faktor emosional dari sebuah shot. Jika 

cahaya datang dari samping atau belakang, adegan akan cenderung menjadi lebih 

gelap sehingga lebih misterius, dan dramatis. Menurut Brown (2008), ada 

beberapa jenis arah cahaya, yaitu: 

1. Front Lighting 

Front lighting menghasilkan bayangan dan kedalaman yang sedikit, sehingga 

menyebabkan objek terlihat datar. Secara umum, front lighting menyebabkan 

objek menjadi shapeless, dull , dan membosankan. 

 

Gambar 2.2. Front lighting 

(3D Lighting History, Concepts, and Techniques, 2000) 
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2. Rembrant Lighting 

Rembrant lighting juga dikenal sebagai 45o lighting. Rembrant Lighting berasal 

dari posisi matahari di pagi dan sore hari, dimana arah cahaya juga berasal dari 

samping subjek (Gallardo, 2000). 

 

Gambar 2.3. Rembrant lighting 

 (3D Lighting History, Concepts, and Techniques, 2000) 

3. Side Lighting 

Side Lighting merupakan key light yang ditaruh 90o di samping subjek, sehingga 

menghasilkan sebagian sisi yang gelap, dan kontras (Gallardo, 2000). 

 

Gambar 2.4. Side lighting 

(3D Lighting History, Concepts, and Techniques, 2000) 
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4. Top Lighting 

Posisi key light di top lighting berasal dari atas subjek, tipe ini dapat ditemukan 

disiang hari ketika cahaya matahari tepat berada di atas kepala (Gallardo, 2000). 

 

Gambar 2.5. Top lighting 

 (3D Lighting History, Concepts, and Techniques, 2000) 

2.2.  Warna 

Menurut Boughen (2005), banyak warna yang dihasilkan oleh cahaya, yang dapat 

memvsualisasikan apa yang sedang terjadi di alam adegan. 

1. Hue 

Menurut Owen Demers dalam buku berjudul Digital Texturing & Painting 

(2002). Hue merupakan hal yang kita sadari ketika kita melihat warna. Setiap 

warna dalam color wheel adalah hue. 
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Gambar 2.6. Contoh perbedaan hue 

 (Digital Texturing & Painting, 2002) 

2. Saturation / Intensity 

Demers (2002) menjelaskan, saturation merupakan kemurnian sebuah warna. 

Saturation juga dapat disebut sebagai intensity. Saturation dapat dihilangkan 

sepenuhnya dari hasil foto, dan menyisakan warna hitam dan putih pada gambar. 

 

Gambar 2.7. Contoh saturation 

 (Digital Texturing & Painting, 2002) 

3. Value / Brightness 

Demers (2002) menambahkan, value atau brightness merupakan tingkat terang 

atau gelap dari warna. Light colors disebut high value, sementara dark colors 

didefinisikan sebagai low value. Warna murni ada di tengah-tengah, dengan 

menambah warna putih ke dalam warna, value warna menjadi lebih terang, dan 
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menghasilkan tint.  Ketika menambah warna hitam ke dalam warna murni, value 

warna menjadi lebih gelap, dan menghasilkan shades, dari hue. 

 

Gambar 2.8. Perbedaan value warna oranye dan ungu 

(Digital Texturing & Painting, 2002) 

 

Gambar 2.9. Sebelah kiri merupakan low value, tengah dengan value murni, 

kanan dengan high value 

(Digital Texturing & Painting, 2002) 

2.3.  Three Point Lighting 

Dalam buku berjudul Introducing Maya 2009. Derakhshani (2009) menjelaskan 

bahwa karena adegan di dalam film animasi 3D perlu di render, lighting bisa 

memperlambat proses komputasi ketika masuk keproses rendering, sehingga 

lighting yang digunakan perlu efisien. Artinya jangan menggunakan lighting yang 

banyak untuk setiap adegan. Cara tradisional untuk membuat lighting secara 

Perancangan Lighting Dan..., Eric Brolin, FSD UMN, 2018



efisien, diambil dari pembuatan film dan televisi, dimulai menggunakan 

pencahayaan 3 titik. Lebih dari 1 lighting dapat digunakan untuk setiap peran, 

tetapi seharusnya hanya memiliki satu key light atau cahaya primer,  fill light, dan 

back light untuk memisahkan subjek dari background. 

 

Gambar 2.10. Three point lighting 

 (3D Animation Essentials by Andy Beane, 2012, hlm. 234) 

1. Key Light 

Key light diletakkan di depan subjek dan menyamping sebagai cahaya utama. 

Karena biasa diletakkan disamping, key light menciptakan satu sisi terang, dan 

meningkatkan kedalaman dalam shot. Cahaya ini juga menunjukkan shadow 

utama dan memberikan kesan arah cahaya ketika digunakan di dalam shot. 
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Gambar 2.11. Contoh keylight 

http://www.sps186.org/film/?p=7664 

2. Fill Light 

Derakhshani (2009) menjelaskan, Fill light menerangi area gelap yang dihasilkan 

fill light. Fill light tidak menghasilkan shadow, dan berguna untuk memperhalus 

shadow yang dihasilkan key light. Darren Brooker (2008) dalam buku berjudul 

Essential CG Lighting Technique with 3ds Max mengatakan, fill light dalam dunia 

CG (computer graphics) juga mensimulasikan pantulan cahaya dalam adegan, dan 

menyesuaikan warna dari pantulan cahaya. 

 

Gambar 2.12. Contoh fill light 

http://www.sps186.org/film/?p=7664 

 

Perancangan Lighting Dan..., Eric Brolin, FSD UMN, 2018

http://www.sps186.org/film/?p=7664


3. Rim Light 

Gallardo (2000) menjelaskan, rim light merupakan cahaya yang intensitasnya 

lebih kuat dibanding key light, dan diletakkan di belakang subjek, yang 

menghasilkan kontur garis highlight. Tujuannya untuk menarik perhatian akibat 

kontur garis yang ada pada subjek. 

 

Gambar 2.13. Contoh rim light 

http://www.sps186.org/film/?p=7664 

2.4.  Lighting Ratio 

Brooker (2008) menjelaskan hubungan dalam suatu adegan dapat dikendalikan 

oleh pemaparan namun juga dapat dicapai melalui penempatan cahaya dan 

perbedaan intensitas cahaya. Rasio pencahayaan adalah perbedaan diantara key 

light dan fill light. Rasio pencahayaan juga mengacu pada perbedaan sisi terang 

dan sisi shadow subjek. Rasio pencahayaan yang lebih tinggi dibuat untuk 

menunjukkan kontras. Lighting ratio lebih rendah membuat adegan terlihat datar, 

dengan nada warna yang saling berdekatan, namun memberikan kesan senang 

dibanding rasio yang tinggi. 
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Ketika key light menjadi dominan dalam adegan, kebanyakan fill light 

memiliki intensitas setengah dari key light. Secara mudah, lighting ratio nya 

disebut 2:1, yang artinya, key light satu tingkat diatas fill light. Jika key light dan 

fill light memiliki intensitas yang sama, maka lighting ratio nya disebut 1:1, dan 

tidak akan ada shadow yang terlihat. Jika sisi terang empat kali lebih terang dari 

pada sisi shadow, adegan itu dapat dikatakan memiliki lighting ratio 4:1. 

https://you.stonybrook.edu/kbrown381/2017/09/27/task-2-lighting-ratios/ 

2.5. Lighting 3D 

Menurut Beane (2012) dalam bukunya berjudul 3D Animation Essentials, Cahaya 

dalam aplikasi 3 dimensi memiliki kesamaan dengan cahaya di dunia nyata atau 

film maupun fotografi. Cahaya dalam aplikasi 3D memiliki kemampuan untuk 

memperbanyak jenis cahaya yang dapat menyerupai cahaya di dunia nyata, 

contohnya lampu sorot, lampu bohlam, dan cahaya matahari. Lighting artist 

membutuhkan pemahaman yang kuat tentang cahaya di dalam software 3D. 

Pemahaman tentang bagaimana cahaya di dunia nyata bekerja untuk dapat 

memanipulasi cahaya di dunia digital. 

Gambar 2.18.   Gambar 2.14. Lighting ratio 
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Beane (2012) menambahkan, 3D animation lighting artist mengatur 

cahaya dalam 3D environment untuk menampilkan objek utama atau membangun 

mood. Para profesional ini sangat mirip dengan film lighting artist dan artistic 

painters. Lighting artist harus bisa menciptakan atmosphere dan mood di dalam 

shot atau sequence. Mereka juga harus membuat product lighting yang baik untuk 

menunjukkan setiap detail dari objek tanpa membuatnya terlihat datar dan 

membosankan. 

 

Gambar 2.15. Environment dalam film “Moana” 

https://www.mouseinfo.com/new/2016/11/working-in-paradise-moana-is-a-carefully-

crafted-work-of-art-and-culture/ 

2.5.1. Atribut Cahaya 

Menurut Beane (2012), seorang lighting artist memiliki tugas untuk mengatur 

atribut cahaya untuk menciptakan hasil yang diinginkan. 

1. Intensity: merupakan atribut yang mengatur kuat lemahnya suatu cahaya. 

Boughen (2005) menjelaskan intensity merupakan cahaya langsung / 

direct illumination dari sumber cahaya. 

2. Color: Atribut ini memungkinkan lighting artist mengubah warna sumber 

cahaya. 
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3. Decay or Attenuation: light decay 

Merupakan penurunan intensitas secara bertahap akibat perbedaan jarak, 

seperti sifat cahaya di dunia nyata. Pilihan decay ditampilkan sebagai 

presets, seperti linear falloff atau inverse square falloff. Sebagian software 

3D juga menyediakan falloff  yang dapat diatur, sehingga lighting artist 

dapat menentukan di mana intensitas cahaya akan mulai maupun berhenti 

akibat jarak. 

4. Shadow 

Katatikan & Tanzillo (2017) menuturkan shadow berperan penting 

terhadap hasil akhir dari adegan. Tanpa adanya shadow, sulit untuk 

mengetahui apakah suatu objek bersentuhan dengan objek lain atau 

melayang. Shadow yang sangat besar pada tokoh menandakan sumber 

cahaya cukup dekat. Sudut cahaya mempengaruhi ukuran shadow, sudut 

cahaya yang rendah membuat shadow lebih panjang, namun semakin 

tinggi sudut cahaya membuat shadow lebih panjang, dalam kata lain, 

shadow akan lebih panjang ketika sunrise dan sunset. 

Kemudian jarak antara cahaya dengan subjek menghasilkan ukuran 

dari shadow. Sumber cahaya yang sangat dekat dengan objek seperti lilin, 

atau lampu senter, akan menghasilkan shadow yang sangat besar. Namun 

semakin jauh sumber cahaya seperti cahaya matahari, akan menghasilkan 

shadow yang lebih kecil. 

Perancangan Lighting Dan..., Eric Brolin, FSD UMN, 2018



2.5.2. Jenis lighting dalam software 3D 

Beane (2012), menjelaskan beberapa jenis cahaya yang dipakai lighting artist 

untuk memberikan variasi seperti di dunia nyata sangat bervariasi. Tetapi, jenis 

cahaya dasar tersedia di hampir semua software animasi seperti: 

1. Spotlights: spotlights merupakan salah satu dari jenis cahaya yang dipakai 

diberbagai software animasi 3D. Jenis cahaya ini menerangi dari sebuah 

titik, dalam satu arah, dan dapat mengendalikan sudut cone untuk 

mengatur besar cahaya. Kita dapat memperhalus pinggiran cone untuk 

menunjukkan hasil yang berbeda. 

 

Gambar 2.16. Contoh spotlight 

https://www.brownbagfilms.com/labs/entry/basic-lighting-in-3ds-max 

2. Omni/Point Lights: omni lights, atau point lights, memancarkan cahaya 

dari satu titik yang mengarah ke segala arah, menyerupai lampu bohlam. 
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Gambar 2.17. Contoh omni light 

https://www.brownbagfilms.com/labs/entry/basic-lighting-in-3ds-max 

3. Infinite/Directional Lights: directional lights menciptakan cahaya yang 

memancar secara paralel seperti cahaya matahai. Spotlights dan point 

lights memancarkan cahaya dari satu titik dalam satu jenis cone pattern 

yang menciptakan cahaya. Namun directional lights memancarkan cahaya 

secara paralel, seperti cahaya yang datang dari jarak jauh. 

Infinite/directional lights sangat cocok untuk mensimulasikan cahaya 

matahari atau bulan, karena akan menciptakan shadow secara paralel. 
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Gambar 2.18. Contoh directional light 

http://www.secondpicture.com/tutorials/3d/three-point_lighting_in_3ds_max_01.html 

4. Ambient Lights: ambient lights memancarkan cahaya tidak menjauhi 

sumber, namun mengarah ke sumber itu sendiri secara konstan dari 

berbagai arah. Cahaya jenis ini diciptakan untuk membuat tiruan global 

illumination dengan tidak membiarkan area dari dalam adegan menjadi 

murni terkena shadow. Cahaya jenis ini digunakan sebelum komputer bisa 

menangani kompleks global illumination seperti sekarang, dan tidak 

banyak digunakan seperti dulu, karena sekarang sudah ditemukan teknik 

baru untuk menciptakan global illumination. 
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Gambar 2.19. Contoh ambient light 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-

explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/3DSMax/files/GUID-1E2F3E07-4FD7-

4DC5-B44F-0E4F917EB97F-htm.html 

5. Area Lights: area lights merupakan jenis cahaya yang paling realistik dan 

rumit. Point lights dan spotlights sama-sama memancarkan cahaya dari 

satu titik, dimana berbeda dengan area lights yang memancarkan cahaya 

dari permukaan seperti jendela, layar komputer, atau kap lampu. Cahaya 

jenis ini menciptakan shadow yang halus dan realistik, namun 

memperlambat waktu render. 

 

Gambar 2.20. Contoh area light 

http://help.chaosgroup.com/vray/help/150SP1/examples_lights.htm 
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2.6.  Outdoor Lighting 

Brooker (2008), menjelaskan cahaya yang masuk ke dalam ruangan melalui 

jendela maupun daerah terbuka lainnya, relatif mudah dikendalikan, tetapi cahaya 

matahari sangat terang yang membuat jenis cahaya ini masalah ukurannya adalah 

sebuah tantangan. Hal ini dipahami oleh fotografer, yang memberikan pantulan  

dan memberi cahaya tambahan untuk mengurangi cahaya yang keras dan 

melembutkan bayangannya. Cahaya ketika sedang dalam masa golden hour, 

cahaya matahari menghasilkan warna hangat ketika posisi matahari rendah, yang 

membuat cahaya lebih halus, lebih banyak diffuse, dan shadow sangat terlihat 

karena matahari mendekati titik horison. 

 

Gambar 2.21. Outdoor scene dalam film animasi 3D “Coco” 

http://pixar.wikia.com/wiki/Mariachi 

2.7.  Polusi Udara 

Menurut Protopsaltis (2012), di dalam perang ketika sebuah senjata di tembakkan, 

akan menghasilkan partikel kecil yang ringan dan dapat bercampur di udara 

sehingga menjadi campuran yang permanen. Menurut Lopez dan Battles (2004), 

kekeruhan yang ada di dalam atmosfer diasosiasikan dengan banyaknya aerosol di 

udara, aerosol merupakan zat padat maupun cari yang terlarut dalam gas yang 
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ukuran nya hanya beberapa mikron, contohnya seperti erupsi gunung berapi, asap, 

dan debu. Aerosol memiliki pengaruh besar dalam menyerap dan membiaskan 

sinar matahari, sehingga dapat mengurangi tingkat visibilitas jika jumlahnya 

cukup banyak. Di dalam atmosfer, visibilitas dapat berkurang seperti ketika kita 

menjauh dari sebuah objek, ketika cahaya matahari terbit atau terbenam, maupun 

ketika polusi udara meningkat. 

 

Gambar 2.22. Debu merupakan aerosol padat 

https://www.independent.co.uk/environment/skorea-to-plant-trees-in-china-to-reduce-yellow-dust-

1816758.html 
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2.8.  Rendering 

Birn (2014) mengatakan dalam bukunya yang berjudul Digital Lighting and 

Rendering jika proses rendering dimulai dengan shading, pengaturan bagaimana 

permukaan memberi respon terhadap cahaya, kemudian mengekplorasi berbagai 

jenis shader dan menyesuaikannya. 

2.8.1. Redshift Renderer 

Menurut redshift (2017), redshift merupakan software render engine yang kuat, 

dengan menggunakan GPU. Redshift dibuat untuk memenuhi kebutuhan high end 

production rendering yang disesuaikan untuk individu yang kreatif, maupun 

studio dengan berbagai skala. Redshift menawarkan berbagai fitur canggih yang 

terintegrasi dengan aplikasi standar computer graphics (CG). 

2.8.2. Global Illumination 

Birn (2014) menjelaskan Global illumination (GI) merupakan algoritma yang 

mensimulasikan pantulan cahaya diantara objek. Tidak perlu menambahkan 

bounce lights tambahan untuk mensimulasikan indirect illumination, karena sudah 

dikalkulasikan berdasarkan cahaya direct illumination yang mengenai permukaan 

subjek. 
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Gambar 2.23. Sebelah kiri dirender tanpa menggunakan global illumination 

sedangkan di kanan dirender menggunakan global illumination. 

http://sites.psu.edu/ist446/page/22/ 

2.8.3. AOVs 

Menurut website resmi redshift, AOV merupakan kepanjangan dari arbitrary 

output variables. Hal ini mengacu pada informasi per-pixel yang dihasilkan. 

Meskipun biasanya redshift hanya menghasilkan warna untuk setiap pixel. Kita 

dapat mengatur untuk menyertakan elemen lain secara individual seperti 

reflection, refractions, global illumination, dan lain-lain. Berikut contoh AOVs : 

1. Diffuse Filter : merupakan elemen yang menghasilkan warna dasar tanpa 

adanya tambahan lighting. 

2. Diffuse Lighting: merupakan elemen yang menghasilkan diffuse dan 

lighting. 

3. Global Illumination: merupakan komponen indirect GI lighting dari hasil 

akhir material. GI lighting yang menyentuh material ditambahkan dengan 

diffuse color dari material tersebut. 
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4. Reflection filter: merefleksikan warna dari objek, tanpa adanya kontribusi 

tambahan dari lighting.  

5. Refraction: merefraksikan warna dari objek, tanpa adanya kontribusi 

tambahan dari lighting. 

6. Shadow: merupakan informasi shadow yang mengenai objek. 

7. Subsurface Scattering : merupakan komponen subsurface scattering dari 

hasil final. 

8. Specular Lighting : merupakan komponen yang menampilkan refleksi 

cahaya saja. 

9. Depth : memiliki informasi kedalaman per pixel. Objek yang berada 

didekat kamera akan terlihat lebih gelap, dibanding objek jauh. 

https://docs.redshift3d.com/display/RSDOCS/Integrated+AOVs?product=3dsmax#IntegratedAOV

s-Shadows 

Gambar 2.24. Sebelah kiri merupakan contoh shadow, sementara gambar kanan 

merupakan GI 
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2.9.  Visual Goals of Lighting 

Boughen (2005), dalam bukunya berjudul 3ds max lighting mengatakan, cahaya 

memiliki empat tujuan utama. Pertama kita menerangi adegan untuk membuatnya 

terlihat. Kedua kita mencoba memfokuskan perhatian penonton ke area yang 

spesifik, dan membuat area lain kurang menonjol. Ketiga, kita memperlihatkan 

bentuk pada subjek, latar, dan elemen lain di dalam adegan agar tidak terlihat 

datar dan tidak nyata. Keempat, kita berusaha membangun emosi di dalam adegan 

untuk membuat penonton mengikuti jalan cerita yang kita buat. 
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