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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Film animasi Surat untuk bunda adalah film animasi 2 dimensi yang di produksi 

oleh penulis dengan durasi 6 menit. Animasi ini mengambil tema drama dan 

realita di dalam ceritanya. Kemudian dalam penelitian akan membahas tentang 

penggunaan teknik digital matte painting dalam desain environment khususnya 

interior apartemen tempat tinggal tokoh utama. 

 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan melakukan 

studi eksisting menurut analisis film populer yang telah menggunakan teknik 

serupa dan juga referensi dari buku. Jenis sumber data primer adalah non-

participant observation (penulis tidak ada langsung di tempat yang diobservasi). 

Data-data ini berasal film dan animasi yang mempunyai kesamaan penggunaan 

teknis, tema maupun setting yaitu film Kimi no Nawa(Your name), Garden of 

words, 5cm persecond. Kemudian sumber data sekunder didapatkan dari teori 

environment, teori teknik digital matte painting berdasarkan referensi buku.   

3.1.1. Sinopsis 

Putri adalah seorang janda dan wanita karir yang menitipkan anaknya dari lahir 

kepada ibunya demi melanjutkan kuliah diluar negri. kemudian setelah ia 
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menyelesaikan pendidikannya dan kembali, dia harus belajar menjadi seorang ibu 

di apartemen barunya. Kisah ini adalah kisah di minggu pertama ia baru pindah ke 

apartemen barunya bersama Adel, anaknya yang masih berumur 7 tahun. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Pada proyek animasi Surat untuk bunda ini posisi penulis adalah sebagai sutradara 

animasi, yang bertugas mengarahkan film sesuai skenario yang digunakan untuk 

mengontrol aspek–aspek seni dan drama, peneliti dalam proses perancangan untuk 

menemukan penggunaan teknik digital matte painting, juga mengarahkan kru 

untuk memberikan wawasan pengarahan terhadapnya. Di proyek ini juga penulis 

melakukan proses animasi, penggambaran latar/storyboard, musik dan visual 

effect.  
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3.2. Skematika Perancangan 

 Berikut merupakan skema tahapan pada saat proses perancangan environment 

dalam teknik digital matte painting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Tahapan Kerja 

(dokumentasi pribadi) 
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3.3. Konsep Environment 

Konsep environment dalam animasi Surat untuk Bunda terletak pada bagian 

interior apartemen. Sesuai dengan sinopsis, diceritakan bahwa Putri baru saja 

pindah ke apartemen dan dia masih di minggu pertamanya. Apartemen yang 

menjadi referensi adalah apartemen daerah Jakarta pusat.  

Konsep environment akan dipengaruhi oleh 3 Dimensional karakter Putri 

yang merupakan sesosok wanita karir yang terlalu sibuk dengan pekerjaan 

kantoran, kemudian ia mencoba untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. 

1. Konsep dapur 

Posisi dapur berada langsung setelah pintu masuk, Putri yang baru saja 

pulang dari supermarket langsung meletakkan barang-barang yang 

dibelinya didekat kompor listriknya. Peletakkan barang yang tidak teratur 

dan sampah plastik yang tidak langsung dibuang dapat menguatkan sifat 

karakter Putri yang ceroboh. 

2. Konsep ruang tengah 

Di ruang tengah Adel sedang menonton TV dan Putri sedang mengangkat 

pakaian yang baru saja di cuci. Beberapa kardus pindahan yang masih 

tersisa dari hari pertama pindah dapat terlihat. Digambarkan juga beberapa 

alat lain seperti sofa, TV, bangku meja makan dan lemari yang masih 

tertera label harga dan plastiknya yang setengah terbuka menunjukkan 

karakternya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian 

peletakkan barang lain yang tidak teratur seperti pelampung dan mainan 
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yang berserakan menunjukkan karakter Putri yang ditiru oleh Adel 

anaknya.  

3. Konsep ruang makan 

Ruang tengah telah berganti fungsi sebagai ruang makan. Ditandai oleh 

peletakkan meja yang telah dipindah dari area dapur ke area ruang tengah. 

Peletakkan ini dilakukan dengan tujuan memberi ruang untuk mereka 

duduk berdua duduk saat adegan makan malam. 

 Floorplan untuk apartemen akan dibuat untuk mempertimbangkan ukuran 

dan skala yang tepat sesuai dengan observasi apartemen pada umumnya. 

Pertimbangan jarak antara ruang makan dengan dapur diperlukan untuk 

perancangan scene yang akan penulis bahas dan analisa. Sesuai batasan masalah 

adalah ruangan makan, ruang tengah dan dapur karena pada saat ini adalah scene 

yang penting pada sisi cerita untuk menunjukkan karakter Putri. Penulis 

menggunakan ruang tengah sebagai scene yang menunjukkan keseluruhan interior 

apartemen. Kemudian ruang makan dan dapur akan penulis gunakan untuk shot 

dramatis. 

3.4. Acuan dan Observasi Karya 

Penulis mengobservasi apartemen menteng square Jakarta sebagai acuan untuk 

perancangan desain environment apartemen Putri. Kemudian Penulis juga 

menggunakan referensi dari karya-karya film Makoto Shinkai karena bentuk 

visual film arahannya menggunakan teknik digital matte painting dalam proses 

pengambaran latar dan environment-nya. Film-film yang akan digunakan sebagai 
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referensi adalah Garden of Words, Kimi no Nawa (Your Name) dan 5cm 

Persecond. Dalam ketiga film tersebut kesamaan di antaranya dan film yang 

dikerjakan oleh penulis terletak pada genre romansa dan drama. Penulis ingin 

mengobservasi elemen-elemen visual yang mempengaruhi sebuah drama, sesuai 

dengan tujuan untuk mengobservasi dramatisasi yang terjadi di dalam film-film 

tersebut. Kemudian untuk teknik digital matte painting penulis menggunakan 

buku referensi David Mattingly (2011) dengan karyanya “The Digital Matte 

Painting Handbook”. 

3.4.1. Observasi Apartemen 

Penulis melakukan observasi di apartemen daerah Jakarta salah satunya di 

apartemen menteng. Penulis mendapatkan bukti bahwa floorplan apartemen ini 

sesuai dengan teori. Kemudian hasil observasi ini akan digunakan untuk dasar 

pembuatan floorplan apartemen Putri. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Interior Apartemen Menteng Square Jakarta 

(http://www.sewa-apartemen.net/images5/29429_3.jpg , 2015) 
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Dari gambar terbukti bahwa rata-rata apartemen tersebut juga 

menggunakan jenis studio dan variasi apartemen tipe 27, 30 dan 33. Yang 

membedakan dari setiap ruangan hanyalah desain interior apartemen, karena 

peletakkan barang di dalamnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik. 

Kemudian penulis memilih apartemen tipe 27 untuk desain dasar interior yang 

terpengaruhi oleh 3 dimensional karakter dari sisi ekonomi karakter Putri yang 

memiliki jabatan sebagai manager perusahaan. Desain yang ergonomis menjadi 

salah satu alasan lain penulis memilih apartemen tipe 27 sebagai dasar pembuatan 

floorplan. 

3.4.2. Garden of Words 

Garden of words adalah film jenis romansa dan drama  yang diproduksi tahun 

2013 oleh makoto shinkai. Mengisahkan tentang Akizuki Takao seorang murid 

berumur 15 tahun yang terobsesi dengan desain sepatu dan pembuatannya. Suatu 

hari di musim hujan saat ia memutuskan untuk bolos sekolah dan menggambar 

sketsa disebuah gubuk di taman, ia bertemu dengan Yukari Yukino seorang 

berumur 27 tahun yang ia ketahui pada saat itu hanyalah seorang wanita yang 

sedang bolos kerja. Takao yang tidak tau identitas Yukino diam-diam jatuh cinta 

kepadanya hingga ia mengetahui ternyata Yukino adalah seorang guru di 

sekolahnya. 
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Gambar 3.3 Garden of words movie poster 

(http://www.imdb.com/title/tt2591814/, 2013) 

Di dalam film ini ada beberapa kesamaan dalam genre romansa dan drama 

kemudian karakter ibu guru Yukino sangat mirip dengan karakter Putri, untuk itu 

penulis memilih film ini untuk di observasi. Selain itu di dalam film ini ada scene 

yang menunjukkan interior apartemen. Karakter Yukino yang suka menyendiri 

dan suka meratapi kesedihan karena masalah pribadinya yang menghalangi situasi 

kerjanya sehari-hari, mirip dengan situasi Putri yang pada saat itu juga baru saja 

mendapatkan musibah. Putri masih meratapi kesedihannya setelah ibunya 

meninggal dan kemudian tanggung jawab anaknya di berikan ke dia sepenuhnya.  

Tipe apartemen dalam film ini menggunakan tipe apartemen studio dan 

terdiri dari 1 kamar tidur, 1 ruang tengah yang tergabung dengan dapur dan ruang 

makan. Bisa terlihat dari gambar, bahwa desain interior apartemen menggunakan 

tipe studio atau menggabungkan salah satu fungsi ruangan menjadi 1. Fungsi 

ruang tengah yang menyatu dengan dapur sekaligus ruang makan dan posisi 

kamar mandi berada di dalam kamar. 

Perancangan Environment Dengan..., Jundi Davva, FSD UMN, 2018



31 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Ruang tengah apartemen Yukino 

(Garden of Words, 2013) 

Pada scene gambar diatas penulis juga mendapatkan penguatan sisi 

karakter dari peletakkan barang-barang yang berada di ruangan tersebut. 

Peletakkan barang yang tidak teratur dan tidak pada tempatnya membuktikan 

karakter Yukino yang workaholic sehingga ia tidak memiliki banyak waktu untuk 

melakukan pekerjaan rumah seperti beres-beres. Ini juga membuktikan sifatnya 

yang melihat dari sisi luar sebagai pekerja yang perfeksionis namun di dalamnya 

ia mengalami depresi berat akan kehidupannya. Sifat ini juga dimiliki oleh 

karakter Putri sehingga scene ini bisa digunakan sebagai referensi saat Putri 

berada di dapur. Terlihat dari komposisi gambar focal point mengarah pada 

Yukino yang sedang sedih sebagai objek penting, ini dibuktikan dari perspektif 

yang berfungsi sebagai garis semu dan secara tidak sadar penonton mengarahkan 

matanya ke titik pertemuan diantara garis perspektif. 
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Gambar 3.5 Ruang makan apartemen Yukino 

(Garden of Words, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kamar tidur apartemen Yukino 

(Garden of Words, 2013) 

 

Seperti pada film penulis juga menggunakan setting hujan sebagai 

penambahan elemen visual yang menunjukkan dramatisasi kesedihan atau 

memiliki filosofi serupa lainnya. Kemudian detil benda seperti buku-buku yang 

terlihat banyak dan memenuhi lemari dan ruangan serta penempatan pot bunga 

yang tampak seperti pada gambar akan menjadi referensi penulis. 
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Di dalam pengerjaannya film ini penulis berhasil membuktikan bahwa 

film ini menggunakan teknik digital matte painting untuk pengerjaan latarnya. 

Terlihat penggunaan foto sebagai referensi utama dalam penggambaran latarnya. 

Kesan dramatis diberikan dari perpaduan warna dan komposisi gambar. Dari 

unsur realistik kemudian di gambar ulang dan ditambahkan unsur estetik seperti 

penambahan cahaya yang memberikan kesan dramatis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Shinjuku,Tokyo 

(Garden of Words, 2013) 

Kemudian penulis melihat komposisi gambar sesuai dengan cirikhas 

Makoto Shinkai. Dalam film ini penulis mengobservasi teknik pencahayaan yang 

dilebih-lebihkan serta penggunaan komposisi gambar lain seperti focal point, 

warna dan perspektif. Penulis memilih beberapa scene yang spesifik 

menunjukkan komposisi gambar gaya makoto shinkai. 
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Gambar 3.8 Yukino 

(Garden of Words, 2013) 

Terlihat highlight berwarna hijau yang kuat dari sisi kiri yang dipengaruhi 

oleh warna latar di sekitarnya. Kemudian rimlight garis yang memutari pada sisi 

karakter juga di berikan warna sesuai dengan arah dan warna cahaya. Lalu dari 

komposisi gambar untuk menciptakan ilusi perspektif dan kedalaman, background 

di belakang karakter sengaja dibuat lebih buram. Hal ini membuktikan komposisi 

gambar ala Makoto Shinkai. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Dapur apartemen Yukino 

(Garden of Words, 2013) 
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Penulis memilih scene ini karena scene penting pada topik pembahasan 

menggunakan waktu di sore hari yang mendung karena hujan juga. Dari cahaya 

secara keseluruhan terlihat lebih gelap dan pudar. Terlihat cahaya halus berwarna 

hijau dari arah jendela yang mempengaruhi refleksi cahaya di sekitarnya. 

Peletakkan dan jenis barang pada scene ini yang memberikan kesan tidak teratur 

juga menguatkan sisi karakter. 

3.4.3. Kimi no Nawa (Your Name) 

Kimi no Nawa atau Your name adalah film karya Makoto shinkai yang di 

produksi tahun 2016. Film ini bergenre drama, romansa dan supranatural. Penulis 

memilih film ini karena di dalam karya ini Makoto shinkai juga menggunakan 

teknik digital matte painting. Kemudian di film ini juga ada scene apartemen yang 

dapat mendukung observasi. Penulis memilih karya ini karena terbukti juga 

menggunakan teknik digital matte painting di dalam proses pembuatannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Animation to realworld photo comparison 

(Kimi no Nawa, 2016) 
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 Apartemen yang digunakan Taki dalam film ini juga mirip dengan acuan 

teori interior apartemen. Terdiri dari 1 ruang tengah yang berfungsi juga sebagai 

ruang keluarga, ruang makan dan dapur. Kemudian 1 kamar tidur yang juga 

berfungsi sebagai ruang kerja dan 1 kamar mandi terpisah. Mulai dari pintu masuk 

disisi kiri terlihat kamar mandi kemudian di sisi kanan langsung terlihat ruang 

tengah yang menghadap balkoni. Dilanjutkan di sisi kiri dengan kamar tidur. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Taki’s apartment entrance 

(Kimi no Nawa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Taki’s apartment living room 

( Kimi no Nawa, 2016) 
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Gambar 3.13 Taki’s room sketches  

(Kimi no Nawa, 2016) 

Di dalam karya ini penulis ingin mengamati komposisi gambar yang 

digunakan untuk menunjukkan efek dramatisasi seperti dalam acuan teori digital 

matte painting. Penulis memilih scene interior apartemen yang merupakan scene 

awal dari film ini. Di dalam scene ini penulis mengamati Focal point yang 

terpengaruhi oleh lighting dan kemudian ilusi perspektif yang mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Mitsuha’s room 

(Kimi no Nawa, 2016) 

Perancangan Environment Dengan..., Jundi Davva, FSD UMN, 2018



38 

 

Pada scene diatas penulis mendapatkan efek dramatisasi dari penggunaan ilusi 

perspektif pada foreground. Kemudian terlihat cahaya biru lemah yang 

menyelimuti keseluruhan scene, cahaya ini berasal dari jendela yang tertutupi oleh 

gorden sehingga warna cahaya bisa terlihat lembut. Kemudian latar waktu Golden 

Hour saat pagi ini juga menguatkan rimlight pada sisi karakter dan objek.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Mitsuha’s living room  

(Kimi no Nawa, 2016) 

Penulis mengobservasi bayangan subjek karakter yang ada pada gambar di scene  

malam ini. Penulis mendapatkan meskipun bayangan tidak terlihat realistis namun 

dapat menambah kesan dramatis. Terlihat arah bayangan yang jatuh seperti 

cahaya di tengah diantara posisi mereka duduk, padahal sumber cahaya ada pada 

lampu diatas. Hal ini memberi kesan scene yang intim sedang terjadi dan penulis 

akan menggunakannya sebagai referensi untuk scene di ruang makan saat Putri 

dan anaknya sedang makan malam. 
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3.4.4. 5cm Persecond 

5cm Persecond adalah karya Makoto Shinkai yang di produksi pada tahun 2007. 

Di dalam film ini penulis mengobservasi bentuk visual yang unik dari sisi lighting 

yang terjadi di penggambaran karakternya. Dalam cerita juga menceritakan 

kehidupan Taki dengan hubungan jarak jauh dengan mantan cintanya. Penulis 

memilih karya ini juga karna dalam proses pembuatannya menggunakan teknik 

digital matte painting juga berlatar di apartemen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Animation vs real world 

(5cm per second, 2007) 

Penulis melihat cahaya yang kuat yang mengitari sisi karakter dengan 

warna cahaya environment sekitarnya. Refleksi cahaya dalam komposisi gambar 

terlihat sangat dominan dan  menimbulkan kesan dilebihkan tujuannya untuk 

menambahkan nilai estetik dan dramatisasi. Penulis menemukan bahwa tipe 
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refleksi cahaya seperti ini adalah yang menjadi salah satu alasan gaya visual 

Makoto Shinkai. 

 

 

 

Gambar 3.17 Takaki apartment room’s  

(5cm persecond, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Takaki classroom corridor  

(5cm persecond, 2007) 

Hal yang unik yang penulis temukan pada film ini adalah penggunaan warna yang 

dominan tercampur dengan warna ungu. Shading dengan 2 warna dan 

terpengaruhi oleh warna background dan warna ungu secara keseluruhan. 

Penambahan cahaya dan bayangan berwarna ungu ini tidak realistis dan yang 
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menjadi ciri khas Makoto Shinkai. Tujuannya adalah memberi efek dramatis dan 

meningkatkan nilai estetika pada gambar. 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Akari 

(5cm per second, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Shading 

(5cm per second, 2007) 

Kemudian hal unik lainnya yang terdapat di film ini adalah penggunaan 

lens flare yang dilebihkaan dan menutup permukaan foreground. Scene outdoor 

ini terjadi saat takaki pulang setelah jam sekolah berakhir. Dari segi cerita terlihat 

bahwa Makoto Shinkai menggunakan Golden Hour atau sore hari pada saat 

matahari akan terbenam sebagai waktu yang terjadi pada scene ini. Yang terjadi 

adalah cahaya yang menyorot ke arah karakter dan bayangan yang kuat dari arah 
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yang sebaliknya dari arah cahaya. Penulis juga mendapatkan bahwa penggunaan 

intensitas cahaya yang berlebihan seperti ini juga ciri khas Makoto Shinkai juga. 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Outdoor  

(5cm persecond, 2007) 

Berikut tabel hasil observasi film secara umum mengenai apartemen, 

cahaya, komposisi gambar, dan warna  cirikhas Makoto Shinkai. 

Tabel 3.1. Tabel observasi film umum 

No 

 

Jenis dan 

Komposisi 
Garden of words Your name 5Cm persecond 

1.  Apartemen Apartemen tipe 27 

memiliki :  

- 1 ruang tengah 

menyatu dengan ruang 

makan, keluarga dan 

dapur. 

- 1 kamar tidur dengan 

1 kamar mandi di 

dalamnya. 

Apartemen tipe 27 

memiliki :  

- 1 ruang tengah 

yang menyatu 

dengan ruang 

makan, keluarga 

dan dapur 

- 1 kamar tidur 

- 1 kamar mandi 

Apartemen tipe 27  

2. Cahaya - 2 jenis highlight dalam 

karakter. Rimlight dan 

highlight warna 

 

- Highlight berwarna 

hijau pada karakter 

atau terpengaruhi oleh 

warna background 

 

- Rimlight yang 

diperkuat pada sisi 

objek benda 

 

- Shading karakter 

dengan warna yang 

terpengaruhi oleh 

warna background 

 

- 2 jenis shading 

dalam karakter, 

shading hitam 

dan garis 

merah. 

 

- Lens Flare kuat 

yang 

mendominasi 

foreground. 
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- Refleksi cahaya 

terhadap objek 

environment 

menggunakan scene 

sore hari atau golden 

hour 

- Refleksi cahaya 

terhadap objek 

environment 

menggunakan 

scene pagi hari 

atau golden hour 

 

- Highlight 

berwarna pada 

objek. 

 

- Refleksi cahaya 

pada pada objek 

environment 

dan air. 

3. Komposisi 

gambar 

- Menggunakan 

perspektif sebagai 

garis semu untuk 

menunjukkan 

focalpoint 

 

- Latar waktu golden 

hour pada scene 

interior di sore hari. 

 

- Efek dramatisasi 

dengan hujan. 

 

- Peletakan barang dan 

benda yang tidak 

teratur, menguatkan 

sisi karakter. 

- Menggunakan 

perspektif sebagi 

ilusi kedalaman 

untuk memberikan 

efek dramatisasi. 

 

- Latar waktu golden 

hour pada scene 

interior di pagi 

hari. 

 

- Efek dramatisasi 

pada scene intim 

dengan arah 

bayangan yang 

tidak realistis yang 

tidak sesuai 

dengan arah 

sumber cahaya. 

- Menggunakan 

color&atmosph

eric perspective 

untuk scene 

outdoor  

 

- Latar waktu 

golden hour 

pada scene 

outdoor di sore 

hari. 

4. Warna Warna dominan hijau Warna dominan biru Warna dominan 

ungu 

 

3.5. Proses Perancangan  

Perancangan dimulai dari menjabarkan 3 Dimensional karakter Putri. Data 

tersebut diperlukan untuk mendapatkan desain interior yang tepat untuk 

menguatkan karakter Putri. Berikut adalah tabel 3 dimensional karakter Putri. 

Tabel 3.2 Fisiologi Karakter Putri 

Fisiologi Karakter 

1. Jenis Kelamin Wanita 

2. Usia 25 tahun 
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3. Tinggi 165 cm 

4. Berat 60 kg 

5. Warna Rambut Hitam 

6. Warna Mata Cokelat 

7. Warna Kulit Sawo matang 

 

Tabel 3.3 Psikologi Karakter Putri 

Psikologi Karakter 

1. Prinsip Moral Bersikap Professional 

2. Ambisi Menjadi seorang ibu yang baik 

3. Kekhawatiran Tidak bisa mengurusi anaknya 

4. Sikap terhadap hidup Optimis, percaya diri 

5. Obsesi Pekerjaannya sebagai manager 

6. Ekstrovert/ introvert/ ambivert Ambivert 

7. Kemampuan Professional dalam pekerjaannya 

sebagai manager. 

8. Kecerdasan Diatas rata-rata 

9. Sisi sensitive Tidak peka 

11. Sifat buruk Bersikap professional dengan 

pekerjaan namun tidak peduli dengan 

hal-hal kecil di sekitarnya 

 

Tabel 3.4 Sosiologi Karakter Putri 

Sosiologi Karakter 

1. Kelas Sosial Menengah 

2. Pekerjaan Manager 

3. Status Relasi Menikah, Janda 

4. Peran dalam keluarga Ibu, kepala keluarga, bekerja 

5. Pendidikan Lulusan luar negri 

6. Citra dalam masyarakat Professional dalam pekerjaannya dan 

sosialita dalam bertetangga 

  

 Putri adalah orang pintar karena ia bisa mendapatkan beasiswa untuk  

berkuliah di luar negeri. Ia merupakan sesosok ambisius dengan cita-citanya. 
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Sifatnya ini yang terkadang membuatnya lupa dengan hal-hal kecil di sekitarnya. 

Sifatnya yang fokus dan obsesif akan dipakai untuk merancang environment 

interior apartemennya. Kemudian berdasarkan data observasi penulis tetap 

memilih apartemen Jakarta sebagi dasar pembuatan interior. Namun di dalam 

penggunaan teknis visual, penulis tetap menggunakan komposisi gambar ciri khas  

Makoto shinkai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Sketsa Floorplan Apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Apartemen Putri adalah apartemen tipe 27 seperti pada floorplan apartemen 

menteng jakarta dengan 1 kamar tidur, dapur, ruang tengah dan kamar mandi. 

Latar ini dirancang berdasarkan detil naskah Surat untuk bunda yang menjadi 

obyek penelitian penulis. Apartemen di buat di Lantai 20 agar penulis dapat 

menampilkan latar perkotaan background skyscrapper saat kamera mengarah ke 

posisi balkoni. Tujuannya untuk memperlihatkan kehidupan kota dan menguatkan 

tema perkotaan dan mengaplikasian kehidupan metropolitan yang karakter Putri 
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alami. Ini dilakukan menurut referensi dari garden of words yang sering 

memperlihatkan background perkotaan. 

 Dalam  teknik digital matte painting terdapat manipulasi dari foto asli. 

Untuk itu penulis dengan hasil observasi langsung menggunakan foto dari 

apartemen. Observasi ini memperkuat acuan teori untuk apartemen tipe 27. Dalam 

teknik digital matte painting hal pertama yang dibutuhkan adalah sketsa yang 

berasal dari storyboard. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi kamera yang 

tepat dan penempatan barang yang diinginkan. 

3.5.1. Perancangan Ruang Tengah  

Di scene ini Putri sedang mengambil cucian dari arah kamar mandi, kemudian ia 

sedang berjalan ke arah balkoni untuk mengambil sisanya. Terlihat anaknya Adel 

sedang menonton TV sambil memainkan tablet PC di tangannya. Dimulai dari 

sketsa pengambilan komposisi gambar shot medium pada ruang tengah sehingga 

seluruh ruangan dapat terlihat dengan jelas. Dalam shot ini juga terlihat sedikit 

detil dapur namun focal point tetap di ruang tengah. 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Sketsa awal ruang tengah apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 
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Kemudian ambil foto dari apartemen yang menjadi obyek observasi sesuai atau 

mirip dengan floorplan. Pengambilan shot juga bisa disesuaikan dengan garis 

horizon pada sketsa sehingga perspektif sesuai dengan gambar sketsa. 

Penggambaran sketsa karakter diperlukan untuk mengetahui skala asli ruangan. 

Sesuai dengan konsep environment ruang tengah, barang utama ditambahkan 

seperti TV, 1 buah sofa dan 1 buah meja kecil.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Sketsa dan foto ruang tengah apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Setelah itu penambahan objek dan peletakkan barang dan benda disesuaikan 

dengan 3 dimensional character Putri. Dalam cerita Putri baru saja pindah ke 

apartemennya 1 minggu sehingga benda seperti kardus pindahan ditambahkan ke 

dalam ruangan. Untuk memberikan kesan berantakan juga bisa diberikan seperti 

plastik yang tidak terbuang, tempat sampah yang penuh dan banyak piring dan 

gelas yang tidak tercuci dan tersimpan di wastafel cuci piring. 
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Gambar 3.25 Digital matte painting ruang tengah apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Kemudian hasil dari teknik digital matte painting membuat karakter dan 

background dapat seakan-akan menyatu. Teknik ini sangat diperlukan karena 

untuk menyesuaikan penggambaran karakter dari warna solid yang sederhana. 

Waktu di lokasi adalah sore hari menuju malam dengan cuaca yang sedikit 

mendung. Sehingga konsep warna tercampur dengan warna dingin dengan sumber 

cahaya yang sedikit yang berasal dari jendela luar dan lampu sorot. 

 

3.5.2. Perancangan Dapur 

Di scene ini Putri sedang memasak makanan untuk makan malam, namun ia gagal 

dalam percobaannya. Komposisi gambar mengambil sudut pandang shot medium. 

Kemudian saat proses pembuatan sketsa, hal pertama yang perlu di gambar adalah 

garis perspektif. Pada gambar ini ditandai dengan garis warna merah. Kemudian 
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garis sketsa berwarna biru menandakan foreground dan penempatan sebuah objek 

yang akan berinteraksi dengan karakter Putri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 Sketsa dapur apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Seperti pada konsep environment objek yang penting adalah  Kompor 

masak, wajan dan peralatan masak lain untuk menunjukkan scene dapur. 

Kemudian tambahan detil lain seperti sampah plastik yang belum Putri buang dan 

di tempatkan di tempat yang tidak seharusnya dapat menguatkan karakter Putri 

yang kurang fokus dengan pekerjaan rumah pada umumnya atau dengan hal-hal 

kecil. Kemudian dengan bantuan garis perspektif yang telah digambar pada 

bentuk awal sketsa, kita dapat menentukan perspektif pada foto dengan mudah. 

Untuk memudahkan pada saat proses painting kita dapat langsung menambahkan 

objek-objek detil pada foto yang bisa terlihat di gambar berikut. 
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Gambar 3.27 Sketsa dan foto dapur apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Blocking abu-abu di sketsa pada karakter juga diperlukan untuk 

mengetahui skala asli foto dengan skala manusia. Kemudian dilanjutkan dengan 

proses painting dengan tujuan untuk menyatukan gaya visual gambar karakter 

dengan background. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 Digital matte painting dapur apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 
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3.5.3. Perancangan Ruang Makan 

Di scene ini Putri dan anaknya Adel sedang makan malam. Seperti Anwar 

mengatakan dalam teori apartemen, scene ini adalah untuk menunjukkan ruangan 

yang berubah fungsi yaitu Ruang tengah telah berubah fungsi menjadi ruang 

makan. Kemudian informasi waktu akan ditunjukkan pada gambar langit di luar 

jendela. Objek penting pada scene ini adalah cup mie instan, objek ini diberikan 

untuk menunjukkan kelanjutan dari scene di dapur. Di proses awal pada sketsa 

yaitu menentukan garis perspektif yang di tandai dengan garis merah dengan 

perspektif 1 titik hilang ke arah tengah. Kemudian garis biru adalah objek detil 

seperti meja dan cup mie instan tempat karakter berinteraksi dan juga sebagai 

batas foreground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 Sketsa ruang makan apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 
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 Setelah proses sketsa dan penentuan garis persepktif, selanjutnya adalah 

foto referensi. Lalu, sketsa karakter digunakan untuk menjadi penanda skala asli 

manusia. Yang perlu diperhatikan saat pengambilan angle pada kamera adalah 

perspektif foto terhadap karakter. Pengambilan shot medium disini ini harus di 

lakukan secara hati-hati dan lakukan beberapa kali pengambilan gambar sebagai 

bahan referensi hingga sesuai dengan perspektif karakter. Beberapa penambahan 

detil barang juga dapat dilakukan pada proses ini untuk membantu proses painting 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30 Sketsa dan foto ruang makan apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

 

Berikutnya adalah proses painting dari hasil foto referensi. Seperti pada 

konsep environment untuk menunjukkan informasi waktu maka harus ditunjukkan 

lewat background langit di luar jendela. Untuk itu background pada foto referensi 

di gantikan dengan pemandangan gedung pada sore hari dengan langit setengah 
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mendung. Kemudian konsep pada komposisi gambar diberikan cahaya yang 

kurang dan terfokus ditengah untuk menambahkan kesan dramatis. Dengan 

komposisi seperti ini penonton dapat fokus dengan detil yang berada di tengah 

pada cahaya yang kuat. 

 

Gambar 3.31 Digital matte painting ruang makan apartemen Putri 

(Dokumentasi pribadi,2018) 

Seperti pada teori komposisi gambar digital matte painting pada scene ini 

diberikan atmospheric perspective yang terlihat pada background untuk 

membedakan dengan foreground. foreground terlihat lebih gelap warnanya 

kemudian warna background akan semakin terang dan memudar . Dan juga 

penggunaan garis semua dapat terlihat dari arah kedua badan karakter yang 

condong membentuk garis lengkung yang mengarahkan ke tengah. 
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