
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

 

7 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Terminologi dan Sejarah Visual effect 

2.1.1 Terminologi 

Digital compositing adalah bagian esensi dari visual effect yang sudah menjadi 

bagian dari hampir semua industri hiburan sekarang: feature films, iklan televisi, 

pertunjukan televisi, video game, bahkan noneffects film juga bisa menggunakan 

visual effect. Sebuah kisah perang, kisah cinta, atau komedi akan selalu 

menambahkan atau membuang gambar untuk menceritakannya. Itulah deskripsi 

visual effect, menambahkan elemen yang tidak ada pada sebuah gambar, atau 

menghilangkan sesuatu yang tidak diinginan. Digital compositing memegang 

peran utama dalam berbagai visual effect. 

Ada beberapa istilah yang sebaiknya diketahui, karena beberapa istilah ini 

sering rancu, yaitu mengenai Special Effect dan Visual effect. Bahkan Academy 

Award juga mengubah nama penghargaan di salah satu kategori dari Best 

Achievement in Special Effect, menjadi Best Achievement in Special Visual 

effects, akhirnya sekarang menjadi Best Achievement in Visual effects untuk 

mengakomodir perubahan zaman. (Wijaya, 2006) 

Visual effects merupakan istilah sub-kategori dari Special Effect, dimana 

gambar dan film dimanipulasi di dalam post production. Biasanya visual effects 

berurusan dengan integrasi antara adegan live action shot dengan CGI atau elemen 

lain seperti matte painting, miniatur, dan lainnya. Sedangkan Special Effects 
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merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk efek yang digunakan pada saat 

syuting dilakukan. 

Dalam proyek visual effect, compositor adalah artis utamanya, dan ia 

bekerja bersama matte painters, colorist, CGI artists, dan sutradara. Tim ini harus 

berkoordinasi untuk memproduksi visual effect secara teknis. Ironi terbesar dari 

tim ini adalah ketika mereka melakukan perkerjaannya dengan baik, tidak ada 

yang memperhatikan apa yang telah mereka lakukan karena visual effect terpadu 

sempurna di sepanjang film. Jika tidak, penonton akan terpental keluar dari film 

dan mencercanya.  (Wright, 2008) 

 

2.1.2 Sejarah Visual effect 

- Awal mula 

Membuat efek awalnya dilakukan dengan kamera, yang berarti efek dicapai 

sebelum film meninggalkan kamera asli untuk diproses. Film paling pertama yang 

menggunakan efek (efek spesial) adalah film pendek tahun 1895 berjudul The 

Execution of Mary Stuart. Kamera dihentikan tepat sebelum kapak algojo 

mengenai sasaran, para aktor membeku ditempat, kemudian aktris Mary Stuart 

yang pada cerita kepalanya akan dipenggal diganti dengan boneka. Kamera 

kemudian dinyalakan kembali, lalu algojo menyelesaikan pekerjaannya. 

Teknik fotografi yang sama bekerja tujuh tahun kemudian dalam “A Trip to 

the Moon” karya George Melies. Film fiksi ilmiah ini juga mempelopori teknik 

split screen, double exposure (menjalankan film dua kali dalam kamera untuk 

menggabungkan gambar), stop motion photography, matte background 
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(menggunakan later belakang yang digambar untuk menyatakan lokasi tertentu), 

dan miniatur (menggantikan detil model untuk figur dan properti skala 

sesungguhnya). 

Tahun berikutnya, Edwin Porter membuat “The Great Train Robbery”, film 

yang lebih realistik dengan shot substitusi ketika seorang insinyur dilempar dari 

kereta yang berjalan, serta kereta yang bergerak dapat dilihat melalui jendela 

terbuka. Ia menggunakan teknik layering atau menggabungkan shot yang berbeda. 

Double exposure, stop motion, matte backgrounds, miniatures, dan 

compositing masih terus digunakan sampai sekarang. Hollywood terus 

mengembangkan teknik-teknik dasar ini. 

The Lost World (1925) dan King Kong (1933) menggunakan animasi stop 

motion untuk membuat makhluk besar yang bergerak, juga mengomposisikannya 

dengan karakter live action. Orson Welles mengeksploitasi matte yang digambar 

pada kaca untuk membuat latar belakang hutan dan pantai, sama seperti 

masterpiecenya Xanadu Estate dalam film Citizen Kane tahun 1941. 

Sebuah fiksi ilmiah tahun 1955 berjudul “Comquest of Space”, yang 

terkenal dengan cerita konyol dan akting buruknya, memiliki fitur kemajuan 

dalam efek dan desain yang memberikan inspirasi teknis untuk “A Space 

Odyssey” karya Stanley Kubrik tahun 2001. Kubrik dan timnya mengimprovisasi 

teknologi kuno itu dengan sangat baik. Model dan matte nya sangat realistis dan 

mulus. Scene “stargate” dianggap sebagai puncak efek spesial pra-komputer 

menggunakan teknik slit-scan, perangkat yang mirip dengan printer optik, yang 

menghubungkan satu atau beberapa proyektor dengan kamera. 
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- Awal Komputerisasi 

George Lucas membuat revolusi efek spesial tahun 1977 ketika ia membuat 

Industrial Light and Magic dan menggunakan komputer untuk membuat efek film 

singkat Star Wars. Kesuksesan ILM dengan film Star Wars sebenarnya hanya 

menggunakan sedikit sekali CGI (Computer-Generated Imagery), padahal CGI 

sudah dikenal sejak beberapa tahun sebelumnya, yang diawali oleh film 

Westworld (1972) yang membuat poin infrared milik Robot Gunslinger. 

Kontribusi utama ILM untuk komputerisasi efek spesial adalah 

mengombinasikan custom-built microprocessor ke motion-control camera 

sehingga pergerakan frame per frame kamera di sekitar miniatur dan model dapat 

diduplikasi dan memungkinkan komposisi multilayer. 

 

- Era Komputer 

Tahun 1985, ketika raksasa Pixar itu hanyalah sebuah lengan CGI bagi ILM, 

animator pertama kali menciptakan fotorealistik karakter seorang ksatra kaca yang 

datang pada adegan halusinasi sekitar 30 detik dalam Young Sherlock Holmes. 

Empat tahun kemudian, James Cameron berhasil menciptakan 3D CGI 

karakter pertama, The Abbys, makhluk cair mampu menjadi berbagai macam 

bentuk. Gaya makhluk cair ini diperbaharui James Cameron dalam film 

berikutnya “Terminator 2: Judgemen Day. Jurasicpark tahun 1993 membawakan 

kita CGI dinosaurus (tetapi juga masih sangat mengandalkan teknik boneka 

mekanik). 
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Casper (1995) menjadi karakter CG pertama yang menjadi tokoh utama, 

diikuti dengan Godzila (1998) dan Mighty Joe Young (1998), sebuah remake dari 

stopmotion klasik tahun 1925. Komputerisasi terus bertumbuh semakin canggih, 

penggunaan karakter CG menjamah berbagai peran, tetapi sejauh ini karakter CG 

masih memiliki kekurangan efek dramatis dibanding aktor manusia. 

Andy Serkis, yang awalnya diaudisi hanya untuk mengisi suara Gollum, 

ditemukan ekspresif secara fisik oleh Peter Jackson dan WETA (special effect 

company). Serkis berakting untuk reference pass takes dengan aktor lainnya. 

Kemudian animator meng-superimposed karakter CG Gollum ke gambar Serkis, 

meniru pergerakannya frame per frame seperti makhluk hidup. 

Kemudian Serkis dihilangkan, menyisakan alter ego digitalnya saja. 

Sutradara Peter Jackson mengakui proses seperti ini bukanlah hal baru. Walt 

Disney juga mengunakan aktor yang difilmkan sebagai referensi untuk Snow 

White tahun 1937. Untuk scene yang tidak memerlukan reference pass, WETA 

menggunakan motion capture, sebuah proses di mana aktor mengenakan setelan 

yang dilengkapi titik-titik reflektif pada titik-titik pergerakan kunci. Sedangkan 

ekspresi wajah Gollum dibuat menggunakan CG Animation. 

Efek juga sering digunakan untuk mengubah atau meningkatkan pengaturan 

latar belakang. Matte background sebenarnya sudah ada sejak “A Trip to the 

Moon” thaun 1902, dan manipulasi background digital sudah menjadi hal umum 

sejak film Die Hard 2 tahun 1990. Film berikutnya seperti World of Tomorrow 

(2004) dan Sin City (2005) menggunakan setting tempat digital secara 

keseluruhan. 
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Selain untuk menambahkan gambar, visual effect juga digunakan untung 

menghilangkan. Wire removal yang pertama kali digunakan pada tali penyangga 

aktor pada film Howard The Duck (1986) sekarang telah umum. Dapat 

dibayangkan jika Crouching Tiger Hidden Dragon (2000) dan The Matrix (1999) 

tidak sespektakular itu hasilnya jika penonton melihat wire yang membuat aktor 

leluasa bergerak akrobatis. Belakangan, teknik ini juga digunakan untuk 

menghilangkan kerut sekaligus mengubah bentuk muka aktor Ian McKellen dan 

Patrick Stewart untuk membuat karakter mereka 25 tahun lebih muda dari aslinya 

dalam scene flashback film X-Men: The Last Stand (2006). (Barsam, 2006) 

Digital compositing bertumbuh pesat, ada dua hal yang menjadi penyebab 

utamanya. Yang pertama, penggunaan CGI untuk visual effect terus meningkat, 

dan semua elemen CGI butuh dikomposisikan. Penggunaan CGI yang terus 

meningkat berkat improvisasi teknologi, CGI menyelesaikan berbagai problema 

digital setiap tahunnya sehingga meningkatkan permintaan dari para pembuat 

film. Alasan kedua, perangkat lunak dan keras pendukung compositing juga terus 

berkembang, terpisah dari CGI. Dari sini, berarti visual effect dapat dikerjakan 

dengan cepat dan efisien, serta menghasilkan kualitas lebih tinggi.  

Lebih dari itu, perangkat keras yang semakin efisien dan perangkat lunak 

yang semakin fleksibel, penggunaan budget untuk membuat CGI semakin murah. 

Tetapi, bagaimanapun juga segala teori pengiritan dana berkat CGI tersebut selalu 

kewalahan oleh nafsu tak terpuaskan para pembuat film untuk membuat efek-efek 

yang lebih spektakuler dan kompleks. Dengan kata lain, tuntutan kreativitas terus 

berkembang mengisi teknologi. (Wright, 2008) 
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2.2 Elemen-Elemen Visual Effect 

2.2.1 Bluescreen Compositing 

Ada banyak situasi di mana menempatkan aktor dalam sebuah scene akan menjadi 

terlalu mahal, terlalu berbahaya, atau tidak mungkin secara fisika. Dengan teknik 

bluescreen, talent difilmkan di depan layar biru solid agar mempermudah 

komputer mengisolasinya kemudian dikomposisikan ke latar belakang yang 

diinginkan. Komputer mendeteksi warna belakang dari setiap frame dan 

mennghasilkan matte yang digunakan untuk mengomposisikan aktor (atau 

binatang, atau produk, atau apapun) ke background. Disinilah tim artistik dan 

teknikal ditantang, tidak hanya dari kesulitan membuat matte yang baik, tetapi 

juga berbagai elemen yang mungkin tidak menyatu dengan baik pada background 

sehingga diperlukan color corected dan proses lainnya. 

 

Gambar 2. 1 Bluescreen compositing 

(Wright, 2008) 

 

2.2.2 Motion Tracking 

Dengan sistem ini, artis atau background diberikan ratusan tracking point untuk 

membuat model 3D dan pergerakan kamera 3D yang sesuai. Motion tracking 
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biasanya hanya mentrack beberapa poin dan datanya digunakan untuk men-track 

gambar 2d ke gambar 2d lainnya. 

 

 

Gambar 2. 2 Motion Tracking 

(Wright, 2008) 

 

2.2.3 Warping dan Morphing 

Warping adalah salahsatu teknik yang hanya dapat dilakukan dengan 

komputerisasi. Teknik ini memungkinkan untuk menekan dan menarik bagian 

interior gambar untuk mendeformasinya sesuai keinginan. Teknik ini digunakan 

jika ingin menempelkan satu gambar ke gambar lain, tetapi gambar tersebut tidak 

dapat cocok hanya dengan menekan ujungnya. Warp ini juga bisa dianimasikan 

per frame untuk menjaga agar gambar tersebut tetap pas pada permukaan.  

 

Gambar 2. 3 Warping 

(Wright, 2008) 
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Morph adalah kakaknya warp. Morph membutuhkan dua kali warp dan 

sekali dissolve. Gambar tersebut adalah contoh morph dari dua gambar yang 

diambil dengan bluescreen, kemudian morph beraksi pada gambar terisolasi 

tersebut, kemudian hasilnya dikomposisikan dengan latar belakang. 

 

Gambar 2. 4 Morphing 

(Wright, 2008) 

 

2.2.4 Crowd Duplication 

Dengan teknik duplikasi keramaian ini, sutradara tidak perlu mengkoreografikan 

ribuan manusia. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan: Sampel prosedural 

dan compositing langsung. Sampel prosedural menciptakan pola tertentu dan 

secara frame per frame. Karena daerah yang dibuat diregenerasi frame per frame, 

mereka menyatu dan teranimasi secara natural menjadi kerumunan penuh. Pada 

compositing langsung, shot dilakukan berkali-kali dengan kamera yang berada 

pada tempat yang sama. Contohnya adalah membuat ribuan penonton sepak bola 

yang sedang bersorak-sorai. Cukup menggunakan segerombolan penonton yang 

didudukan di satu bagian secara berdempetan lalu bersorak sorai, kemudian shot 

berikutnya, didudukan dibagian lain, shot berikutnya juga berlaku hal yang sama 

sampai semua bangku ditempati. 
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Yang harus diperhatikan adalah pencahayaan, distorsi kamera, juga orang-

orang yang mungkin menabrak kamera sehingga kamera bergeser. Semua itu 

menjadi tanggung jawab kompositor untuk membuatnya menjadi mulus.  

 

Gambar 2. 5 Crowd Duplication 

(Wright, 2008) 

 

2.2.5 Atmospherics 

Yang dimaksudkan di sini adalah menambah atmosfer buatan seperti kabut, salju, 

hujan, debu, asap, cahaya surga, lens flare, dan hal-hal lain yang mengambang di 

udara serta memblok, mendifusi, merefleksi, mengabsorbsi, atau merefraksi 

cahaya, dan menutupi hal-hal tertentu. Terkadang hal-hal ini perlu dilakukan 

secara digital karena jika dibuat saat syuting dapat merusak kamera atau properti 

lain.  

 

Gambar 2. 6 Atmospherics 

(Wright, 2008) 
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2.2.6 Rotoscope 

Hal ini digunakan untuk mengisolasi karakter atau objek tertentu yang tidak dishot 

dengan bluescreen untuk alasan tertentu, misalnya untuk mengganti sesuatu di 

belakangnya. Dalam situasi ini dibutuhkan pembuatan matte tanpa kemudahan 

yang ditawarkan bluescreen, jadi matte harus dirotoskop, yaitu digambar frame 

per frame. Cara ini membuang waktu tetapi sering kali adalah cara satu-satunya. 

Namun terkadang para sutradara lebih memilik teknik rotoskop ini daripada 

dengan meletakan matte bluescreen. Bagi beberapa industri, penting baginya 

untuk membuat sebuah proyek yang padat karya, tentunya teknik rotoskop ini 

memberikan lapangan pekerjaan lebih banyak daripada teknik bluescreen. Selain 

itu, melakukan scene pada lokasi langsung membuat proses syuting berjalan lebih 

natural, sehingga sutradara dan pemain dapat lebih fokus pada pendalaman cerita 

dan sinematografinya.  

 

Gambar 2. 7 Rotoscope.  

(Wright, 2008) 

 

2.2.7 Wire Removal 

Tentunya kita sering melihat film di mana seorang kungfu master atau superhero 

terbang dan melompat seakan bertentangan dengan hukum grafitasi. Semua itu 

dilakukan dengan mengkaitkan tali suspensi pada aktor dengan kru lain mengatur 
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arah pergerakannya. Setelah itu, digital compositor harus menghilangkan tali 

suspensi tersebut dari layar. Jika syuting dilakukan dengan bluescreen, persoalan 

akan mudah, akan berbeda ketika background seting tersebut kompleks. 

Dibutuhkan berbagai pendekatan seperti motion tracking, wraping, morphing, 

rotoscoping, atau digital painting untuk menghilangkan tali tersebut frame per 

frame. 

 

 

Gambar 2. 8 Wire Removal 

(Wright, 2008) 

 

2.2.8 Scene Salvage 

Terkadang dapat terjadi kesalahan-kesalahan dalam set, kamera, atau film lab. 

Cahaya menimbulkan flare, badan kamera tidak benar-benar tertutup sehingga 

cahaya bocor, negatif film yang tergores beberapa cm saat di lab, film melewati 

mesin x-ray dan jadi berkabut, dan semacamnya adalah referensi dari teknik scene 

salvage. 

 

2.2.9 Set Extention (dengan CGI) 
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Jika ingin membuat seorang aktor berdiri di sebuah istana di planet antah 

berantah, tetapi tidak ingin membuang uang untuk membuat set tempatnya, lebih 

baik menggunakan CGI. Letakan beberapa properti di sekitar aktor, sisanya dapat 

dibangun dengan 3D model, kemudian dikomposisikan. Kemungkinan pergerakan 

kamera wajib diperhatikan oleh CGI artist, kemudian live action dan CGI 

dikomposisikan dan dikoreksi warnanya agar menyatu dengan sempurna. 

 

2.3 Matte Painting 

Menurut Charles Finance dalam bukunya yang The Visual effects Producer 

(Finance & Zwerman, 2010), matte painting adalah gambar yang ditambahkan 

atau dibuat untuk menggantikan bagian dari gambar live action. Matte painting 

digunakan untuk membuat lingkungan imajiner atau menggantikan bagian dari 

sebuah skenario untuk menambahkan kompleksitas pada skenario tersebut yang 

mungkin terlalu mahal atau tidak mungkin jika di shot langsung. Matte painting 

ini adalah salah satu seni tak terlihat, karena ketika hal ini terselesaikan dengan 

bagus, penonton tidak akan menyadarinya.  

Adalah seorang fotografer, Norman Dawn (1884-1975), yang juga adalah 

sinematografer pertama yang menggunakan teknik glass-shot untuk merekam 

gambar bergerak. Pada awalnya ia mencoba-coba trik tersebut pada fotografi 

diam. Teknik glass-shot ini terus mengalami perkembangan, dan secara bertahap 

berganti ke matte painting, terutama setelah penemuan optical printer tahun 1920. 

Dengan optical printer, scene live action dapat difilmkan di lokasi, tetapi matte 

painting yang menyertai dapat dilakukan di studio. 
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Dalam dekade terakhir, matte painting pun mengalami revolusi. Berkat 

teknologi digital, matte artist dapat meninggalkan cat dan kuasnya dan 

menggunakan mouse atau graphic tablet. Sekarang ini matte painter lebih 

mendapat kebebasan untuk membuat hal-hal menakjubkan yang hanya bisa 

dimimpikan oleh matte painter tradisional. Bahkan sekarang ini ada nama baru 

untuk hal ini yang mulai sering terdengar, yaitu 3D environment buatan atau 3D 

environment sintetis. 

 

2.3.1 Prinsip-prinsip Komposisi dalam Membuat matte painting 

Ketika memulai membuat sketsa konsep, ada baiknya memperhatikan prinsip-

prinsip menurut (Mattingly, 2011) ini: 

- Hindari bentuk simetris 

 

Gambar 2. 9 Bentuk Simetris Memberi Kesan Membosankan.  

(Mattingly, 2011) 

- Jangan menggambar objek flat ke penonton 
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Gambar 2. 10 Peletakan Objek Mempengaruhi Kedalaman Gambar. 

(Mattingly, 2011) 

- Gunakan prinsip keseimbangan 

 

Gambar 2. 11 Principal of Balance 

(Mattingly, 2011) 

- Patuhi “rule of third” dan kenali juga “golden mean” 

 

Gambar 2. 12 Skema Rule of Third (kiri) dan Golden Mean (kanan).  

(Mattingly, 2011) 

 

2.3.2 Key, Matte, Alpha, and Mask 
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Keempat hal ini sebenarnya adalah sama, intinya mereka adalah „gambar dengan 

satu channel hitam dan satu channel putih‟ yang terbaca oleh komputer untuk 

melakukan suatu aksi di bagian putih dan aksi lainnya di bagian hitam. Alasan 

perbedaan nama ini adalah karena beberapa industri mengembangkan hal ini, 

tetapi memberikan nama yang berbeda. Berikut ini adalah telaah menurut fungsi 

penciptaan dan guna masing-masing: 

a. Key 

Digunakan bergantian dengan matte. Digunakan untuk menentukan 

transparansi dengan warna tertentu (color key) atau nilai terang gelap 

(luminance key) di dalam image. Keying digunakan untuk 

menghilangkan background dengan warna yang sama seperti blue 

screen. 

b. Matte 

Digunakan bergantian dengan key. Merupakan layer (atau salah satu 

channelnya) yang membentuk daerah layer transparan atau yang 

lainnnya. Matte digunakan ketika footage tidak meliputi alpha channel. 

c. Alpha 

Merupakan layer tak terlihat yang membentuk daerah transparan untuk 

footage hitam atau layer yang memuat channel tersebut. Alpha channel 

memberi cara menyimpan footage dan informasi transparannya dalam 

satu file tanpa mengganggu channel warna lainnya. 

d. Mask  
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Merupakan path atau outline yang memodifikasi alpha channel dari 

layer. Mask termasuk dalam layer yang spesifik, namun setiap layer 

dapat memuat beberapa mask. 

 

2.3.3 Perspektif 

Ada tiga jenis perspektif: perspektif linear, perspektif warna, perspektif atmosfer. 

Ketiganya dapat digunakan secara bersamaan atau masing-masing untuk 

membangun kedalaman pada gambar. (Mattingly, 2011) 

2.3.3.1 Perspektif Atmosfer 

Perspektif atmosfer, atau yang biasa disebut juga perspektif nilai, adalah 

didasarkan pada variasi nilai gelap dan terang dari foreground sampai 

background. Yang paling gelap dan terang adalah yang paling dekat pada 

penonton, semakin menjauh, perbedaan gelap dan terang tersebut semakin 

samar. Objek terjauh dari penonton sudah tidak lagi terlihat detailnya dan 

seringkali hanya seperti siluet. Hal tersebut terjadi karena udara memiliki 

kepadatan, jadi semakin jauh jarak antara penonton dan objek, akan semakin 

banyak udara yang terlihat menutupi objek. Udara juga memiliki kelembaban, 

udara yang lebih kering lebih transparan. 

 

2.3.3.2 Perspektif Warna 

Perspektif warna biasanya bekerja dari warna-warna hangat pada foreground 

sampai warna dingin pada background. Tetapi pada beberapa kasus, seperti 

contohnya pada saat matahari terbenam, hal tersebut menjadi terbalik. Langit 
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yang dekat matahari (background) hangat, dan yang dekat penonton 

(foreground) diisi nuansa lebih dingin. Perspektif warna hampir selalu bekerja 

berdampingan dengan perspektif atmosfer. 

 

Gambar 2. 13 Contoh Gambar Dengan Perspektif Atmosfer Dan Warna 

(Mattingly, 2011) 

 

2.3.3.3 Perspektif Linear 

Linear perspektif digunakan untuk bangunan, objek mekanik, dan benda-

benda virtual buatan manusia lainnya. Untuk menggunakan linear perspektif, 

kita harus dapat menemukan garis horison dalam scene kemudian membangun 

garis-garis perspektif bantuan untuk objek yang akan digambar. Terdapat tiga 

jenis perspektif linear: 

a. Perspektif satu titik hilang 

Merupakan formasi paling sederhana dari perspektif, karena hanya terdapat 

satu titik hilang. Perspektif tipe ini berasosiasi dengan kekuatan, soliditas, 

dan simetri. Dalam perspektif ini, garis konvergensi semua terletak paralel 

dengan garis horison, sisi yang menghadap ke penonton semua terlihat flat. 
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Gambar 2. 14 Skema dan Contoh Perspektif Satu Titik Hilang  

(Mattingly, 2011) 

b. Perspektif dua titik hilang 

Merupakan formasi perspektif yang paling banyak ditemui matte artist. Titik 

hilang terdapat di dua sisi. Lebih jelasnya dapat melihat skema di bawah. 

  

Gambar 2. 15 Skema dan Contoh Perspektif Dua Titik Hilang 

(Mattingly, 2011) 

c. Perspektif tiga titik hilang 

Biasa formasi perspektif ini akan terlihat ketika kita berjalan di tengah kota 

dan menengadah ke atas melihat gedung tinggi. 3 titik hilang akan muncul 

jika kita melihat ke atas atau ke bawah dengan sudut ekstrim, sedangkan 

garis horison umumnya sudah tidak lagi terlihat. 

Aplikasi Visual Effect..., Adrienne Olivia, FSD UMN, 2013



 

 

26 

 

  

Gambar 2. 16 Skema dan Contoh Perspektif Tiga Titik Hilang 

(Mattingly, 2011) 

 

2.3.4 Warna 

Untuk mempermudah pengkomunikasian warna, para pelaku desain professional 

menggunakan kosakata khusus untuk menentukan warna. Berikut kosakata yang 

sering digunakan. 

a. Hue 

Hue sama dengan nama dari warna. Rata-rata manusia dapat membedakan 150 

hue atau warna dari cahaya, dan dapat mendeskripsikannya dengan satu atau 

dua dari warna yang mendeskripsikan Hue, yaitu: merah, jingga, kuning, 

hijau, biru, ungu. Warna akan disebut dengan nama dari hue yang paling jelas 

dan dominan. 

b. Value / Brightness 

Merujuk pada pengertian relativitas hitam dan putih pada sample. Kontras 

value tetap ada dan tidak dipengaruhi dengan ada atau tidaknya hue. Berbeda 

dengan Hue yang merupakan pergerakan warna yang memutar, value 

merupakan pergerakan warna linear sehingga memiliki akhir. Pergerakan 

tersebut meliputi warna dari hitam ke putih. Putih merupakan value tertinggi, 
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midpoint dari value berupa warna abu-abu yang berada di tengah pergerakan 

yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, sedangkan hitam merupakan  

titik value terendah. 

c. Saturation / chroma 

Saturation atau chroma merujuk pada itensitas warna atau hue, atau jumlah 

dari warna murni pada sample, menentukan warna tersebut adalah warna 

murni atau pastel. 

 

Tempratur warna adalah salah satu konsep yang perlu diperhatikan dalam 

warna, karena perbedaan tempratur warna dalam setiap scene dapat 

mempengaruhi persepsi penonton.  
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Gambar 2. 17 Skema Color Temprature 

Hurkman, 2011) 

 

2.3.5 Pewarnaan Berdasarkan Cumber Cahaya 

James Gurney dalam bukunya berjudul “Color and Light: A Guide for the Realist 

Painter” mendeskripsikan warna-warna yang umum terbentuk pada suasana luar 

ruangan berdasarkan sumber cahayanya: 
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a. Direct sunlight (cahaya matahari langsung) 

Hari yang cerah memiliki tiga macam penerangan: cahaya utama dari 

matahari, dari langit biru, dan dari refleksi benda-benda lain. Ketika 

udaranya lebih jernih, langit berwarna biru-keunguan dari biasanya, 

bayangan lebih gelap dan kebiruan tergantung dari matahari. Ketika cuaca 

berawan, bayangan semakin mengabu-abu. Warna tanah atau objek-objek 

berdekatan juga terefleksi dan mempengaruhi warna bayangan.  

b. Overcast light 

Beberapa artist dan fotografer cenderung lebih suka pencahayaan lembut 

yang dihasilkan oleh cahaya matahari yang tertutup awan, sehingga cahaya 

dan bayangan kontras dapat tereliminasi. Dengan demikian, bayangan tidak 

akan tajam dan membuat sebuah scene tidak komplikatif. Warna-warna 

juga akan terlihat lebih asli dan lebih cerah dibandingan jika di bawah sinar 

matahari langsung. Warna langit yang mendukung biasanya ada putih atau 

abu-abu muda. 

c. Cahaya lilin dan lampu api 

Kedua cahaya ini berwarna kuning kejinggaan, cahayanya lemah, 

menghilang ketika semakin menjauh dari sumber cahaya. Sumber cahaya 

dikelilingi oleh warna jingga kemerahan, yang juga mengiluminasi objek-

objek disekitarnya dengan halus. Terkadang ada tambahan asap juga yang 

mencerai-beraikan cahaya, membuat sekitarnya tidak benar-benar gelap. 

d. Kondisi malam 
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Sebelum listrik ditemukan, hanya terdapat dua warna cahaya di malam hari, 

yaitu cahaya bulan yang tampil berwarna biru keabuan, dan lampu api 

berwarna jingga. Sekarang ini sudah banyak variasi pencahayaan malam 

luar ruangan, dan pemandangan palng menarik adalah ketika cahaya-cahaya 

itu bertaburan di seluruh kota. Warna langit adalah toska keabuan, 

kemudian dikontraskan dengan warna-warna hangat dari lampu jalan dan 

dari toko-toko. 

 

2.3.6 Bayangan 

Gurmey (Gurmey, 2010) juga mendefinisikan bayangan dalam dua kategori, 

yaitu: 

a. Cast shadow 

 Cahaya akan memproyeksikan bayangan pada apapun yang berada 

dibawahnya. Cahaya lembut akan memproyeksikan bayangan dengan garis 

tepi yang agak blur, sedangkan cahaya keras memproyeksikan bayangan 

yang garis tepinya relatif tajam. Bayangan juga akan semakin lembut 

seiring menjauhnya cahaya dari objek yang memproyeksikan bayangan. 

b. Occlusion shadow 

Aksen gelap yang terjadi ketika ada benda berdekatan dan membuat cahaya 

terganggu dinamakan occlusion shadow. Occlusion shadow juga terbentuk 

ketika dua benda bersentuhan atau ada benda yang menempel pada lantai. 

Jenis bayangan ini juga biasa terlihat di sudut-sudut ruangan tempat 

pertemuan dua sisi tembok. 
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2.4 Chroma Screen 

2.4.1 Greenscreen dan Bluescreen 

Penjelasan sederhana mengapa orang sekarang lebih banyak beralih dari 

bluescreen ke greenscreen adalah karena greenscreen lebih jarang menimbulkan 

konflik dengan warna tubuh manusia, misalnya orang barat banyak yang memiliki 

pupil mata berwarna biru atau biru keabuan sehingga bagian mata mereka sering 

kali ikut terseleksi. Namun terdapat alasan lain berdasarkan penjelasan dari sinyal 

warna. 

Menurut Jeff Foster (Foster, 2010), alasan utamanya adalah karena hijau 

memiliki tingkat luminasi paling tinggi dari antara tiga warna RGB (merah, biru, 

hijau). Channel hijau dalam video HD memiliki komponen terbanyak diantara 

warna lainnya sehingga memberikan data lebih banyak dan noise yang lebih 

sedikit. Dalam HD digital video camera sekarang, melalui sensor Bayer, terlihat 

komposisi RGB = 4:2:2. 

 

Gambar 2. 18 Skema Sensor Bayer. 

(http://en.wikipedia.org) 
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Greenscreen lebih banyak digunakan untuk video compositing sekarang 

karena HD camera yang sudah lebih banyak digunakan orang sifatnya “broader 

user base”. Greenscreen juga lebih mudah diaplikasikan dengan tungsten light 

(cahaya buatan) karena greenscreen dapat mengiluminasi benda dengan cahaya 

lebih sedikit shingga mengurangi biaya produksi untuk lighting and setup. 

Contoh kasus adalah pada gambar berikut 

 

Gambar 2. 19 RGB Channel 

Ketika ketiga channel RGB dikomparasi seperti ini dapat terlihat 

menghilangkan beberapa detil dan meninggalkan background lebih hitam 

daripada hijau. 

Namun adakalanya bluescreen lebih baik digunakan daripada greenscreen. 

Misalnya ketika berhadapan dengan aktor berambut pirang atau benda-benda 

kuning. Pada colorwheel, kuning berlawanan arah dengan biru sehingga proses 

keying berjalan lebih mudah. Greenscreen juga lebih akurat untuk rambut dan 
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kulit manusia khususnya dalam pada night shots atau dalam scene yang banyak 

menggunakan warna-warna dingin. 

 

2.4.2 Membuat Studio Chroma Key 

Banyak cara untuk menanggapi isu membuat motion mattes, atau membuat mattes 

yang terpisah dari live action footage. Yang paling umum digunakan adalah 

dengan color-based system, yaitu dengan meletakan subjek di depan chroma key 

background. Untuk itu, diperlukan layar besar berwarna biru atau hijau. Dalam 

sub-subbab ini, John Jackman akan menjelaskan tentang pembuatan studio 

chroma key.  

a. Luas ruang yang dibutuhkan 

Yang pertama adalah menentukan berapa banyak orang yang dimasukan ke 

dalam sana, kemudian jenis shot apa yang akan diambil oleh kamera, full-

length shot atau close-up shot? Untuk fleksibilitas satu orang, 30‟x30‟ adalah 

standar minimal, 50‟x50‟  atau lebih luas akan lebih baik. Penempatan orang 

juga harus diperhatikan, diperlukan minimal 6 sampai 8 kaki jarak antara layar 

terhadap orang untuk mengatasi problem shadow and spill. 

 

Gambar 2. 20 Perbedaan Antara Jarak Peletakan Subjek Ke Greenscreen 

(Brinkman, 2008) 
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 Gambar diatas memperlihatkan perbedaan antara subjek yang dishooting 

dengan greenscreen dengan jarak yang lebih dekat ke layar (kiri) dan dengan 

jarak yang lebih jauh (kanan), pada gambar sebelah kanan, problem spill dapat 

tereduksi hanya dengan pengaturan jarak subjek ke layar. 

b. Lantai hijau 

Jika yang dilakukan adalah shot untuk acara pembawa berita, tentunya tidak 

dibutuhkan lantai hijau. Tetapi, jika ingin membuat aksi dramatis, hal tersebut 

harus memungkin aktor untuk terlihat satu badan penuh dan sedang “berdiri” 

di atas set virtual. Untuk itu lantai yang digunakan harus hijau (berupa chroma 

key). Perbatasan antara tembok dan lantai harus dipastikan melengkung halus 

sehingga tidak ada bayangan tajam yang tercipta di sudut. Bayangan tersebut 

akan memberikan masalah saat proses pembersihan matte. Lantai hijau dan 

lengkungannya dapat dibuat permanen (permanent cyclorama installation) 

ataupun temporal (menggunakan bahan kain), tergantung kebutuhan. 

 Pengambilan full-length shots tanpa lantai hijau juga dimungkinkan, dalam 

kasus ini berarti lantai studio akan dijadikan set lantai virtual. Namun 

kemudian yang harus diperhatikan adalah tentang geometri fisik antara lantai 

studio dengan tembok greenscreen, karena tembok greenscreen hanya dapat 

menjadi “tembok yang tergantikan”, bukan ruangan bebas 360 derajat di mana 

kita dapat menempatkan actor di berbagai orientasi dan set.  

c. Pencahayaan untuk chroma key 

 Seringkali terjadi kesalahan konsep bahwa pencahayaan untuk chroma 

key haruslah menjadi flat lighting, yaitu takaran yang sama pada pencahayaan 
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dari segala arah, sehingga mengeliminasi hampir seluruh bayangan. Hal 

tersebut benar untuk isu background, tetapi sangat salah menyangkut 

foreground. Flat lighting pada foreground adalah hal utama pemberi kesan 

palsu. 

 Sebagai pengetahuan kamera, rasio terang ke gelap yang dapat direkam 

kamera dinamakan latitude. Jika tingkat keterangan atau kegelapan pada scene 

melampaui latitude kamera, maka kamera akan menangkap yang terlalu gelap 

sebagai hitam solid dan yang terlalu terang sebagai putih solid, yang berarti 

tidak aka nada informasi warna yang terekam.  

 Jika dibandingkan dengan mata biasa, sebuah scenario yang terlihat 

baik-baik saja dengan mata biasa, biasanya akan menjadi terlalu kontras bagi 

kamera. Tantangan bagi professional lighting artist adalah untuk menekan 

lighting levels sampai pada jangkauan latitude yang dapat direproduksi kamera 

dengan efektif, yang artinya mereduksi hightlights dan menambahkan cahaya 

lagi pada area bayangan. 

 Berikut ini adalah seting paling mendasar yang harus dipenuhiuntuk 

video lighting, dikenal dengan three-point lighting setup yang meliputi: 

- Keylight: cahaya utama yang mengiluminasi subjek, biasanya 

paling terang. 

- Fill light: cahaya yang lebih lemah dari keylight yang disorotkan ke 

daerah bayangan. 

- Backlight: cahaya yang diposisikan di atas dan dibelakang subjek, 

intensitasnya paling lemah dibandingkan kedua cahaya 
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sebelumnya, sering juga disebut hair lights. Professional lighting 

artist biasa mengembangkan backlight ini menjadi rim light dan 

kickers yang diletakan di berbagai tempat untuk mendefinisikan 

sensasi pada dimensi subjek. 

 

2.5 2D Tracking 

Hal utama dalam menciptakan matchmove yang melibatkan identifikasi fitur-fitur 

penting dalam gambar dengan penanda tertentu atau dalam proses tracking 

dinamakan 2D tracking. Penanda-penanda ini digunakan untuk mengalkulasi 

pergerakan kamera dan lingkungan dalam sebuah scene. 2D tracking adalah 

bagaimana sebuah program pembuat matchmove mengetahui hal-hal dalam scene. 

Tersaji dalam klu-klu dua dimensi kemudian dibangun ulang menjadi bentuk tiga 

dimensional. (Dobert, 2005) 

2.5.1 Proses 2D tracking 

Dalam visual effect, matchmove menempati tempat penting. Dimulai dari gambar 

2D lalu ditransformasi ke dalam informasi skenario 3D, tetapi sebelumnya 

dibutuhkan pengumpulan informasi-informasi akurat dari gambar 2D tersebut. 

Terlepas dari kebutuhan, seorang matchomover harus mencari trik agar 

matchmove software dapat mengumpulkan informasi dalam skenario tersebut 

tanpa membuatnya kepenuhan. 

Proses 2D tracking untuk membangun ruang 3D ini sebenarnya tidak jauh 

berbeda prinsipnya dengan compositing dan rotoscoping. 2D tracking tidak lebih 

dari penempatan tanda-tanda pada posisi penting dari sebuah gambar. Tracking 
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dalam gambar diam tidaklah sulit, berbeda halnya pada image sequence yang 

dapat selalu bergerak dalam layar. Dari kebanyakan program matchmoving, 

pengguna meletakan 2D track pada sesuatu dalam satu frame, kemudian 

menjalankan instruksi pada program untuk meneruskannya ke seluruh frame.  

 

2.5.2 Anatomi 2D tracking 

2D tracking mengidentifikasi posisi gambar dengan koordinat X dan Y, lokasinya 

biasa ditunjukan oleh pixel. Sebuah tracker memiliki tiga komponen: centerpoint, 

pattern area, dan search area. Centerpoint biasanya adalah titik pusat yang kecil, 

berada di tengah tracker, dan menunjukan titik tengah dari benda yang akan di 

tracking. Pattern area dan search area adalah kotak diluarnya. Kotak yang dalam 

adalah pattern area yang menunjukan pola yang akan dikerjakan software, 

sedangkan kotak yang luar merepresentasikan area di frame-frame berikutnya 

sebagai tempat pengerjaan. 

 

Gambar 2. 21 Anatomi  Tracker 

Selama tracking, setelah titik track ditentukan, software akan mencari pola 

yang sama pada frame-frame berikutnya. Jika pola berubah terlalu signifikan 

(misalnya tiba-tiba terang, atau pola tertutup benda lain), tracking bisa terhenti 
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atau lompat ke tempat lain. Jika pola tiba-tiba berpindah keluar search area, 

proses tracking juga dapat terhenti. 

Software tracking melihat sebuah image sequence sebagai ribuan pixel, 

tidak mendeteksi benda. Dengan menempatkan tracker pada image sequence, kita 

membantu software untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam gambar 

tersebut. Namun, biar bagaimanapun software tracking terbaikpun masih sering 

menemuin kegagalan. Untuk itu kita dapat membantu tracking dengan 

keyframing. Pengguna dapat menempatkan beberapa keyframe pada frame-frame 

tertentu di sepanjang sequence sebagai panduan. Jadi, ketika tracking mulai 

melenceng, software akan mentrack ulang frame diantara keyframe yang telah 

dibuat. 

 

2.5.3 Penempatan Tracker 

Ketika melakukan 2D tracking, seorang matchmover harus selektif memilih fitur 

yang akan mereka track. Karena tujuan 2D tracking adalah membuat software 

dapat mengidentifikasi ruang 3D dalam film, tracker harus ditempatkan di tempat 

yang dapat memberikan informasi paling banyak dan paling memungkinkan 

dengan jumlah yang sesedikit mungkin. 

Menurut Tim Dobert, empat hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

2D tracking adalah: 

1. Sampel ruang 3D. Perhatikan penyebaran tracker dalam skenario, 

tempatkan pada berbagai ketinggian, kelebaran, dan kedalaman agar 

mendapat informasi komplit untuk skenario 3D. 
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2. Meminimalisasi jumlah tracker. Kebanyakan tracking program 

membutuhkan tracker sesedikit mungkin untuk dapat menghasilkan 

solusi yang baik. Angkanya beragam, umumnya sekitar 7-12 track per 

frame. Matchmover harus menjaga ketetapan jumlah tracker dari awal 

hingga akhir, jika ada tracker yang keluar, maka harus digantikan dengan 

poin baru. 

3. Letakan tracker pada objek diam. Pastikan objek benar-benar diam, 

bahkan tidak akan bergerak ketika terkena angin, karena software 

tracking akan sangat sensitif terhadap pergerakan sekecil apapun. 

4. Track posisi 3D yang nyata. Ada beberapa fitur yang mudah di track 

tetapi sebenarnya adalah posisi 3D yang tidak statis, contohnya: lens 

flare, refleksi, bayangan, cahaya spekular, dan hal-hal lain yang seperti 

„memotong‟ tetapi sebenarnya tidak.  

 

2.5.4 Optimalisasi Plate untuk 2D Tracking 

Membuat alternatif plate disamping image sequence originalnya untuk keperluan 

tracking terkadang sangat membantu. Beberapa yang umum seperti mengubah 

warna dan kontras, menghilangkan grain, isolasi channel warna, dan sebagainya. 

Dalam membuat alternatif plate, harus diketahui bahwa yang dirubah adalah nilai 

dari pixel, bukan relasi spasialnya. 

Perubahan plate yang dapat diterima 

- Pengaturan kontras 

- Pengaturan warna 
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- Isolasi channel warna 

- Flopping plate 

- Meng-invert urutan plate 

Perubahan plate yang dapat berakibat buruk 

- Resizing 

- Cropping 

- Offsetting 

- Efek-efek pembuat distorsi 

- Perubahan kecepatan (retiming) 

 

2.6 Compositing 

2.6.1 Struktur Gambar Digital 

Sebelum lebih jauh mengenai komposisi visual effect, hal yang paling mendasar 

yang harus diketahui adalah struktur gambar digital. 

a. Pixel 

Unit basis dalam sebuah gambar digital adalah pixel, dan pixel ini 

berkumpul dan membentuk satu atau lebih layer. Ketika pixel adalah 

sangat kecil, mereka menyatu bersama membentuk gambar yang halus di 

mata, kemudian ketika gambar tersebut dilihat lebih dekat lagi, maka 

pixel akan terlihat. Ada dua hal utama dalam pixel. Yang pertama, pixel 

terkoordinasi dalam baris dan kolom (X dan Y). Pixel memiliki titik 

koordinat sehingga hal itu menjadi esensi penting bagi komputer untuk 

penempatan lokasinya. Yang kedua, pixel hanya memiliki 1 warna solid, 
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tidak ada variasi atau textur dalam sebuah pixel. Warna dalam setiap 

pixel itupun disajikan dalam angka. Artinya, pixel adalah sebuah set 

angka sederhana yang merepresentasikan warna dalam kolom dan baris. 

b. Grayscale image 

Sering disebut juga gambar hitam putih, atau gambar satu channel, atau 

monokrom. Grayscale sangat umum dalam dunia komputer grafis. 

Contoh gambar grayscale adalah foto hitam putih, atau segala macam 

matte yang ada. Matte biasa digunakan untuk mengomposisikan satu 

gambar dengan yang lainnya. Ia hanya memiliki satu channel atau layer, 

yang berarti hanya terdiri dari satu lapisan pixel yang memiliki nilai dari 

hitam ke putih. Nilai-nilai tersebut hanya menunjukan brightness 

(keterangan), bukan warna. 

c. Color image 

Mata manusia memiliki kemampuan untuk melihat semua spektrum 

warna di dunia, tetapi sebenarnya hanya sensitif pada merah, hijau, dan 

biru, gelombang cahaya. Kemampuan otak manusialah yang dapat 

mencampur porsi ketiga warna tersebut sehingga manusia dapat melihat 

warna-warna lain. Trik yang sama digunakan oleh penampil gambar 

seperti televisi, flat panel display, proyektor, dan feature film. 

 

Gambar 2. 22 RGB Channel 
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(Wright, 2008) 

d. Four-channel images 

Sebuah gambar tiga channel dapat memiliki matte didalamnya yang 

terletak dalam channel keempat, yang diberi nama alpha channel (A). 

Contoh umum dari gambar RGBA adalah CGI (Computer-Generated 

Imagery. Channel A tersebut dapat digunakan untuk compositing. 

 

Gambar 2. 23 RGBA Image. 

(Wright, 2008) 

 

2.6.2 Image Blending 

Banyak cara mengombinasikan gambar dengan operasi image blending selain 

dengan teknik compositing. Image blending tidak membutuhkan matte karena 

terkadang membuat sebuah matte cukup sulit dan memakan waktu. Dua buah 

gambar dimasukan dalam teknik image blending, dan outputnya adalah sebuah 

gambar baru. 

a. The mix operation 

Mix operation digunakan ketika ingin meng-superimpose-kan sebuah gambar 

pada gambar lain, di mana kedua gambar tetap terlihat. Dengan 
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menganimasikan persentasenya, kita dapat menghasilkan transisi disolve, 

seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 2. 24 Mix Operation 

Wright, 2008) 

Bar horisontal dan vertikal masing-masing memiliki 5 range warna 

dari 0% hitam sampai 100% putih. Dengan mix operation 50% keduanya 

tercampur merata. Pixel-pixel dari gambar baru jika diperhatikan dapat 

memberikan gambaran asalnya. 

b. Multiply operation 

Multiply operation ini ibaratnya seperti sebuah slide proyektor yang 

menyemburkan sebuah gambar pada target gambar tertentu. Teknik ini 

berguna jika ingin menambahkan suatu gambar di atas gambar lain dan tetap 

mempertankan warna dari gambar yang ditambahkan seperti seolah-olah 

menodai gambar lain tersebut. 
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Gambar 2. 25 Multiply Operation 

Wright, 2008) 

Gambar bunga dikelilingi oleh warna putih. Dalam multiply operation, 

warna putih adalah warna yang tidak akan berubah. Pixel yang di-multiply 

dengan warna putih akan selalu tetap menjadi pixel semula. Ketika dua pixel 

warna (selain putih) di-multiply hasilnya akan selalu lebih gelap dari warna 

originalnya seperti demonstrasi di bawah. 

 

 

Gambar 2. 26 Skema Multiply Operation. 

(Wright, 2008) 

c. Screen operation 

Glow di sekitar cahaya, laser pointer, cahaya surga, dan lampu flash adalah 

sedikit dari banyak hal yang dapat diaplikasikan dengan teknik ini. 
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Gambar 2. 27 Screen Operation 

(Wright, 2008) 

Alasan penggunaan screen operation ini adalah karena teknik ini tidak 

memblok atau menghalangi gambar dibelakangnya seperti pada compositing. 

Teknik ini menambahkan warna terang tanpa menghilangkan detil gambar 

belakang. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menambahkan efek asap atau 

debu jika gambar tersebut dikelilingi oleh warna hitam. 

 

 

Gambar 2. 28 Skema Screen Operation. 

(Wright, 2008) 

Dibandingkan dengan hasil multiply operation di mana pixel hitam 

akan menjadi hitam jika di multiply, dengan screen operation pixel putih akan 

Background  God rays   Godrays screened 
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menjadi putih. Kedua hal ini seperti bertolak belakang. Screen operation 

menghasilkan warna pixel yang lebih terang, tidak seperti multiply yang 

membuatnya menjadi lebih gelap. 

 

2.6.3 Color Correction, Color Grading, Color Adjustment 

Saat melakukan compositing, seringkali kita butuh mengatur atau memperbaiki 

warna pada layer-layer tertentu. Penyesuaian ini dapat berdasarkan beberapa 

alasan, misalnya: 

- Beberapa shot perlu dibuat seolah-olah berada pada kondisi yang sama 

sehingga dapat dikomposisikan berdampingan 

- Menyesuaikan warna shot sesuai waktu yang diinginkan, misalnya 

malam atau siang hari. 

- Menyesuaikan eksposure gambar untuk memulihkan detail yang 

mungkin terlalu gelap atau terlalu terang. 

- Meningkatkan satu warna pada shot tertentu agar pada saat 

mengomposisikannya dengan elemen grafis tidak bertabrakan. 

- Membatasi warna dalam rentang tertentu (broadcast-safe range) 

 

Color correction dan color grading biasanya digunakan secara bergantian, 

meskipun istilah color grading biasanya juga merujuk pada color adjustment yang 

dibuat untuk tujuan kreatif ketimbang untuk memperbaiki masalah dengan warna. 

Menurut buku The Digital Matte painting Handbook (Mattingly, 2011, p. 

178), fitur paling utama dalam color correction adalah Levels dan Curves. 
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Keduanya memiliki persamaan, yaitu memiliki poin pengaturan midtone. 

Perbedaannya, pada levels terdapat slider di bawah kolom dialog output levels 

untuk membuat gambar terang semakin terang dan gambar gelap semakin gelap, 

sedangkan pada curves terdapat pengontrol kelebihan tingkat keputihan atau 

kehitaman. Salah satu yang dapat dilakukan oleh curves tetapi tidak oleh levels 

adalah untuk membuat highlight lebih terang dan bayangan lebih gelap dalam satu 

waktu. 

Dalam buku The Color Correction Handbook (Hurkman, 2011), dengan 

melakukan color correction menggunakan contrast control, kita dapat: 

- Membuat bayangan lebih gelap dan dalam 

- Mencerahkan scene yang underexposure 

- Mengganti persepsi waktu 

- Meningkatkan definisi gambar secara keseluruhan sehingga 

membuatnya lebih vivid 

 

2.6.4 Mencocokan Atribut Layer dalam Compositing 

Karena kita mengomposisikan dua layer atau lebih, selain mengoreksi warna, ada 

atribut-atribut lain pada layer yang juga harus disesuaikan. Berikut adalah hal-hal 

yang perlu diperhatikan menurut (Wright, 2008): 

a. Grain structure 

Grain structure diakui sebagai salah satu bagian yang membuat film 

memiliki keunikan. Kendati demikian, grain stucture dari setiap layer dalam 

setiap scene harus cocok. Yang perlu diketahui bahwa grain scturcture 
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dalam setiap channel warna itu unik. Bila hanya salah satu channel saja 

yang memiliki grain tidak sesuai, cukup men-degrain atau regrain pada 

channel tersebut agar gambar tidak terlampau halus atau rusak.  

 

Gambar 2. 29 Grain Stucture  Sample 

 (Wright, 2008) 

 

b. Depth of field 

Setiap lensa memiliki depth of field, yaitu yang membuat sebuah benda pada 

gambar fokus dan membuat segala sesuatu di depan atau/dan belakangnya 

menjadi tidak fokus. Hal inilah yang digunakan para sinematografer dalam 

penyampaian cerita untuk menjaga mata penonton agar tetap fokus pada 

bagian penting dalam adegan. Menjadi tugas compositor untuk menciptakan 

depth of field yang benar pada setiap layer yang ditambahkan. Tentunya 

ketika kita menambahkan blur untuk mendefokuskan sebuah layer, grain 

pada layer tersebut dapat menghilang, yang harus juga dilakukan adalah 

melakukan operasi regrain. 

 

c. Bayangan 

Aplikasi Visual Effect..., Adrienne Olivia, FSD UMN, 2013



 

 

49 

 

Mata akan cepat menyadari ketidak-adaan bayangan, oleh karena itu 

bayangan adalah elemen esensial yang membuat compositing meyakinkan. 

Setiap bayangan pada plate background harus dipelajari berdasarkan 

arahnya, ketajamannya, dan densitasnya. Jika tidak ada bayangan yang dapat 

ditelaah, maka referensi dari pencahayaan dapat menjadi panduan untuk 

membuat bayangan jatuh.  

 

d. Distorsi lensa 

Setiap kamera mengambil gambar atau skenario lewat lensa, dan setiap lensa 

meskipun lensa paling bagus sekalipun akan menghasilkan distorsi pada 

gambar. Terkadang distorsinya minimal dan tidak menyebabkan masalah, 

terkadang cukup membuat masalah sampai terlihat oleh mata. Namun, ada 

kalanya juga distorsi lensa ini disengaja untuk membuat efek dramatik. 

 

Gambar 2. 30 Skema Lens Distortion 

(Wright, 2008) 

 Distori lensa dapat menyebabkan tiga hal buruk. Pertama, distorsi 

lensa membuat plate yang buruk untuk keperluan motion tracking. Kedua 

adalah distorsi bentuk pada objek. Sebagai contoh adalah sebuah kota 

dengan bangunan utama di tengah, ketika dilakukan panning, bangunan lain 

di sebelah bangunan utama yang tadinya terlihat, kemudian terdistorsi dan 
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dapat hilang. Ketiga, compositor harus dapat mencocokan layer-layer 

dengan distorsi lensa yang berbeda dalam sebuah komposisi. Pada dasarnya 

software merender lensa sempurna secara matematis, tidak ada distorsi 

lensa, sehingga compositor harus menambahkan atau menghilangkannya 

sendiri. 

 

e. Motion blur 

Setelah memasukan semua frame dan menjalankan animasinya, kita dapat 

mulai sadar tentang kesalahan yang berhubungan dengan kecepatan. Yang 

seharusnya adalah ketika video menangkap pergerakan cepat maka secara 

natural akan tercipta torehan blur. Jika pada komposisi terdapat benda 

bergerak cepat tetapi fokus dan tajam, maka justru benda tersebut akan 

terlihat diluar scene, hal itu disebut motion strobing.  

 

 

Gambar 2. 31 Motion Blur pada Sayap Burung. 

(Wright, 2008) 
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