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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 Kedudukan dan Koordinasi  

Sewaktu penulis baru bergabung dengan Gaga Animation Studio, penulis 

diberikan latihan untuk mendalami software Autodesk Maya. Supervisor 

memberikan penulis tugas untuk membuat model 3D sebagai latihan untuk 

membiasakan diri dengan software Autodesk Maya sebelum nantinya diberikan 

pekerjaan membuat model 3D untuk proyek komersil. 

Setelah satu minggu pertama, penulis mulai diberikan tanggung jawab untuk 

membuat alternatif model 3D untuk iklan susu “Wyatt Procal”. Dalam iklan 

tersebut diperlukan animasi karakter gajah dengan desain yang lucu dan 

menggemaskan, oleh karena iklan ini merupakan iklan susu untuk anak-anak. 

Pada minggu kedua ini, penulis fokus dalam pengerjaan alternatif model 3D 

karakter gajah bersama dengan karyawan lain, kemudian setelah selesai dibuat 

beberapa alternatif, penulis akan menyerahkan model 3D kepada oleh supervisor 

yang kemudian akan ditunjukkan kepada client. Pengerjaan model 3D dilakukan 

selama 3 hari, lalu selama kurang lebih 4 hari penulis melakukan revisi model 

tersebut. 

Pada minggu berikutnya penulis melakukan proses rigging untuk karakter 

gajah tersebut selama kurang lebih 2 hari, lalu pengerjaan dilanjutkan oleh 

karyawan yang lain. Ketika pengerjaan untuk modeling telah selesai, penulis 

diberikan tugas lagi oleh supervisor untuk mempelajari software 3D sculpting 

agar dapat membantu pengerjaan pembuatan model 3D yang lebih kompleks. 

Selama kurang lebih satu minggu, penulis membuat beberapa model 3D seperti 

mobil, karakter sederhana dan hewan. 

Pada minggu berikutnya, penulis diberi pekerjaan untuk membuat model 3D 

buah-buahan. Supervisor meminta penulis untuk membuat model 3D beberapa 

buah dengan bentuk dan hasil render yang realistik. Pengerjaan dilakukan 

menggunakan software Autodesk Maya, Autodesk 3dsMax, Autodesk Mudbox 
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untuk membuat detail bentuk buah-buahan yang lebih kompleks dan di render 

menggunakan mental ray atau v-ray. 

Pada minggu terakhir penulis mendapat tanggung jawab lagi untuk 

membuat model 3D produk sabun cuci “Daia”. Penulis kemali diminta dengan 

untuk membuat model 3D yang realistik dengan tekstur dan bentuk yang sangat 

mirip dengan aslinya. Pengerjaan dilakukan selama kurang lebih satu minggu 

termasuk mengerjakan revisi. 

 

3.1.1. Kedudukan 

Selama melakukan praktik kerja magang di Gaga Animation Studio, penulis 

diberi tanggung jawab untuk menempati posisi 3D Modeller, yaitu bertanggung 

jawab dalam hal membuat model 3D untuk aset-aset iklan. 

3.1.2. Koordinasi 

Proses koordinasi terdapat pada bagan dibawah. Bagan ini menjelaskan alur 

koordinasi sebuah proyek, mulai dari permintaan client hingga proyek tersebut 

selesai dikerjakan, serta posisi penulis di dalam alur koordinasi tersebut. Berikut 

adalah bagan alur koordinasi pekerjaan di Gaga Animation Studio.  

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Koordinasi 
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 Tugas yang Dilakukan 

Berikut adalah tabel ringkasan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh penulis 

selama praktik kerja magang: 

No. Minggu Proyek Keterangan 

1 Ke - 1 Pengenalan software 

Maya. 

 Latihan untuk mendalami 

software Maya. 

 Mempelajari basic tools pada 

software, khususnya yang 

berguna untuk pembuatan 

model 3D. 

 Membuat model 3D sederhana. 

2 Ke - 2 Pembuatan aset 3D untuk 

iklan susu “Wyatt 

Procal”. 

 Membuat model 3D gajah dari 

artboard yang diberikan oleh 

pihak Wyatt 

 Karakter gajah harus dibuat 

dengan polygon yang sederhana 

namun harus tetap terlihat lucu 

dan menggemaskan. 

3 Ke - 3 Membuat rigging 

karakter 

Membuat bone tools atau kerangka 

pada gajah agar dapat dianimasikan. 

4 Ke - 4  Belajar software 

“Mudbox” 

 Latihan dasar tools dan brush 

pada software Mudbox 

 Latihan membuat model Mobil 

 Latihan membuat model hewan, 

tanpa bulu. 

 Latihan membuat model hewan, 

dengan bulu.  

5 Ke – 5 Membuat model 3D 

buah-buahan 

 Membuat model 3D buah 

dengan hasil render yang 

realistik. 
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 Menambahkan latar belakang 

dan objek lain seperti meja, 

kain atau mangkuk, dengan 

hasil render yang realistik juga. 

6 Ke - 6 Membuat model 3D 

produk sabun cuci “Daia” 

 Membuat model 3D kemasan 

sabun cuci Daia. 

 Membuat detail kerutan dan 

lipatan dengan software 

Mudbox. 

 Texturing atau menempelkan 

warna dan gambar pada model 

3D dan melakukan rendering 

untuk asistensi kepada 

supervisor. 

 

Tabel 3.2. Detail Pekerjaan Yang Dilakukan Selama Magang 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pada minggu pertama penulis memulai untuk melakukan praktik kerja magang di 

Gaga Animation Studio, penulis masih diberikan waktu untuk mempelajari 

terlebih dahulu mengenai penggunaan tools dalam software Maya, yang menjadi 

software utama dalam pengerjaan berbagai proyek di studio tersebut. Penulis 

diberi waktu kurang lebih satu minggu untuk mendalami software tersebut. 

       Pada minggu kedua, penulis sudah diberikan tanggung jawab untuk membuat 

aset 3D untuk iklan susu anak “Wyatt Procal”. Pada proyek ini, penulis mendapat 

tanggung jawab untuk membuat karakter utama dalam iklan tersebut, yaitu 

karakter gajah. Klien hanya menyertakan artboard sederhana dengan ilustrasi 

gajah 2 dimensi, namun Supervisor meminta penulis untuk membuat model 3 

dimensi dari gambar tersebut. Proses pengerjaan pembuatan model gajah 

berlangsung selama kurang lebih 3 hari, lalu 2 hari untuk revisi bentuk, sehingga 

waktu pengerjaan total selama 5 hari hingga model gajah siap untuk di-rigging. 
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       Memasuki minggu ketiga, penulis diminta oleh Supervisor untuk mencoba 

rigging sederhana untuk model gajah. Pengerjaan rigging dilakukan selama 2 hari 

kemudian dilanjutkan oleh karyawan yang lain. Setelah itu Supervisor meminta 

penulis untuk mempelajari software 3D sculpting, yaitu software Autodesk 

Mudbox. Software ini memiliki kemampuan seperti halnya Z-Brush, yaitu 

membuat detail yang sulit diciptakan oleh software 3D seperti 3dsMax, 

Cinema4D, Lightwave atau Maya. Dengan bantuan Pen Tablet, software ini dapat 

membantu untuk menciptakan lekukan, lipatan, kerutan, sisik, tekstur kayu, 

tekstur kain atau tekstur kulit. Penulis diminta oleh supervisor untuk mempelajari 

software ini agar penulis mampu membuat aset 3D yang memiliki tingkat detail 

tinggi. 

       Pada minggu keempat, penulis mulai diberikan latihan untuk membuat 3D 

sculpting model mobil Aston Martin dengan blueprint yang sudah disediakan oleh 

Supervisor. Penulis menyelesaikan proses modeling mobil ini dalam waktu kurang 

lebih 3 hari, beserta rendering final menggunakan mental ray pada software 

3dsMax. Setelah selesai membuat model 3D mobil, penulis kembali diberikan 

latihan untuk membuat model 3D hewan, tanpa bulu namun memiliki tingkat 

detail  yang tinggi, contohnya kerutan, gelambir, atau sisik. Penulis akhirnya 

memutuskan untuk membuat model dinosaurus. Pembuatan model 3D dinosaurus, 

penulis lakukan selama kurang lebih 3 hari, beserta pembuatan lighting, texturing 

dan rendering. Setelah membuat model 3D dinosaurus, penulis diminta untuk 

membuat 3D model hewan yang memiliki rambut atau bulu. Penulis diberi 

kebebasan dalam penggunaan software, yaitu diperbolehkan menggunakan 

software 3dsMax atau Maya. Pada tugas kali ini, penulis memutuskan untuk 

membuat model 3D serigala. Pengerjaan dilakukan selama 3 hari dengan 

menggunakan modifier “Hair & Fur (WSM)” pada software 3dsMax dan 

menggunakan mental ray untuk final render. 

       Pada minggu kelima, penulis diminta untuk membuat model 3D aset iklan 

sabun cuci “Daia”. Klien meminta agar pembuatan model sabun cuci tersebut 

dibuat secara realistik, yakni memiliki kerutan, lipatan dan tekstur yang sangat 

mirip dengan aslinya. Penulis dipercayakan tanggung jawab oleh supervisor untuk 

Peran 3d modeler..., Timotius Jeremy Ariaputra Henuk, FSD UMN, 2017



13 

 

membuat model 3D sabun cuci “Daia” tersebut. Pada pembuatan model awal, 

penulis menggunakan software 3dsMax untuk membuat bentuk dasar sabun cuci 

dengan polygon yang sederhana, lalu penulis meng-export model 3D dari 3dsMax 

tersebut ke Autodesk Mudbox untuk dibuat detail kerutan dan lipatannya. Setelah 

kerutan dan lipatan sudah menyerupai aslinya penulis meng-export lagi model 

tersebut ke Autodesk Maya untuk diberi tekstur, kemudian di render 

menggunakan render engine “Arnold Renderer” untuk diperlihatkan kepada klien. 

Pengerjaan dilakukan selama kurang lebih 3 hari, lalu penulis diberikan latihan 

lagi untuk membuat model 3D buah-buahan dengan tekstur, bentuk dan hasil 

render yang realistik. Pengerjaan dilakukan selama 4 hari beserta proses render 

dan revisi. 

       Pada minggu keenam penulis kembali diberikan latihan untuk membuat 

karakter sederhana dengan menggunakan ketiga software yang sudah dipelajari 

selama ini, yaitu Maya, 3dsMax dan Mudbox. Penulis membuat karakter 

sederhana dengan tema robotic dan luar angkasa. Penulis menggunakan mental 

ray sebagai tools untuk me-render karakter tersebut.  

 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

1. Membuat Model 3D Karakter Utama “Wyatt Procal” 

Pada tanggal 14 Juni 2017, penulis diberi tugas untuk membuat aset 3D karakter 

utama dalam iklan susu anak “Wyatt Procal”, yaitu karakter gajah yang lucu dan 

menggemaskan. Penulis diminta untuk membuat model 3D sederhana dari 

artboard yang diberikan oleh klien sebagai acuan dan referensi. Berikut adalah 

artboard yang diberikan oleh klien. 

 

Gambar 3.3. Contoh karakter Gajah untuk iklan “Wyatt Procal” 

(WYATT - S26 1600g 15 SEC TAGON_Approved STB 052417) 
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        Setelah melihat gambar dari artboard tersebut, penulis langsung memasuki 

proses pembuatan model 3D dengan menggunakan software Autodesk Maya. 

Supervisor meminta penulis untuk membuat model 3D dengan polygon yang 

sederhana namun tetap menunjukkan karakter yang lucu dan menggemaskan. 

Alasan utama supervisor meminta penulis untuk membuat karakter dengan 

polygon sederhana adalah agar proses pengerjaan rigging dapat dilakukan dengan 

cepat dan mudah. 

       Proses pembuatan model melalui banyak revisi dan perbaikan. Penulis 

diminta oleh supervisor untuk membuat bentuk dasar, kemudian diberikan kepada 

karyawan yang lain untuk direvisi, lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh penulis 

untuk diperbaiki topologi belalai dan ekor agar siap untuk di rigging. Berikut 

adalah screenshot pada saat penulis melakukan perbaikan topologi belalai dan 

ekor. 

 

Gambar 3.4. Contoh karakter Gajah untuk iklan “Wyatt Procal” 

(WYATT - S26 1600g 15 SEC TAGON_Approved STB 052417) 

Gambar 3.5. Hasil proses modeling 3D karakter Gajah untuk iklan “Wyatt Procal” 

(Dokumentasi penulis) 
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2. Membuat Model 3D Kemasan Sabun Cuci untuk Iklan “Daia” 

Pada tanggal 27 Juli 2017, penulis diberi tanggung jawab untuk membuat model 

3D kemasan sabun cuci untuk iklan “Daia”. Oleh karena dari pihak client hanya 

memberikan tekstur dan tidak memberikan artboard, maka penulis menggunakan 

referensi dari internet mengenai bentuk kemasan sabun cuci tersebut, lalu penulis 

asistensikan kepada supervisor. Berikut adalah referensi yang penulis gunakan. 

 

Gambar 3.6. Hasil proses modeling 3D karakter Gajah untuk iklan “Wyatt Procal” 

(http://sme.bumienergi.com) 

 

       Pada mulanya, penulis menggunakan software Mudbox untuk membuat 

model awal kemasan sabun cuci “Daia” tersebut. Penulis menggunakan bentuk 

dasar box atau kubus pada software Mudbox yang kemudian di-sculpt menjadi 

bentuk kemasan sabun cuci.  
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Gambar 3.7. Bentuk dasar box atau kubus 

(Dokumentasi penulis) 

 

      Penulis melanjutkan untuk menyesuaikan ukuran dan ketebalan box agar mirip 

dengan bentuk kemasan sabun cuci yang terdapat pada referensi.  

 

Gambar 3.8. Penyesuaian ukuran dan ketebalan box 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Setelah mendapatkan ukuran yang mirip, penulis melanjutkan untuk 

melakukan proses sculpt agar bentuk sabun cuci tersebut terlihat lebih detail dan 

semakin mirip dengan bentuk aslinya. 
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Gambar 3.9. Proses sculpt model 3D kemasan sabun cuci 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Penulis melanjutkan untuk memberi detail kerutan dan lipatan pada model 3D 

tersebut, lalu penulis mulai memasukkan tekstur dengan opsi projection pada 

software Mudbox. Berikut adalah contoh tekstur dan opsi projection pada 

software Mudbox. 

 

Gambar 3.10. Tekstur sabun cuci “Daia” 

(Dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.11. Opsi projection pada Mudbox 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Opsi projection memiliki fungsi untuk memproyeksikan tekstur yang berupa 

image kepada objek 3D yang telah di-sculpt di Mudbox, tanpa harus melakukan 

proses UV Mapping terlebih dahulu, seperti pada software 3dsMax atau Maya. 

Penulis juga diberikan tekstur-tekstur sabun cuci “Daia” yang lain agar model-

model 3D yang dibuat dapat dijadikan perbandingan. 

       Setelah melakukan proses texturing, penulis menyerahkan hasil modeling 

kepada karyawan lain untuk direvisi dan render. Berikut adalah tahap final render 

terhadap model 3D yang penulis buat, namun ada perbaikan terhadap tekstur yang 

penulis buat sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan lain. 

 

Gambar 3.12. Final Render model 3D kemasan sabun cuci “Daia” 

(Dokumentasi penulis) 
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3. Membuat Model 3D buah-buahan 

Pada tanggal 12 Juli 2017, penulis diberi latihan untuk membuat model 3D buah-

buahan, dengan bentuk dan hasil render yang realistik. Penulis diberi kebebasan 

dalam penggunaan software dan render engine. Penulis membuat bentuk dasar 

buah-buahan tersebut menggunakan software Autodesk Maya yang kemudian di 

export  ke Autodesk Mudbox untuk diberi detail. Adapun buah-buahan yang 

penulis buat adalah pear, apel, jeruk, melon, anggur dan pisang. Berikut adalah 

gambar-gambar bentuk dasar buah-buahan yang telah dibuat oleh penulis. 

 

       

       Setelah membuat model 3D yang cukup detail dari buah-buahan tersebut, 

penulis mulai membuat tekstur buah-buahan menggunakan modifier “UVW 

Mapping” pada software 3dsMax. Modifier tersebut menunjukkan pemetaan 

untuk pengaplikasian tekstur pada objek buah. Penulis menggunakan software 

Adobe Photoshop CS 6 untuk pengaplikasian tekstur buah ke dalam “UVW Map” 

tersebut. Berikut adalah gambar tekstur buah yang penulis ambil dari internet 

untuk diaplikasikan ke dalam model 3D. 

Gambar 3.13. Bentuk dasar pembuatan model 3D buah-buahan 

(Dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.15. Tekstur Apel 

(https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRK2mUckqcFBjB1Ky78pK7njjbD4CaF4BCS_ogWt3Q

mTkwbH_Sgo9_oBxq_2g) 

 

 

Gambar 3.16. Tekstur Pear 

(https://data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEg8Q

DxIQDw8PDw8) 

 

Gambar 3.14. Tekstur Jeruk 

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:And9GcRi1TA3Nigl25jxTvvf-

xXDD4FIVD3otFYAOshUmqOJQdgv2ogZ) 
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Gambar 3.17. Tekstur Pisang 

(https://texturefabrik.files.wordpress.com/2016/04/texturefabrik-com_bananas_01.jpg) 

 

Gambar 3.18. Tekstur Melon 

(https://data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhU

TEhQWFhUWGCAaGRgYGSIeIBoeHyIfIB4) 

 

 

Gambar 3.19. Tekstur Anggur 

(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStCeZZKxZwZckGTr-

1oZ36kNNWrjAbpGbJxkD6Qf7cSxtnIMtteyJzMlKCzg) 
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       Pada buah apel terdapat objek tangkai dan daun. Untuk itu penulis juga harus 

membuat model tangkai dan daun tersebut, lalu diberi tekstur juga. 

 

Gambar 3.20. Tekstur Daun 

(https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5RmIPneVwl3M9nOVG97dIiyyfBpjtyrYGAtBHS45Qi

uoo-yC2) 

        

      Setelah buah-buahan diberi tekstur, penulis juga perlu menambahkan map 

baru kepada tekstur yang ada, untuk lebih memperjelas tekstur pada buah-buahan. 

Untuk itu penulis membuat material bump map pada material editor di 3dsMax 

untuk memperjelas detail tersebut. Berikut adalah contoh bump map yang telah 

penulis buat. 

 

Gambar 3.21. Bump Map untuk tekstur objek 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Selain itu penulis diminta untuk membuat objek lain sebagai tambahan, 

seperti mangkuk dan kain. Untuk itu penulis menambahkan kedua objek tersebut 

Peran 3d modeler..., Timotius Jeremy Ariaputra Henuk, FSD UMN, 2017
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kedalam komposisi sebelum pada kahirnya memasuki proses pengaturan lighting 

dan final render. Untuk objek mangkuk, penulis menggunakan material dasar 

yang terdapat pada material preset di mental ray renderer, yaitu Glass Material   

(material kaca). Untuk kain, penulis membuat plane biasa yang berukuran kurang 

lebih dapat menutupi buah-buahan tersebut, lalu diberikan modifier Cloth yang 

terdapat dalam 3dsMax, kemudian disimulasikan, sehingga bentuk kain dapat 

lebih terlihat realistik. 

       Setetlah itu penulis memasuki tahap finishing, yaitu lighting dan rendering. 

Penulis menggunakan photometric light, yaitu lighting standar yang terdapat di 

3dsMax agar hasil render lebih terlihat realistik dan penulis juga mengaktifkan 

soft shadow agar bayangan yang dihasilkan oleh pencahayaan tersebut dapat 

terlihat lebih halus. Berikut adalah contoh hasil lighting dan rendering yang 

berhasil penulis capai menggunakan mental ray renderer. 

 

Gambar 3.22. Alternatif lighting dan render final 

(Dokumentasi penulis) 

       Pada hasil render diatas, bayangan yang dihasilkan masih terlihat terlalu kaku 

dan kurang halus. Penulis mencoba memperhalus bayangan tersebut dengan 

mengatur jarak lampu dan mengubah parameter Ray Trace Shadow pada 3dsMax. 

Berikut adalah hasil render yang dihasilkan ketik penulis mencoba menyesuaikan 

kembali pengaturan lighting dan shadow. 
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Gambar 3.23. Alternatif lighting dan render final 

(Dokumentasi penulis) 

        

        Kualitas bayangan yang dihasilkan oleh pengaturan yang baru ini ini telihat 

lebih halus dan lebih realistis dibandingkan dengan hasil render yang pertama. 

Setelah ini, penulis mencoba mengaplikasikan bump map yang telah penulis buat 

sebelumnya agar kualitas tekstur pada buah-buahan dapat terlihat lebih realistik 

dan memiliki kedalaman. Berikut adalah hasil final render dengan mengaktifkan 

bump map,  

 

Gambar 3.24. Hasil akhir render dengan menggunakan bump map 

(Dokumentasi penulis) 
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4. Membuat Model 3D Objek Mobil 

Pada tanggal 17 Juli 2017, penulis diberi tugas untuk membuat model 3D mobil 

dengan bentuk dan hasil render yang realistik. Penulis diberi kebebasan untuk  

membuat mobil apapun, akhirnya penulis memutuskan untuk membuat model 3D 

mobil “Aston Martin” tipe “Vanquish”. Berikut adalah blueprint  yang penulis 

gunakan sebagai dasar dan acuan untuk membuat model 3D mobil tersebut. 

 

 

Gambar 3.25. Blueprint model 3D mobil “Aston Martin” tipe “Vanquish” 

(https://getoutlines.com/download/blueprint/13811) 

 

       Seperti halnya modelling buah-buahan yang telah penulis buat sebelumnya, 

pembuatan model 3D mobil juga penulis buat dengan membuat bentuk dasar, 

menggunakan software 3dsMax. Berikut adalah bentuk dasar mobil yang telah 

penulis buat. 
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Gambar 3.26. Test render model 3D mobil “Aston Martin” tipe “Vanquish” 

menggunakan 3dsMax dan mental ray renderer. 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Setelah membuat model 3D dasar untuk mobil tersebut, penulis melanjutkan 

untuk membuat detail lain seperti ban, velg, grill, kaca dan lampu. Oleh karena 

bagian body mobil ini tidak memiliki tekstur, maka penulis hanya menggunakan 

material preset pada 3dsMax, yaitu material metallic body paint. 

      Setelah memberi material  pada body mobil, penulis melanjutkan untuk 

membuat model ban dan velg. Pada ban, penulis membuar bentuk silinder 

sederhana dengan lubang pada bagian tengah, untuk dimasukkan objek velg. 

Untuk model 3D ban, penulis membutuhkan modifier “UVW Mapping”, tekstur 

ban dan juga diperlukan bump map untuk dapat memperjelas dimensi dan 

kedalaman tekstur tersebut. Berikut adalah UVW Map yang penulis buat untuk 

memetakan tekstur ban. 
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Gambar 3.27. “UVW Mapping” untuk tekstur ban 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Setelah penulis membuat map  untuk tekstur ban, penulis mulai 

menyesuaikan tekstur awal ban yang telah penulis dapat dengan map tersebut. 

Berikut adalah gambar tekstur dasar ban. 

 

 

Gambar 3.28. Tekstur dasar ban 

(https://t7.rbxcdn.com/5a894d34758cc60ebc6771bb70c066f7) 

 

       Setelah itu penulis menyesuaikan gambar tekstur ban diatas dengan UVW 

Map yang telah penulis buat. Berikut adalah tekstur ban baru, yang telah penulis 

sesuiakan dengan UVW Map. 
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Gambar 3.29. Tekstur ban dengan penyesuaian terhadap UVW Map 

(Dokumentasi penulis) 

 

         Setelah selesai membuat tekstur dasar, penulis membuat bump map untuk 

memperjelas dimensi dan kedalaman pada tekstur, agar tekstur ban dapat terlihat 

mirip dengan aslinya, Berikut adalah bump map untuk tekstur ban. 

 

Gambar 3.30. Tekstur ban dengan penyesuaian terhadap UVW Map 

(Dokumentasi penulis) 

 

         Setelah membuat tekstur untuk ban, penulis mencoba untuk memasukkan 

tekstur tersebut ke objek 3D ban, memasangkan velg dan mencoba melakukan 
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render preview untuk melihat apakah bump map dan tekstur asli sudah teraplikasi 

dengan baik. Berikut adalah render preview untuk model 3D ban. 

 

 

Gambar 3.31. Render preview untuk model 3D ban 

(Dokumentasi penulis) 

       Setelah model 3D ban sudah dibuat dengan cukup realistik, penulis 

melanjutkan ke tahap texturing untuk front grill atau saringan udara depan pada 

mobil. Penulis menggunakan bentuk dasar plane dan bump map untuk 

menciptakan front grill yang realistik. Berikut adalah tekstur dasar untuk front 

grill. 

 

 

Gambar 3.32. Tekstur front grill 

(http://farm7.staticflickr.com/6032/6385886491_5242390365_z.jpg) 
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       Setelah mendapatkan tekstur dasar untuk front grill, penulis membuat bump 

map untuk menciptakan dimensi dan kedalaman. Berikut adalah gambar bump 

map untuk bagian front grill. 

 

 

Gambar 3.33. Tekstur front grill 

(Dokumentasi Penulis) 

 

 

 

       Setelah selesai melakukan detaling untuk front grill dan ban, penulis 

melanjutkan untuk melakukan lighting dan rendering final. Penulis menggunakan 

gabungan photometric light, skylight dan standard light, kemudian menggunakan 

mental ray renderer untuk render final. Untuk bagian lampu depan, penulis 

melakukan dua kali proses render, yaitu dengan render preset biasa dan dengan 

mengaktifkan output glare pada render preset, untuk menciptakan efek glare atau 

“bercahaya” pada lampu tersebut. Berikut adalah final render tanpa menggunakan 

output glare. 
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Gambar 3.34. Final render tanpa output glare 

(Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 3.35. Final render dengan output glare 

(Dokumentasi Penulis) 

       Hasil final render dengan output glare menghaslikan cahaya yang cukup 

terang, namun cahaya yang dihasilkan tampak tidak menyatu secara halus dengan 

environment, untuk itu penulis menyatukan hasil render dengan glare tersebut 

dengan bantuan software Adobe Photoshop CS 6. Berikut adalah hasil final 

render setelah dibuat di Adobe Photoshop CS 6. 
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Gambar 3.36. Penggabungan Final render dengan output glare menggunakan Adobe 

Photoshop CS 6 

(Dokumentasi Penulis) 

 

5. Membuat Model 3D Hewan Tanpa Bulu 

Pada tanggal 20 Juli 2017, penulis kembali diberikan latihan untuk membuat 

model 3D hewan tanpa bulu. Penulis diminta untuk membuatmodel 3D hewan 

tersebut dengan bentuk, tekstur, dan hasil render yang realistik. Penulis 

memutuskan untuk membuat model 3D “Tyrannosaurus”. 

       Pada awalnya, penulis mencari referensi mengenai bentuk dasar 

“Tyrannosaurus” tersebut. Berikut adalah referensi bentuk tubuh 

“Tyrannosaurus”. 
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Gambar 3.37. Referensi bentuk tubuh “Tyrannosaurus” 

(https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKqVyB2fnogyWHZmDF3mEYSnveBcarXOIADkuEsI

SQfScKA-2w1NmzV8uCEA) 

 

 

 

Gambar 3.38. Referensi bentuk kerangka “Tyrannosaurus” 

(https://dncache-mauganscorp.netdna-ssl.com/thumbseg/1269/1269853-bigthumbnail.jpg) 
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       Setelah mencari referensi mengenai bentuk tubuh hewan tersebut, seperti 

yang penulis lakukan pada proses modeling sebelumnya, penulis membuat model 

sederhana dengan menggunakan software 3dsMax. Berikut adalah bentuk dasar 

model 3D yang penulis buat menggunakan software 3dsMax. 

 

Gambar 3.39. Proses 1 Modelling bentuk dasar “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

 

 

Gambar 3.40. Proses 2 Modelling bentuk dasar “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 
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Gambar 3.41. Proses 3 Modelling bentuk dasar “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

 

 

 

Gambar 3.42. Proses 3 Modelling bentuk dasar “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 
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       Setelah membuat bentuk dasar dinosaurus tersebut, penulis meng-export  

model 3D yang telah dibuat di 3dsMax ke Mudbox untuk diberi kerutan, detail 

dan sisik. Berikut adalah hasil pengerjaan detail menggunakan software Mudbox. 

 

 

Gambar 3.43. Proses 1 detailing model 3D “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

 

 

Gambar 3.44. Proses 2 detailing model 3D “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Setelah selesai membuat detail kerutan pada tubuh dinosaurus, penulis 

mengubah pose dinosaurus tersebut agar terlihat tidak kaku. Penulis menggunakan 
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posing tools pada software Mudbox dengan cara menyeleksi polygon yang 

diinginkan untuk menjadi joints atau sendi, sebelum salah satu bagian tubuh 

digerakkan. Berikut adalah contoh proses pengubahan pose model 3D 

“Tyrannosaurus”. 

 

Gambar 3.45. Pengubahan pose model 3D “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

 

       Setelah selesai mengubah pose model 3D “Tyrannosaurus”, penulis meng-

export kembali model 3D ke 3dsMax untuk render dan lighting. Berikut adalah 

hasil render preview model 3D “Tyrannosaurus” menggunakan dua buah 

photometric light dan mental ray renderer. 

 

 

Gambar 3.46. Render Preview model 3D “Tyrannosaurus” 

(Dokumentasi penulis) 

       Setelah itu, penulis melakukan proses texturing terhadap model 3D 

“Tyrannosaurus”. Tekstur dasar penulis ambil dari tekstur kulit ular, untuk 
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mendapatkan detail sisik. Berikut adalah tekstur kulit ular yang penulis pakai 

sebagai tekstur untuk model 3D “Tyrannosaurus”. 

 

 

Gambar 3.47. Tekstur kulit ular 

(https://www.colourbox.com/preview/4499405-vector-snake-skin-texture.jpg) 

 

       Untuk memperjelas tekstur, penulis menggunakan penambahan mapping, 

yaitu menambahkan displacement map, ambient occlusion map dan normal map. 

Berikut adalah map tambahan yang penulis gunakan untuk memperjelas tekstur. 

 

 

Gambar 3.48. Displacement map, ambient occlusion map dan normal map untuk model 

3D Tyrannosaurus 

(Dokumentasi Penulis) 

 

       Untuk menempelkan tekstur sisik kepada model 3D, penulis tidak 

menggunakan modifier “UVW Map”. Penulis menggunakan projection tools yang 
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ada di Mudbox oleh karena objek 3D ini memiliki polygon yang cukup banyak 

dan rumit, sehingga sulit untuk melakukan  UVW Mapping. Berikut adalah tekstur 

yang penulis ciptakan menggunakan projection tools pada Mudbox. 

 

 

Gambar 3.49. Tekstur model 3D “Tyrannosaurus” yang dibuat menggunakan projection 

tools 

(Dokumentasi Penulis) 

 

       Penulis juga membuat bump map dari tekstur tersebut, agar detail sisik lebih 

terlihat dengan jelas. Berikut adalah tekstur bump map untuk model 3D 

“Tyrannosaurus”. 

 

Gambar 3.50. Tekstur bump map model 3D “Tyrannosaurus”  

(Dokumentasi Penulis) 

       Setelah membuat tekstur bump map pada tekstur “Tyrannosaurus”, penulis 

mengaplikasikan kedua tekstur tersebut kepada model 3D dan membuat 

pengaturan lighting. Penulis menggunakan photometric light, standard light dan 
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skylight. Berikut adalah gambaran model 3D “Tyrannosaurus” yang telah diberi 

tekstur dan lighting. 

 

 

Gambar 3.51. Pengaplikasian tekstur, lighting dan bump map pada model 3D 

“Tyrannosaurus”  

(Dokumentasi Penulis) 

 

       Setelah selesai mengaplikasikan tekstur-tekstur dan pencahayaan, penulis 

melanjutkan ke tahap final render. Penulis menggunakan mental ray renderer 

untuk me-render dan bantuan Adobe Phtotoshop CS 6 untuk memperhalus 

tampilan warna dan contrast. Berikut adalah tahapan final render yang telah 

penulis buat. 

 

Gambar 3.52. Final render 1 model 3D “Tyrannosaurus”  

(Dokumentasi Penulis) 
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Gambar 3.53. Final render 2 model 3D “Tyrannosaurus”  

(Dokumentasi Penulis) 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Selama praktik kerja magang, kendala yang penulis alami adalah perbedaan 

software yang penulis biasa gunakan di kampus dan yang biasa digunakan di 

Gaga Animation Studio. Sebagai contoh, di kampus penulis terbiasa 

menggunakan software 3dsMax, sedangkan di Gaga Animation Studio semua 

pengerjaan biasa dilakukan di Autodesk Maya. Penulis membutuhkan waktu lebih 

untuk mempelajari software baru ini agar dapat menyesuaikan diri dengan 

pengerjaan di Gaga Animation Studio.  

       Pada dua minggu pertama melaksanakan praktik kerja magang, penulis juga 

menemukan kendala dalam mencari referensi dan video tutorial, oleh karena 

komputer yang penulis gunakan untuk bekerja tidak terhubung dengan koneksi 

internet. Hal ini juga menyulitkan proses belajar penulis dalam mempelajari 

software-software dan teknik modeling baru. 

 

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dalam upaya mempelajari software-software baru, penulis diberikan waktu 

selama kurang lebih satu minggu untuk mempelajari dan juga diperbolehkan 

untuk bertanya pada karyawan mengenai penggunaan software tersebut. Penulis 

pun mempergunakan waktu tersebut secara efektif, sehingga pada akhirnya 
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penulis mulai terbiasa menggunakan software-software tersebut, sebelum 

akhirnya diberikan tanggung jawab dalam pengerjaan proyek oleh supervisor. 

       Dalam pencarian video-video tutorial dan referensi, penulis mensiasati 

dengan mengunduh video-video dan referensi tersebut di tempat lain, lalu penulis 

mempelajari dan mempraktikannya di studio. 
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