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BAB II  

TELAAH LITERATUR 

 

A. Visual effects dan Pengaruhnya pada Film 

Dalam sebuah skenario yang dibuat oleh sutradara ataupun penulis naskah tidak 

jarang terdapat suatu adegan imajiner yang melibatkan tempat yang tidak pernah 

ada di dunia ini, makhluk yang tidak pernah terlahir di dunia ini, ataupun sesuatu 

yang di luar logika. Terlebih lagi apabila cerita dalam film tersebut melibatkan 

unsur fiksi, baik itu merupakan sebuah fiksi fantasi maupun fiksi yang 

berdasarkan kenyataan ilmiah, fiksi ilmiah. Proses visual effects memungkinkan 

sutradara untuk merealisasikan apa yang sebelumnya hanya berupa kata-kata dan 

memasukkannya ke dalam film buatannya. 

Seni Visual effects tidak lebih dari merubah kata-kata menjadi gambar, 

teknologi menjadi seni dan sihir menjadi kenyataan. Seniman dan teknisi yang 

membuat sihir ini telah bekerja sepanjang sejarah gambar bergerak dan selalu 

bekerja melayani kebutuhan cerita, visi dari sang sutradara dan kebutuhan 

sinematografer (Visual Effect Society, 2010). 

Visual effects memang bukanlah yang pertama berhasil merealisasikan 

imajinasi-imajinasi tersebut, karena sebelum proses tersebut ditemukan dan 

menjadi populer sehingga sering digunakan seperti sekarang ini, telah dikenal 

proses yang dinamakan dengan special effects. Namun proses visual effects yang 

berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi digital memungkinkan 

adegan-adegan fiksi dan imajiner itu semakin tampak nyata dan membuat 
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penonton tersihir dan dapat melihat bahwa makhluk serta tempat imajiner tersebut 

benar-benar ada ketika sedang menonton sebuah film yang melibatkan visual 

effects. 

Visual effects memungkinkan kita untuk menampilkan apa yang tidak 

mungkin, mulai dari Planet di Star Wars, Gollum di Lord of the Rings dan Na'vi 

dalam Avatars. Tempat dan makhluk yang tidak mungkin ada bisa ditampilkan 

dengan bantuan visual effects, visual effects mampu memfasilitasi imajinasi terliar 

seorang sutradara ataupun pengarang cerita dan mewujudkannya dalam sebuah 

film. 

Visual effects telah membuat pembuat film membawa kita ke dalam 

sebuah perjalanan ke tempat yang sudah hilang atau tidak pernah ada dan melihat 

sosok yang hanya dapat kita imajinasikan. Dengan sihir visual effect, kita telah 

menyaksikan cerita yang terjadi pada planet imajiner, menghampiri dunia fiksi 

yang kaya, menjadi tahu mengenai binatang buas, iblis dan malaikat, robot dan 

monyet yang dapat berbicara dan membawa dinosaurus hidup kembali, bukan dari 

DNA yang terperangkap di dalam fosil namun dari sihir digital imagery yang 

dibuat oleh talenta seniman visual effects (Visual Effect Society, 2010). 

B. Tinjauan Tentang Visual effects 

1. Pengertian Visual effects 

Visual effects merupakan proses yang digunakan untuk memanipulasi 

gambar yang sekarang didominasi oleh proses digital paska produksi. 

Biasanya disingkat dengan VFX, VFX sudah mengambil alih proses 
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manipulasi gambar yang pernah didominasi oleh proses pembuatan special 

effects. Special effects sendiri merupakan manipulasi yang dibuat on-set, 

ketika sedang dilakukan proses pengambilan gambar, atau efek kamera 

(Byrne, 2009). 

VFX dapat ditambahkan ke hasil rekaman live-action dengan 

menggunakan teknik semisal matte painting, rear projection dan  front 

projection , minatur atau set forced-perspective, obyek 3D CGI karakter 

dan lingkungan, serta compositing gambar terpisah yang direkam dengan 

berbagai cara. Perkembangan terbaru pada alat digital memungkinkan 

untuk melakukan compositing sempurna, set digital, dan karakter yang 

dibuat secara penuh menggunakan komputer, memungkinkan dan dapat 

diakses oleh semua pembuat gambar dalam segala tingkatan telah 

membuat visual effects menjadi bagian standar dari peralatan pembuat 

gambar bergerak (Visual effects Society, 2010) 

2. Alasan Penggunaan Visual Effects 

Menurut Visual Effect Society dalam bukunya The VES Handbook of 

Visual effects Industry Standard VFX Practices and Procedures. Terdapat 

tiga alasan untuk menggunakan visual effects dalam suatu film 

a. Alasan pertama adalah ketika sudah tidak ada cara praktis untuk 

mengambil gambar suatu adegan yang tertulis di skrip atau 

dibutuhkan oleh sutradara. 
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b. Alasan kedua untuk menggunakan VFX adalah ketika adegan 

tersebut dapat dilakukan secara praktikal, namun melakukan hal 

tersebut dapat membahayakan nyawa seseorang. 

c. Alasan ketiga muncul ketika lebih efektif dari segi biaya ataupun 

praktikal untuk menggunakan VFX ketimbang merekam suatu 

adegan secara on-set, dikarenakan masalah skala ataupun lokasi 

C. Jenis-Jenis Visual effects 

1. Tradisional 

Produksi VFX secara tradisional melibatkan teknik pembuatan secara 

manual, dimana secara garis besar dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, 

a. Model 

Model merupakan miniatur daripada obyek yang berada di dunia 

nyata ataupun obyek yang tidak mungkin ada di dunia nyata. 

Model biasa digunakan karena obyek atau lokasi yang 

direpresentasikan dalam model tidak pernah ada atau dibuat karena 

versi aslinya telalu mahal, susah dan jauh untuk digunakan (Rickitt, 

2000). 

Model bisa berupa sebuah lokasi namun juga bisa berupa 

sebuah makhluk yang dibuat untuk merepresentasikan makhluk 

yang tertuang dalam skenario film. Untuk bisa menggerakkan 

model biasanya dikombinasikan dengan Animatronic, Animatronic 

adalah sistem elektronik dan mekanikal yang merepresentasikan 
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aktor dalam live-action shoot. Mereka dapat merepresentasikan 

makhluk yang tidak pernah ada atau binatang asli yang mustahil 

didapatkan untuk pembuatan film (Netzley, 2000) 

 

Gambar 2.1 Model dan miniatur pada film Alien vs Predator 

(sumber: Gillis, Woodruff Jr. 2004) 

b. Matte Painting 

Matte painting merupakan lukisan besar yang digunakan untuk 

menambahkan daya tarik suatu adegan live action, bisa diaplikasikan 

ketika sedang melakukan pengambilan gambar ataupun melalui proses 

paska produksi (Netzley, 2000). 
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Gambar 2.2 Matte Painting pada film Cleopatra (1963) 

(sumber: http://sfxlab.net/images/F034.jpg) 

c. Keying 

Proses keying dengan menggunakan blue screen atau green screen, 

untuk membuat matte yang memungkinkan footage live action untuk 

dikombinasikan dengan elemen lainnya contohnya background matte 

painting ataupun model dan miniatur (Netzley, 2000). 
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Gambar 2.3 Keying pada film The Saint (1997) 

2. Digital 

Menurut Stan Winston seorang VFX supervisor, Digital Effects merupakan salah 

satu cara bagi seorang pembuat film untuk merealisasikan visi mereka. Teknik-

teknik digital visual effects merupakan pengaplikasian teori-teori visual effects 

tradisional dengan menggunakan alat bantu digital, bisa berupa hardware ataupun 

software. 

Bila pada tradisional visual effects model benar-benar dibuat secara nyata 

maka pada proses digital visual effects model tersebut dibuat dengan bantuan 

software, bila model asli pada teknik tradisional digerakkan dengan animatronic 

yang melibatkan sistem robot yang benar-benar harus dibuat maka dalam teknik 

digital model 3D yang dibuat pada computer tersebut digerakkan dalam software. 
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Matte painting, Keying, ledakan dan berbagai special effects yang sebelumnya 

dibuat on-set sekarang beralih kepada penggunaan teknik digital yang dibuat 

dengan bantuan software dan hardware computer, karena hampir semua adegan 

yang melibatkan visual effects sekarang menggunakan proses digital, digital 

visual effects pun biasa disebut sebagai visual effects ataupun VFX. 

3. Hybrid 

Merupakan teknik produksi gabungan antara teknik tradisional dengan teknik 

digital. Ada kalanya pembuat film tetap menerapkan teknik tradisional seperti 

pembuatan model dan miniature, serta kostum dan make up. Salah satu 

penerapannya adalah pada Hugo, sebuah film yang disutradarai oleh Martin 

Scorsese. 

 

Gambar 2.4 Pemanfaatan model, greenscreen dan mattepainting serta 3D VFX pada film Hugo 

 (sumber:http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/ 

CGSFeatureSpecial/hugo) 

Sebuah perpaduan seni antara set yang detail, miniatur, matte painting dan 

CG VFX, semua bertujuan untuk membangkitkan tampilan Paris pada tahun 1930 

sesuai setting pada film. Hugo merupakan sebuah surat cinta kepada sinema klasik 

dan sejarah sinema. Pengambilan gambar dibingkai untuk menggambarkan garis 

paralel kepada pembuat film besar seperti Melies dan Lumiere dibumbui dengan 
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animasi stop-motion, time-lapses, transisi morphs serta stereo, animasi flibook, 

motion-capture dan karakter CG yang dianimasikan oleh tangan dan penggunaan 

miniatur secara menyeluruh (RAZ, 2011). 

D. Penggunaan Teknologi Digital untuk Produksi Visual effects pada Feature 

movie 

Penggunaan Visual effects dengan menggunakan teknologi digital digunakan 

pertama kalinya pada feature movie adalah adegan opening film Vertigo (1961) 

yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock. 

Untuk membuat adegan opening tersebut John Whitey, Sr. melakukan hal 

rumit dengan menggunakan alat militer. Dia merekam pola cahaya dan obyek 

yang bergerak didalam analog komputer tersebut. Pola tersebut direkam oleh 

kamera yang disinkronisasi dengan gerakan yang rumit dan kompleks (Visual 

effects Society, 2010) 

 

Gambar 2.5 Adegan pada opening film Vertigo (1961) 

(sumber: http://www.youtube.com/watch?v=5qtDCZP4WrQ) 
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 Dekade setelahnya, teknik produksi visual effects secara digital semakin 

banyak digunakan, salah satunya adalah Tron, yang menjadi tonggak sejarah 

penggunaan CGI  pada film feature, meskipun film aslinya sendiri kurang populer 

namun Tron merupakan film dengan penggunaan CGI paling banyak pada eranya. 

 

Gambar 2.6 Penggunaan CGI pada Tron (1982) 

(sumber: http://www.cgsociety.org/index.php/ 

CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/Tron) 

 Tahun-tahun setelahnya, era 1990-an, penggunaan teknologi digital untuk 

merealisasikan imajinasi dan keinginan pembuat film semakin dan terus 

berkembang. Dinosaurus yang dirender secara photorealistic, dirender secara 

realis agar terlihat menyatu alami dengan live action footage pada film Jurassic 

Park (1993). Penggunaan MASSIVE crowd simulation untuk adegan pertarungan 

pada trilogi Lord of The Rings (2001-2003) dan penggunaan kamera 3D untuk 

pembuatan film AVATAR (2009) 
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Gambar 2.7 Dinosaurus yang dirender secara photorealistic pada film Jurassic Park (1993) 

( sumber:http://www.denofgeek.com/films/1103337/ 

looking_back_at_jurassic_park.html) 

 

Gambar 2.8 Adegan pertarungan pada Lord of  the Ring (2003) 

(sumber: http://www.britannica.com/bps/media-view/155222/1/0/0) 
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Gambar 2.9 Kamera 3D untuk pembuatan film AVATAR 

(sumber: http://avatarblog.typepad.com/avatar-

blog/2010/05/new-technology-in-avatar-performance-capture-

fusion-camera-system-and-simulcam.html) 

Produksi VFX pada feature movie membutuhkan waktu dan biaya produksi 

yang tinggi berbeda dengan produksi independent, Rata-rata biaya yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah Hollywood feature movie adalah sekitar 

seratus juta US dolar. Sebuah film yang melibatkan VFX membutuhkan biaya 

yang lebih tinggi lagi. Untuk sebuah feature movie yang melibatkan VFX, budget 

untuk departemen VFX sendiri berkisar antara 1/5 hingga 1/2 dari total film 

budget.(Squires, 2007). Tron: Legacy memulai pre visualisasi pengaplikasian 

visual effects pada tahun 2008, dua tahun sebelum film tersebut dirilis, pada 

Transformer 3 Dark of the Moon, perhitungan dengan skala besar dibutuhkan 

untuk merender adegan driller menghancurkan gedung pencakar langit. 

Rendering yang merupakan proses kalkulasi informasi pada CG file dalam 
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tahapan akhir output video ataupun gambar-- merubah angka menjadi gambar. 

Membutuhkan waktu 288 jam setiap framenya untuk merender Driller bersamaan 

dengan bangunan photoreal pada gedung beserta dengan refleksi cahaya pada 

kacanya
1
 dan James Cameron menunggu 15 tahun sebelum memfilmkan AVATAR 

dikarenakan teknologi yang ada belum cukup untuk merealisasikan visinya
2
. 

 Biaya besar dan waktu produksi yang lama membuat proses pembuatan 

VFX pada feature movie dan independent movie tentunya berbeda jauh dan sulit 

untuk dibandingkan. 

E. Tahapan produksi digital FX pada feature movie 

Andrew Whitehurst, CG supervisor yang bekerja untuk Double Negative 

membuat sebuah artikel yang menjelaskan mengenai pipeline produksi sebuah 

digital visual effect pada http://www.andrew-whitehurst.net/pipeline.html, tahapan 

produksi yang biasa digunakan dalam sebuah production house besar untuk 

sebuah film feature. 

                                                             
 

1
http://www.Hollywoodreporter.com/news/transformers-dark-moons-powerful-visual-208967 

diakses pada 16 Desember 2011 

 
2
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1208038/Avatar-How-James-Camerons-3D-film-

 
2
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1208038/Avatar-How-James-Camerons-3D-film-

change-face-cinema-forever.html diakses pada 16 Desember 2011 
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Gambar 2.10 Pipeline VFX 

(sumber: http://www.andrew-

whitehurst.net/pipeline.html) 

1. Pra-Produksi 

Proses pra-produksi, merupakan babak pertama dalam pembuatan film dan 

biasa diisi dengan pekerjaan yang dilakukan sebelum pengambilan 

gambar. Proses ini dapat bervariasi mulai dari beberapa minggu hingga 

beberapa tahun. Jeff Okun mengatakan bahwa Pra-produksi merupakan 

tahapan dimana pembuat film dapat bermimpi dan berimajinasi sebebas-

bebasnya tanpa mempermasalahkan budget dan tingkat kesulitan dalam 

pengaplikasian VFX pada suatu film, pekerjaan yang dilakukan dalam 

tahapan pra-produksi oleh VFX artist adalah sebagai berikut: 
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a. Research and Development, R and D 

Merupakan salah satu departemen besar dalam sebuah rumah 

produksi VFX besar. Kebanyakan proyek akan membutuhkan tools 

yang harus diprogram untuk membuat sesuatu yang telah mungkin 

diproses dapat diproses secara lebih cepat atau lebih efektif atau 

tools untuk kebutuhan produksi yang sebelumnya tidak ada.  

 Sesuatu yang normal bagi visual effects untuk selalu 

menembus batasan apa yang memungkinkan dengan teknologi dan 

para penonton haus akan visual effects yang lebih banyak dan lebih 

besar dari tahun ke tahun. Tidak mungkin software semacam Maya 

atau Nuke menangani segala kebutuhan ini dan semuanya 

bergantung pada R and D, yang terdiri dari programmer, ilmuwan 

dan ahli matematika untuk merealisasikan tools baru.  

 Tools ini dapat berupa plugin untuk software yang sudah 

ada, contohnya plugin Maya atau tools berupa program yang 

berjalan sendiri. Kemungkinan terdapat sebuah departemen R and 

D kecil yang dibuat untuk menangani setiap film, tapi umumnya 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa sebuah 

tools untuk satu film biasanya terbukti berguna bagi film lainnya. 
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Gambar 2.11 salah satu software hasil Research and Development WETA Digital, MASSIVE 

(sumber: http://www.massivesoftware.com/film.html) 

b. Tests 

Tests atau uji coba, proses untuk meyakinkan klien untuk 

menggunakan jasa sebuah fasilitas adalah dengan mengadakan 

demonstrasi, suatu adegan tertentu, style atau teknologi yang 

mereka ingin gunakan dalam produksi sesungguhnya suatu film.  

Uji coba dikerjakan dalam bentuk proof-of-concept untuk 

memberikan keyakinan pada klien bahwa apa yang mereka 

inginkan dapat dicapai dan biasanya dikerjakan oleh artist yang 

sangat berpengalaman, uji coba biasanya sangat eksperimental dan 

rumit dengan menggunakan peralatan yang dikerjakan secara 

berkesinambungan oleh kelompok yang melakukan uji coba. 

Ketika hasil uji coba sukses maka proses pembuatan model dapat 

dimulai. 
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Gambar 2.12 Visual test Tron:Legacy pada tahun 2008 

(sumber: Springer, 2010) 

c. Modelling 

Proses pembuatan model umumnya dimulai dalam tahapan pra 

produksi karena biasanya model low-res akan dibutuhkan dalam 

pra visualisasi dan uji coba. Ada kemungkinan klien akan 

menyediakan gambar atau model tanah liat suatu elemen yang akan 

dibuat versi CGnya, Computer Generated.  

Reproduksi CG disesuaikan dengan model tanah liat dan 

sketsa tersebut. Tahapan pembuatan model berlangsung hingga 

tahapan paska produksi namun kebanyakan film akan menargetkan 

pembuatan model yang mereka butuhkan selesai ketika mereka 

mulai melakukan pengambilan gambar.  

Model akan diproduksi dalam beberapa level kualitas, 

model dengan kualitas sangat tinggi untuk final renders, kualitas 

sedang untuk animasi dan kualitas rendah untuk tahapan pre-vis. 
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Gambar 2.13 3D Model Jabberwock pada film Alice in Wonderland 

 (sumber: itsartmag.com) 

d. Pre-vis 

Pre-vis, pra visualisasi adalah proses merubah storyboards atau 

deksripsi naskah adegan dan menjadikannya sebuah adegan 

animasi 3D dengan menggunakan model dan texture kualitas 

rendah. Ide dasarnya adalah merubah story-boards menjadi 3D 

sehingga sutradara mendapatkan ide yang lebih baik dari sebuah 

adegan dan dapat dilakukan eksperimen pergerakan kamera 

sebelum melakukan pengambilan gambar.  

Pra visualisasi biasanya dikerjakan oleh animator dan akan 

dirender dengan kualitas rendah. Beberapa versi akan diproduksi 

dan dipresentasikan kehadapan klien sebelum hasil akhir gambar 

selesai. Seringkali pra visualisasi hanya akan digunakan sebagai 

petunjuk, sehingga tidak jarang pengambilan gambar mungkin 
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berbeda jauh dari pra visualisasi, meskipun terkadang akan sama 

persis, shoot per shoot,  frame per frame, dan aksi per aksi. 

 

Gambar 2.14 Pra visualisasi menggunakan low poly model pada Alice in Wonderland 

 (sumber: itsartmag.com) 

2. Produksi 

Proses produksi, merupakan proses aktual pengambilan gambar pada film. 

Banyak proses produksi VFX on-set ataupun di dalam studio, dilakukan 

dalam tahap ini, untuk studio besar pengambilan gambar bisa berlangsung 

selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Pada proses produksi Jeff 

Okun mengatakan kita akan dihadapkan pada kenyataan, mulai dari 

keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan sebuah VFX yang tampak 

meyakinkan atau ketiadaan teknologi untuk menghasilkan suatu adegan 

yang diinginkan. Dalam proses produksi pekerjaan yang dilakukan 

seorang VFX artist adalah 
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a. Reference Photography 

Ketika pengambilan gambar dimulai, perwakilan dari perusahaan 

pembuat VFX untuk film tersebut akan hadir di lokasi pengambilan 

gambar ketika adegan dimana mereka akan bekerja menambahkan 

VFX kedalamnya sedang diambil gambarnya. Biasanya VFX 

supervisor, CG supervisor atau 2D Supervisor akan pergi kelokasi 

sehingga mereka dapat melihat bagaimana adegan tersebut akan 

diproses di dalam studio dan juga memberi saran dalam set-up VFX 

ketika dibutuhkan. 

Perwakilan yang hadir dilokasi akan mengambil sebanyak 

mungkin foto yang akan digunakan sebagai referensi modeling, 

referensi texture, referensi cahaya dan elemen yang dibutuhkan 

untuk membuat matte painting. Ide dasarnya adalah mengambil 

sebanyak mungkin informasi visual mengenai sebuah adegan 

sehingga semuanya bisa direkonstruksi sebagai CGI bila 

dibutuhkan. 

b. LIDAR 

Seperti referensi foto, scan digital 3D berupa scan lokasi, props 

dan aktor juga dibutuhkan. LIDAR merupakan Laser-Based 3D 

scan yang dapat membuat model bangunan atau lingkungan 

dengan detail. Obyek yang lebih kecil juga akan discan dengan alat 

yang sama. Model yang diproduksi oleh alat ini biasanya sangatlah 

berat karena memiliki jutaan poligon. Seorang modeler akan 
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membuat render, animasi dan model pre-vis dengan menggunakan 

hasil LIDAR sebagai referensi. Memiliki model 3D yang dipindai 

secara akurat memastikan bahwa obyek CGI  akan cocok dengan 

obyek yang terdapat di lokasi shooting. 

 

Gambar 2.15 Laser Scan untuk membuat map 3D pada film Transformer: Revenge of the Fallen  

(sumber: http://gizmodo.com/) 

c. High Dynamic Range Environment Photographs 

Bersamaan ketika mengambil referensi gambar di lokasi, rumah 

produksi VFX juga akan mengambil high-dynamic range 

photographs agar memungkinkan pengaturan pencahayaan sesuai 

dengan pencahayaan pada saat pengambilan gambar. Foto ini 

umumnya diambil dalam bentuk dua set 180 derajat foto fish-eye 

setiap adegan.  

Setiap adegan akan diambil fotonya sekitar lima kali dalam 

shutter speeds yang berbeda untuk mendapatkan sebanyak 

mungkin detail bayangan dan cahaya. Set foto ini akan digabung 
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menjadi sebuah gambar, yang akan digunakan oleh lighting artist 

dan look development. 

3. Paska produksi 

Setelah pengambilan gambar selesai dilakukan suatu film akan memasuki 

tahapan paska produksi, pada tahap inilah kebanyakan produksi VFX 

dilakukan. Editing, musik dan suara ditambahkan pada tahapan ini, 

pekerjaan yang dilakukan saat paska produksi adalah 

a. Matchmoving 

Ketika sebuah film yang sudah selesai dan model telah di-rig, 

waktunya departemen tracking untuk bekerja. Langkah pertama 

yang harus dikerjakan adalah memproduksi camera track. Tahapan 

ini akan diselesaikan dengan menggunakan software 3D Tracking 

seperti Boujou, 3DE atau PFTrack.  

Ketika pengambilan gambar dilokasi, ukuran lensa akan 

diatur sehingga didapatkan focal length yang sesuai untuk 

digunakan pada kamera dalam software. Biasanya tetep diperlukan 

pengaturan secara manual untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan kamera pada set.  

Ketika hasil tracking sudah selesai maka matchmoving atau 

body tracking akan dikerjakan. Body track merupakan animasi 

karakter CG atau obyek yang meniru dengan sempurna apa yang 

dilakukan suatu obyek dalam proses pengambilan gambar.  
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Gambar 2.16 Tracking muka pada film Curios Case of Benjamin Button 

(sumber:http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatur

eSpecial/curious_case_of_benjamin_button) 

a. Effects Animation 

Animasi efek merujuk pada semua hal yang melibatkan simulasi. Biasanya 

terbagi menjadi tiga kategori, partikel, rigid-body dynamics dan fluids. 

Pekerja efek akan mengambil kamera yang diolah pada tahapan camera 

tracking dan elemen animasi ditambah versi CGI  lingkungan. Mereka 

akan menggunakannya sebagai dasar simulasi mereka. 

 

Gambar 2.17 Effects Animation pada film Harry Potter and the Order of the Phoenix 

(sumber: itsartmag.com) 

b. Texturing 

Ketika sebuah model selesai mereka memerlukan texture maps 

untuk warna ataupun detail seperti pori-pori kerutan dan 
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sebagainya. Dengan menggunakan foto referensi yang diambil di 

lokasi texture painter dapat membuatmaps untuk warna dasar, 

spekular dan juga displacement ataupun bump maps. Maps ini 

biasanya dibuat sangat detail terkadang dibuat dalam resolusi 8K 

untuk mendapatkan hasil yang baik. 

 

Gambar 2.18 Proses pembuatan texture pada cinematic Diablo III 

(sumber: BLIZZARD) 

c. Look Development 

Tahapan dimana texture maps digunakan bersama shader dan 

lighting untuk menentukan hasil akhir dari sebuah model yang 

telah selesai, kilau, pantulan, kekasaran dan sebagainya akan diatur 

oleh look-dev artist hingga sesuai dengan obyek yang ada di saat 

pengambilan gambar. Bagi obyek yang tidak memiliki referensi 

obyek nyata, akan bergantung pada VFX supervisor dan sutradara 

untuk menentukan mana yang benar. Look developers biasanya 
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bekerja sama dengan R and D bila membutuhkan shader tertentu 

atau efek tertentu. Terkadang beberapa look-dev artist akan 

membuat sendiri shaders yang mereka butuhkan. 

 

Gambar 2.19 Look and Dev pada pada cinematic Diablo III 

(sumber: BLIZZARD) 

d. Lighting and Rendering 

Ketika animasi dan look-dev telah disetujui, lighting artist dapat 

mulai merender hasil akhir. Mereka akan menggunakan 

pengaturan shader yang disediakan pada tahapan look development 

dan HDR lightings maps yang diambil di lokasi shooting juga 

ditambahkan pencahayaan untuk menambahkan aksen atau sesuai 

kebutuhan suatu adegan seperti rim light atau eye glint light.  

Pada tahap ini akan dirender CG passes dan dilakukan 

composite sederhana dari hasil CG dengan adegan live action untuk 

menguji coba apakah obyek telah tampak menyatu alami dengan 
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footage asli. Ketika supervisor sudah setuju dengan hasil akhir 

pencahayaan maka hasil CG dapat diserahkan kepada compositor 

untuk penyatuan yang lebih alami. 

 

Gambar 2.20 Pengaturan lighting dan rendering akan mempengaruhi hasil 3D CGI  

(sumber: http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/ 

CGSFeatureSpecial/pixar_points) 
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e. Rotoscoping 

Terkadang dibutuhkan meletakkan elemen digital dibelakang 

adegan asli dalam sebuah film. Sebagai contohnya bayangkan 

ketika sebuah karakter berjalan didepan background dan VFX 

ditambahkan sehingga terlihat berada diantara background dan 

karakter.  

Untuk memotong karakter asli, seorang roto artist akan 

menggambar matte disekeliling karakter dalam setiap frame yang 

dapat digunakan oleh compositor untuk meletakkan element 

dibelakang bagian CG sehingga lapisan layers terletak di posisi 

yang benar.  

Adegan yang diambil di depan blue atau green screen, 

memungkinkan penggunaan teknik chroma key dan membuat 

matte berdasarkan cara tersebut. Untuk bagian ketika tidak 

memungkinkan mengambil key, atau tidak terdapat greenscreen, 

rotoscoping adalah satu-satunya jalan untuk membuat matte yang 

dibutuhkan compositor untuk menyelesaikan suatu adegan. 
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Gambar 2.21 Proses rotoscoping 

(sumber:http://images.macworld.com/images/revie

ws/graphics/151133-aecs5_rotobrush_original.jpg) 

f. Compositing 

Compositing merupakan proses terakhir ketika dimana semua 

element berupa CGI maupun live action footage digabungkan 

untuk menjadi sebuah gambar akhir. Matte painting juga akan 

diproduksi pada tahapan ini sebagai latar belakang untuk element 

green screen atau CG.  

Seorang compositor akan menggunakan berbagai macam 

teknik untuk menggabungkan semua elemen menjadi satu kesatuan 

sehingga terlihat alami dan tidak ada trik yang digunakan. 

Compositor harus memiliki pegangan kuat pada properti lensa dan 

film dan juga mata artistik untuk mencapainya. Ketika composite 
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selesai maka hasilnya akan dikirim ke supervisor dan sutradara 

untuk mendapatkan persetujuan. 

 

Gambar 2.22 Proses Compositing pada film Transformer: Revenge of The Fallen 

(sumber: itsartmags.com) 

 

F. Penggunaan VFX pada Independent Movie 

Memproduksi VFX untuk film dengan dana besar tentunya berbeda dengan 

produksi VFX untuk sebuah independent movie. Sebagai contoh visual effects 

pada film AVATAR membutuhkan biaya hingga tiga ratus juta dolar 

Amerika.Sebuah angka yang mustahil diperoleh oleh pembuat independent movie. 

Dana yang terbatas, teknologi yang tidak semaksimal pada rumah produksi 

besar memaksa para pembuat independent movie untuk menjadikan kreativitas 

sebagai senjata terkuat mereka. Namun bukan berarti seorang pembuat 

independent movie tidak bisa mengusahakan semaksimal mungkin VFX yang akan 

dimasukkan pada film mereka. Hal ini dikarenakan teknologi baik dari segi 
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hardware dan software yang dulu terhitung mahal sekarang mulai terjangkau. 

Gareth Edwards, sutradara film Monsters, sebuah independent movie dimana 

hampir seluruh VFX merupakan hasil produksinya sendiri, dia pernah mengatakan 

bahwa dengan Personal Computer, ataupun notebook tercanggih yang bisa dibeli 

sekarang kita sudah dapat menciptakan film dengan VFX seperti Jurassic Park. 

 

Gambar 2.23 Adegan VFX pada film Monsters (2010) buatan Gareth Edward 

(sumber: http://www.awn.com/) 

Menurut Daniel Sedrov seorang VFX Supervisor, kemajuan teknologi 

mendorong penggunaan VFX pada independent movie. Meski demikian teknologi 

terus berkembang dan karena keterbatasan dana menyebabkan kebanyakan 

pembuat independent movie tidak memiliki akses ke teknologi terbaru yang 

membutuhkan budget besar. Pembuat independent movie mungkin tidak pada 

posisinya untuk memproduksi Efek sekelas Lord of the Rings hanya dengan 

budget sepuluh ribu dolar amerika, namun mereka dapat memasukkan VFX 

berkualitas sesuai dengan budget mereka. Tentunya dengan keterbatasan yang ada 

pipeline produksi VFX untuk sebuah independent movie pun harus sedikit 

disesuaikan dengan memfokuskan produksi dan menyatukan semua tahapan 
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produksi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu dispesifikkan, mencari sebuah 

pipeline produksi yang sesuai dengan dana yang ada. 

Kreativitas dan memaksimalkan budget yang mereka miliki menjadi dasar 

untuk memproduksi VFX meski dengan keterbatasan yang ada, sebagai 

contohnya, sebuah film berjudul Project London yang sedang dalam tahap 

pembuatannya, dimana kesuluruhan film diproduksi oleh para sukarelawan 

dengan hampir tidak ada budget, dengan menggunakan software open source 

untuk membuat animasi dan 774 visual effects dalam film tersebut. 

 

Gambar 2.24 Adegan yang melibatkan VFX pada Project London 

(sumber: http://projectlondonfilm.com/) 

G. Penggabungan 3D CGI dengan Live Action Footage 

CGI atau Computer Generated Imagery merupakan sebuah gambar, bisa 

merupakan sebuah gambar still, diamataupun gambar bergerak yang dibuat 

dengan bantuan software. CGI merupakan basis dari industri visual effects yang 

sekarang telah didominasi oleh penggunaan teknologi digital. 

 Sekarang CGI telah menjadi sebuah cabang tersendiri dengan semakin 

banyaknya animasi yang memanfaatkan CGI ketimbang menggunakan gambar 2D 

Penggunaan 3D ..., Annas Armanto, FSD UMN, 2012



 

38 
 

yang menggunakan teknik tradisional. Meskipun demikian pada awalnya CGI 

diciptakan untuk membuat VFX dan memiliki peranan penting di dalamnya. 

 CGI digunakan dan digabungkan ke dalam sebuah live-action footage 

untuk menghasilkan suatu adegan yang tampak nyata. Secara singkat proses 

pembuatan CGI dibagi menjadi empat tahapan: Membuat model, mengaplikasikan 

proses teknis (contoh, texture dan lighting) animasi dan rendering (Mitchell, 

2004) 

 Dalam pengabungan 3D CGI ke dalam live action yang perlu diperhatikan 

adalah mencocokkan antara komponen CGI  tersebut dengan komponen live 

action, hal ini berlaku untuk proses memasukkan komponen CGI kedalam live 

action footage maupun sebaliknya (Mitchell, 2004). Mencocokkan komponen 

tersebut baik dari segi texture, lighting, maupun pergerakan kamera.  

 

Gambar 2.25 Penggabungan antara 3D CGI dengan live action footage pada Captain America the 

First Avenger. 

(sumber: http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/ 

CGSFeatureSpecial/captain_america) 
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H. Low Budget Hardware 

Acuan untuk low budget hardware sangatlah bervariasi, salah satu diantaranya 

yang banyak diakui para pengguna komputer di forum-forum internet adalah “The 

Logical Increments PC Buying Guide” yang biasa dikenal dengan sebutan “The 

Falcon Guide” acuan ini banyak disarankan karena efektif dan sederhana. 

 

Gambar 2.26 The Logical Increments PC Buying Guide 

(sumber:http://tinyurl.com/falconguide) 
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I. Pengaruh Hardware terhadap proses rendering 3D CGI 

Hardware merupakan salah satu faktor penting dalam produksi 3D CGI, 

hardware dalam hal ini adalah komputer yang digunakan untuk memproduksi 3D 

CGI . 

 Proses rendering merupakan proses terakhir dalam membuat gambar 

ataupun animasi dari adegan yang telah dibuat di dalam software. Rendering 

merubah garis-garis vector di dalam software menjadi sebuah gambar ataupun 

animasi. Proses rendering bisa membutuhkan waktu  hanya beberapa detik hingga 

berhari-hari.  

 

Gambar 2.27 Proses rendering, merubah garis wireframe pada software menjadi gambar. 

(sumber: itsartmag.com) 

 Terdapat dua metode rendering yaitu Real-Time rendering, maupun offline 

rendering, real-time rendering memproses animasi seketika itu juga dan biasa 

digunakan untuk game elektronik maupun simulasi. Sedangkan untuk film 

ataupun animasi biasanya digunakan metode offline yang lebih mengoptimalkan 

kualitas meskipun memakan waktu yang lebih lama. 

 Pemilihan hardware komputer mempengaruhi waktu yang dibutuhkan 

dalam proses rendering. CPU atau Central Processing Unit, biasa dikenal juga 
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sebagai micro processor merupakan bagian terpenting dari komputer normal, baik 

itu desktop komputer, server ataupun notebook. Seberapa banyak data dan 

seberapa cepat CPU bisa memprosesnya mempengaruhi kecepatan rendering, 

semakin banyak data dan semakin cepat data yang bisa diproses oleh CPU 

tentunya akan mempercepat waktu rendering. 

 Salah satu komponen lain yang berpengaruh dalam mempercepat waktu 

rendering adalah RAM, Random Access Memory, RAM digunakan oleh CPU 

untuk menyimpan data dan mengaksesnya kembali secara cepat. RAM dibutuhkan 

untuk mengoptimalkan performa mesin untuk mempercepat waktu render dan 

menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan (Byrne, 2009) 

 Sedangkan GPU atau Graphic Processing Unit tidak membantu dalam 

software rendering, GPU berpengaruh dalam menampilkan gambar pada viewport 

software 3D dan tidak berpengaruh dalam waktu rendering, terkecuali bila 

menggunakan software yang mengandalkan hardware rendering seperti iray, 

namun GPU yang digunakan berbeda dengan GPU yang banyak dijual di pasaran. 

GPU yang dijual kebanyakan merupakan GPU yang gaming-oriented dan tidak 

mempercepat dan mempengaruhi proses render.  
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Gambar 2.28 Perbandingan antara CPU dan GPU rendering pada software Modo dan Octane 

(sumber:cgsociety.com) 
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