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BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

3.1. Gambaran Umum 

Game Emendetion merupakan game projek akhir yang merupakan game RPG 

tentang melestarikan lingkungan. Dalam pembuatan Game Emendation ini, 

penulis melalui tiga tahapan yaitu praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. 

Dibawah ini merupakan diagram proses pemodelan environment 3D dan 

penerapannya dalam game engine. 

 

 Praproduksi  Produksi  Pascaproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Diagram Proses Pemodelan Environment 3D dan Penerapannya dalam Game 

Engine 

 

 

3.2. Praproduksi 

Praproduksi merupakan tahap persiapan sebelum melangkah ke proses produksi. 

Selama proses praproduksi, penulis mempersiapkan dan merencanakan secara 

 

Penyusunan Konsep 

 

Pembuatan Sketsa 

 

Modeling 

 

UV Mapping 

 

Game Engine 
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matang environment yang akan diproduksi. Tahap ini terdiri dua langkah yaitu 

penyusunan konsep dan pembuatan sketsa. 

3.2.1.  Penyusunan Konsep 

Penulis bekerja sama dengan rekan dalam satu tim untuk menyusun konsep game 

yang akan digarap. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian sumber referensi 

yang berhubungan dengan pembuatan environment untuk game 3D. Tahap awal 

yang dilakukan, penulis membuat konsep environment game 3D yang akan 

dibentuk. Konsep environment yang akan dibentuk adalah futuristik. Dimana 

segala sesuatu yang berhubungan dengan environment terlihat futuristik, 

contohnya bangunan, kendaraan, dan lainnya.  

Penulis mendapat informasi mengenai environment yang terlihat futuristik 

dari desainer bangunan futuristik seperti Yanko Design, dari film seperti Star 

Trek, maupun referensi dari foto mengenai kota dengan bangunan-bangunan 

futuristik seperti kota Tokyo, Hongkong dan Dubai. 

 

Gambar 3.2. Environment Film Star Trek 
(http://www.theawl.com/2013/01/is-san-francisco-the-brooklyn-to-silicon-valleys-unbuilt-

manhattan) 
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Gambar 3.3. Environment London 
(http://www.yankodesign.com/2012/04/27/the-new-london-skyline/) 

 

 

Gambar 3.4. Environment Tokyo Night 
(http://www.ratestogo.com/blog/three-most-futuristic-cities/) 
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Gambar 3.5 Environment Dubai Night 
(http://www.ratestogo.com/blog/three-most-futuristic-cities/) 

 

3.2.1.1.  World Building Game 

Game Emendation merupakan sebuah game yang menceritakan tentang 

seorang perempuan yang berusaha untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan di zaman yang sudah berkembang pesat, dimana 

lingkungannya terlihat futuristik. Oleh karena itu, penulis menggunakan 

bentuk-bentuk bangunan futuristik sebagai latar dalam game ini. Dalam 

game ini penulis membuat desain menjadi 3 bagian yaitu: 1 Desain 

Environment Gameplay, dan 2 Desain Environment Battle Scene. 

1.) Desain Environment Gameplay 

Pada tahap awal pembuatan konsep Desain Environment Gameplay, 

penulis mencari sebuah bentuk dasar kota dari referensi peta yaitu Google 

map, yang akan digunakan untuk tahap pembuatan alur jalan dalam peta 

Gameplay. Kebanyakan peta bentuk dasar kota yang ditampilkan oleh 
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Google map berbentuk persegi, pesegi panjang, lingkaran, trapesium, dan 

bentuk tidak beraturan. Disini penulis memutuskan untuk menggunakan 

bentuk segitiga karena masih jarang sekali sebuah kota berbentuk segitiga. 

Segitiga yang digunakan yaitu segitiga siku-siku. 

 Setelah menemukan bentuk dasar kota yang sesuai dengan alur 

gameplay, penulis mencari sebuah nama yang sesuai dengan bentuk dasar 

kota tersebut. Akhirnya berdasarkan kesepakatan seluruh anggota 

kelompok, kota itu diberi nama Triantan. Kata triantan berasal dari bahasa 

Irish yang artinya segitiga, yang merupakan dasar dari bentuk kota dalam 

game ini.   

 Bangunan-bangunan yang ada dalam environment gameplay 

berbentuk futuristik dan tinggi-tinggi. Tidak hanya bangunan, kendaraan 

dan benda-benda pendukung environment yang dapat menggambarkan 

kota dalam game ini kota maju. 

 

Gambar 3.6. Referensi Environment Gameplay 
(http://mysticpolitics.com/do-people-get-less-religious-when-societies-grow-more-

egalitarian/) 

 

Pemodelan Environment 3D..., Sera Prestasi, FSD UMN, 2013



 

41 

 

Di dalam environment gameplay terdapat bangunan yang rusak 

karena terbakar. Bangunan ini penting dalam game karena bangunan ini 

memiliki interaksi dalam cerita dan merupakan awal permasalahan dari 

game ini sehingga game dapat dimainkan. Konsep pada bangunan ini 

merupakan bangunan yang dihuni banyak orang seperti rumah susun yang 

telah mengalami kerusakan karena bangunannya mengalami kebakaran 

yang diakibatkan karena serangan robot. 

 

Gambar 3.7. Referensi Desain Environment Bangunan Terbakar 
(http://www.gamesradar.com/how-simcity-different-any-simcity-youve-ever-played/)  

 

2.) Desain Environment Battle Scene 

Didalam pembuatan Desain Environment Battle Scene, penulis 

membaginya menjadi dua bagian yaitu: Environment Battle Scene biasa 

dan Environment Battle Scene Bos. Kedua environment battle scene ini 

memiliki konsep yang sama yaitu lokasinya luar ruangan. Perbedaannya, 

pada environment battle scene biasa konsepnya yaitu kota hancur yang 

penuh dengan bangunan rusak, sampah yang bertebaran, asap, bangunan 
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yang terbakar, segala hal yang menunjukkan bahwa daerah itu sudah rusak 

dan tidak terurus. Bangunan yang digunakan bangunan-bangunan yang ada 

di kotanya. Sedangkan environment battle scene bos, memiliki konsep luar 

ruangan  dimana disekitarnya terlihat awan dan langit,  dan benda pada 

bangunan bos yang dapat mengeluarkan tenaga energi cahaya yang 

digunakan untuk ilmiahnya. 

 

Gambar 3.8. Referensi Desain Environment Battle Scene Biasa 
(http://seanthurler.com/DestroyedCityEnvironment.html) 

 

 

Gambar 3.9. Referensi Desain Environment Battle Scene Bos 
(http://www.flickr.com/photos/72436631@N06/6857411870/) 
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3.2.2. Pembuatan Sketsa 

Pembuatan sketsa merupakan tahap selanjutnya setelah melakukan penyusunan 

konsep yang telah dibentuk. Pada tahap ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu 

tahap pembuatan sketsa kasar dan tahap pembuatan model sheet. Dibawah ini 

merupakan penjelasan dari kedua tahapan tersebut. 

3.2.2.1.   Sketsa Kasar  

Pada proses pembuatan sketsa kasar, penulis memulai dengan membuat 

alur denah peta kota yang diinginkan sesuai dengan konsep pembuat 

gameplay. Setelah mendesain beberapa gambar alur denah kota akhirnya 

mendapatkan satu buah denah kota yang sesuai dengan konsep alur 

gameplay. Dalam pembuatan sketsa kasar tersebut, penulis mengambil 

referensi denah dari Google map.  

 

Gambar 3.10. Sketsa Kasar Peta Alur Gameplay 
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 Sketsa kasar alur gameplay selain sebagai alur gameplay, sketsa alur 

itu digunakan penulis untuk menyusun bangunan yang telah didesain di 

atas sketsa kasar alur peta yang telah dibuat berdasarkan bentuk dasarnya 

sehingga tampak seperti peta kota dengan adanya bangunan diatasnya. 

 

Gambar 3.11. Sketsa Kasar Peta Alur Gameplay dengan Bangunan Diatasnya 

 

 Bangunan pada game ini bergaya futuristik. Setelah menemukan 

jenis bangunan yang sesuai, penulis memulai proses sketsa bangunan yang 

akan dipakai didalam game. Di dalam environment gameplay terdapat 14  

jenis bangunan yang dipakai didalam game. Disini penulis hanya 

menampilkan 3 desain bangunan dari 14 desain, karena merupakan 

bangunan yang memiliki interaksi dalam game Emendation dan beberapa 

pendukung environment seperti bus, mobil, kotak item, dan lampu. Selain 
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itu penulis juga menampilkan sketsa kasar environment battle scene biasa 

dan environment battle scene bos. 

 

Gambar 3.12. Sketsa Kasar Bangunan Bos 

 

  
Gambar 3.13. Sketsa Kasar Bangunan Hotel 
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Gambar 3.14. Sketsa Kasar Bangunan Apartemen 

 

 

Gambar 3.15. Sketsa Kasar Bus 
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Gambar 3.16. Sketsa Kotak Mobil 

 

 

Gambar 3.17. Sketsa Lampu 
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Gambar 3.18. Sketsa Kotak Item 

 

 

Gambar 3.19. Sketsa Environment Battle Scene Biasa 
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Gambar 3.20. Sketsa Environment Battle Scene Bos 

 

3.2.2.2.   Model Sheet 

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan sebelum melakukan pembuatan 

model sebuah objek 3D adalah membuat model sheet. Model Sheet 

berfungsi untuk membantu mempermudah dalam pembuatan model objek 

3D yang lebih rumit. Sedangkan untuk kedetailan objek dilakukan pada 

saat proses modeling. Untuk beberapa modeling bangunan dan benda 

pelengkap environment yang tidak terlalu rumit, penulis tidak membuat 

model sheet karena menurut penulis itu tidak perlu. Pembuatan bangunan 

dan benda-benda yang tidak rumit, proses modeling dapat dilakukan secara 

langsung. 
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Gambar 3.21. Model Sheet Bangunan Bos Tampak Depan dan Kiri 

 

Gambar 3.22. Model Sheet Bangunan Hotel Tampak Depan dan Kiri 
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Gambar 3.23. Model Sheet Bangunan Hotel Tampak Kiri, Atas, Depan 

 

 

Gambar 3.24. Model Sheet Bus Tampak Kiri dan Depan 

 

 

Gambar 3.25. Model Sheet Mobil Tampak Kiri dan Depan 
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3.2.3.  Desain Pencahayaan 

Pencahayaan dalam game Emendation secara umum hanya terdiri dari 

pencahayaan luar ruangan. Pencahayaan luar ruangan berfungsi sebagai cahaya 

utama pada dunia permainan serta menghasilkan bayangan dari objek-objek dalam 

game untuk membangun dunia permainan terlihat nyata. Dalam game ini 

pencahayaannya dibagi menjadi 3 bagian.  

1.) Sunset merupakan peristiwa dimana tenggelamnya matahari digaris 

cakrawala, dengan menimbulkan warna orange kemerahan dilangit. Untuk 

membuat warna cahaya sunset akan menggunakan yaitu directional light 

dengan warna jingga  dan merah yang memberikan kesan sunset, yang 

ditempatkan diatas tengah-tengah bangunan agar semua bagian kota 

mendapatkan suasana sunset. Sedangkan posisi matahari akan diletakan dekat 

gedung bos untuk memberikan pemandangan yang paling bagus didekat 

gedung bos. 

 

Gambar 3.26 Referensi Desain Pencahayaan 
(http://wallpaperswide.com/seaside_sunset-wallpapers.html/) 
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2.) Dalam game Emendation pencahayaan luar ruangan tidak hanya berfungsi 

untuk memberikan cahaya pada keseluruhan area permainan, juga berfungsi 

memberi kesan environment terlihat nyata. Contohnya lampu jalan yang ada 

di sekeliling environmet. Untuk pencahayaan lampu jalan, digunakan cahaya 

dengan tipe point light yang hanya menghasilkan cahaya dalam radius jarak 

dekat. Tujuan digunakannya point light untuk mendapatkan suasana yang 

hidup terhadap environment. Warna cahaya yang akan digunakan pada lampu 

jalan adalah warna merah untuk memberikan suasana sesuai dengan konsep 

game yaitu menandakan ada sesuatu yang terjadi di dalam kota itu karena 

kota telah dikuasai oleh robot. 

3.) Point light juga akan digunakan sebagai penanda, yang akan diposisikan 

didepan dan mengarah ke arah gedung yang mengalami kebakaran. Yang 

berfungsi untuk memberi tahu kepada pemain bahwa gedung itu yang telah 

dikuasai dan dirusak oleh robot. 

 

3.3. Produksi 

Setelah penulis meperoleh cukup referensi dan matang akan konsep yang telah 

dibuat. Penulis melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tahap produksi. Tahap 

Produksi merupakan tahap proses pembentukan environment berdasarkan konsep 

yang telah dibuat. Tahap ini terdiri dari dua langkah, antara lain: 

3.3.1. Modeling 

Modeling merupakan  langkah awal dari tahap produksi pembuatan environment 

3D. Dalam proses pembuatan modeling, penulis melakukan modeling 
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menggunakan software 3D Max 2011. Teknik modeling yang digunakan adalah 

box modeling. Dalam tahap modeling, penulis melakukan dua kali pengerjaan 

yaitu dengan membuat modeling high poly dan low poly. Dalam  game pembuatan 

modeling high poly berfungsi untuk menghasilkan normal map yang akan 

digunakan sebagai bump map yang akan memberikan kesan nyata terhadap low 

poly, dengan cara melakukan projection modeling high poly ke low poly. Dibawah 

ini merupakan modeling high poly. 

 

Gambar 3.27. Bangunan Bos dengan Jumlah 14.169 Tris 
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Gambar 3.28. Bangunan Hotel dengan Jumlah 10.422 Tris 

 

 

Gambar 3.29. Bangunan Apartemen  dengan Jumlah 3.464 Tris 
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 Modeling bangunan diatas yang telah dibuat memiliki jumalah tris yang 

banyak, sekitar 3.464 -14.169 tris. Semua modeling tersebut tidak dapat 

digunakan dalam game karena akan memberatkan kinerja game engine. Semua 

modeling itu akan digunakan untuk menghasilkan normal map. Karena itu  ketiga 

modeling bangunan tersebut diubah menjadi versi low poly.  

 Dalam proses pembuatan modeling versi low poly menggunakan software 

3D MAX, penulis mengaktifkan informasi mengenai jumlah tris pada modeling 

yang dapat diaktifkan dengan menekan angka 7 dan menghidupkan triangle count 

dan total selection yang terdapat pada viewport configuration.   

 

Gambar 3.30. Tampilan Viewport Configuration 

 

Gambar 3.31. Tampilan Statistik Polygon, Tris, dan Vertex 
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 Dalam versi low poly ketiga bangunan yang telah dibuat rata-rata memiliki 

jumlah tris sekitar 377-2.000. Dibawah ini merupakan bangunan modeling versi 

low poly. 

 

Gambar 3.32. Bangunan 3D Bos dengan Jumlah 2.000 Tris 

Khusus bangunan bos jumlah 2.000 tris sudah termasuk low poly karena gedung 

utama selain itu hampir keseluruhan gedung bos bentuknya timbul dan tidak bisa 

dibantu menggunakan normal map untuk menghasilkan bump map yang akan 

memberikan kesan memiliki kedalaman. Dan bagian atas gedung ini akan 

digunakan untuk environment battle bos. 
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Gambar 3.33. Bangunan 3D HQ dengan Jumlah 402 Tris 

 

Gambar 3.34. Bangunan 3D Apartemen dengan Jumlah 377 Tris 
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 Dalam environment tidak hanya terdapat bangunan saja, tetapi juga terdapat 

benda pendukung environment seperti bus, mobil, kotak item, dan lainnya. 

Khusus modeling benda-benda pendukung environment, bisa dikatakan sebagai 

modeling low poly karena memiliki jumlah polygon dibawah 1.000 tris.  

 

Gambar 3.35. Lampu Jalan dengan Jumlah 534 Tris 
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Gambar 3.36. Bus dengan Jumlah 414 Tris 

 

 

Gambar 3.37. Mobil dengan Jumlah 966 Tris 
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Gambar 3.38. Kotak Item dengan Jumlah 140 Tris 

 Dalam game Emendation  terdiri dari 3 modeling environment yaitu 

environment gameplay, environment battle scene biasa dan environment battle 

scene bos. 

1.) Environmnet Gameplay 

Merupakan environment yang terdiri dari gabungan bangunan-bangunan futuristik 

yang telah dibuat modeling sebelumnya, disusun dan diletakan diatas terrain 

sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Semua modeling bangunan yang terdapat 

di environment gameplay dibentuk dengan menggunakan teknik box modeling. 

Dibawah ini merupakan gambar environment gameplay dengan modeling 

bangunan yang memiliki jumlah tris yang rendah, bisa dibilang sebagai low poly. 
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Gambar 3.39. Modeling Environment Gameplay 

2.) Environment Battle Scene Biasa 

Merupakan sebuah environment dengan gedung-gedung hancur. Gedung-gedung 

yang digunakan merupakan modeling gedung low poly yang telah dibuat 

menggunakan teknik box medeling, kemudian modeling tersebut dibuat hancur 

menggunakan teknik proboolean. Dalam 3D MAX, proboolean terdapat pada 

compound objects. 

 

Gambar 3.40. Proboolean pada 3D MAX 
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Proses penggunaan teknik proboolean terhadap pembuatan efek hancur pada 

modeling 3d gedung yaitu dengan memposisikan 2 objek saling berhimpit. 

Objek itu terdiri dari objek gedung dan objek sebagai pemotong atau 

penghancur. 

 

Gambar 3.41. 2 Objek yang Saling Berhimpit 

Dalam 3D MAX substraction berfungsi untuk memotong. Karena itu untuk 

memotong bangunan ini, penulis memilih substraction pada proboolean.  

 

Gambar 3.42. Substraction pada Proboolean 
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Dibawah ini merupakan hasil dari modeling gedung yang telah mengalami 

teknik proboolean dan hasil keseluruhan modeling dari environment battle 

scene biasa yang mengalami teknik proboolean. 

 

Gambar 3.43. Hasil Gedung yang Diberi Proboolean 

 

Gambar 3.44. Modeling Environment Battle Scene Biasa 
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3.) Environment Battle Scene Bos 

Merupakan sebuah modeling yang berasal dari bangunan bos, namun bagian 

bawah gedung dihapus karena pada saat battle yang dibutuhkan hanya modeling 

gedung bagian atas, sesuai dengan konsep yang telah dibuat yaitu bertarung 

dibagian atas gedung dengan dikelilingi oleh awan dan langit. Disini penulis juga 

membuang salah satu bagian dari gedung bos yang digunakan untuk menangkap 

energi cahaya. Yang awalnya alatnya ada 4 menjadi 3, karena menurut penulis 

alat itu tidak akan terlihat didalam game. Selain itu juga dapat mengurangi jumlah 

tris dalam environment battle scene bos. 

 

Gambar 3.45. Modeling Environment Battle Scene Bos 

3.3.2. UV-Mapping 

Setelah selesai mengerjakan model 3D, dilanjutkan dengan proses UV-Mapping. 

UV- Mapping merupakan suatu proses dimana menyusun polygon-polygon sebuah 

model menjadi beberapa bagian yang nantinya akan menghasilkan UV Template 
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dalam bentuk dua dimensi. Didalam proses pembuatan animasi, yang mengalami 

proses UV Mapping adalah modeling high-poly. Berbeda dengan proses 

pembuatan game. Didalam game modeling yang mengalami proses UV-Mapping 

adalah modeling low-poly. Pada tahap ini penulis menggunakan modifier Unwrap 

UVW dalam proses pembuatan UV Template. 

3.3.2.1. Box Mapping 

Dalam 3DS MAX, terdapat enam jenis normal mapping yaitu back/ front 

mapping, left/ right mapping, top/ bottom mapping, box no top mapping, 

box mapping, dan diamond mapping. Pada tahap pengaplikasian modifier 

Unwrap UVW, Penulis memilih box mapping karena bentuk dasar model 

3D yang penulis buat menyerupai box. Dibawah ini merupakan salah satu 

objek yang di Unwrap menggunakan box mapping. 

 

Gambar 3.46. Screenshot Box Mapping 
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3.3.2.2. Stitch dan Relax Tool 

Dalam box mapping, perlu dilakukan pengaturan polygon lebih lanjut 

karena masih terdapat polygon-polygon yang tumpang tindih sehingga 

akan membuat tekstur menjadi rusak pada saat pemberian tekstur. Penulis 

melanjutkan proses unwrap dengan menggunakan stitch. Prinsip kerja 

stitch adalah menyatukan edge per-edge satu persatu sehingga membentuk 

uv template yang kita inginkan. Namun dengan melakukan penyatuan satu 

edge ke edge lainnya, membuat permukaan model menjadi distorsi. Untuk 

menghilangkan distorsi tersebut, penulis menggunakan relax tool untuk 

memperbaiki setiap titik dari bagian polygon. 

 

Gambar 3.47. Screenshot Box Mapping Setelah Menggunakan Stitch Tool 
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Gambar 3.48. Screenshot Box Mapping Setelah Menggunakan Relax Tool 

 

3.3.3.  Projection 

Dalam pembuatan game projection sangat penting dilakukan karena sangat 

bermanfaat untuk menghasilkan normal map yang akan digunakan pada saat 

teksturing dan membuat modeling yang terlihat low-poly seperti high-poly. Hasil 

normal map akan diletakan pada bump map. Bump map merupakan sebuah fitur 

yang dapat memberikan modeling flat berkesan dimensi (terlihat memiliki ruang). 

Projection memiliki kontrol untuk memproyeksikan data dari objek ke objek yang 

berbeda dengan modifier projection.  
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Gambar 3.49. Screenshot Projection pada Modeling 

 Dalam melakukan projection pada modeling ada bagian penting yang harus 

diatur dan diperhatikan adalah projection harus membungkus keseluruhan 

modeling dengan mengatur push.  

 

Gambar 3.50. Screenshot Projection Setting 
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3.4. Pascaproduksi 

Setelah menyelesaikan proses produksi, penulis melanjutkan proyek Tugas Akhir 

ini ke pasca-produksi. Tahap ini membahas tentang pengaplikasian modeling 3D 

environment ke dalam game engine dan pencahayaan environment. 

3.4.1.  Eksport dan Import 

Modeling yang telah dibentuk dapat dieksport ke dalam game engine dengan 2 

cara: pertama dengan mengeksport modeling dalam format Filmbox   FBX adalah 

file format yang mampu membawa informasi seperti model, animasi, dan tekstur. 

Dibawah ini merupakan tampilan FBX export option. Selama pengeksporan 

modeling penulis tidak mengubah apapun dari pilihan standar aslinya. 

 

Gambar 3.51. Screenshot FBX Export Option di 3D Max 2011 
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Kedua semua modeling dalam bentuk file max dapat dimasukan secara 

langsung kedalam folder asset dalam game Emendation. File yang telah 

dimasukan ke dalam folder asset akan tampak pada tab project yang ada di dalam 

Unity dan modeling dalam bentuk file max akan dengan sendirinya berubah 

menjadi fbx. 

 

Gambar 3.52. Screenshot Unity 3D 

 

Gambar 3.53. Screenshot Tab Project di Unity 3D 
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3.4.2. Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan salah satu bagian yang penting dalam environment. Di 

dalam Unity terdapat 3 jenis pencahayaan, yaitu point light, spot light, dan 

directional light. Dalam kasus game Emendation, game ini hanya menggunakan 

dua jenis pencahayaan yaitu directional light dan point light. Directional light 

digunakan untuk memberi pencahayaan pada keseluruhan dunia permainan.  

Dalam game Emendation hanya membutuhkan 2 buah directional light, 

untuk mendapatkan suasana sunset dalam game ini yaitu gabungan antara warna 

oranye gelap  dengan merah. Sedangkan Point Light digunakan untuk cahaya pada 

lampu jalan . Selain merubah warna, pencahayaan dapat memberikan kesan 

seperti lampu rusak dengan cara menganimasikan intensitas cahayanya menjadi 

terang gelap secara berulang. Dibawah ini merupakan peletakan dan setting 

pencahayaan dalam dunia permainan Emendation.  

 

Gambar 3.54. Penempatan Directional Light pada Environment 
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Gambar 3.55. Screenshot Penempatan Matahari Environment di Unity 3D 

 

 

Gambar 3.56. Setting  Directional Lighting Environment di Unity 3D 
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Gambar 3.57. Setting  Directional Lighting Environment di Unity 3D 

 

 

Gambar 3.58. Penempatan Point Light pada Environment 
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Gambar 3.59. Screenshot Pencahayaan Battle Scene Biasa 

 

 

Gambar 3.60. Screenshot Pencahayaan Battle Scene Bos 
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