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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Visual Effects 

Mitchel (2004) menyatakan visual effect merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggantikan menggantikan istilah special photography effect dimana efek 

dihasilkan melalui pengadopsian efek yang dihasilkan dari kamera. Namun seiring 

berjalannya waktu, pembuatan film selama post – production yang dibantu 

dengan komputer menamakannya sebagai digital effects atau yang dikenal sebagai 

visual effects / VFX (hlm. 8). 

Definisi mengenai visual effects juga dipaparkan oleh Fink dan Morie 

(2010). Menurut mereka, visual effects merupakan suatu istilah yang ditujukan 

untuk gambar bergerak, seperti animasi, film, games, ataupun media bergerak 

yang tidak dapat dicapai melalui syuting dan dilakukan pada tahap pasca 

produksi. Visual effects diumpamakan seperti mengubah teknologi menjadi seni 

dan magic menjadi suatu realita (hlm. 1). 

Fink dan Morie melanjutkan, terdapat 3 alasan mengapa menggunakan 

visual effects dalam film (hlm. 2-3). 

1. Adegan yang ingin dibuat dalam sebuah adegan cerita ataupun dibutuhkan 

oleh sutradara tidak dapat dibuat dalam syuting. Contohnya pada film “X-

Men” (2000), dimana transisi dari Mystique menjadi Logan, dan astronot 

yang melakukan perjalanan ke bulan pada film “Apolo 13” (1995). 
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2. Adegan yang ingin dibuat dapat dilakukan dalam syuting namun 

membahayakan nyawa aktor yang melakukannya. Contohnya pada film 

“Fire Brigade” (1926) terdapat sebuah adegan dimana seorang balita 

tertinggal dalam sebuah bangunan yang terbakar dan akan diselamatkan 

oleh seorang heroik.  

3. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dikarenakan masalah yang 

berhubungan dengan skala / lokasi (atau keduanya). Contohnya pada adegan 

yang terdapat sekerumunan Orc yang menyerang pada film “The Lord of 

the Rings” (2001 – 2003).  

Visual effects yang dibuat secara baik dapat membuat penonton 

mempercayai apa yang mereka lihat pada film yang mereka tonton. Baik dari 

suatu planet yang tidak ada akan dipercayai apabila dikemas secara baik. 

2.2. Sejarah Singkat Visual Effects 

Visual effects pada film mulai bermuculan sejak dikembangkannya sinematografi 

oleh Lumiere Brothers. Film pertama yang terkenal akan penggunaan visual 

effects nya adalah film “The Execution of Mary, Queen of Scots”(1895), dimana 

pada film tersebut menggunakan visual effects untuk adegan pemenggalan kepala 

aktris wanitanya namun tidak membahayakan nyawa aktris tersebut.  

Sejak saat itu, mulai muncul tokoh – tokoh yang cukup berperan dalam 

dunia visual effects, diantaranya George Melies (1896), yang dikenal sebagai 

“Father of Special Effects".Pada dekade 1920-an, mulai banyak menggunakan 

matte painting guna mendapatkan kedalaman pada layar dan skala yang 
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diinginkan pada film. Pelukis seperti Norman Dawn (California) dan Percy Day 

(Inggris) menciptakan teknik glass shot, yakni matte painting yang dikembangkan 

untuk perangkat digital yang digunakan untuk kebutuhan matte painting dan 

komposit. Teknik tersebut menghemat biaya dikarenakan hanya sebagian set film 

yang dibuat, dan sisanya dibuat menggunakan lukisan. 

 

Gambar 2.1. Glass Shot 

 
(http://4.bp.blogspot.com/_-

RDCe2J3n5E/TP0t7IYkHWI/AAAAAAAAAA0/8XFzV8zaDxo/s1600/rear_proj.jpg) 

Pada tahun 1977, “StarWars” yang disutradarai oleh George Lucas 

menggunakan motion control pada komputer untuk mengkomposisikan gambar 

dalam travelling matte. Lucas mengawali teknik penggunaan bluescreen yang 
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lebih baik dari sebelumnya dimana pada teknik sebelumnya, adegan yang siap 

diberi efek memiliki bercak dan blur. 

Di tahun 1985, Pixar membuat karakter animasi pertama pada film “The 

Young Sherlock Holmes” (1985). Dalam pembuatan animasi berdurasi 30 detik 

tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk menyelesaikannya. 

 

Gambar 2.2. Film The Young Sherlock Holmes (1985) 

 (http://mos.totalfilm.com/images/a/an-interview-with-john-lasseter-09-430-75.jpg) 

 

Gambar 2.3. Karakter CG Pertama, Ksatria Abad Pertengahan 

 (http://www-tc.pbs.org/wgbh/nova/specialfx2/images/1980knight.jpeg) 
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Di tahun 1991, film “Terminator 2” menampilkan seorang lelaki yang 

dibuat menggunakan teknologi seutuhnya. Semua efek yang terdapat pada film 

tersebut dikomposisi secara digital. Berlanjut dengan pembuatan karakter penguin 

dan kelelawar pada film “Batman Returns” (1992). Film – film tersebut membuat 

penonton terkesima. Begitu pula dengan film “Jurassic Park” yang disutradarai 

oleh Steven Spielberg (1993). Film tersebut merupakan salah satu terobosan besar 

bagi digital visual effects dimana pada film tersebut menunjukkan kemampuan 

akanvisual effect yang membantu membuat cerita menjadi terlihat lebih nyata. 

Kurang dari 30 tahun, pelopor dalam bidang ini telah membuat karakter – 

karakter yang menakjubkan seperti “Gollum” pada film “The Lord of the Rings: 

The Two Towers” (2002); dan “Na‟vi” dalam film “Avatar” (2009). Kemajuan 

dalam visual effects memberikan dampak pada semua aspek visual dengan gambar 

bergerak yang memiliki cerita. 

2.3. Animasi 

Menurut Stephan Vladimir Bugaj dalam buku yang berjudul “The VES Handbook 

of Visual Effects” (2010), batas antara  proyek animasi dengan visual effects 

semakin tidak jelas. Visual effects dapat diartikan sebagai animasi yang digunakan 

sebagai pendukung untuk live action, namun animasi, dapat berdiri sendiri (hlm. 

737). Bredow (2010) dalam buku yang sama juga memberikan pernyataan 

mengenai perbedaan antara visual effects dan animasi. Menurutnya, visual effects 

hanyalah bagian dari film namun pada animasi, penciptaan terhadap  dunia virtual  

terjadi sehingga sebuah cerita dapat diceritakan (hlm. 740). 
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Namun apabila ditelaah lebih dalam, animasi sendiri berasal dari kata 

animare dalam bahasa latin yang berarti “membawa kehidupan”. Dimana kita 

dapat menghidupkan mimpi  maupun yang ada pada imajinasi seseorang, bahkan 

dapat merestruktur realita (Wright, 2005). 

 
Gambar 2.4. Perbedaan dalam Rangkaian Pembuatan Animasi dan VFX 

 (Bredow, 2010) 

 

2.3.1. Produksi pada Animasi 

Dalam pembuatan sebuah film, baik iklan maupun acara televisi selalu dibagi 

dalam 3 tahap yakni pre – production, production dan post – production (Squires, 

2010, hlm.17). Namun dalam pembuatan film animasi, tahap pembuatan dibagi 
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menjadi 2 yakni pre-production dan production. Penulis akan membahas 

mengenai tahap pembuatan pada animasi. 

2.3.1.1. Pre-Production 

Biasanya pembuatan aset – aset yang dipakai dilakukan pada tahap ini. 

Tahap ini dirasa cukup penting baik dalam pembuatan visual effects, 

animasi maupun film live action.  Desain, modeling, texturing, materials, 

lighting, riggingmaupun penentuan style pada karakter dilakukan pada 

tahap ini. 

2.3.1.2. Production 

Pada tahap pre-production, film yang dihasilkan belum selesai dan 

biasanya selalu ada transisi yang harus dilakukan untuk menggabungkan 

scene yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam tahap ini, biasanya akan dilakukan proses layout dimana 

menerjemahkan sebuah storyboard ke dalam dunia animasi 3D, 

dilanjutkan dengan animasi. Setelah itu divisi cloth dan hair akan 

membuat manipulasi dan simulasi untuk mendapatkan penampilan yang 

diinginkan. Dilanjutkan dengan penambahan efek animasi serta lighting 

dan rendering. 
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2.3.1.3. Post-Production 

Pada tahap ini akan dilakukan penggabungan scene, pemberian motion 

graphics / 2D VFX, pengaturan warna, dan hingga akhirnya mendapatkan 

hasil yang diinginkan. 

 
Gambar 2.5. Alur dalam Pembuatan Animasi 3D 

 (Beane, 2012) 

2.4. 3D Digital Visual Effect 

Beane (2012) berpendapat bahwa dengan 3D visual effects seseorang akan mampu 

menciptakan suatu gerakan terlihat alami serta kompleks dimana hal tersebut 

sukar untuk dianimasikan melalui animasi yang digambar secara manual. 

Kebanyakkan visual effects dapat dikerjakan melalui aplikasi 2D, hand- keyframe 

Pengaplikasian Visual..., Wenny Rukmana, FSD UMN, 2015



13 

 

maupun motion captured. Namun efek animasi seperti rambut, bulu, debu, asap, 

api, kain, cairan maupun ledakan tidak dapat dibuat dengan mudah (hlm. 213). 

Beliau menambahkan, seorang 3D VFX artist diumpamakan sebagai 

seseorang yang serba bisa. Oleh karena itu, seorang 3D VFX artist harus mengerti 

akan peran kerja 3D animasi seperti dalam hal modelling, texturing, rigging, 

animasi, lighting, serta rendering yang keseluruhan pembuatannya 

mengoperasikan aplikasi 3D. 3D effects sendiri dapat dikategorikan dalam 

beberapa hal seperti particle, hair and fur, fluids, rigid bodies, soft bodies (hlm. 

214 -224). 

2.4.1. Partikel 

Partikel merupakan titik-titik dalam bidang 3 dimensional yang dibuat dan 

simulasi dengan menggunakan emitter serta dianimasikan menggunakan fields 

maupun forces. Emiter sendiri merupakan  posisi, volume, geometri atau bahkan 

partikel lain yang membuat partikel – partikel dalam di dalam bidang 3 

dimensional.  Field / forces sendiri merupakan jenis tenaga dan pergerakan yang 

alami seperti angin, gravitasi dan gesekan yang akan menggerakkan maupun 

memanipulasi partikel.  

Titik – titik yang ada tersebut pada dasarnya hanya merupakan titik dalam 

sebuah bidang tidak akan dilakukan rendering. Namun tiap titik tersebut dapat 

memiliki beberapa tipe shader, efek, maupun geometri. Hal tersebut digunakan 

untuk membuat tampilan seperti debu, api, hujan, angin, efek sihir dan 
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sebagainya. Selain untuk efek – efek tersebut, partikel dapat digunakan untuk 

membuat kerumununan,  galaksi maupun badai salju. 

Berikut merupakan tahapan dalam pembuatan dan pengaturan pada sistem 

partikel : 

1. Membuat sebuah emitter. Emiter dapat berupa sebuah objek, volume maupun 

position. Misalnya dalam membuat pixie dust, pembuatan dimulai dengan 

membuat sebuat position emitter yang akan digunakan sebagai titik yang akan 

memancarkan partikel. 

2. Menganimasikan emitter. VFX artist akan menganimasikan emitter apabila 

dibutuhkan. Baik secara manual maupun dilakukan constrain kepada objek 

lain. 

3. Membuat pergerakan pada partikel. VFX artist akan memanipulasi pergerakan 

pada partikel pada bidang dengan menbuat  fields / forces ataupun bahkan 

dengan memberikan ekspresi. 

Mengembangkan bentuknya. Partikel dapat dikembangkan bentuknya hingga 

menjadi dots (titik), garis, awan, plane yang diberi tekstur atau bahkan geometri. 
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Gambar 2.6. Contoh Simulasi Partikel 

 (Beane, 2012) 

2.4.2. Fluids 

Fluids merupakan simulasi partikel yang menggunakan persamaan (seperti Navier 

– Stokes) dalam menciptakan pergerakan fluida. Kata fluida tersebut tidak hanya 

diartikan sebagai benda cair namun juga asap, api, dan zat seperti plasma. 

 

Gambar 2.7. Contoh Fluid Simulations 
 

(http://support.nextlimit.com/download/attachments/22217376/regional_beer_frame.jpg?version=

1&modificationDate=1391430556000&api=v2&effects=border-simple,shadow-kn) 

Pengaplikasian Visual..., Wenny Rukmana, FSD UMN, 2015

http://support.nextlimit.com/download/attachments/22217376/regional_beer_frame.jpg?version=1&modificationDate=1391430556000&api=v2&effects=border-simple,shadow-kn
http://support.nextlimit.com/download/attachments/22217376/regional_beer_frame.jpg?version=1&modificationDate=1391430556000&api=v2&effects=border-simple,shadow-kn


16 

 

2.5. Elemen pada Visual Effects 

Menurut Draper (2009), terdapat 4 jenis elemen pada alam yakni  elemen api,  air, 

tanah, dan udara.  Menurutnya, dalam visual effects suatu efek yang tidak terlihat 

seperti pada umumnya akan merusak keseluruhan adegan. Pernyataan yang sama 

juga dipaparkan oleh Gilland (2009). Menurut beliau, dengan adanya eksperimen 

serta observasi, visual effects dapat menjadi aspek sekunder dalam animasi serta 

dapat menjadi sesuatu yang penting dalam animasi. 

Gilland (2009) mengingatkan bahwa pentingnya mempertimbangkan 

Basic Golden Rules of Effect Design dalam pembuatan setiap efek : 

1. Menghindari repitisi, kesamaan dan simetri 

2. Menjaga bentuk dasar (siluet suatu benda) tetap dinamis dan menarik. 

2.5.1. Water (Air) 

Draper (2009) menyatakan bahwa selain api, air merupakan salah satu efek yang 

sulit untuk disimulasikan. Menurutnya, air mungkin terlihat mudah untuk 

disimulasikan namun pada kenyataannya sering berakhir pada kegagalan. Dewasa 

ini, banyak rumah produksi VFX masih terus mengembangkan simulasi untuk air 

(hlm. 81). Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan Gilland (2009) bahwa 

cairan muncul dalam bentuk, ukuran serta varietas yang berbeda dimana masing – 

masing cairan memiliki hukum fisika yang unik, pola energi yang berbeda serta 

pergerakan yang berbeda (hlm. 88). 
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Gilland juga menambahkan, agar memahami prinsip animasi pada cairan, 

seseorang harus mengerti mengenai pergerakan kibaran bendera, asap, serta 

pergerakan daun yang tertiup angin. Semua hal tersebut merupakan prinsip dasar 

untuk pergerakan untuk cairan (hlm.87). Namun tidak hanya itu, hal yang tidak 

kalah pentingnya adalah menelaah bentuk yang terlihat pada bentuk cairan kepada 

bentuk dan desain yang lebih sederhana. Seperti yang telah disebutkan pada sub-

bab yang lalu, air sendiri mempunyai kesamaan pergerakan dengan elemen lain 

dan bentuk alam lainnya (Gilland, 2012). 

 

Gambar 2.8. Persamaan Pergerakan Api dengan Cipratan Air (Atas), Vas bunga dan 

Cipratan Air (Bawah) 

 (Gilland, 2012) 
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Gilland (2012) menambahkan, pergerakan air (dalam hal ini cipratan air) 

mempunyai pergerakan yang cukup sama, namun bentuk dan berat suatu benda 

mempengaruhi pergerakan pada air. Misalnya sebuah bola yang dilemparkan ke 

dalam air mempunyai pergerakan air yang berbeda dengan batu yang dilemparkan 

kedalam air walaupun arah dan jarak lemparan kedua benda tersebut adalah sama. 

(hlm. 64-67). 

 

Gambar 2.9. Analisis Perbedaan Pergerakan Air antara Lemparan Bola dan Batu 

 (Gilland, 2012) 

 

Selain itu, air yang pada dasarnya bening dan tidak berwarna dapat 

terlihat, memiliki pergerakan dan bentuk dikarenakan permukaan air merupakan 

kombinasi pada refleksi , cerminan serta pembiasan cahaya (hlm. 90-93). 
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Gambar 2.10. Kombinasi Refleksi, Cerminan serta Pembiasan Cahaya 

 (Gilland, 2009) 

 

2.6. Lighting, Rendering, dan Compositing 

Untuk menghasilkan visual effects yang terkesan realis, lighting, rendering, dan 

compositing cukup berperan penting karena hasil akhir sebuah visual effects 

bergantung pada pencahayaan dan render engine- nya (Beane, 2010, hlm. 213). 

2.6.1. Lighting 

Lighting pada dasarnya merupakan sesuatu yang cukup penting dalam kehidupan 

manusia. Tidak hanya mempengaruhi aktifitas manusia, lighting juga 

mempengaruhi pikiran seseorang serta persepsi seseorang terhadap sesuatu 

(Brooker,2003). Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Beane (2012) 

bahwa dalam animasi, lighting digunakan untuk menghasilkan kesan,  suasana / 

mood yang diinginkan. Tanpa lighting, objek yang ada akan terlihat datar dan 

membosankan (hlm. 225). 
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Beane menambahkan ada beberapa teknik dasar lighting yang digunakan dalam 

fotografi, film, televisi, teater, dan lukisan untuk menciptakan suatu mood seperti 

(hlm. 233-236) : 

2.6.1.1. Three – Point Lighting 

Merupakan lighting yang banyak digunakan. Lighting tersebut 

menggunakan tiga jenis light yakni : 

1. Key Light 

Merupakan lighting utama dan memiliki intensitas cahaya paling besar. 

Biasanya diletakkan disebelah objek dan sedikit lebih tinggi dari objek. 

2. Fill Light 

Memiliki intensitas cahaya yang tidak begitu besar jika dibandingkan 

dengan Key Light. Biasanya diletakkan diarah berlawanan dengan key light 

untuk mengisi daerah bayangan akibat dari key light. Namun hal tersebut 

bukan bertujuan untuk menghilangkan bayangan. 

3. Rim Light 

Biasa disebut dengan kicker light. Diletakkan dibelakang sebuah objek 

untuk memisahkan objek dengan latar. 

Pengaplikasian Visual..., Wenny Rukmana, FSD UMN, 2015



21 

 

 

Gambar 2.11. Three- Point Lighting 

 (Beane, 2010) 

 

2.6.1.2. Two-Point Lighting 

Merupakan lighting seperti yang terlihat sehari – hari pada kehidupan 

manusia, seperti cahaya matahari, pencahayaan dari langit dan lain 

sebagainya. Lighting ini mirip dengan three-point lighting, hanya tidak 

adanya rim light. 

 

Gambar 2.12. Two – Point Lighting 

 (Beane, 2010) 
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2.6.1.3. One-Point Lighting 

Merupakan teknik untuk memunculkan efek dramatis. Biasanya dalam 

light ini hanya adanya key light. 

 

Gambar 2.13. One – Point Lighting 

(Beane, 2010) 

 

2.6.1.4. Natural Lighting 

Merupakan pencahayaan dari lingkungan sekitar yang tidak dapat 

dikendalikan. Misalnya pada hari yang berawan, awan akan membaur 

dengan cahaya matahari dan bahkan meutupi cahaya disekitar langit 

sehingga tidak adanya bayangan langsung. 
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Gambar 2.14. Natural Lighting untuk Menciptakan Cuaca Cerah 

 (Beane, 2010) 

2.6.2. Rendering 

Rendering merupakan tahap dalam produksi dimana semua rangkaian dalam tahap 

pembuatan animasi seperti karakter, visual effects, animasi, texture dan 

sebagainya akan dihasilkan (render) dalam bentuk akhir video maupun gambar. 

 

Gambar 2.15.Contoh  Lighting & Render untuk Menghasilkan Kesan Hangat dan 

Realistis 

 (http://www.cgrats.com/wp-content/uploads/2010/06/final-cgrats.jpg) 
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2.6.3. Compositing 

Menurut Finance & Zwerman (2010), tahap terakhir dalam pembuatan shot visual 

effects adalah  compositing. Dalam tahap ini proses penggabungan semua shot dan 

efek dilakukan. Tidak hanya menciptakan komposisi yang bagus namun membuat 

apa yang terlihat pada hasil akhirnya membuat penonton mempercayai apa yang 

mereka lihat adalah nyata (hlm.31). 

 Dewasa ini compositing dapat dilakukan dalam program aplikasi After 

Effects. Menurut Christiansen (2008), dalam After Effects sendiri terdapat 36 

jenis blending modes. Dari ke- 36 jenis modes, beliau merekomendasikan Add and 

Screen, Multiply, Overlay and Light Modes, Difference, HSB ,Color Modes, 

Stencil, Sillhoutte and Preserve Transparency, serta Luminescent Premultiply 

(hlm. 100-107). 

2.6.3.1. Add and Screen 

Baik Add maupun Screen, keduanya mampu membuat gambar latar 

(foreground) menjadi lebih terang.Tidak hanya itu, kedua modes tersebut 

mampu membuat pixels yang lebih gelap dalam sebuah gambar menjadi 

transparan. 
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Gambar 2.16.Perbandingan Modes Normal, Add dan Screen 

(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 

Pada umumnya Add digunakan untuk menciptakan efek optikal 

dimana penggabungan dua jenis light yang berbeda, seperti pada adegan 

untuk ledakan dan api. Screen sendiri memiliki fungsi yang tidak jauh 

berbeda dengan Add, namun pada umumnya digunakan untuk mengurangi 

cahaya. 

2.6.3.2. Multiply 

Merupakan kebalikan dari Screen Mode.Multiply menggelapkan area yang 

gelap, baik itu foreground maupun background tanpa menggantikan 

cahaya (bagian yang terang) pada gambar latar. Biasanya digunakan untuk 

membuat tekstur, bayangan mupun kabut / awan gelap. 

 

Gambar 2.17. Perbandingan Modes Multiply dan Normal 

(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 
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2.6.3.3. Overlay and Light Modes 

Dapat diaplikasikan dengan Screen maupun Multiply tergantung pada 

nilaipixel pada latarnya. Christiansen (2009) menyebutkan bahwa gambar 

dengan kadar keabuan diatas 50% akan cenderung menggunakan Screen, 

sebaliknya gambar dengan kadar keabuan dibawah 50% akan cenderung 

menggunakan Multiply. Dalam After effects sendiri terdapat juga Hard 

Light dimana mode tersebut memiliki fungsi berbanding terbalik dengan 

overlay. 

 

Gambar 2.18. Perbandingan Modes Overlay, Hardlight dan Normal 

(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 

 

2.6.3.4. Difference 

Difference berfungsi untuk membalikkan proporsi pixel pada background 

maupun foreground. Modes tersebut sangat membantu dalam menjajarkan 

dua layer yang terlihat sama. Apabila gambar yang disejajarkan sempurna, 

semua pixel akan mejadi warna hitam. 
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Gambar 2.19. Perbandingan ModeDifference dan Normal 

(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 

 

2.6.3.5. HSB and Color Modes 

Hue, Saturation, and Brightness menggabungkan nilai dari masing – 

masing atribut yang terdapat pada layer foreground dengan dua atribut 

lainnya yang terdapat pada background. Sementara itu, color  modes 

mengambil nilai pada hue dan saturation pada foreground yang kemudian 

mengaplikasikan brightness dari background. Modes ini seringkali 

berguna disaat pengaturan opacity dibawah 100%, untuk menggabungkan 

nilai HSB pada gambar asli dan gambar yang telah diatur pengaturannya. 

2.6.3.6. Silhoutte, Stencil, and Preserve Transparency 

Blending Modes Stencil dan Silhouette sering disebut juga dengan alpha 

channel ataupun tingkat kecerahan sebuah komposisi karena menggunakan 

tingkat transparensi. Stencil membuat pixel yang terang tidak memiliki 

transparansi dan objek dengan pixel yang gelap  akan berubah menjadi 

silhouette.  
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2.6.3.7. Luminescent Premultiply 

Luminescent premultiply merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk menghilangkan mode multiply yang terdapat pada foreground 

(premultiplication) pada sebuah footage. Blending Modes ini dapat 

berguna ketika sebuah elemen dengan transparansi yang memiliki latar 

berwarna hitam. 

2.7. Special Effects 

Banyak orang salah dalam membedakan antara visual effects dan special effects. 

Special effects hanya meliputi efek yang dilakukan sebatas pada saat pengambilan 

syuting secara live action. Seperti dijelaskan pada sub-bab yang lalu, visual effects 

meliputi efek yang dilakukan secara digital dalam post production. 

Pada umumnya visual effects dapat berjalan beriringan dengan special 

effects dan dikolaborasi dengan menggunakan teknologi digital.Menurut Fink & 

Morie (2010), dengan kolaborasi dari kedua hal tersebut dapat memberikan 

kebebasan untuk membuat adegan yang rumit namun tidak membahayakan semua 

orang yang terlibat dalam proses pembuatan (hlm.2). 

2.8. Warna 

Pada umumnya manusia memilih sesuatu berdasarkan warna. Selain sebagai 

simbol, warna juga membantu seseorang untuk mengekspresikan perasaan 

mereka. Selain untuk merepresentasikan emosi, dan simbol, warna juga digunakan 

untuk mempengaruhi lingkungan. Seperti penggunaan warna yang minimalis 

untuk  meminimaliskan tindakan kriminal pada penjara (Gallardo, 2010). 
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Berikut ini merupakan definisi warna dan simbolnya. 

1. Putih 

Putih pada banyak kebudayaan dilambangkan sebagai kesetiaan, kebersihan, 

dan cahaya. 

2. Hitam 

Pada kebudayaan orang banyak, hitam dilambangkan sebagai sesuatu yang 

negatif, kematian, kiamat, kemurungan.Selain itu hitam juga melambangkan 

malam hari maupun kebutaan. 

3. Coklat 

Warna coklat mempunyai warna yang sama dengan bumi, oleh karena itu 

sering kali direpresentasikan sebagai lambang kokoh, kehandalan, ketegasan, 

pondasi.  

4. Merah 

Merah merepresentasikan aktifitas, gairah, pengorbanan, peringatan bahaya, 

kemarahan, darah. Namun secara psikologis, merah sering kali digunakan 

sebagai ekspresi untuk mengekspresikan perasaan cinta seseorang kepada 

orang lain. 

5. Jingga 

Jingga merepresentasikan kehangatan, keceriaan, nafsu, namun juga dapat 

digunakan untuk merepresentasikan kebakaran. 
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6. Kuning 

Kuning digunakan untuk merepresentasikan kehangatan, cahaya, kreatifitas. 

Selain itu, kuning dapat juga disimbolkan sebagai kecemburuan, iri hati 

maupun pengecut. 

7. Hijau 

Hijau digunakan untuk merepresentasikan perdamaian, kesuburan, kesehatan, 

pertumbuhan. Namun seperti warna kuning, hijau juga dapat disimbolkan 

sebagai iri hati dan keserakahan. 

8. Biru 

Biru sering dianggap sebagai sesuatu yang merepresentasikan dingin, 

spiritual, iman, alami. Selain itu biru juga menjadi simbol langit dan samudra. 

9. Ungu 

Ungu direpresentasikan sebagai warna yang menunjukan sensitivitas, 

martabat, kekuasaan, dan kepemimpinan. Selain itu, ungu juga 

merepresentasikan kekayaan dan stabilitas. 
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Gambar 2.20. Color Wheel 

(http://noblack.be/wp-content/uploads/2014/07/colour_wheel.jpg) 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, lighting dapat 

mempengaruhi mood seseorang, begitu juga dengan warna. Menurut Brooker 

(2003), warna dalam lighting merupakan hal yang penting dimana dalam suatu 

adegan hal tersebut untuk merepresentasi suatu keadaan, waktu, cuaca, musim dan 

sebagainya. Seperti contohnya penggunaan kuning kejinggaan biasanya 

merupakan tipikal warna cahaya untuk pencahayaan domestik. Penggunaan 

lighting warna biru diluar sebuah jendela, penonton akan mempresepsikan bahwa 

cahaya masuk dalam sebuah ruangan dimana cahaya tersebut berasal dari langit 

(hlm. 24). 

2.9. Fantasi 

Penn (2013) menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk menuliskan panduan 

mengenai genre, terutama fantasi dikarenakan fantasi merupakan genre yang 

cukup luas dan terus berkembang. Namun definisi fantasi sendiri menurut Penn 
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adalah suatu genre yang biasanya menggunakan sihir, fenomena supernatural 

lainnya di plot, setting maupun temanya. 

 Sweetland (....) dalam artikel “Fantasy - Description of Story Elements and 

Quality Characteristics”  yang dimuat pada situs homeofbob.com memaparkan 

bahwa terdapat elemen dalam cerita bergenre fantasi. Salah satunya adalah 

karakterisasi, seperti karakter dalam cerita bergenre fantasi memiliki kekuatan, 

hewan atau benda yang dapat berprilaku seperti manusia (animorphism), dan 

sebagainya. 

 

Gambar 2.21.Mushroom Faires yang Berprilaku Seperti Manusia 

(https://swampish.files.wordpress.com/2014/05/malef-creaturefull.jpg?w=610&h=822)
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