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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

J. Kundert dan K. Kundert (2009, hlm. 40) menjelaskan bahwa kata animation 

berasal dari bahasa Latin animare yang berarti memberikan nafas. Secara teknis 

animasi diartikan sebagai sebuah pose gerakan atau gambar dalam satu posisi 

yang kemudian direkam menjadi sebuah gambar, lalu di gerakan atau di gambar 

lagi dalam posisi yang berbeda dan di rekam lagi. Jika gambar sudah cukup, 

ketika kita kombinasian gambar itu dan di tampilkan secara berurutan, pikiran kita 

akan tertipu untuk berfikir bahwa gambar tersebut bergerak.  

Teknologi animasi terus berkembang seiring berkembangnya jaman. 

Sekarang, animasi tidak hanya terbatas pada animasi tradisional saja, 

perkembangan jaman melahirkan teknologi baru animasi, salah satunya adalah 

CG. Hal ini menyebabkan semakin banyak aset yag bisa di gunakan dalam 

pembuatan animasi. Dalam bukunnya, Tina O'hailey (2010, hlm.6) membagi 

animasi menjadi tiga jenis berdasarkan asetnya yaitu animasi 2d, 3d dan hybrid. 

Dan dalam penentuan media yang akan digunakan, haruslah dilakukan 

pertimbangan mengenai target visual, line mileage, kompleksitas, kemampuan tim 

dibandingkan dengan jadwal produksi, aset fisik dan budget. 

2.1.1. Animasi 2D 

Animasi 2d adalah sebuah animasi yang menggunakan aset 2d. Aset animasi 2d 

merupakan gambar yang selama pembuatannya hanya ada dalam dunia dua 
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dimensi yaitu dunia yang hanya memiliki panjang dan lebar. Pembuatannya bisa 

dilakukan secara manual dalam bentuk gambar tradisional di atas kertas, ataupun 

secara digital dengan menggunakan bantuan software komputer seperti 

Photoshop, Flash, Animo dan sebagainya. 

1. Line Mileage 

"Line mileage" merupakan istilah yang berarti seberapa banyak garis 

yang harus kita gambar. Apabila dalam garis dalam gambar tradisional 

kita regangkan dari ujung ke ujung, kita akan melihat line mileage 

kita. Setiap milimeter dari garis yang kita buat baik menggunakan 

pensil ataupun secara digital akan membutuhkan waktu untuk 

menggambarnya. Desain tokoh yang rumit mungkin terlihat bagus 

untuk gambar diam, tetapi pada kenyataannya menganimasikan 

karakter yang rumit sangat makan waktu. Tokoh dengan rambut 

panjang keriting, baju berenda, bebrapa strap peluru, dan kaos bergaris 

memiliki  line mileage yang berlebih. Dalam pembuatan animasinya 

pasti akan sulit mempertahankan pergerakan begitu banyak garis 

dengan baik, Tina O'hailey ( 2010, hlm. 9). 

 

Gambar 2.1. Line Mielage 
 (Tina O'Hailey, 2010) 
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2. Rotoscoping 

Rotoscoping merupakan sebuah proses tracing per frame pada film 

live action dan menggunakan hasil trace tersebut sebagai dasar 

animasi. Rotoscoping merupakan cara pembuatan animasi 2d yang 

relatif murah dan cepat. Meskipun proses yang relatif cepat dan 

murah, animasi yang di hasilkan tidak terlalu bagus sebab rotoscoping 

tidak sefleksibel animasi biasa, Tony White (2006, hlm. 390). 

2.1.2. Animasi 3D 

Animasi 3d adalah animasi yang menggunakan aset 3d. Tina O'hailey ( 2010, 

hlm.6 ) dalam bukunya menjelaskan bahwa aset animasi 3d merupakan aset yang 

selama proses pembuatannya ada dalam dunia tiga dimensi. Aset animasi 3d bisa 

berupa animasi digital atau stop-motion. Animasi digital dapat dibuat dengan 

menggunakan software 3d, seperti XSI, max, maya, atau sejenisnya. Stop-motion 

merupakan proses penganimasian objek yang objeknya berwujud di depan 

kamera, seperti boneka, tanah liat, dan sebagainya. 

2.1.3. Animasi Hybrid 

Animasi hybrid adalah kombinasi dari aset animasi 2d dan 3d. Salah satu contoh 

animasi hybrid adalah film animasi The Black Cauldron yang merupakan animasi 

2d pertama yang mengkombinasikan elemen 3d sebagai salah satu asetnya, 

dimana Barry Cook mengkombinasikan hiasan yang dibuat dengan menggunakan 

aset 3d ke dalam film animasi 2d tersebut. Contoh lain adalah film animasi milik 

Warner Brother berjudul Iron Giant, dimana robot yang merupakan aset 3d yang 

berada dalam animasi 2d. 
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Gambar 2.2. The Black Cauldron 

 (Disney, 1985) 

2.1.4. Tim Produksi 

Dalam produksi animasi baik animasi 2d atau 3d, terdapat banyak jenis pekerjaan 

yang di kerjakan oleh orang yang berbeda. Menurut Tony White, pekerjaan itu 

meliputi : 

1. Sutradara (2D/ 3D) 

Merupakan orang yang bertanggung jawab atas pandangan dan tujuan 

kreatif dari sebuah proyek. Fungsi dari sutradara dalam sebuah 

produksi meliputi persetujuan desain, storyboard, pembuatan serta 

persetujuan animatik seperti, pembuatan dan distribusi dari setiap 

material scene produksi kepada tim animasi didalam produksi. 

2. Produser (2D/ 3D) 

Dalam animasi, produser adalah pimpinan dari menejer produksi. 

Tugasnya adalah untuk memastikan jadwal dan anggaran belanja agar 

selalu dibawah kendali, serta untuk memastikan tim kreatif 
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mendapatkan segala yang di perlukannya. Seorang produser juga 

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengontrak tim kreatif 

yang dipelukan. Seperti halnya direktur, seorang direktor terlibat 

dalam masalah legalitas, finansial, dan elemen pre-produksi dalam 

sebuah proyek. Dalam Sebuah produksi film besar, seorang produser 

terkadang yang pertama dibutuhkan untuk meningkatkan finansial 

produksi, meskipun basannya hal ini merupakan domain dari seorang 

eksekutif produser. 

3. Manajer Produksi (2D/ 3D) 

Manajer produksi merupakan tangan kanan dari seorang produser 

yang bertugas melakukan tugas harian yang bersifat administratif yang 

berhubungan dengan pembuatan film animasi, seperti pengecekan 

prgress dari setiap artis, dan pada umumnya seorang manajer produksi 

akan selalu mensuport produser setiap dibutuhkan.  

4. Character Modeler (3D) 

Meskipun terkadang keterlibatan dari seorang character modeler 

terdapat didalam  tahap pre-produksi, kebanyakan dari karakter kunci 

yang di butuhkan untuk film di buat selama produksi. Padaumumnya, 

terdapat lebih dari satu orang  character modeler dalam sebuah 

proyek, kecuali film yang di buat sebuah film dengan karakter yang 

sedikit. Character modeler bertanggung jawab dalam pembuatan, dan 

rigging seluruh karakter 3d yang akan digunakan dalam film.  
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5. Desainer Produksi (2D/ 3D) 

Sepertihalnya  seorang chatracter modeler, seorang desainer produksi 

akan berada dalam tahap pre-produksi, dimana karakter, background, 

dan konsep keseluruhan dibuat. Namun, hal ini memungkinkan 

apabila seorang atau lebih desainer produksi tetap ada untuk 

menghandle keputusan desain yang lebih kecil dalam proses produksi.  

6. Animator (2D/ 3D) 

Animator terbagi menjadi beberapa kategori baik itu animator 3d 

maupun 2d yaitu  

a. Animator karakter,  merupakan animator yang menganimasikan 

serta memberikan watak pada tokoh  didalam produksi. 

b. Animator spesial efek, merupakan animator yang 

menganimasikan segala sesuatu yang bukan merupakan tokoh 

dalam animasi, seperti cahaya, api, air, udara dan tanah.  

c. Animator grafis, merupakan animator yang spesialisasinya lebih 

pada pergerakan grafis dan judul didalam produksi.  

d. Animator model, merupakan animator yang melakukan semua 

gerakan diatas menggunakan boneka, atau clay untuk 

menghasilkan efek tertentu. 

Perbedaan mendasar dari implementasi   animator 2d dan 3d adalah 

jika animator melakukan penganimasian didalam scene itu sendiri, 

sedangkan animator 2d biasannya hanya memproduksi gambar kunci 

atau lebih pada poin-poin animasi utama yang kemudian diserahkan 

9 
 

Desain Pencahayaan..., Widya Pranajaya, FSD UMN, 2014



 

kepada assisten atau inbetweener untuk melanjutkan pada gambar 

sekunder.  

7. Assisten Animator (2D) 

Assistant animator adalah seorang yang memiliki kemampuan dan 

tanggungjawab mendekati animator utama (key). Asisten animator 

akan membuat pensil test dan menatannya untuk diedit menjadi 

gambar berurutan, sehingga animator bisa melihat bagaimana 

pergerakannya.  

8. Inbetweener (2D) 

Merupakan orang mengerjakan gambar inbeetwen atau gambar 

sekunder dari animator yang diberikan oleh asisten animator.  

9. Clean-Up Artist (2D) 

Sebagian besar animator bekerja dengan kasar, mereka menggabar 

dengan menggunakan pensil yang kemudian diikuti oleh inbetweener. 

Selain itu, dari animator satu dengan yang lain pasti akan muncul 

perbedaan dalam desain animasinya, kadang halus, kadang kasar. 

Selain itu, garis yang di hasilkan dengan menggunakan pensil tidak 

menghasilkan garis sehitam tinta ketika dilakukan proses scanning. 

Karena itu, dalam sebuah produksi, akan dibutuhkan seorang clean-up 

artist, yaitu seorang artis ahli untuk me-review gambar animasi dari 

pensil dan juga untuk membuat sebuah konsistensi dalam desain 

karakter yang kemudian dari hasil tersebut akan dilakukan proses 

pentintaan untuk proses scaning. Selain itu seorang clean-up artist 

10 
 

Desain Pencahayaan..., Widya Pranajaya, FSD UMN, 2014



 

juga akan melakukan pengecekan dan perbaikan garis yang putus 

untuk mempermudah proses pewarnaan.  

10. Environmental Modeler (3D) 

Seperti halnya modeler karakter, sebuah film animasi 3d tidak bisa 

ada tanpa background, baik itu interior maupun eksterior. Seorang 

environtmental modeler haruslah memiliki kemampuan untuk 

membuat mood dan atmosfir dengan pengaturan yang terasa nyata dan 

natural, baik itu abstrak maupun realis.  

11. Background Artist (2D) 

Dalam sebuah animasi, baik 2d maupun 3d, background artist 

merupakan salah satu anggota terpenting dalam tim animasi, sebab ia 

adalah orang yang bertanggung jawab atas pembuatan lingkungan 

dalam animasi, yang mana sebuah background mengisi hampir 90 

persen dari apa yang penonton liat. Apabila background terlihat jelek 

dan murahan, maka film akan terlihat jelek dan murah. Sama halnya 

apabila background terlihat mahal, maka begitu juga dengan filmnya.   

12. Scanner (2D) 

Sebelum melalui tahap pewarnaan, pengkomposisian dan 

penyimpanan didalam komputer, gambar dari kertas akan discan 

terlebih dahulu, seorang scanner bukanlah seorang yang ahli, akan 

tetapi sorang scanner haruslah seorang yang terorganisir. 
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13. Colorist (2D) 

Merupakan orang memberikan warna pada hasil scanning. Dalam 

produksi besar, seringkali ditemukan garis yang tidak tertutup, 

sehingga ketika dilakukan proses pewarnaan akan mengenai area lain. 

Karena itu biasannya colorist harus menutupnya terlebih dahulu baru 

melakukan pewarnaan lagi. 

14. Texturer (3D) 

Tugas dari texturer adalah untuk membuat pewarnaan dan 

penteksturan permukaan pada model 3d. Apabila model menggunakan 

low-poly modeling seorang texturer harus mampu menggantikan 

kekurangan detail dari model tersebut. Selain itu, seorang texturer 

juga harus mampu membuat model high-poly terlihat lebih realis dan 

natural.  

15. Lighting Artist (3D) 

Sepertihalnya texturing artist, lightig artist dibutuhkan untuk 

menghasilkan kesan realis ataupun efek yang tepat dalam karakter dan 

lingkungan 3d. Seperti halnya lighting specialist dalam live-action, 

lighting artist  haruslah mampu memasukan mood, warna dan 

atmosfir didalam scene. 

16. Compositor (2D/ 3D) 

Compositor merupakan orang yang bertugas unuk memasukan semua 

elemen yang telah dibuat kedalam setiap scene. Hal ini bisa berupa hal 

yang sederhana seperti memasukan animasi kedalam beckground atau 
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hal yang rumit seperti  mengkombinasikan animasi 2d, animasi 3d, 

live-action, model animasi, dan animasi grafis.  

17. Sound Editor (2D/ 3D) 

Sound editor bertanggungjawat atas perekaman, pengeditan dan 

pemecahan dialog untuk keperluan produksi, selain itu juga, sound 

editor  bertanggung jawab pada tahap pengeditan dubbing akhir yang 

hasil akhirnya akan seimbang dengan soundtrack. 

2.2. Pencahayaan 

Pencahayaan dalam sebuah scene bukanlah sekedar menerangi scene tersebut. 

Apabila hanya sekedar meneranginya, kita bisa hanya meletakkan sebuah lampu 

dan sene sudah terang. Pencahayaan dalam sebuah scene tak hanya seperti itu, 

Darren Brooker (2008, hlm. 29) dalam bukunya yang berjudul Essential CG 

Lighting Technique with 3ds Max menjelaskan bahwa pencahayaan merupakan 

penataan yang beralasan dari berbagai sumber cahaya yang memperindah susunan 

pencahayaan. 

2.2.1. Cahaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya berarti sinar atau terang yang 

memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Film 

adalah tentang penceritaan dengan menggunakan gambar, tanpa adanya cahaya 

maka tidak akan ada gambar. Cahaya menjadi jalan antara penonton dengan 

pertunjukan,  sebab cahaya mengarahkan penonton pada hal yang ditonton. Blain 

Brown (2008, hlm. 1) dalam bukunya yang berjudul Motion Picture and Video 
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Lighting menjelaskan bahwa cahaya akan menghasilkan sebuah fokus sehingga 

mencegah perhatian seseorang untuk melihat ke banyak arah.  

2.2.1.1.  Spektrum Nampak 

Darren Brooker (2008, hlm. 10) menjelaskan bahwa terdapat berbagai 

gelombang yang berada di sekitar kita setiap harinya, dari x-rays hingga 

gelomban radio. Perbedaan mendasar dari gelombang ini adalah panjang 

gelombangnya, dimana  semua gelombang ini merupakan bagian dari 

spektrum elektromagnetik, yang mana bermula dari glombang yang paling 

pendek yaitu x-rays hingga gelombang radio yang panjangnya sangatlah 

panjang. Diantara dua gelombang ekstrim ini terdapatlah sebuah 

gelombang yang sangat sempit yang terlihat oleh kita, dan inilah yang kita 

sebut dengan spektrum nampak. Spektrum nampak ini memiliki panjang 

gelombang yang mendekati x-rays sebab panjang gelombangnya yang 

pendek mulai dari 400 nanometer hingga sekitar 800 nanometer.  

2.2.1.2.  Additive dan Subtractive 

Blain Brown (2008, hlm. 130) menjelaskan bahwa warna adalah cahaya, 

tetapi warna dari sebuah objek merupakan kombinasi dari cahaya dan 

material alam yang terpantulkan olehnya. Cahaya matahari berwarna putih 

sebab ia terdiri dari semua warna. 

Warna additive merupakan  warna dari pancaran cahaya yang 

langsung berasal  dari sumbernya sebelum sebuah objek memantulkannya. 

Warna additive terdiri dari tiga warna primer, yaitu hijau, merah dan biru. 

Pencampuran dua warna dari warna additive ini akan menghasilkan 
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additive secondary colors yaitu cyan, magenta, dan kuning. Kombinasi 

dari tiga warna primer ini akan menghasilkan warna Putih. 

 Anne Dameria (2007, hlm. 17) menerangkan "warna subtractive 

merupakan warna sekunder dari  warna additive, namun secara material 

warna subtractive  berbeda dengan warna additve. Warna additive 

dibentuk dari cahaya, sedangkan warna subtractive di bentuk dari pigmen 

warna yang bersifat transparan". Warna sutractive sendiri terdiri dari tiga 

warna yaitu cyan, magenta, dan kuning. Pencampuran dari tiga warna ini 

akan menghasilkan warna abu-abu coklat gelap yang secara teoritis 

menghasilkan warna hitam. 

Gambar 2.3. Warna Additive dan Subtractive 
 (http://lightingstudio.files.wordpress.com/2012/04/console-09.gif) 

2.2.1.3.  Persepsi Warna 

Persepsi warna mempengaruhi cara pandang kita,  kita bisa membedakan 

antara objek yang satu dengan objek yang lain, bahkan kita juga bisa 

membedakan antara objek utama dengan objek sampingan walaupun itu 

hanya sebuah gambar dua dimensi saja. Robert L. Solso (2003, hlm. 5) 

dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Art and the Evolution of 
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the Conscious Brain mengungkapkan bahwa sistem penglihatan manusia 

terkalibrasi untuk melihat banyak warna sehingga persepsi warna 

merupakan hal penting untuk membantu kita dalam membedakan antara 

objek dan background.  Persepsi warna bahkan mampu memberikan kesan 

dalam sebuah gambar, sebagai contoh warna coklat kusam, mampu 

memberi kesan suram, bahkan dramatis. 

2.2.2. Komposisi 

Komposisi bukan hanya sekedar meletakkan aset film kedalam sebuah scene, oleh 

karena itu terdapatlah hukum komposisi yang dapat membantu kita dalam 

menempatkan objek agar terbentuk informasi didalamnya. Peter Ensenberger 

(2011, hlm. 65) menjelaskan bahwa fungsi dari hukum komposisi bukanlah 

menempatkan objek secara presisi, melainkan lebih memaksa kita untuk 

mengkomposisikan dengan maksud.  

1. Rule of Thirds   

Rule of  thirds adalah sebuah cara peletakan objek utama, dimana 

sebelumnya kita harus membuat garis semu terlebih dahulu, garis ini 

digunakan untuk membagi scen sama besar, tiga horisontal dan 3 

vertikal, setelah itu kita bisa meletakan objek utama pada titik 

pertemuan dua garis pembagi ini. 
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Gambar 2.4. Rule of Thirds 

 (Peter Esenberger, 2011) 

2. Rule of Space 

Rule of space biasa juga di sebut sebagai nose room, yang bertujuan 

untuk memberikan ruangan pada arah subjek dalam sebuah frame 

sehingga tujuan atau arah target dari objek dalam scene bisa 

tersampaikan ke penonton. Misalkan subjek menghadap ke kanan, kita 

memberikan dua per tiga ruang di kanan frame, begitu juga 

sebaliknya.  

 
Gambar 2.5. Rule of Space 

 (Peter Esenberger, 2011) 

3. Rule of Odds  

Prinsip dari hukum ini adalah meletakan sekelompok objek ganjil 

pada frame. Hal ini didasari oleh karena sebuah kumpulan elemen 
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dengan jumlah ganjil secara estetis lebih menarik. Sedangkan 

penempatan objek dengan jumlah genap akan menghasilkan 

kesimetrisan yang justru akan mengurangi energi dari sebuah 

komposisi. 

 
Gambar 2.6. Rule of Odds 

 (Peter Esenberger, 2011) 
 

4. Teori Gestalt 

Teori gestalt pada prinsipnya adalah membiarkan otak yang 

menyelesaikan bentuk tak sempurna melalui visual recognition. 

Robert L. Solso (2003, hlm. 5) menjelaskan bahwa pikiran kita secara 

tak sadar akan mencari pola dari apa yang kita lihat yang secara visual 

telah familiar atau terorganisir. 

Peter Ensenberger (2011, hlm. 65) dalam bukunya 

mencontohkan tentang bagaimana teori ini diaplikasikan. Ia 

mencontohkan sebuah gambar seorang cowboy  yang mengenakan 

sebuah topi. Dengan berpedoman menggunakan teori Gestalt, Peter 

mendekatkan kamera sehingga topi tersebut terpotong bagian samping 
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dan atasnya. Dikarenakan dalam memory kita telah diketahui tentang 

bagaimana bentuk topi cowboy secara utuh,sehingga kita tidak perlu 

melihat topi itu secara utuh untuk mengetahi bahwa itu adalah topi 

cowboy. Dengan cara ini didapatkanlah detail wajah dari sang cowboy 

yang menunjukan karakter dari sang cowboy tersebut. 

 
Gambar 2.7. Penerapan Teori Gestalt 

 (Peter Esenberger, 2011) 

Wade & Swanston (1991, hlm. 35) dalam bukunnya 

menjelaskn bahwa  dalam teori gestalt terdapat prinsip 

pengelompokan yaitu jarak (proximity), kesamaan (similarity), 

kesetangkupan (symmetry), kesinambungan (good continuation), 

menutup (closure), dan kesamaran, diamana otak kita akan 

mengelompokan berdasarkan pola dari apa yang kita lihat. Gambar di 

bawah merupakan bentuk bentuk dari teori gestalt dimana (a) jarak 

(proximity),  (b) kesamaan (similarity), (c) kesetangkupan 

(symmetry), (d)  kesinambungan (good continuation),  (e) menutup 

(closure), (f) kesamaran, contoh dari figur-figur  yang diatur dapat 
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menyembunyikan (W dan M) dan dipersepsi sebagai wajik diapit dua 

garis. 

 

 
Gambar 2.8. Teori Gestalt 
 (Wade & Swanston, 1991) 

2.2.3.  Teknik dalam Pencahayaan 

Darren Brooker (2008, hlm. 65) menenyatakan bahwa tidak ada alat yang sekuat 

pencahayaan dalam memperkuat mood dan menghubungkan emosi penonton 

dalam sebuah scene. Untuk mencapai hal ini kita harus tahu kenapa kita harus 

memberi cahaya disitu, dengan begitu dibutuhkanlah teknik pencahayaan yang 

membantu dalam perancangan pencahayaan dalam sebuah scene tersebut.   

2.2.3.1. Three Point of Lighting 

Three Point of Lighting merupakan teknik yang biasa di pakai dalam 

cinematography akan tetapi hal ini berlaku juga dalam pencahayaan 

komputer grafis. Three pint of lighting melibatkan tiga cahaya didalamnya 

yang mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Tiga cahaya itu 

adalah key light, fill light, dan backlight. 
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1. Key Light 

Merupakan cahaya utama yang menghasilkan bayangan paling kuat 

dalam scene. peletakan satu buah key light saja akan menyebabkan 

kontras yang tajam, dan biasanya akan mengakibatkan bayangan yang 

tak wajar. 

2. Fill Light 

Biasanya diletakan berlawanan dengan key light, dalam 

cinematography fill light di letakan disekitar garis mata, sehingga 

tidak menghasilkan bayangan pada wajah objek. Fill light digunakan 

untuk menyinari wajah objek yang tertutup oleh bayangan dari key 

light. 

3. Back Light 

Backlight digunakan untuk memisahkan objek dengan background. 

Backlight merupakan cahaya yang diletakan di bagian belakang objek, 

fungsi backlight akan sangat diperlukan ketika menghadapi scene 

dengan tone yang hampir sama, hal ini di perjelas oleh Jeremy Birn 

(2000, hlm.68) yang dalam bukunya mengatakan bahwa backlight 

adalah cahaya yang digunakan untuk memisahkan antara background 

dengan objeknya. 

2.2.3.2.  Key to Fill Ratios 

Lighing ratio juga sering disebut sebagai contrast ratios, dimana 

perbandingan antara key dan fill akan menentukan seberapa besar antara 

kontras bayangan dengan cahayanya. Arnold Garaldo (2000, hlm. 324)  
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menjelaskan bahwa lighting ratio adalah sebuah pengukuran pebedaan f-

stop antara key light dengan fill light.  

Key light merupakan cahaya paling dominan dalam sebuah scene, 

sebagian besar fill light memiliki intensitas cahaya setengah dari key light. 

Dari contoh di atas, perbandingan pencahayaan dari scene tersebut adalah 

2:1,  yang artinya key light memiliki cahaya sebesar satu stop melebihi fill 

light. Apabila key light dan fill light memiliki intensitas yang sama, maka 

perbandingan pencahayaannya adalah 1:1, dan tidak akan ada bayangan 

yang terlihat. Perbandingan key dan fill selalu menempatkan fill pada nilai 

1. 

 
Gambar 2.9. Key to Fill Ratios 

 ( http://blog.sekonic.com/wp-content/uploads/2013/04/ratio-print-sample-540x321.jpg,) 

Keseimbangan antara key light dan fill light sangat berpengaruh 

pada kontras skema pencahayaan kita. Keseimbangan key dan  fill akan 

memberikan efek yang signifikan pada mood dalam scene. High key to fill 

akan menghasilkan scene yang gelap dan suram, sedangkan low key to fill 

akan menghasilkan scene yang terang dan terkesan ceria. 
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1. High key to fill 

 
Gambar 2.10. Low Key to Fill 

 (Jeremy Birn, 2000) 

Ketika perbandingan key to fill berada pada 8:1 atau lebih maka 

akan menghasilkan output berupa high to fill ratio, yang mana hasil 

berupa scene yang memiliki bayangan yang gelap dan sangat 

kontras dengan cahayanya. Menurut Jeremy Birn (2000, hlm. 66), 

penggunaan High key to fill ratio akan menghasilkan kesan 

dramatis, dengan kontras yang besar antara terang dan gelapnya. 

Penggunaan teknik ini biasannya digunakan untuk scene horor, 

dramatis atau menegangkan, sebab dengan menggunakan teknik ini 

maka kita akan menyembunyikaan sebagian scene dalam 

kegelapan. 

2. Low key to fill 

Arnold Garaldo (2000, hlm. 324) menuliskan bahwa perbandingan 

antara 2:1 sampai dengan 4:1 merupakan klasifikasi dari sebuah 

perbandingan low key to fill. Scene yang di hasilkan adalah scene 

dengan kontras yang rendah antara bayangan dengan cahayanya.  
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Gambar 2.11. Low Key to Fill 

 (Jeremy Birn, 2000) 

2.2.4. Color Script 

Tony White (2009, hlm. 315) menerangkan bahwa color script merupakan 

serangkaian pencahayaan atau perubahan warna dalam sebuah scene dengan 

ukuran kecil yang di butuhkan dalam film. Color script tidaklah harus merupakan 

sebuah karya berwarna yang terselesaikan, tetapi haruslah secara akurat 

memisahkan perubahan warna atau pencahayaan yang akan di tampilkan dalan 

scene.  

Production artist biasannya akan membuat monochrome script terlebih 

dahulu untuk mengetahui perbedaan tingkat cahaya yang akan di gunakan, setelah 

itu,  dari versi monochrome akan dibuat versi warna, guna mengetahi hasil final  

serta mood yang akan dibuat dalam shoot tertentu. Selain itu. dengan adannya 

color script maka kita dapat memastikan  desain warna dan pencahayaan yang 

telah direncanakan, yang mungkin dibutuhkan dalam pengaturan pergerakan 

animasi sang tokoh. 
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Gambar 2.12. Color Script 

 (Tony White, 2009) 

2.2.5. Pencahayaan dalam 2D 

Pencahayaan dalam animasi 2d merupakan tugas bagi special effect department. 

Tony White (2006, hlm. 188) dalam bukunya mengungkapkan bahwa biasannya 

animator menganimasikan aksi utama dan menyerahkan bagian special effect pada 

seorang special effect artist berpengalaman. Istilah animasi special effect dalam 

2d dimaksudkan untuk gerakan air, api, pancaran cahaya, dan bahkan cahaya dan 

bayangan yang di temukan dalam style animasi Roger Rabbit.   

Gambar 2.13. Who Framed Roger Rabbit 
 (Touchstone Pictures, 1988) 

Tina O'hailey ( 2010, hlm.160) menjelaskan bahwa cahaya dalam animasi 

2d biasanya digambar sebagai bagian animasi yang dikomposisikan kedalam 
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warna pada tokoh dan lingungan.  Elemen cahaya yang nampak dalam animasi 

ketika digambar adalah highlight, tone,  dan, byangan.  

1. Highlight 

Merupakan bagian terang pada karakter atau objek, biasanya disebabkan oleh 

cahaya backlight atau rim light. 

2. Tone 

Merupakan bagian yang lebih gelap dari tokoh atau objek dimana cahaya tidak 

menerangi bagian tersebut. Tone akan memberikan kesan kedalaman pada 

tokoh atau objek. Pemberian tone pada setiap karakter di setiap shoot 

membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu yang mendesak, elemen ini 

adalah elemen pertama yang dihilangkan. 

3. Bayangan 

Adalah bayangan dalam pengartian sebenarnya dari tokoh atau objek yang 

jatuh di atas lingungan sebagai akibat dari pancaran cahaya. Menurut Tony 

White (2006, hlm. 385) animasi dapat benar-benar hidup dengan penggunaan 

bayangan yang tepat. Bayangan dapat memperbesar kesan bentuk dan dimensi 

dari objek tersebut. Untuk membuat bayangan kita harus memperkirakan lokasi 

dan arah dari sumber bayangan. Ketika hal ini telah kita perkirakan maka 

bentuk, ukuran, dan panjang dari bayangan dapat diperkirakan. 

2.2.6. Pencahayaan dalam 3D 

Dalam software pengolah 3d, cahaya  merupakan hasil simulasi dari dunia 3d 

dalam dunia nyata. Daren Brooker (2008, hlm. 30) dalam bukunya menjelaskan 

bahwa didalam software pengolah 3d, Max, pada dasarnya terdapat tiga jenis 

26 
 

Desain Pencahayaan..., Widya Pranajaya, FSD UMN, 2014



 

sumber cahaya yaitu standart light, photometric light, dan sunlight and day light 

system.  

1. Standard Light 

Merupakan cahaya dasar dalam software 3ds Max, dimana cahaya dari 

standard light sangatlah feksibel, dimana cahaya ini bisa dengan mudah 

dikendalikan dan disesuaikan dengan style pencahayaan dalam produksi, serta 

tidak terlalu membebani pada performa serta lebih ringan dalam proses render. 

Terdapat beberapa jenis cahaya yang termasuk dalam kelompok standart lights 

yaitu omni light, spot, direct lights, skylight, area lights,dan ambient light 

2. Photometric Light 

Photometry merupakan pengukuran cahaya itu sendiri. Ketika kita 

menggunakan photometric light, 3ds Max akan melakukan simulasi  

lingkungan di dalam scene. Hasilnya tidak hanya realis tetapi secara fisik 

sangatlah akurat. Yang termasuk kedalam photometric light adalah 

Photometric Web File, Spotlight, Uniform, Hemispherical and Uniform 

Spherical. 

3. Sunlight and Daylight systems 

Sistem yang di maksud dalam Sunlight and Daylight systems adalah sebuah 

simulasi yang mensimulasikan gerakan geografis matahari terhadap bumi. Kita 

tidak hanya bisa memasukan lokasi, tetapi kita juga bisa memasukan waktu dan 

tanggal yang bisa di animasikan. 
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2.2.6.1. Bayangan 

Mata manusia melihat tanda dari bayang bukan hanya untuk menentukan 

dari mana bayangan itu berasal, tetapi juga dari apa objek itu dibuat, 

seberapa jauh objek itu dan bagai mana letak objek itu terhadap sekitarnya. 

Bayangan akan memberikan tanda visual berupa kedalaman dan perspektif 

di dalam scene. 

2.3. Cel Shading 

Cel shading disebut juga dengan istilah cartoon shading, atau hard shading. 

Istilah Cel shading berasal dari kata cels ( kependekan dari celluloide ), sebuah 

lembar transparan yang digunakan dalam proses inking dan pewarnaan pada 

animasi 2d tradisional. Cel seding lebih sering digunakan dalam video games. 

Penggunaan cel shading secara komersial pertama kali digunakan untuk video 

game Jet Set Radio (2000). Game ini memiliki real-time cel shading, dengan 

menggunakan outline hitam tipis dan warna yang datar dengan real-time shadow 

sehingga game ini dengan sukses menampilkan penampilan kartun pada saat itu. 

Raul Reyes Luque ( 2012, hlm. 1 ).  

 
Gambar 2.14. Cel Sading 
 (Raul Reyes Luque, 2012) 
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Cel shading merupakan salah satu tehnik dalam teknologi 3d untuk 

menghasilkan objek dan karakter 3d terlihat seperti digambar dengan tangan.  Cel 

shading dihasilkan melalui dua tahap yaitu dengan shading dan outline drawing. 

Shading di hasilkan dari perhitungan kosinus pada masing masing normal surface. 

Setiap normal surface memiliki sudut masing-masing. Sudut pada normal surface 

akan mempengaruhi perhitungan kosinus yang berpengaruh pada tone tiap 

poligon. Ketika arah antara normal surface dengan sumber cahaya sesuai maka 

tone akan lebih terang. Ketika normal surface dan sumber cahaya tidak sesuai 

maka tone akan lebih gelap. Outline dari object 3d dapat diapatkan dari 

perhitungan backface culling, dimana CG akan membuat outline dari perbatasan 

antara objek yang terlihat di kamera dan yang tidak terlihat.  

Perhitungan gelap terang suface serta back faces tersebut menjadi 

perhitungan dasar dari texture/material seperti ink and paint, art shader atau ramp 

shader. Dengan texture/material ini maka tone shading, ketebalan serta style 

outline dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. 
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