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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Animasi "life" merupakan sebuah animasi yang dalam pembuatannya dibuat 

dengan melakukan rotoscoping pada aset 3d, sehingga pada hasil akhir akan 

menghasilkan sebuah animasi 2d. Film Animasi ini hanya menunjukkan satu 

orang tokoh yang melakukan monolog. Dengan setting  tempat di sebuah sudut 

ruangan yang remang-remang serta menggunakan hight key  to fill ratio untuk 

menciptakan mood suram didalamnya. Dalam pencapaiannya, dilakukanlah 

beberapa cara untuk mendapatkan data guna mendukung penelitian ini, meliputi 

studi pustaka, observasi, dan eksperimen. 

3.2. Sinopsis 

Film animasi ini menampilkan seorang pria yang sedang berbicara kepada 

seseorang di kegelapan. Ia berbicara tentang kehidupan yang tidak selalu berjalan 

sesuai dengan kinginan. 
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3.2.1. Desain Karakter 

 
Gambar 3.1. Desain Karakter Bhanu  

3.2.2. Story Board 
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Gambar 3.2. Storyboard 

3.2.3. Posisi Penulis 

Dalam penelitian ini penulis berposisi sebagai lighting artist, dimana ponulis 

bertanggung jawab atas pencahayaan dalam aset 3d yang kemudian dikonversi 

menjadi pencahayaan didalam 2d. 

3.2.4. Peralatan 

Dalam pengerjaannya, penulis menggunakan beberapa software yaitu 3ds Max 

2011, Toonboom studio 7.1,  Adobe Photoshop 6.0, dan  Adobe After Effect 5.0. 

3.3. Tahapan Kerja 

Penentuan konsep pencahayaan > Pencarian Palet Warna > 

Perancangan Pencahayan dalam 3d > Pewarnaan 2d > Toning 2d > Highlight 

2d  > Pengeditan Warna dan Pencahayaan 

3.4. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaplikasian 

pencahayaan dalam film 3d dan 2d, dalam pengamatan pengaplikasian 
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pencahayaan disini, penulis lebih berfokus pada penggunaan high key to fill ratio 

dan penggunaan backlight yang digunakan pada beberapa film, yaitu :  

1. Monster University (2013) 

 
Gambar 3.3. Monster University 

 (www.nerdist.com/wp-content/uploads/2013/02/MU_Bleachers_Online_1s_w2.0.jpg) 

Sebuah film animasi 3d yang merupakan prekuel dari film Monster Inc. 

yang disutradarai oleh Dan Scanlon,  diproduksi oleh Pixar Animation 

Studios, dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini mengisahkan 

tentang  Mike Wazowski yang merupakan seorang monster mata hijau  

yang ingin menjadi seorang scarer ( pekerjaan menakut-nakuti anak-anak 

pada malam hari untuk mendapatkan teriakannya  sehingga teriakannya 

bisa digunakan sebagai energi).  

  Di Monster University ia bertemu dengan James P. Sullivan yang 

menjadi musuhnya, perseteruan mereka ketika ujian membuat mereka 
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dikluarkan dari program peminatan scare. Pada akhir cerita, Mike dan 

Sullivan justru menjadi sahabat berkat kerjasama mereka dalam scare 

game. 

2. Hotel Transylvania (2012) 

Hotel Transylvania, sebuah film animasi 3d yang disutradarai oleh Genndy 

Tartakovsky, diproduksi oleh Sony Pictures Animation dan dirilis oleh 

Columbia Pictures. Mengisahkan tentang seorang dracula yang setelah 

kematian istrinya, ia membangun sebuah hotel berbintang lima untuk 

membesarkan anak perempuannya yang bernama Mavis, serta sebagai 

tempat liburan semua monster di dunia. Semua monster di dunia seringkali 

datang ke hotel ini. dimana hotel ini merupakan tempat yang tersembunyi 

dan bebas dari jangkauan manusia.  

Dalam perayaan ulangtahun anaknya yang ke-118, tak sengaja 

seorang manusia bernama  Jonatahan (21 th) yang tengah menjelajah di 

dalam hutan datang ke hotel tersebut. Dracula yang menyadari hal ini 

segera memaksa Jonathan untuk berpenampilan seperti monster guna 

menyembunyikannya dari pengunjung. Tak lama kemudian Mavis yang 

bertemu dengan Jonathan merasa bahwa Jonathan adalah "zing" dalam 

hidupnya.  
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Gambar 3.4. Hotel Transylvania 

 (http://www.movieposterdb.com/ posters/12_08/2012/837562/l_837562_f77cd5e3.jpg) 
 

3. How to Train your Dragon ( 2010 ) 

Sebuah film yang disutradarai oleh Dean DeBlois dan Chris Sanders 

merupakan sebuah film animasi yang mengangkat sebuah cerita dari buku 

How to Train your Dragon karya Cressida Cowell. Film ini mengisahkan 

tentang seorang anak lelaki keturunan viking yang berbadan kurus 

bernama Hiccup yang beringinan untuk menjadi seorang penakluk naga. 

Hingga pada suatu hari ia menangkap seekor naga dan berhasil melatihnya 

dan pada akhirnya ia tidak berkeinginan lagi untuk membunuh naga lagi. 
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Gambar 3.5. How to Train Your Dragon 

 (http://cerebrolunardicorda.blogspot.com/2010_05_01_archive.html) 

4. Afro Samurai (2007) 

Afro samurai, sebuah animasi 2d yang di sutradai oleh Fuminori Kizaki 

dan Jamie Simone, serta diproduksi oleh studio gonzo. Animasi ini 

menceritakan tentang anak dari seorang samurai petarung nomor satu 

dunia yang menyaksikan kematian ayahnya sendiri yang dibunuh oleh 

seorang penembak jitu dalam pertempuran. Ketika ia dewasa dan 

mendapat  gelar petarung terbaik nomor dua di dunia, ia kemudian mencari 

sang pembunuh ayahnya, yang kini menjadi petarung nomor satu dunia. 
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Gambar 3.6. Afro Samurai 

 ( http://cerebrolunardicorda.blogspot.com/2010_05_01_archive.html) 

5. Hulk vs Wolverine (2009) 

 
Gambar 3.7. Hulk Vs Wolferine 

 (http://themindofshadow.files.wordpress.com/2013/07/hulkvswolverine-poster.jpg) 

Disutradarai oleh Frank Paur, Hulk vs Wolverine merupakan sebuah 

feature animasi yang mengisahkan pertempuran antara Wolverine 

melawan hulk. Dimana Wolverine dikirim oleh pemerintah Canada untuk 
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menghentikan Hulk yang telah mengamuk dan menyebabkan kerusakan 

yang parah. Amukan Hulk ini disebabkan oleh serangan Tim X 

(Deadpool, Omega Red, Lady Deathstrike, and Sabretooth). 

Selain film yang tersebut di atas, penulis juga melakukan penelitian pada 2 film, 

yang menggunakan rotoscoping dalam pembuatannya, film tersebut adalah :  

1. Lord of The Ring (1978) 

Gambar 3.8. Lord of The Ring 
 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/40/The_Lord_of_the_Rings_(1978).jpg) 

Merupakan sebuah film animasi yang di sutradarai oleh Ralph Bakshi. 

Dalam pembuatannya, film ini menggunan pencampuran antara animasi 

cel tradisional dan rotoscoped liveaction. Cerita dari pada animasi ini di 

adaptasi dari novel fantasi The Lord of the Rings : the fellowship of th Ring 

dan The Lord of the ring: the Two Towrs. 
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2. Aku no Hana (2013) 

Gambar 3.9. Aku no Hana 
(http://24.media.tumblr.com/69a94a57ad3becb31ad9d821b583c4f5/tumblr_ml4f50U6rE1

qegob8o1_500.jpg) 

Film animasi ini disutradarai oleh Hiroshi Nagahama dan di produksi oleh 

Zexcs. Animasi ini dibuat dengan menggunakan teknik rotoscoping. Film 

ini bercerita tentang seorang anak bernama Kasuga Takao yang gemar 

membaca buku, terutama buku yang berjudul Charles Baudelaire's Les 

Fleus du mal. Suatu hari sepulang sekolah, dia melihat dan kemudian 

mencuri baju olahraga seorang gadis yang ia sukai yang bernama Nanako 

Saeki. Akan tetapi seorang gadi bernama Sawa Nakamura melihat kejadian 

tersebut, dan akhirnya mengancamnya untuk membeberkan rahasianya. 
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3.4.1. Penggunaan High Key to Fill Ratio pada Tokoh 

Gambar 3.10. Dean Hardscrabble 
 ( Monster University, 2013) 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ditemuakanlah beberapa penggunaan 

teknik high key to fill ratio. Penggunaan teknik ini terdapat dalam Film animasi 

Monster university pada tokoh Dekan Hardscrabble yang merupakan antagonis 

dalam film ini. Ia ditampilkan dengan menggunakan kombinasi three points of 

light dengan high key to fill ratio.  Penggunaan teknik ini menunjukan karakter 

Hardscrabble yang menakutkan karena dia adalah seorang legenda scarer dan 

Dekan dari Monster University. 

 Dalam film animasi 2d berjudul Afro Samurai, penggunaan teknik 

pencahayaan three points of lighting juga di kombinasikan untuk menunjukan 

karakter Afro yang tenang dan dingin. Dalam animasi 2d ini, pemberian kesan 

lighting ratio-nya dilakukan dengan memberi tingkat warna  yang berbeda antara 

tone dengan highlight-nya.  
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Gambar 3.11. Afro Samurai 

 ( Afro Samurai, 2007 ) 

3.4.2. Penggunaan High Key to Fill pada Adegan  

 
Gambar 3.12. Adegan Menakut-nakuti 

( Monster University, 2013 ) 

Penggunaan high key to fill ratio bisa dilihat pada adegan ketika Sullivan 

menakut-nakuti para polisi disebuah rumah camp musim panas, dimana teknik 

high key to fill terlihat dari kontras yang tajam antara bayangan dengan 

cahayannya.  

 Penggunaan high key to fill ratio dapat dilihat juga pada film animasi 

Hotel Transylvania, pada saat Drakula sedang mengungkapkan  amarah dan 

kebenciannya terhadap manusia. Dalam scene ini Dracula diterangi dengan 
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menggunakan teknik three points of light yang dikombinasikan dengan 

menggunakan high key to fill ratio. 

 Dalam film yang sama, penggunaan high key to fill ratio digunakan  ketika 

Dracula menceritakan  masa lalunya, dimana istrinya dibunuh oleh manusia. Akan 

tetapi bila dibandingkan dengan adegan ketika Dracula marah, scene ini memiliki 

kontras yang lebih rendah. 

 
Gambar 3.13. Adegan Marah 

 ( Hotel Transylvania, 2012 ) 

 
Gambar 3.14. Adegan Sedih 

( Hotel Transylvania, 2012) 
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Gambar 3.15. Adegan Sedih 

( Monster University, 2013 ) 

 Pada Monster University adegan sedih memiliki ciri yang serupa, 

menggunakan high key to fill,  tetapi  ditampilkan dengan kontras yang lebih 

rendah bila di bandingkan dengan  scene ketika Suli sedang menakut nakuti. Pada 

scene ini, merupakan scene dimana Mike sedang bersedih, dan Suli mengakui 

kelemahan dirinya untuk memotivasi Mike. Penggunaan high key to fill juga di 

gunakan pada film animasi Hulk Vs Wolverine pada saat weapon X facility di 

hancurkan oleh Hulk. 

 
Gambar 3.16. Adegan Weapon X Facility Hancur 

 ( Hulk Vs Wolverine, 2009 ) 
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3.4.3. Rotoscoping Pada animasi Lord of The Ring dan  Aku no Hana 

2 film ini sama-sama menggunakan teknik rotoscoping dalam pembuatannya, 

akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar yaitu dalam lord of the ring, 

animasi rotoscopoping dikombinasikan dengan animasi cel, penggunaan 

rotoscoping live action dalam film ini adalah dengan melakukan postrization atau 

mengubah gradasi menjadi tone yang lebih sedikit yang kemudian hasil dari 

posterization ini di-rotoscoping sehingga terdapat bayangan pada animasinya.  

   
Gambar 3.17. Rotoscope Lord of The Ring  

 ( Lord of The Ring, 1978 ) 

 Berbeda dengan lord of the ring, dalam film Aku no hana, animasi 

dilakukan dengan melakukan rotoscoping penuh dari asset live action. Dimana 

rotoscoping tidak hanya sekedar untuk memotong asset untuk dimasukan kedalam 

animasi, tetapi rotoscoping dalam film ini dilakukan dengan melakukan tracing 

utuh pada footage live action-nya dengan membuang bayangan pada asetnya.  
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Gambar 3.18. Aku no Hana Rotoscope 

 ( Aku no Hana, 2013 ) 

3.5. Eksperimen 

Dari hasil observasi dan studi pustaka yang telah dilakukan, maka dilakukanlah 

beberapa eksperimen guna mendapatkan gambaran hasil akhir yang ditargetkan. 

Eksperimen ini meliputi rotoscoping, penentuan tone dan highlight pada karakter, 

dan percobaan render menggunakan toon shading.  

3.5.1. Rotoscoping  

Pembuatan Animasi "Life" adalah dengan melakukan rotoscoping dari sebuah 

objek 3d, sehingga dari objek 3d ini didapatkan outline dan pencahayaannya. 

Eksperiment untuk melakukan hal ini di lakukan dengan menggunakan asset 3d 

dari sebuah animasi berjudul The Red Ridding Hood, dengan menggunakan salah 

satu adegan ketika wolf (slah satu tokoh dari animasi ini) jatuh mati.  
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Gambar 3.19. Percobaan Rotoscoping 3D 

 Percobaan dilakukan dengan melakukan render tanpa material, hasil 

render adalah gambar sequence. Setelah itu, gambar hasil render ditrace satu 

persatu untuk mendapatkan outline-nya yang kemudian dilakukan proses 

pewarnaan dan toning. setelah itu, hasil di-render menjadi 2 macam, yang 

pertama adalah sequence outline, dan yang kedua adalah sequence warna. Hasil 

render ini kemudian disatukan dan diberi filter blur pada hasil render warnanya.  

3.5.2. Penentuan Tone dan Highlight  pada Karakter 

Dalam percobaan ini, dilakkanlah sebuah percobaan untuk menemukan cara 

mendapatkan toning dan highlighting pada karakter 2d yang tingkat cahayanya 

telah disimulasikan pada karakter 3d. 

1. Pengukuran warna dalam model warna RGB 

Percobaan pertama dilakukan dengan mengambil warna cahaya pada scene 

yang menggunakan high key  to fill ratio. Pengecekan ini dilakukan 

dengan pengukuran sistem warna RGB ( Red, Green, Blue ). 
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Gambar 3.20. Warna Pada tokoh Afro 

(Afro Samurai, 2007) 

 
Gambar 3.21. Warna pada Tokoh Hardscrabble 

 ( Monster University, 2013 ) 

2. Pengecekan warna dalam model warna HSB 

 
Gambar 3.22. Greyscale 
(Monster University, 2013) 

Pecobaan ke dua dilakukan dengan mengubah gambar menjadi greyscale 

(hanya terdapat warna hitam, abu-abu, dan putih). Setelah itu dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan sistem warna HSB (Hue, Saturation, 
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Brightness). Dari hasil pengecekan hanya muncul angka pada brightness 

saja ( saturation : 0, hue : 0 ).  

 
Gambar 3.23. Pengecekan dalam Mode HSB 

3. Percobaan Pada Karakter 3D 

Percobaan dilakukan dengan melakukan peniruan tingkat cahaya pada 

tokoh Dean. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan langsung 

karakter 3d yang digunakan dalam film animasi Life. Peniruan ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengaturan pencahayaan dalam 

software 3ds Max yang kemudian di render dan di ukur dengan 

menggunakan software Adobe Illustrator. 

 
Gambar 3.24. Pengaplikasian Cahaya 
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4. Percobaan Pengaplikasian Warna pada Aset 2D 

Percobaan ini dilakukan dengan melakukan rotoscoping 3d dengan 

menggunakan Toon Boom, setelah itu, hasil rotoscoping diberi warna 

sesuai dengan warna pada desain karakter.  Setelah itu,  hasil rotoscoping 

dimasukan ke dalam Adobe photosop yang kemudian ditimpa dengan 

untuk mendapatkan palet warnanya. Warna yang telah didapatkan 

kemudian diaplikasikan ke dalam asset 2d. 
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  Gambar 3.25. Pengaplikasian Warna 
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3.5.3. Percobaan Rendering Menggunakan Toon Shading 

1. Illustrate! 

Percobaan berikut adalah dengan melakukan rendering dengan menggunakan 

illustrate! 5.80. Percobaan ini dilakukan guna membandingkan antara 

rotoscoping 3d dengan hasil render dengan menggunakan illustrate! yang 

menghasilkan cel shading. Percobaan dilakukan dengan menggunakan asset 

yang sama. 

 
Gambar 3.26. Hasil Render Illustrate! 

2. Fall Off 

Percobaan ini untuk mengetahui hasil render dengan menggunakan material  

fall off pada tokoh dan di render menggunakan mental ray. 

 
Gambar 3.27. Hasil Render Fall Off 
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3. Toon Shader-Ink and Paint 

Percobaan berikutnya adalaha dengan menggunakan material ink and paint 

yang di aplikasikan pada toko dan di render scanline. 

 
Gambar 3.28. Hasil Render Toon Shader-Ink and Paint
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