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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Visual Effects 

Dunia visual effects berkaitan dengan kegiatan mengelabui para penontonnya. 

Finance dan Zwerman (2010) mengatakan bahwa visual effects melibatkan segala 

macam tindakan manipulasi gambar yang bergerak. Pernyataan ini diperkuat oleh 

Okun dan Zwerman (2010) yang menyebutkan bahwa visual effects merupakan 

modifikasi visual terhadap film karena tidak mungkin dihasilkan melalui  

live-shooting. Hal ini berlaku dalam film live-action. Dalam dunia animasi, 

karena dalam kenyataannya tidak ada proses live-shooting, animasi karakter akan 

dianggap sebagai in-camera footage, film yang direkam secara live-shooting, 

sementara visual effects ditujukan untuk memberi efek yang sulit dibuat seperti 

asap, air, api, dan simulasi baju. Visual effects merupakan kegiatan pada tahap 

pascaproduksi sebuah karya film. 

Visual effects perlu dibedakan dengan special effects. Seperti yang diutarakan 

di atas, visual effects berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan setelah 

proses perfilman utama selesai. Contoh dari visual effects adalah air (fluid) pada 

film The Croods. 
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Gambar 2.1. Fluid pada Film The Croods 
 (http://www.cgmeetup.net/home/making-of-the-croods-fx/, 2013) 

Sementara itu, special effects adalah efek yang dibuat selama proses 

pengambilan gambar dilakukan (Okun & Zwerman, 2010). Salah satu contoh 

special effects adalah proses perekaman adegan terbang Angelina Jolie dalam 

film Maleficent yang menggunakan flying rig. Contoh special effects yang lain 

adalah ledakan mobil, hujan, dan lain-lain. 

 

Gambar 2.2. Flying Rig pada Angelina Jolie dalam Film Maleficent 
(http://www.imnotobsessed.com/wp-content/uploads/angelina-jolie-as-maleficent-5.jpg) 
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Cara pembuatan visual effects beragam, dari yang digambar secara manual 

(hand-drawn) hingga digital yang memanfaatkan teknologi komputer (disebut 

pula sebagai Computer-Generated Imagery).  

2.1.1. Computer-Generated Imagery (CGI) 

Finance dan Zwerman (2010) mengutarakan ada dua macam CGI dalam visual 

effects: 2D CGI dan 3D CGI, masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. 

2.1.1.1. 2D CGI 

Sesuai dengan namanya, 2D CGI merupakan gambar yang dihasilkan atau 

dimanipulasi dengan menggunakan teknologi komputer yang memberi 

kesan dua dimensi (Finance dan Zweman, 2010). CGI jenis ini dapat ini 

digerakkan secara horizontal (ke kiri dan kanan), vertikal (atas dan 

bawah),diperbesar atau diperkecil, dan diputar (searah atau berlawanan 

arah jarum jam). Akan tetapi, 2D CGI tidak mampu menghasilkan 

tampilan instan apabila gambar tersebut diputar untuk menunjukkan sisi 

lainnya (seperti misalnya rotasi 360°). Hal ini dikarenakan komputer tidak 

mempunyai informasi tentang bagian yang lain selain bagian yang telah 

digambarkan. Untuk dapat melihat bagian yang lain, visual effects artist 

perlu menggambar sisi tersebut secara satu per satu sebanyak frame yang 

diperlukan.  
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Meskipun kesan kedalaman itu dapat dianggap sebagai 

kekurangan, 2D CGI memiliki karakteristik dasar yang sama dengan 

media penyebaran film animasi. Keduanya sama-sama bersifat dua 

dimensi. Oleh karena itu, 2D CGI mempunyai peran penting dalam dunia 

visual effects 3D animasi, yaitu dalam hal penggabungan seluruh 

komponen film menjadi satu. Selain itu, 2D CGI juga dapat digunakan 

dalam menghasilkan matte paintings, atau partikel seperti air, asap, dan 

api untuk memberi gaya tertentu. 

 

Gambar 2.3. Film Animasi 2D CGI Berjudul Havana Heat 
(http://www.kd-animation.com/video/cgi-2d-animated-short-hd-havana-heat-by-the-mill- 

string-theory-by-the-cgbros) 
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2.1.1.2. 3D CGI 

Berbeda dengan 2D CGI, 3D CGI memungkinkan gambar yang 

dihasilkan memiliki kedalaman. Menurut Finance dan Zwerman (2010), 

ada dua macam kelebihan 3D CGI yang tidak dimiliki oleh 2D CGI berkat 

karakteristik tersebut, yaitu: 

1. Objek 3D CGI mampu menyimpan informasi tentang seluruh sisi 

objek. Hal ini dikarenakan visual effects artist perlu membuat seluruh 

sisi objek terlebih dahulu. Meskipun membutuhkan waktu yang 

cenderung lebih banyak daripada 2D CGI dalam proses pembuatan 

objek, hal ini kemudian akan banyak mempermudah pekerjaan visual 

effects artist yang selanjutnya. 

2. Berkelanjutan dari poin nomor 1, visual effects artist tidak perlu 

memusingkan menggambar satu per satu perubahan sisi objek. Hal ini 

disebabkan informasi mengenai segala sisi objek sudah tersimpan 

dalam komputer. 

  

Gambar 2.4. 3D CGI (Asap) pada Film Animasi 3D Oru Burus 
(http://www.youtube.com/watch?v=Zn4JQ0Y3qUI) 
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2.1.2. Elemen-elemen dalam Visual effects 

2.1.2.1. Particle System 

Particle system adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya 

manipulasi partikel. Partikel yang dimaksud menurut Okun dan Zwerman 

(2010) ialah lokasi dalam sebuah ruang. Karena karakteristik ruang 

bersifat tiga dimensional, partikel terdiri atas posisi. Posisi tersebut 

ditentukan menurut sumbu x (pergerakan ke kiri dan kanan), sumbu y 

(pergerakan ke atas dan bawah), dan sumbu z (pergerakan maju dan 

mundur). Posisi ini seringkali dipersingkat dalam format (x,y,z).  

Dalam proses pembuatan particle system menggunakan 3D CGI, 

pertama-tama partikel ini  akan diberi atribut. Atribut ini bisa beragam, 

dari massa, arah, durasi, dan lain-lain. Atribut ini penting dalam memberi 

efek yang meyakinkan bagi penontonnya. Setelah pemberian atribut 

tersebut, geometri tertentu diaplikasikan pada partikel yang ada untuk 

memberi tekstur pada partikel. Tekstur yang diaplikasikan pada partikel 

berupa apa saja dengan tujuan untuk memperoleh visual yang diinginkan. 

Beane (2012) menekankan bahwa partikel ini bukan dihasilkan, 

melainkan dilahirkan (born). Dengan demikin, partikel memerlukan 

sebuah sumber untuk lahir yang disebut dengan emitter. Selain itu, 

partikel juga dapat dipengaruhi melalui gaya, seperti gravitasi dan arah 

angin. Partikel ini bisa dilahirkan melalui proses interaksi antara dua 
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objek (misalnya interaksi antar dua batu yang mampu menghasilkan 

percikan dan hingga akhirnya menciptakan api) ataupun lahir karena 

karakteristik sebuah objek (seperti misalnya asap yang ada pada 

permukaan gelas berisi air yang panas).  

Particle system digunakan untuk pembuatan apa saja. Visual 

effects ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan api, asap, ataupun dapat 

berguna dalam pembuatan kerumunan hewan (crowd). 

 

Gambar 2.5. Aplikasi Particle System dalam Membuat Asap 
(The Visual Effects Producer: Understanding the Art and Business  

of VFX, 2010) 

Draper (2006) mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan 

partikel asap seperti asap rokok dalam aplikasi 3ds Max, dapat digunakan 

Wind Space Warps yang berfungsi mengarahkan alur asap. Dalam Wind 

Space Warps, tiga komponen terpenting yang perlu diperhatikan ialah 

turbulence (tingkat keacakan bentuk yang akan dibuat), scale 

(mempengaruhi turbulence, apakah akan menjadi semakin mulus atau 

kasar), dan frequency (menentukan berapa kali turbulence akan diulang). 
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Secara keseluruhan diperlukan 3 Wind Space Warp, yaitu: 

1. Wind Space Warp 1 yang untuk membuat asap bergerak dari titik 

lahir menuju ke atas. 

2. Wind Space Warp 2 yang memiliki frequency jauh lebih besar 

daripada Wind Space Warps 1. Karena lebih lemah daripada Wind 

Space Warp 2, Wind Space Warp 1 akan dipengaruhi olehnya dan 

menghasilkan tampilan asap yang acak. 

3. Wind Space Warp 3 yang akan bertugas mengarahkan partikel sesuai 

dengan arah angin setelah kurun waktu tertentu. 

Selain Wind Space Warps, dibutuhkan juga Drag Space Warp yang 

bertugas untuk memperlambat gerakan asap. 

2.1.2.2. Fluids Simulation 

Sejenis dengan particle system, fluid simulation juga menghitung 

perubahan partikel. Hanya saja, fluid simulation, berguna untuk 

menghitung pergerakan fluid. Perlu dicatat bahwa fluid yang dimaksud 

dalam konteks ini tidak terbatas hanya pada objek yang meiliki 

karakteristik seperti cairan. Fluid simulation juga dapat digunakan dalam 

simulasi partikel seperti asap dan api (Beane, 2012). 
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Gambar 2.6. Fluid Simulation 
(http://1.bp.blogspot.com/-8XySeSyPdnM/T6-GydH2EjI/AAAAAAAAJOk/XZPN9

cSS_DE/s1600/2.jpg) 

Menurut Bridson dan Muller-Fischer (2007), pergerakan fluid 

diatur oleh persamaan Navier-Stokes. Persamaan ini ditulis sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.7. Persamaan Navier-Stokes 
(Fluid Simulation, 2007) 

Berdasarkan persamaan tersebut, Harris (2004) menyebutkan 

bahwa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam fluid 

simulation adalah sebagai berikut: 

1. advection yang menentukan kecepatan sebuah fluid dan mengatur 

arah mengalirnya,  
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2. pressure, yaitu besarnya tekanan yang diaplikasikan pada fluid dalam 

area tertentu,  

3. diffusion,  yang di dalamnya membahas mengenai viscosity, sebuah 

elemen yang menentukan seberapa kental sebuah fluid,dan 

4. external force,  percepatan yang terjadi karena adanya pengaruh 

gaya dari luar. 

Dalam kasus-kasus tertentu, tingkat kekentalan sebuah fluid 

terbukti sangat penting. Seperti misalnya dalam hal meyakinkan 

penontonnya tentang apa yang mereka lihat adalah madu dan bukan air 

semata. Akan tetapi, seringkali viscosity dihilangkan dengan alasan bahwa 

seringkali sejumlah error yang dihasilkan dalam fluids simulation berasal 

dari variable viscosity. Oleh karena itu, seringkali persamaan 

Navier-Stokes disederhanakan menjadi berikut: 

 

Gambar 2.8. Persamaan Euler 
(Fluid Simulation, 2007) 

Persamaan ini kemudian dikenal dengan persamaan Euler.   
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Simulasi fluid dapat dicapai melalui beberapa cara, salah satunya 

adalah kerja sama antara aplikasi 3ds Max dan RealFlow. Sebagai contoh, 

apabila ingin membuat adegan menuangkan cairan dari sebuah gelas kaca 

ke gelas plastik, pertama-tama perlu dilakukan export scene yang 

mengandung gelas kaca dan gelas plastik ke aplikasi RealFlow. Kemudian, 

di RealFlow dapat dibuat gerakan fluid melalui simulasi partikel. Setelah 

itu, perlu ditentukan material yang ingin diaplikasikan untuk fluid 

tersebut. 

2.1.2.3. Hair and Fur 

Beane (2012) mengungkapkan bahwa hair and fur adalah sistem yang 

mampu menghasilkan sekaligus menganimasikan rambut dalam jumlah 

banyak menggunakan perangkat komputer. Hal ini mampu menghemat 

waktu animator, terutama untuk kasus di mana perlu menganimasi hewan 

yang seluruh badannya berambut. Dengan demikian, animator tidak perlu 

menganimasikan rambut helai demi helai.  

 
Gambar 2.9. Hair and Fur pada Kepala 3D 

(3D Animation Essentials, 2012) 
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2.1.2.4. Dynamics 

Dynamics adalah jenis simulasi yang memungkinkan objek yang 

diaplikasikan memiliki karakteristik seperti halnya objek di dunia nyata. 

Selain itu, komputer akan memperkirakan pergerakan yang akan terjadi 

pada objek yang diaplikasikan dynamics (Okun & Zwerman, 2010). 

Beane (2012) menyatakan bahwa karakteristik yang digunakan dalam 

dynamics adalah massa, kecepatan, dan tabrakan. Dynamics seringkali 

digunakan dalam animasi tabrakan antara dua objek atau lebih dan 

penghancuran objek. 

2.1.2.5. Soft Bodies 

Soft bodies (disebut juga dengan Cloth Dynamics) merupakan sebuah 

sistem yang mampu memperkirakan perubahan yang akan terjadi pada 

sebuah objek apabila dibenturkan dengan objek lain. Visual effects jenis 

ini kerap kali digunakan dalam menganimasikan kain, otot, dan 

permukaan yang memiliki karakteristik seperti fluid (Beane, 2012). 

 
Gambar 2.10. Soft Bodies (Cloth Dynamics) 

(http://www.gris.uni-tuebingen.de/people/staff/thomasze/images/scene1.jpg) 
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2.1.2.6. Compositing 

Compositing termasuk dalam adegan pascaproduksi dalam proses 

penghasilan sebuah visual effects. Kegiatan yang dilakukan dalam 

compositing adalah menggabungkan seluruh lapisan (layer) yang telah 

dibuat melalui proses rendering. Jumlah layer yang perlu digabungkan 

beragam. Tugas terbesar yang perlu dilakukan oleh visual effects artist 

ialah mengusahakan agar semua elemen tersebut menyatu dengan baik 

(Finance dan Zwerman, 2010). 

Sebelum ada teknik compositing, dalam dunia animasi, semua 

komponen gambar, baik karakter maupun background digambar dalam 

lapisan kertas yang sama. Pada saat itu, setiap perubahan yang ingin 

ditampilkan dalam film dibuat dengan cara menggambar satu per satu 

proses perubahannya dalam berlembar-lembar kertas. Salah satu contohnya 

adalah film Gertie the Dinosaur yang dibuat oleh Winsor McCay pada 

tahun 1914.  

Kemudian mulailah dikenal teknik yang memisahkan antara objek 

yang bergerak dengan yang cenderung diam dalam animasi. Sistem ini 

menggunakan sejenis lapisan yang dikenal sebagai cel. Alhasil, 

background hanya perlu dibuat sekali dan memaksimalkan proses 

pembuatan film. Kedua lapisan ini kemudian ditumpuk sehingga terlihat 

menyatu dalam film.  
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Kelemahan dari teknik penumpukan cel ini adalah tidak mampu 

menunjukkan unsur kedalaman/ depth of field. Alhasil, sebuah film akan 

cenderung terasa rata. Dalam dunia nyata, elemen-elemen yang terletak 

dekat dengan objek yang difokuskan akan tampak lebih jelas, sementara 

objek yang berada dalam radius yang lebih jauh akan tampak lebih kabur.  

Teknik ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Disney 

dengan membuat sebuah multiplane camera. Multiplane camera 

merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sejumlah cel tertata 

secara vertikal dengan jarak tertentu di antaranya dan sebuah kamera yang 

diletakkan di bagian paling atasnya. Setiap lapisan cel juga diberi lampu 

untuk memberi efek cahaya yang khusus. Tatatan ini dibuat dengan tujuan 

untuk membantu memberi esensi kabur pada objek-objek yang luar area 

fokus kamera. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memungkinkan setiap cel 

dengan otodidak bergerak secara horizontal.  

 

Gambar 2.11. Multiplane Camera 
(Special Effects: The History and Technique, 2007) 
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Seiring dengan perkembangan waktu, teknologi mulai semakin 

maju dan komputer mulai diaplikasikan dalam proses pembuatan film. 

Pada tahun 1986, dibuatlah CAPS (Computer Animation Production 

System). CAPS mampu menggabungkan kumpulan lapisan (yang dikenal 

sebagai layer) menjadi satu layaknya fungsi sebuah multiplane camera. 

Penggunaan aplikasi komputer untuk melakukan proses compositing kini 

semakin umum digunakan untuk pembuatan film animasi maupun 

live-action. (Rickitt, 2007). Salah satunya adalah film animasi The Croods. 

Pada video proses pembuatannya, dijelaskan proses compositing yang 

menggabungkan sejumlah layer elemen partikel asap yang sudah dirender 

sebelumnya. 

 

Gambar 2.12. Compositing Asap dalam Film The Croods 
(http://www.youtube.com/watch?v=kA60CpZY4JI) 

Dalam compositing menggunakan program After Effects, dikenal 

sejumlah blending modes yang dapat diaplikasikan untuk memperkaya 

memperkaya suatu hasil karya. Menurut Christiansen (2009), dari 36 
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mode yang ada pada After Effects CS4, ia merekomendasikan Add dan 

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

Modes, Stencil, Silhouette dan Preserve Transparency, dan Luminescent 

Premultiply. 

1. Add dan Screen  

Keduanya berguna untuk membuat gambar yang diaplikasikan 

(disebut foreground) menjadi lebih terang. Tidak hanya itu, mode ini 

membuat pixel (unsur terkecil sebuah gambar) berwarna gelap 

menjadi transparan. Semakin hitam sebuah pixel, semakin 

transparan hasil akhirnya. Perbedaan utamanya adalah hasil yang 

menggunakan screen akan tampak lebih redup daripada add. Add 

cenderung digunakan untuk cuplikan ledakan dan api, sementara 

screen lebih dipakai untuk kilauan cahaya. 

 

Gambar 2.13. Perbandingan antara Blending Mode Add, 
Screen, dan Versi Normal 

(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 
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2. Multiply 

Disebut sebagai kebalikan dari mode screen, multiply menggelapkan 

area yang gelap dan tidak mempengaruhi warna-warna yang terang. 

Multiply cocok untuk memberi kesan tekstur dan bayangan. 

 

Gambar 2.14. Perbandingan antara Blending Mode Multiply, 
dan Versi Normal 

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

3. Overlay dan Light Modes 

Overlay mengaplikasikan mode screen dan multiply yang ditentukan 

berdasarkan pixel dari layer di belakangnya. Untuk yang berwarna 

di antara kadar 50% keabuan dan putih murni, ia akan menggunakan 

screen dan mengaplikasikan multiply untuk yang warnanya di antara 

kadar 50% keabuan dan hitam murni. Dalam After Effects, dikenal 

pula mode hard light yang berfungsi berbanding terbalik dengan 

overlay. 
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Gambar 2.15. Perbandingan antara Blending Mode Overlay, 

Hard Light, dan Versi Normal 
(After Effects CS4: Visual Effects and Compositing, 2009) 

4. Difference 

Mode difference berguna untuk membalikkan antara warna yang 

terdapat pada background dan foreground. Difference dapat sangat 

berguna dalam menyejajarkan dua layer yang tampak hampir sama. 

Hal ini dikarenakan apabila posisi keduanya pas, semua pixel dari 

elemen visual akan menjadi hitam. 

 

Gambar 2.16. Perbandingan antara Blending Mode Difference 
dan Versi Normal 

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

 
5. HSB dan Color Modes 

Hue, Saturation, dan Brightness akan menggabungkan salah satu 
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atribut (tergantung yang dipilih) foreground dengan dua atribut 

lainnya dari background. Sementara itu, mode color akan 

mengambil hue dan saturation pada foreground kemudian 

menggunakan brightness dari background. 

6. Stencil, Silhouette dan Preserve Transparency 

Blending mode stencil dan silhouette hanya menggunakan tingkat 

transparansi (disebut juga dengan alpha channel) atau tingkat 

kecerahan sebuah komposisi. Stencil akan membuat pixel berwarna 

terang menjadi tidak transparan. Sementara itu, objek yang dijadikan 

tidak transparan pada silhouette adalah pixel gelap. Hal ini dapat 

dicapai dengan menjadikan alpha channel atau brightness sebagai 

sebuah mask. Berdasarkan Adobe After Effects CS5 Classroom in a 

Book (2010, hlm. 192), mask adalah sebuah garis yang dipakai 

untuk mengubah efek layer. Mask itu kemudian menjadi sebuah 

matte yang berfungsi untuk menyembunyikan elemen-elemen 

gambar tertentu.  

7. Luminescent Premultiply 

Luminescent premultiply menghilangkan mode multiply yang dari 

awal sudah ada pada foreground (atau premultiplication). Mode ini 

cocok dalam memasukkan foreground berupa gambar yang sudah 

memiliki alpha channel dengan latar berwarna hitam. 
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2.2. Nonphotorealistic Rendering (NPR) 

Menurut Durand (dalam Nienhaus, 2005), nonphotorealism rendering 

(selanjutnya disingkat menjadi NPR) adalah sebuah gaya render yang tidak 

bertujuan untuk meniru fotografi dan tidak berusaha untuk mencapai tampilan 

yang akurat. NPR berkebalikan dengan photorealistic rendering yang 

menampilkan sebuah objek sebagaimana layaknya di kehidupan nyata 

(Rachavachary, 2005). Karena tidak bertujuan untuk membuat sebuah objek 

terlihat seperti bentuk nyatanya, Finklestein menyatakan bahwa NPR cenderung 

memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah (2005). Gooch (seperti diutip 

Kratt, 2014) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama yang ingin dicapai 

melalui NPR adalah menekankan dan melebih-lebihkan fitur sebuah objek. 

Dalam sejarah, sudah tercatat sejumlah gaya yang telah dieksplorasi 

dalam dunia NPR. Pada awalnya, tujuan penggunaan NPR adalah untuk 

menampilkan bahwa objek hasil rendering adalah seakan-akan hasil gambar/ 

lukisan seseorang. Contoh-contohnya ialah teknik pen & ink, watercolor, 

technical illustration, dan paint. 
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Gambar 2.17. Teknik Technical Illustration, Pen & Ink, 
Watercolor, dan Paint 

(Part I: Non-photorealistic Rendering, 2005) 

Seiring dengan perkembangan waktu, manfaat NPR mulai beralih, dari 

yang bertujuan untuk membuat sebuah objek seakan-akan dibuat hand-drawn, 

menuju bertujuan untuk menghasilkan gambar yang sulit atau bahkan tidak 

mungkin dibuat secara hand-drawn. 

 

Gambar 2. 18. Teknik NPR yang Sulit Dibuat Hand-drawn 
(Part I: Non-photorealistic Rendering, 2005) 
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Menurut Finklestein (2005), NPR memiliki sejumlah kelebihan 

dibandingkan dengan photorealistic rendering, antara lain: 

1. Karena karakteristiknya yang tidak bertujuan untuk membuat objek 

tampak nyata, NPR dapat dijadikan sebagai media komunikasi untuk 

mengungkapkan adegan yang bersifat imajinatif. Dengan demikian, NPR 

cocok sekali untuk film-film yang mengandung unsur fantasi. Hal ini juga 

dapat menjadi nilai tambah tersendiri apabila film ini ditargetkan untuk 

golongan anak-anak. 

2. Lebih kaya secara emosional. Oleh karena itu, NPR dapat mengarahkan 

penonton untuk lebih memfokuskan tentang alur cerita daripada 

bagaimana tampilan sebuah objek. 

3. Membuat penontonnya untuk lebih fokus pada objek-objek tertentu. 

Berkat gayanya yang khusus, NPR dapat menunjukkan bahwa akan ada 

sesuatu  yang terjadi pada objek tersebut sehingga penonton tidak akan 

memperhatikan apa-apa selain objek tersebut.  

Connor (2010) mengungkapkan bahwa dalam aplikasi 3ds Max, NPR 

dapat dicapai dengan menggunakan metode material override, ambient occlusion, 

dan contour rendering. 
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2.2.1. Material Override 

Material override akan menyamakan seluruh material yang ada pada scene 

menjadi satu material saja. Material jenis ini dapat diatur menjadi Multi/ 

Sub-Object (MSO) sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengubah 

material yang akan tampak pada objek dengan menggunakan ID yang berbeda. 

Penggunaan teknik ini ideal untuk digunakan dalam NPR. Meskipun demikian, 

kekurangan dari teknik material override adalah adanya kemungkinan 

penggunanya perlu mengaplikasikan modifier material untuk dapat menggunakan 

sistem ID pada objek.  

 
Gambar 2.19. Material Override Melalui Penggunaan MSO 

(Mastering mental ray, 2010) 

2.2.2. Ambient Occlusion 

Pengaplikasian Ambient Occlusion (AO) pada sebuah objek akan membuat 

bagian yang terkena bayangan menjadi lebih gelap. AO memberikan solusi yang 

cepat nan mudah dalam menghasilkan tampilan hitam putih (grayscale) sebuah 

scene dan menggelapkan area-area seperti retak dan sudut-sudut objek. Sistem ini 
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dapat diakses melalui setting Arch & Design. Untuk menghasilkan tampilan 

seperti sebuah gambar daripada hanya versi grayscale dari suatu objek, Self 

Illumination (Glow) yang terdapat pada Arch & Design juga dapat diaplikasikan. 

 

Gambar 2.20. Objek yang Diberi Ambient Occlusion 
(Mastering mental ray, 2010) 

2.2.3. Contour Rendering 

Contour rendering akan memberi hasil efek garis-garis pada bentuk objek. 

Teknik ini akan menghasilkan objek tampak lebih seperti hasil gambar sehingga 

mudah dimengerti oleh penontonnya. Kelemahan utama dari teknik ini adalah 

hanya memiliki satu parameter ketebalan contour, sehingga semua garis pada 

objek-objek yang diaplikasikan contour rendering memiliki tingkat ketebalan 

yang sama. 
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Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menggunakan teknik ini adalah 

diperlukan material yang mendukung contour, seperti Arch & design. Setelah itu, 

perlu juga memilih contour shader pada map slot contour.  

 

Gambar 2.21. Objek yang Diberi Ambient Occlusion dan Contour Rendering 
(Mastering mental ray, 2010) 
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