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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Proyek yang akan dibuat oleh penulis adalah sebuah film animasi pendek 3D 

berjudul Hamburger. Film ini akan memiliki style Nonphotorealistic Rendering 

(NPR). Ada tiga macam efek yang akan menjadi bahan bahasan penulis pada 

tugas akhir ini, yaitu visual effects asap saat daging sapi dimasak, visual effect 

susu sapi yang dituang dan mengalir melalui pipa saat diproses menjadi keju, dan 

visual effect orang menabrak kaca. Ketiga macam efek ini kemudian akan 

memiliki tampilan akhir berupa style NPR. 

3.1.1. Sinopsis 

Neel adalah seorang pengantar makanan di sebuah restoran pizza. Ketika sudah 

saatnya istirahat, ia mengendarai sepeda motor untuk makan siang di sebuah 

restoran hamburger. Neel belum pernah mencicipi hamburger sebelumnya 

sehingga ia sangat penasaran mengenai bagaimana rasanya. Ia pun memasuki 

restoran dan memesan hamburger melalui sebuah vending machine.  

 Saat duduk, ia mulai membayangkan bagaimana sebuah hamburger dibuat. 

Neel pun mulai hanyut dalam imajinasinya. Akan tetapi, proses pembuatan 

hamburger sangat kejam dan menakutkan. Ketakutan, Neel tersadar dari 

imajinasinya dan melihat ada pelanggan yang akhirnya menabrak kaca akibat 
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makan hamburger terlalu banyak. Neel akhirnya memutuskan untuk tidak 

memakan hamburger dan kabur dari restoran tersebut. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam pengerjaan film animasi Hamburger, proyek ini dibuat oleh sebuah 

kelompok yang terdiri dari enam orang. Penulis bekerja sebagai Visual Effects 

Artist yang bertugas untuk mendesain tampilan visual effects yang akan tampil 

dalam film Hamburger.  

3.2. Penelitian Referensi 

Untuk membuat visual effects yang tepat untuk film Hamburger, penulis 

memutuskan untuk mengobservasi sejumlah referensi dan juga melakukan 

beberapa eksperimen untuk mencapai tampilan yang diinginkan. Tidak hanya itu, 

penulis juga mengamati video tutorial untuk mencapai sebuah visual effects.  

Dalam mengobservasi, penulis mengamati seperti apa visual sebuah 

cairan dan asap dalam dunia nyata, baik dalam gaya animasinya ataupun hal 

tampilan seperti materialnya. Sementara untuk tampilan orang yang menabrak 

kaca, karena ini mustahil terjadi di dunia nyata, penulis mengamati pergerakan 

sebuah splat ball yang jatuh menabrak sebuah permukaan. Alasan pemilihan splat 

ball sebagai referensi adalah karena animasinya serupa dengan yang diinginkan 

penulis.  
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3.2.1. Susu 

Referensi yang digunakan oleh penulis adalah video Pouring Milk in Slow 

Motion. Dua hal yang diperhatikan ialah karakteristik susu pada saat dituang dan 

mengalami kontak dengan gelas serta warna khas susu. Apabila dilihat, susu 

memiliki kekentalan yang kadarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

benda cair seperti air. Selain itu, penulis juga mengamati bahwa wadah, yang 

merupakan faktor eksternal dalam penuangan susu ini adalah gelas yang licin. 

Hal ini membuat pergerakan susu menjadi halus. 

Selain itu, layaknya sebuah benda cair, ketika objek ini berkontak dengan 

benda keras ia akan menyebar dan mengisi permukaan benda. Hal ini ditunjukkan 

pada 00:05 di mana susu mengalami kontak dengan gelas lalu kemudian 

menyebar dan mengisi permukaan gelas. Meskipun demikian, susu tidak 

memecah menjadi partikel susu yang lebih kecil. Untuk secara visual, ia 

berwarna solid putih dengan sedikit unsur kekuningan.  

 
Gambar 3.1. Footage Susu yang Dituang 
(www.youtube.com/watch?v=fvp394mnAik) 
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Tabel 3.1. Pengamatan Referensi Susu yang Dituang 

Waktu Gambar Keterangan 

0:00:00:10 

 

Susu yang baru dituang 
tampak terberat pada bagian 
ujungnya. Tampak bentuk 
yang dihasilkan menyerupai 
sebuah tetesan. 

0:00:00:14 

 

Ketika mengalami kontak 
dengan gelas, susu mulai 
menyebar dengan bentuk 
melingkar 

0:00:00:19 

 

Tampak susu semakin 
menyebar, hal ini juga 
dipengaruhi oleh perubahan 
arah susu berasal. 

0:00:01:04 

 

Gerakan susu dimulai dari 
pantulan ke arah atas. Hal ini 
menunjukkan adanya gaya 
yang terdapat pada susu yang 
mengalir. 

0:00:01:10 

 

Sebagian susu yang 
sebelumnya bergerak ke atas 
mulai mengalir ke arah bawah 
akibat pengaruh gaya 
gravitasi. 

Aplikasi Visual..., Patricia, FSD UMN, 2015



 

34 

 

0:00:05:22 

 

Gerakan susu mengikuti pola 
naik-turun. Susu mulai 
mengikuti bentuk gelas yang 
menjadi wadahnya. Gelas 
adalah faktor eksternal dalam 
proses penuangan susu. 

3.2.2. Makanan yang Dimasak 

Makanan akan memunculkan sebuah asap (smoke) ketika dimasak untuk 

menunjukkan betapa panasnya makanan tersebut. Penulis menemukan sejumlah 

video yang menjadi referensi penulis untuk membuat asap pada daging yang 

dimasak.  

Kelompok referensi pertama yang penulis amati adalah video How to 

Grill Burgers - Weber Grill Knowledge dan The Art of Grilling- How to Grill a 

Burger. Kedua video ini penulis gunakan sebagai referensi untuk mengamati dari 

mana asap berasal dan bagaimana proses pergerakannya di lapangan terbuka. 

Dari hasil observasi, penulis mengamati bahwa asal asap tidak berasal dari bagian 

atas permukaan daging, melainkan ia berasal dari sekeliling bagian terluar dari 

daging. Pergerakan asap agak cepat dengan arah ke atas dan gerakan yang agak 

acak. Untuk memperdalam pengamatan, penulis melakukan studi lebih lanjut 

terhadap pergerakan asap. Menurut Blonder (2014), pergerakan ini disebabkan 

oleh thermophoresis. Thermophoresis disebabkan oleh dorongan molekul gas 

panas yang lebih besar daripada molekul dingin, mengakibatkan sebuah partikel 

bergerak dari permukaan panas ke yang lebih dingin. Untuk warna, asap 

berwarna abu-abu ke arah putih dan memiliki kadar transparansi. 
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Gambar 3.2. Asap yang Berasal dari Sekeliling Daging  

(https://www.youtube.com/watch?v=W0jVkPYQjEo) 

Tabel 3.2. Pengamatan Daging yang Dimasak 

Waktu Gambar Keterangan 

0:00:01:28 

 

Daging baru 
saja diletakkan 
di atas 
panggangan. 
Asap belum 
terbentuk. 

0:00:02:01 

 

Asap mulai 
bergerak naik. 
Arahnya mulai 
membelok 
mendekati titik 
pusat daging. 
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0:00:02:03 

 

Asap mulai 
kembali 
bergerak 
menjauhi titik 
pusat daging. 

0:00:02:06 

 

Gerakan asap 
kembali 
mengarah ke 
titik pusat 
daging. 

Kelompok referensi kedua yang penulis amati adalah film pendek Feast. 

Video tidak secara langsung menampilkan makanan yang sedang dimasak, tetapi 

makanan yang baru saja dimasak. Meskipun demikian, yang penulis ingin amati 

bukan animasinya, melainkan tampilannya. Hal ini disebabkan oleh film Feast ini 

memiliki style yang tampilannya ingin penulis capai, yaitu Nonphotorealistic 

rendering (NPR). Dengan gaya ini, asap ditampilkan sebagai unsur yang 

berwarna putih dan memiliki kadar transparansi yang meningkat seiring dengan 

waktu. 
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Gambar 3.3. Asap pada Kentang dalam Film Animasi Feast 

(www.youtube.com/watch?v=qbAYLAbhyxc) 

3.2.3. Badan Menabrak Permukaan  

Dalam dunia nyata, orang tidak mungkin tiba-tiba menabrak sebuah permukaan, 

menjadi pipih, dan menempel di permukaan tersebut. Video wall splat menjadi 

bukti referensi bahwa membuat orang memipih ketika menabrak permukaan 

keras adalah sesuatu yang mustahil. 

Tabel 3.3. Pengamatan Orang Menabrak Dinding 

Waktu Gambar Keterangan 

0:00:03:12 

 

Orang berlari cepat ke 
arah dinding. 
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0:00:03:26 

 

Orang tersebut menabrak 
dinding. Tidak 
mengalami perubahan 
bentuk. 

Karena hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, penulis 

mengamati video mengenai splat ball berjudul Splat Pig – Slow Motion. Video 

ini akan menjadi referensi utama penulis dalam mengamati animasi perubahan 

bentuk sebuah benda. Splat ball adalah sebuah bola yang apabila dibanting ke 

sebuah permukaan yang keras akan menyebar (splat).  

Apabila diperhatikan pada detik 00:02 – 00:03, saat splat ball berkontak 

dengan lantai, bola tersebut mulai menyebar dengan bentuk melingkar. Meskipun 

setelah splat ball kembali ke bentuk semula, penulis hanya akan memperhatikan 

momen pada saat bola jatuh dan hingga menyebar ketika mengalam kontak 

dengan permukaan yang solid. 

 

Gambar 3.4. Splat Ball yang Dibanting 
(https://www.youtube.com/watch?v=qi2m4V21bw4) 
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Dalam video kedua yang merupakan iklan animasi Nickelodeon, tampak 

bahwa setelah labu berubah menjadi bentuk splat, tampak ia membesar untuk 

beberapa saat lalu kemudian mengecil sedikit untuk memberi kesan pantulan.  

 

Gambar 3.5. Labu yang Dibanting Menjadi Logo Nickelodeon 
(http://www.youtube.com/watch?v=MqiFGoawkGI) 

Tabel 3.4. Pengamatan Perubahan Bentuk Labu 

Waktu Gambar Keterangan 

0:00:01:10 

 

Labu sedang 
bersiap-siap  
untuk menabrak layar 
hitam di belakang. 

0:00:01:12 

 

Labu bergerak cepat 
ke arah layar di 
belakang. 

0:00:01:13 

 

Dalam jeda 1 frame, 
labu berubah 
menjadi logo 
Nickelodeon yang 
berbentuk sebuah 
splat. 
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0:00:02:00 

 

Logo Nickelodeon 
memantul ke arah 
depan dan menjadi 
lebih besar. 

0:00:02:04 

 

Lodo Nickelodeon 
kembali mengecil. 

 

3.3. Hasil Eksperimen 

Setelah mengamati sejumlah referensi, metode eksperimen pun dilakukan, di 

mana penulis mencoba beberapa macam simulasi untuk mencapai tampilan yang 

paling cocok untuk film Hamburger.  

3.3.1. Visual Effects Susu 

Setelah mengamati video referensi yang ada, penulis membuat sketsa untuk 

menjadi patokan penulis dalam membuat simulasi susu pada film Hamburger.  

Dengan gaya NPR, susu akan terlihat halus tanpa banyak detail dan mulai 

mengisi permukaan tabung. Visual effects untuk susu akan menggunakan 

gabungan software RealFlow dan 3ds Max. RealFlow digunakan untuk 

mensimulasikan susu. Sedangkan pengaturan material susu akan diatur 

menggunakan aplikasi Autodesk 3ds Max. 
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Gambar 3.6. Sketsa Simulasi Susu 

Dalam mensimulasikan susu yang mengalir, penulis mencoba mengubah 

sejumlah parameter. Parameter yang pertama penulis atur ialah Density untuk 

menentukan massa jenis sebuah cairan. Menurut NL Team (2010), kadar massa 

jenis pada susu adalah sekitar 1.030 kg/m3. Oleh karena itu, penulis menetapkan 

angkanya menjadi 1.030 kg/m3. Karena susu yang dibuat akan dibuat 

seakan-akan melalui pipa lalu mengalir ke bawah, penulis meletakkan arah panah 

emitter ke awah bawah. Penulis juga menyertakan Daemon Gravity untuk 

membuat gerakan susu mengikuti hukum gravitasi. 

Dalam eksperimen ini, penulis mencoba menentukan besar parameter 

Viscosity berdasarkan kadar yang diungkapkan oleh Schlick (2014), yaitu 0,002 
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Pa s. Akan tetapi hasil yang diberikan adalah susu yang menggumpal-gumpal dan 

memecah-mecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Hal ini tidak sesuai 

dengan referensi dan juga gambaran yang diinginkan penulis. Tampilan yang 

diinginkan tercapai saat kadar Viscosity ditingkatkan. 

 

Gambar 3.7. Perbandingan Viscosity 

Parameter yang juga perlu diatur untuk memberi bentuk terhadap gerakan 

sebuah fluid ialah Surface Tension. Apabila Surface Tension terlalu kecil, bahkan 

0, fluid yang dihasilkan tampak terpisah dan terdiri dari gumpalan-gumpalan 

berbentuk silinder. 

 

Gambar 3.8. Perbandingan Surface Tension 
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Int Pressure dan Ext Pressure juga merupakan parameter yang penting. 

Dalam mensimulasukan susu, penting bahwa besar Ext Pressure tidak boleh lebih 

besar daripada besar Int Pressure karena akan membuat fluid tampak terpaksa 

mengumpul kembali dan memberi kesan gerakan animasi yang tersendat-sendat. 

NL Team (2014) yang menyatakan bahwa Ext Pressure yang besar akan membuat 

fluid cenderung menekan dan menahan kemampuan fluid untuk menyebar. Di lain 

hal, Int Pressure adalah parameter yang bertugas untuk mengatur membantu 

mengisi sebuah ruangan. Karena benda yang menjadi wadah untuk simulasi susu 

pada aslinya juga berbahan kaca yang licin, penulis ingin membuat pergerakan 

susu juga halus. Untuk mewujudkan pergerakan yang halus itu, penulis mengatur 

kedua parameter tersebut. 

Setelah puas dengan simulasi susu yang dituang, penulis mengekspor 

hasil simulasi dari Realflow. Pengaturan material susu akan dilakukan 

menggunakan aplikasi Autodesk 3ds Max. Karena tampilan akhir yang 

diinginkan dalam film Hamburger adalah Nonphotorealistic Rendering (NPR), 

penulis mencoba beberapa alternatif yang memberi kesan tersebut. Alternatif 

yang antara lain:  Self Illumination pada Default Scanline Renderer,  Arch & 

Design dalam mental ray, dan Pencil+ pada Default Scanline Renderer. 

3.3.1.1. Self Illumination  

Pertama-tama penulis mencoba untuk hanya menggunakan default 

scanline renderer dan mengatur kadar self illumination. Penulis membuat 
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kadar self illumination karena apabila hanya diberi warna putih pada 

bagian diffuse, tampilan susu akan tampil cenderung keabuan walaupun 

sudah diberi cahaya.  

Meskipun demikian, penulis memberi angka di antara 0 dan 100 

karena apabila terlalu dekat ke angka 0, hasilnya akan sama saja dengan 

tidak memberi self illumination. Apabila terlalu dekat ke arah 100, warna 

putih akan terlalu terpancar keras pada susu dan tidak member kesan 

bayangan. 

 
Gambar 3.9. Aplikasi Material Self-Illumination pada Simulasi Susu 

Tampilan akhir yang diperoleh menggunakan teknik ini menurut 

penulis masih terkesan realistis karena gradasi terang ke gelap yang 

dihasilkan berkat pengaruh cahaya masih terlalu halus. Alhasil, kesan 

NPR belum terlalu tercapai. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk 

memberi efek posterize dalam aplikasi Adobe After Effects. Setelah 

mengaplikasikan posterize, kesan NPR semakin terasa. 
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Gambar 3.10. Efek Posterize pada After Effects 

 

 
Gambar 3.11. Penambahan Posterize pada Material Self-Illumination 

 
3.3.1.2. Arch & Design 

Untuk renderer Mental Ray, penulis menggunakan Arch & Design, 

penulis menghasilkan dua macam tampilan yang berbeda. Yang pertama 

dicapai melalui pengaturan falloff pada Self-Illumination. Warna hitam 

pada falloff diganti menjadi keabu-abuan. Karena gelap terang warna susu 

ditentukan berdasarkan arah cahaya, Falloff Type diubah menjadi Shadow/ 

Light. 

Agar tampilan akhirnya bisa bergaya NPR, grafik Mix Curve juga 

penulis ubah menjadi bentuk tangga untuk membuat perubahan warna 

gelap ke terang menjadi semakin drastis. Ahasil, warna yang ditampilkan 

akan terbagi menjadi empat macam warna. Karena susu tidak 

memantulkan cahaya, tingkat reflektivitasnya perlu diturunkan pula. 
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Gambar 3.12. Pengaturan Mix Curve 

 

 

Gambar 3.13. Aplikasi Material Arch & Design 1 pada Simulasi Susu 
 

Selain tampilan di atas, gaya NPR yang dapat dicapai dengan Arch 

and Design adalah dengan menambahkan Checker pada setting abu-abu 

Falloff. Kemudian pada Checker Parameters, penulis memberikan 

Composite dengan blending mode Multiply. 

 

Gambar 3.14. Aplikasi Composite 
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Gambar 3.15. Aplikasi Material Arch & Design 2 pada Simulasi Susu 
 

3.3.1.3. Pencil+ 

Dengan Default Scanline Renderer, tampilan NPR juga dapat dicapai 

dengan menggunakan plug-in PSoft Pencil+. Kerja Pencil+ layaknya 

seperti sistem Falloff pada mental ray. Akan tetapi, Pencil+ lebih fleksibel 

dalam penentuan karena memungkinkan penulis dalam menentukan 

warna-warna di antara warna paling terang dan gelapnya. Selain itu, 

Pencil+ juga dapat membuat tampilan perubahan warna dari gelap ke 

terang secara halus (menggunakan gradasi) ataupun secara kasar. Dalam 

kasus susu, penulis membuat ada empat macam tingkatan warna dengan 

perubahan warna yang kasar antar tingkatan. Akan tetapi, ada satu 

tingkatan yang memberi perubahan warna yang tampak lebih halus. 

Penulis membuat warna tergelapnya paling kecil karena ingin tampilan 

susu mayoritas berwarna putih.  
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Pada awalnya penulis membuat susu berwarna putih dengan 

sedikit unsur abu-abu. Warna ini diaplikasikan pada kedua material di atas. 

Akan tetapi, setelah melakukan observasi kembali terhadap warna susu 

pada umumnya, penulis menyadari bahwa warna susu umumnya berwarna 

putih kekuningan. Oleh karena itu, pada Pencil+, penulis mengubah warna 

susu menjadi lebih kekuningan. Meskipun demikian, dalam setting warna 

pada Pencil+ perlu dibuat warna kecoklatan untuk menghasilkan warna 

susu putih kekuningan. 

 

Gambar 3.16. Pengaturan Warna pada Pencil+ 

Penulis juga menambahkan outline untuk menambah kesan NPR.  

Outline ini dicapai dengan menambah efek Pencil+ Line pada 

Effects. Penulis menetapkan warna putih sebagai warna outline karena 

warna ini adalah yang paling cocok untuk susu yang berwarna putih 

kekuningan. 
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Gambar 3.17. Pemberian Pencil+ Line untuk Memberi Outline 

 

 

Gambar 3.18. Aplikasi Material Pencil+ pada Simulasi Susu 

3.3.2. Visual Effects Asap 

Elemen asap akan ada pada saat daging sapi dimasak dengan alat pemanggang. 

Asap ini diaplikasikan dengan tujuan memberi informasi bahwa daging 

hamburger sedang dimasak.  Dalam mengaplikasikan asap untuk daging yang 

sedang dimasak, penulis perlu membayangkan pertama-tama visual asap yang 

muncul pada daging. Hal ini dicapai dengan membuat sebuah sketsa terlebih 

dahulu.  
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Gambar 3.19. Sketsa Asap 

Mengacu pada referensi-referensi yang sebelumnya telah diamati, penulis 

memutuskan untuk membuat asap yang akan muncul di atas permukaan daging. 

Alasan pembuatan keputusan ini berdasarkan pemikiran bahwa film ini bergaya 

Nonphotorealistic Rendering, di mana salah satu ciri khasnya adalah ia memiliki 

kompleksitas yang rendah sehingga ia tampak lebih sederhana/ simple 

(Finklestein, 2005). Apabila mengikuti referensi dunia nyata yang asapnya 

berasal dari sekitar bagian terluar dari daging, maka jumlah asap yang harus 

dihasilkan semakin banyak dan akan menyebabkan unsur kesederhanaannya 

(simplicity) hilang. Penulis memutuskan untuk memanfaatkan referensi dunia 

nyata sebagai acuan untuk gerakan animasinya. Asap ini akan bergerak acak dan 
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cepat ke arah atas menuju keluar oven melalui lubang ventilasi. Seiring dengan 

pergerakannya ke luar, gerakannya akan semakin tenang dan warna asap akan 

memudar dan menghilang. Untuk tampilan material asap, penulis membuatnya 

sesuai dengan referensi film Feast, yaitu berwarna solid putih dengan sedikit 

unsur transparansi. Kembali lagi alasan pemilihan material berdasarkan untuk 

mempertahankan kesan NPR. 

 Dalam proses ini, penulis memiliki sejumlah alternatif untuk membuat 

visual effects asap, yaitu teknik SuperSpray dan PF Source. Tampilan yang ingin 

dicapai oleh penulis ialah asap ini memiliki ujung yang keras. Asap ini berwarna 

solid dan dan memiliki kadar transparansi yang akan semakin meningkat seiring 

dengan waktu.  

Pertama-tama penulis mencoba membuat efek asap melalui PF Source. 

Melalui teknik ini, penulis dapat mengatur seberapa besar ukuran emitter, yaitu 

sumber partikel. Hal ini sesuai dengan sketsa awal penulis, di mana asap 

pertama-tama muncul dalam ukuran yang besar. Selain ukuran emitter, 

unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan untuk memberi gerakan animasi 

yang meyakinkan ialah birth, delete, dan force. Birth akan mengatur jumlah 

partikel yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan delete menentukan 

seberapa lama usia sebuah partikel dapat bertahan. Sementara itu, force akan 

sangat menentukan arah asap akan bergerak dan menahan pergerakan asap agar 

gerakannya tampak semakin realistis. 
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Gambar 3.20. Pembuatan Asap Menggunakan PF Source 

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mencapai efek asap adalah 

melalui penggunaan SuperSpray. Selain pengaturan waktu emit start dan emit 

stop pada bagian Particle Timing untuk menentukan kapan emitter memulai dan 

berhenti menghasilkan partikel, penulis mengatur grow for dan fade for pada 

parameter particle size untuk menentukan seberapa lama partikel akan 

mengembang dan memudar. 

Sama halnya dengan PF Source, penulis membuat SuperSpray 

dipengaruhi oleh dua macam force, yaitu Wind yang akan mengarahkan ke mana 

partikel bergerak dan Drag yang akan menahan pergerakan partikel setelah kurun 

waktu tertentu Hal ini dilakukan untuk membuat asap yang gerakan animasinya 

serupa dengan hasil observasi penulis. 

Material yang diaplikasikan pada SuperSpray menggunakan Default 

Scanline Renderer. Karena sebenarnya partikel yang dihasilkan oleh SuperSpray 
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adalah partikel berbentuk persegi, diperlukan pengaturan pada bagian opacity 

yang berguna untuk membuat masking sehingga tampilan yang dihasilkan 

berbentuk seperti asap. Agar asap tidak dipengaruhi oleh cahaya, penulis 

memberikan Self Illumination.  

 
Gambar 3.21. Pembuatan Asap Menggunakan SuperSpray 

3.3.3. Visual Effects Orang Menabrak Kaca 

Dalam film animasi Hamburger, William adalah orang yang sering mengonsumsi 

hamburger. Karena terlalu banyak memakan hamburger, ia akhirnya menabrak 

kaca dan menjadi splat.  Proses perubahan bentuk William menjadi splat akan 

seperti layaknya sebuah splat ball, yang akan menyebar begitu mengalami kontak 

dengan kaca. Pada saat menabrak kaca, ia akan membesar sejenak, lalu mengecil 

sedikit untuk menunjukkan sedikit efek pantulan.  
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Gambar 3.22. Pembuatan Asap Menggunakan SuperSpray 

Pencapaian efek ini penulis lakukan menggunakan tiga macam teknik 

yang berbeda: Cloth Modifier pada 3ds Max, Melt yang terdapat pada Cinema 4D, 

dan Morpher pada 3ds Max. Penulis mencoba menggunakan Cloth Modifier 

karena berdasarkan teori yang diperoleh, soft bodies disebut juga dengan Cloth 

Dynamics, yang memungkinkan memperkirakan perubahan yang terjadi pada 

objek apabila ia menabrak objek lain dan mengalami perubahan bentuk. 

Perubahan bentuk juga dapat dicapai melalui penggunaan deformer melt pada 

Cinema 4D dan morpher pada 3ds Max. 
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3.3.3.1. Cloth Modifier 

Dalam Cloth Modifier, penulis pertama-tama mencoba mewakilkan tokoh 

orang gendut yang akan meledak, William, dengan sebuah sphere. 

Sementara, kaca yang akan ditabrak oleh William diwakilkan dengan 

sebuah box. Penulis mencoba membuat gerakan animasi awal, yaitu 

sphere bergerak ke arah depan. Setelah diberi cloth dan coba dilakukan 

simulate, simulasi tidak bisa dijalankan.  

 

Gambar 3.23. Simulasi Cloth Modifier yang Gagal 

Akan tetapi, apabila objek yang dianimasikan box dan bukan 

sphere, simulasi dapat dijalankan.  

 

Gambar 3.24. Simulasi Cloth Modifier yang Sukses 
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3.3.3.2. Melt Modifier 

Pada teknik yang menggunakan melt pada Cinema 4D, penulis kembali 

mewakilkan William dengan sebuah sphere. Sphere ini kemudian 

dianimasikan dengan mengubah posisinya sehingga pada saat 

disimulasikan, objek ini bergerak. Penulis mencoba mengubah posisi 

sphere berdasarkan axis Y sehingga ia seakan-akan jatuh ke bawah. Unsur 

yang penting dalam teknik ini adalah pemberian deformer melt. Strength 

pada melt diubah seiring dengan waktu untuk memberi kesan sphere ini 

menjadi seperti splat ball. Terakhir, penulis membuat sebuah null yang 

menjadi induk dari melt dan sphere. Null ini kemudian diputar supaya 

apabila animasinya diputar, sphere ini akan bergerak ke depan.  

 

Gambar 3.25. Simulasi Melt pada Sphere 

Setelah yakin dengan animasinya, penulis mencoba 

mengaplikasikannya pada karakter William yang sudah dimodel oleh 

rekan sekelompok penulis, Jordi Darmawan. Akan tetapi, pada tahap ini 

penulis baru menyadari bahwa hasilnya tidak seperti yang dibayangkan 
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pada sketsa awal. William tidak menghadap kaca, melainkan menatap ke 

bawah.  

 

Gambar 3.26. Simulasi Melt pada Karakter William yang Salah 

Oleh karena itu, penulis memutar posisi William sehingga ia pada 

akhirnya menghadap depan. Setelah diputar, ternyata strength pada melt 

terasa lebih kuat dari sebelumnya sehingga penulis perlu melakukan 

modifikasi ulang terhadap kadar melt. 

 

Gambar 3.27. Simulasi Melt pada Karakter William yang Benar 
 

3.3.3.3. Morpher 

Alternatif ketiga yang dilakukan untuk mencapai tampilan seperti yang 

telah digambar adalah dengan memberi morpher pada 3ds Max. Untuk 
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menggunakannya, penulis menggunakan pose terakhir dari William 

dengan melakukan collapse pada skin. Objek ini yang kemudian diatur 

untuk mengubah William menjadi bentuk splat. 

Untuk memastikan letak William, pertama-tama penulis membuat 

sebuah dinding sebagai patokan memindahkan vertex baru William 

sehingga memberi kesan pipih. Selain untuk memberi kesan pipih, 

tindakan ini juga dilakukan juga untuk mencegah ada bagian yang 

menembus kaca toko hamburger. Untuk memberi sedikit volume, ada 

sejumlah vertex yang letaknya semakin menjauh dari kaca. 

 

Gambar 3.28. Membuat Badan William Menjadi Lebih Pipih 

Setelah William tampak lebih pipih, penulis mengubah bentuk 

badannya menjadi sebuah splat. Hal ini dicapai dengan menarik sejumlah 

vertex-vertex yang berada paling luar apabila dilihat dari tampak 

depannya ke arah luar. Alhasil, William tampak membesar. 
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Gambar 3.29. Membuat Badan William Menjadi Bentuk Splat 
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