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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam tugas akhir ini penulis akan membahas perancangan desain environment 

dalam animasi film pendek 3d berjudul Hamburger. Film pendek ini bergenre 

komedi dengan gaya stylized (2D). Film ini meceritakan tentang pengalaman 

seorang tokoh bernama Neel Carter yang memakan hamburger untuk pertama 

kalinya. 

3.1.1. Sinopsis 

Neel Carter adalah seorang pengantar makanan dari sebuah restoran pizza. Suatu 

hari, ia berkendara dengan motornya untuk mencari makan siang di sebuah 

restoran hamburger. Neel sebelumnya belum pernah datang ke restoran ini. 

Setelah memasuki restoran ini, Neel langsung memesan hamburger dari salah satu 

vending machine di restoran tersebut. Neel tiba – tiba membayangan proses 

pembuatan hamburger tersebut. Neel pun mulai terhanyut ke dalam imajinasinya 

yang liar bahwa pembuatan hamburger ini melalui proses yang kejam dan 

berbahaya.  

 Neel pun tersadar dari imajinasinya dan tiba – tiba ia melihat seorang 

pelanggan yang meledak akibat terlalu banyak memakan hamburger itu. Neel pun 

akhirnya memutuskan untuk tidak memakan hamburger itu dan keluar dari 

restoran. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Film animasi ini akan dikerjakan oleh kelompok yang beranggotakan enam orang: 

1. Enrico Giyan Bagaskara, sebagai character designer. 

2. Hans Kurniawan, sebagai animator. 

3. Hansel Febrianto, sebagai environment designer, environment modeling 

dan texturing. 

4. Jordi Darmawan, sebagai character modeler. 

5. Patricia Johannes, sebagai VFX artist. 

6. Meliantha Hendra, sebagai Rendering & Lighting artist 

Dalam proyek ini, penulis bertanggung jawab atas perancangan dua macam 

environment yang meliputi pabrik daging sapi jantan dan pabrik kejut dalam dunia 

imajinasi Neel. Berikut adalah skema proses pembuatan yang dilakukan penulis 

dari praproduksi sampai tahap produksi : 

 

Gambar 3.1. Skema Proses Produksi 

3.2. Praproduksi 1 

Tahap ini merupakan tahap awal perancangan sebelum melangkah ke proses 

produksi. Dalam tahap ini perencanaan desain environment dilakukan secara 
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matang sesuai dengan konsep dan script dari film yang akan dibuat. Dalam proses 

ini terdiri dari 3 tahap yaitu : 

3.2.1. Penyusunan Konsep 

Untuk mendapatkan konsep yang sesuai dengan film ini, penulis mengumpulkan 

data – data litelatur dalam pembuatan environment, pertama penulis akan 

melakukan mind mapping untuk mendapatkan gambaran umum mengenai konsep 

yang ingin dibuat. Penulis juga melakukan studi existing terhadap film – film 

yang mempresentasikan visual yang ingin dicapai. 

3.2.1.1. Mind Mapping 

Sebelum memasuki proses pembuatan sketsa, penulis melakukan proses 

ini untuk mengelompokkan dan menyeleksi setiap ciri – ciri yang 

mempresentasikan bentuk environment yang sesuai dengan konsep. Tahap 

ini dimulai dari story  yang sudah ditentukan. Setelah itu, bagian – bagian 

kecil yang berhubungan dengan story tersebut akan di kelompokkan 

terhadap bagiannya tersendiri. Bagian – bagian tersebut terdiri dari 

karakter, genre, waktu dan tempat. 
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          Gambar 3.2. Mind Mapping 

 

1. Waktu 

Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam perancangan sebuah 

environment. Waktu sangat mempengaruhi bentuk – bentuk benda dan 

teknologi yang ada. Setting waktu film Hamburger pada periode sekitar 

2050, sehingga ciri – ciri environment yang ada tentu memiliki unsur – 

unsur futuristik dan memiliki teknologi yang berbeda. Oleh karena itu 

perancangan ini harus memperhatikan seperti apa tingkat kecanggihannya 

dan seperti apa bentuk – bentuk khas yang akan ditampilkan pada setiap 

objek yang ada. Oleh karena itu rancangan yang dibuat harus berdasarkan 

dari acuan teknologi dan desain futurstik yang sudah ada di saat ini.  

2. Tempat 

Tempat juga merupakan acuan yang sangat penting dalam perancangan 

sebuah environment. Penulis membatasi perancangan pada lokasi pabrik 

daging dan pabrik keju sehingga elemen – elemen lain di luar lokasi tidak 
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akan mendistract rancangan penulis. Untuk perancangan environment 

pabrik tentuk akan banyak mengalami perubahan dari pabrik dari periode 

waktu sekarang, perubahan kontras akan terjadi pada arsitektur dan tingkat 

kecanggihan teknologi yang di ada, karena film ini merupakan film 

animasi yang bertema komedi, bentuk – bentuk mesin dan arsitektur akan 

banyak mengalami distorsi dari dunia nyata dan berkesan tidak logis. 

3. Karakter 

Karakter merupakan hal yang penting untuk menentukan ukuran standar 

skala pada setiap objek yang ada sekitarnya karakternya, selain itu 

kesesuaian antara karakter dengan environmentnya harus diperhatikan. 

Dalam hal ini, environment yang dibuat adalah pabrik untuk memotong 

karakter sapi – sapi yang mempunyai bentuk dasar seperti balok, bentuk 

fisik dari karakter sapi – sapi tersebut harus diperhatikan, sehingga mesin – 

mesin pemotong yang dirancang juga menyerupai bentuk dasar balok yang 

mempunyai ukuran yang lebih besar yang memungkinkan  sapi tersebut 

masuk ke dalam mesin potong. 

3.2.2. Studi Existing Pabrik Daging 

Sebelum masuk dalam proses perancangan bentuk dari environment pabrik, 

penulis telebih dahulu mencermati bagaimana proses daging hamburger itu dibuat. 

Proses pertama yaitu proses pemindahan potongan daging – daging melalui 

conveyor ke dalam mesin penggiling sehingga daging tersebut menjadi lebih 

halus, setelah daging digiling dan menjadi lunak secara merata, lalu daging 

tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencetak daging dan setelah dicetak daging 
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tersebut dimasukkan kedalam mesin pendingin untuk siap di packing dan 

didistribusikan. Setelah penulis mengerti proses pembuatan daging tersebut, 

penulis melakukan observasi lebih lanjut mengenai bentuk – bentuk mesin yang 

terdapat di dalam pabrik daging tersebut.  

 

Gambar 3.3. Proses Pembuatan Daging Hamburger di Pabrik McDonald 
(https://www.youtube.com/watch?v=EGWqwYP1dcA&spfreload=1) 

 

Gambar 3.4. Mesin Pencetak Daging Hamburger  
(https://www.youtube.com/watch?v=TGvu_S4vwsQ) 
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 Gambar 3.5. Oven untuk Daging Hamburger  
(https://www.youtube.com/watch?v=-Sd-P42Uj0g) 

Dari beberapa gambar diatas dapat terlihat beberapa kesamaan yaitu proses 

pencetakan daging melalui proses penekanan daging yang sudah dipotong dan 

digiling dengan mesin yang menggunakan cetakan yang mempunyai bentuk yang 

mirip dengan bentuk dari daging yang ingin dicapai. 

            Environment yang akan dirancang penulis adalah ruangan pabrik 

pemotong daging sapi jantan. Bentuk – bentuk objek yang akan dirancang tentu 

harus memiliki kesan futuristik. Penggunaan warna dari mesin – mesin diatas 

dapat digunakan sebagai acuan pemilihan warna karena cukup menampilkan 

unsur futuristik yaitu dominan pengunaan warna abu – abu dan putih. 

            Sebelum membuat sketsa penulis akan menggunakan data hasil observasi 

dari pabrik pemotongan daging yang sudah ada, meskipun contoh yang digunakan 

adalah contoh pabrik pada periode waktu sekarang, penulis akan membayangkan 

bentuk pabrik futuristik dari dasar contoh pabrik yang ada pada periode sekarang. 
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3.2.3. Studi Existing Pabrik Keju 

Sama seperti diatas, penulis terlebih dahulu mencermati proses produksi dalam 

pabrik keju. Proses pertama yaitu proses dimana susu dimasukan ke dalam tabung 

untuk dimasak kemudian susu tersebut diberikan enzim rennet untuk membantu 

proses penggumpalan susu sehingga menjadi gumpalan dan menjadi cukup padat 

untuk dibentuk seperti kubus sesuai dengan gambar diatas, kemudian masih 

diperlukan proses pematangan keju yang memakan beberapa waktu sampai warna 

keju itu tersebut menjadi warna kekuningan dari warna putih. 

            Bentuk maupun tata ruangan pada pabrik keju maupun pabrik daging 

tidaklah terlalu beda, yaitu ruangan yang terdiri dari mesin – mesin produksi. 

Perbedaan signifikan pabrik keju dengan pabrik daging yaitu bentuk dari mesin – 

mesin yang ada. Dalam pabrik keju lebih banyak terlihat mesin – mesin pengaduk, 

tangki – tangki besar, dan selang – selang yang besar, sedangkan untuk pabrik 

daging, mesin – mesin yang ada terlihat lebih menggunakan bentuk dasar seperti 

kubus maupun balok, untuk warna mesin yang digunakan juga tidak terlalu 

berbeda yaitu dominan warna abu – abu.  

 
Gambar 3.6. Proses Produksi Keju 

(https://www.youtube.com/watch?v=y9wLhRrj5Ug) 
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Gambar 3.7. Contoh Enzim Rennet  
(http://cheeseandyogurtmaking.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/56x/9df78eab33525

d08d6e5fb8d27136e95/v/e/vegetable-rennet-for-cheese-making-4oz.jpg) 

3.2.4. Observasi Texture Material Mesin Pabrik 

Untuk memudahkan penulis dalam membuat tekstur terhadap mesin – mesin 

pabrik yang ingin dibuat diperlukan studi mengenai jenis besi apa yang biasa 

digunakan untuk penutup mesin pabrik daging dan pabrik keju. Berdasarkan hasil 

studi existing terhadap pabrik daging dan pabrik keju, sebagian besar besi yang 

digunakan oleh pabrik – pabrik adalah bahan stainless steel. Jenis material ini 

digunakan karena memenuhi standar kehigenisan untuk makanan yang diproses 

dalam mesin. Warna dari stainless steel itu sendiri adalah silver metallic, selain itu 

alasan mengapa pabrik menggunakan jenis besi ini karena jenis material ini sulit 

untuk berkarat. Namun, jenis material ini jika tergores dapat meninggalkan tanda 

yang cukup kontras dan terlihat jelas seperti garis – garis putih yang memantulkan 

cahaya. 
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Gambar 3.8. Contoh Mesin Pembuat Keju dan Pemotong Daging dengan Stainless Steel 
(Stainless Steel in the Dairy Industry, 2010) 

 

Gambar 3.9. Contoh Stainless Steel yang Tergores 
(Stainless Steel in the Dairy Industry, 2010) 

Stainless Steel ini dapat berkarat jika perawatannya tidak terjaga. Namun, karena 

stainless steel ini digunakan untuk mesin pabrik, tentu perawatanya akan 

diperhatikan. Oleh karena itu, penulis tidak akan memberikan efek karat kepada 

tekstur yang akan dibuat. Penulis hanya akan memberikan efek – efek cat 

terkelupas dan tergores pada tekstur mesin. Selain Stainless Steel, ada beberapa 

bagian mesin yang menggunakan besi biasa yang dilapisi oleh cat dan tidak 

menggunakan stainless steel. 
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3.2.5. Observasi Utilitas dan Mesin Pabrik 

Berikut penulis membuat tabel properti dan acuan refrensi yang akan digunakan 

dalam environment pabrik daging dan keju : 

Tabel 3.1. Referensi properti 

  Properti Referensi Penjelasan 

Pencetak daging 

(https://www.youtube.com

/watch?v=TGvu_S4vwsQ) 

 

Gambat tersebut adalah 

contoh mesin pencetak 

daging dalam proses 

pencetakan daging bulat 

Penggorengan Daging 

(https://www.youtube.com

/watch?v=-Sd-P42Uj0g) 

 

 

Alat ini merupakan 

penggorengan daging di 

dalam McDonald 

Lampu 

(http://www.cookingforen

gineers.com/pics6/chicago

2011/DSC_5717_640.jpg)  

Gambar ini adalah 

contoh lampu yang 

digunakan dalam pabrik 

makanan 

Conveyor daging 

(http://nathan-

lee.com/blog/wp-

content/uploads/2009/12/F

lighted-Modular-Belt.jpg) 

 

 

Gambar tersebut adalah 

contoh bentuk mesin 

conveyor daging  
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Robotic Arm 

(http://reset.etsii.upm.es/en

/uploads/pool__projects_ro

botic-

arm_robotic_arm.jpg/) 

 

Ini merupakan contoh 

bentuk robotic arm 

yang digunakan di 

dalam pabrik 

Conveyor keju 

(http://cdn.shopify.com/s/fi

les/1/0065/0982/products/

Food_cheese_factory_larg

e.jpg?100329) 

 

Gambar tersebut adalah 

contoh bentuk mesin 

conveyor yang dalam 

pabrik keju 

Ventilasi pabrik 

(http://ventilasi.indonesia1

23.com/wp-

content/uploads/2011/09/D

oor-Grilles-300x197.jpg) 

 

Alat ini biasanya di 

temukan di dinding 

pabrik sebagi ventilasi 

udara 

Ventilasi pabrik 2 

(http://ak.picdn.net/shutter

stock/videos/85948/previe

w/stock-footage-industrial-

air-conditioner-and-

ventilation-installation-in-

plant.jpg) 

 

Alat ini biasanya di 

temukan di dinding 

pabrik sebagi ventilasi 

udara 
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AC pabrik 

(http://infohale.ro/wp-

content/uploads/2014/07/in

calzirehala.jpg) 

 

Gambar tersebut adalah 

contoh bentuk dari AC 

yang biasa digunakan di 

dalam pabrik 

 

Selain melakukan studi existing dari dunia nyata, penulis juga melakukan studi 

existing dari film – film animasi yang memiliki scene pabrik. Penulis akan 

melakukan pengumpulan data dari film yang menurut penulis sesuai dengan apa 

yang ingin di rancang oleh penulis. Data – data tersebut akan menjadi acuan 

penggunaan warna dan bentuk dalam proses perancangan ini. 

3.2.6. Observasi Warna dan Bentuk Pabrik Film Animasi Despicable Me 2 

Despicable Me adalah animasi bergenre komedi yang memiliki unsur – unsur 

futuristik, meskipun setting waktu film tersebut tidak berbeda jauh dengan waktu 

sekarang, teknologi yang ditampilkan memiliki unsur – unsur futuristik. Salah 

satu scene dari film ini menampilkan sebuah environment pabrik yang memiliki 

teknologi yang sangat canggih, meskipun pabrik dalam film ini merupakan pabrik 

selai dan bukan pabrik daging maupun susu, penulis dapat menggunakan ide dasar 

dari bentuk –bentuk mesin yang ada sehingga dapat memberikan kesan futuristik. 
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Gambar 3.10. Contoh Pabrik dalam Film Despicable Me 2 
(https://www.youtube.com/watch?v=KHsFb4dm6TY) 

 

                  Gambar 3.11. Palette Warna Pabrik dalam Film Despicable Me 

 

 Dibagian dinding pabrik, terlihat hanya menggunakan plat – plat besi yang 

di paku satu sama lain. Penggunaan warna juga dominan abu – abu dan biru. 

Untuk desain mesin – mesin dapat dilihat bahwa bentuk – bentuk yang dicapai 

menggunakan bentuk dasar geometris seperti lingkaran dan kubus yang didistorsi. 

 

       Gambar 3.12. Contoh Mesin Pabrik dalam Film Despicable Me 2 
(https://www.youtube.com/watch?v=IcGl0s_KKN0) 
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3.2.7. Observasi Warna dan Bentuk Pabrik Film Animasi The Scarecrow 

The Scarecrow adalah film animasi pendek yang menceritakan tentang sebuah 

dunia dimana pekerjaan pembuatan kuliner dilakukan oleh pabrik, meskipun 

setting cerita ini tidak terlalu futuristik, jalan cerita film ini mempunyai kemiripan 

dengan cerita yang ingin kelompok penulis capai, dimana proses pemotongan 

daging dilakukan secara instant dalam pabrik daging. Environment pabrik yang 

terdapat dalam film ini juga memiliki persamaan dengan pabrik yang ada dalam 

film Despicable Me 2, yaitu dominan penggunaan warna abu – abu, sedangkan 

untuk bentuk mesin juga tidak terlalu beda. Perbedaan kontras dari environment 

pabrik di film ini yaitu mood warna yang ditampilkan lebih terkesan gloomy dan 

dull.  

 

Gambar 3.13. Contoh Mesin Pabrik dalam Film The Scarecrow 
(https://www.youtube.com/watch?v=lUtnas5ScSE) 

 

Gambar 3.14.  Palette Warna Pabrik dalam Film The Scarecrow 
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3.2.8. Observasi Karakteristik Mesin Futuristik 

Penulis mengambil referensi beberapa jenis mesin futuristik dari internet untuk 

menarik kesimpulan dan lebih mengerti ciri – ciri dari mesin tersebut. 

 

Gambar 3.15. Contoh Pabrik Futuristik 
(http://cloud-

4.steampowered.com/ugc/3334098878976802429/A36336CB98D4DB768BCD7D9BEB2DFA291

63C9D81/) 

 

 

Gambar 3.16. Contoh Mesin Futuristik 1 
(http://fc07.deviantart.net/fs23/f/2009/245/2/c/Futuristic_Energy_Core_Reactor_by_razor180.jpg) 

Perancangan Environment..., Hansel Febrianto, FSD UMN, 2015



  39 

 

 

Gambar 3.17. Contoh Mesin Futuristik 2 
(http://futuristicnews.com/wp-content/uploads/2012/10/memory-coffee-machine-futuristic-

kitchen-device-java-Electrolux-5.jpg) 

 

 

Gambar 3.18. Contoh Mesin Futuristik 3 
(http://static.inilah.com/data/berita/foto/2161364.jpg) 

 Berdasarkan referensi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

ciri – ciri mesin futuristik adalah banyak ditemukan lampu – lampu yang menyala 

pada bagian mesin tanpa kegunaan yang jelas selain hanya mengindikasikan 

bahwa mesin itu sedang dalam kondisi aktif ataupun sedang beroperasi, selain itu 

karakteristik lainnya adalah mesin – mesin ini mempunyai bentuk yang sederhana 

yang didesain sesuai kebutuhannya untuk dapat beroperasi, sedangkan untuk 
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range warna yang digunakan biasanya antara warna putih dan hitam dan 

kombinasi warna yang digunakan tidak lebih dari 3 warna. 

3.3. Praproduksi 2 

Setelah melewati proses praproduksi 1 dan mendapatkan beberapa referensi dan 

data sebagai dasar perancangan environment pabrik, maka penulis memulai 

membuat beberapa sketsa dari environment pabrik yang akan dibuat. 

3.3.1. Pembuatan Sketsa 

Penulis akan membuat beberapa sketsa pabrik yang mencakup beberapa hal antara 

lain, sketsa secara keseluruhan ruangan pabrik daging dan keju serta, sketsa 

bentuk mesin yang akan dibuat dan beberapa sketsa mengenai proses mekanisme 

bagaimana proses mesin itu bekerja. Dalam proses pembuatan sketsa ini, penulis 

menggabungkan unsur – unsur futuristik dari referensi yang ada dengan bentuk 

dan ciri khas dari environment pabrik yang sudah ada pada saat ini. Berikut adalah 

beberapa sketsa yang sudah dibuat oleh penulis : 

1. Sketsa Pabrik Daging 

Untuk mempermudah penulis dalam memvisualisasikan ide dari bentuk keseluruh 

pabrik daging, penulis membuat sketsa bagaimana bentuk keseluruhan 

environment dari pabrik daging itu sendiri, melalui sketsa ini dapat terlihat ada 

beberapa mesin utama yang akan beroperasi, yaitu mesin pencapit tangan, mesin 

pemotong daging sapi, mesin pencetak daging sapa dan mesin pemanggang 

daging sapi serta mesin – mesin penggerak seperti mesin conveyor sebagai alat 

pemindah daging. 
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Gambar 3.19. Sketsa Kasar Pabrik Daging Secara Keseluruhan 

 

 

Gambar 3.20. Sketsa Mesin Pabrik Daging 1 
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Gambar 3.21. Sketsa Mesin Pabrik Daging 2 

 

Selain membuat desain dari bentuk dasar mesin di dalam pabrik, penulis juga 

membuat beberapa sketsa mekanisme pergerakan dari mesin utama yang 

beroperasi di dalam pabrik daging tersebut. 
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Gambar 3.22. Sketsa Mekanisme Mesin Pabrik 1 

 

Gambar 3.23. Sketsa Mekanisme Mesin Pabrik 2 
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2. Sketsa Pabrik Daging 

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana bentuk pabrik 

keju, penulis membuat beberapa sketsa pabrik keju, berikut adalah sketsa pabrik 

keju : 

 
Gambar 3.24. Sketsa Pabrik Keju Secara Keseluruhan 

 
Gambar 3.25. Sketsa Mesin Pabrik Keju 
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Gambar 3.26. Sketsa Mekanisme Mesin Pembuat Keju 

3.4. Produksi 

Tahap ini merupakan tahap dimana proses pembuatan environment 3d dalam film 

Hamburger dilakukan berdasarkan sketsa – sketsa yang sudah dibuat untuk 

ruangan pabrik daging dan keju. Proses pembuatan environment ini terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu : 

3.4.1. Modeling 

Dalam membuat sebuah objek 3d, tahap awal yang dilakukan adalah proses 

modeling. Dalam proses modeling ini, penulis menggunakan software 3ds Max 

2013 dengan bantuan dari sketsa yang sudah dibuat sebagai gambaran awal oleh 

penulis sendiri dalam tahap praproduksi.  

 Proses modeling ini mayoritas menggunakan 2 tehnik modeling, yaitu box 

modeling dan primitive modeling untuk mesin – mesin pabrik. Penulis 

menggunakan tehnik modeling tersebut karena bentuk mesin tersebut memiliki 

bentuk geometri sederhana dan memiliki bentuk dasar kubus, sedangkan untuk 

membuat lubang pada tabung – tabung menggunakan tehnik boolean modeling. 

Berikut adalah tabel  hasil modeling : 
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Tabel 3.2. Model 3d 

Tempat Properti Gambar 

Pabrik 

Daging 

Conveyor pendek 

 

 Conveyor panjang 

 

 Robotic arm 

 

 Pemotong daging 

 

Perancangan Environment..., Hansel Febrianto, FSD UMN, 2015



  47 

 

 Oven 

 

 Air ventilation 1 

 

 Air ventilation 2 

 

Pabrik 

Keju 

Selang susu 
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 Conveyor keju 

 

 Pemotong keju 

 

 Mesin pembuat keju 

 

 

Dalam proses modeling pabrik daging terjadi beberapa perubahan dari sketsa. 

Perubahan tersebut terjadi melalui proses eksperimen dalam peletakan objek – 

objek dalam software 3ds Max. Perubahan terjadi karena penulis merasa 

penempatan mesin dalam sketsa kurang sesuai dengan apa yang diharapakan 

penulis. 
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Gambar 3.27. Hasil Modeling Pabrik Daging 

 

 

Gambar 3.28. Hasil Modeling Pabrik Keju  

3.4.2. Mapping 

Proses Mapping merupakan hal yang penting sebelum melakukan tahap texturing. 

Proses ini yang mengatur proyeksi tekstur ke dalam objek 3d yang sudah dibuat. 

Tanpa melewati proses ini, tekstur yang diberikan kepada objek 3d akan menjadi 
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berantakan. Proses ini dilakukan dengan memberikan modifier unwrap UVW 

dalam software 3ds Max. 

 Untuk setiap objek 3d yang berada dalam ruangan pabrik daging maupun 

pabrik keju melewati proses mapping. Semua proses mapping hanya 

menggunakan modifier unwrap UVW tanpa menggunakan plug-in diluar software 

3ds Max. Untuk memudahkan proses texturing hasil akhir dari template mapping 

diubah menjadi png. Berikut adalah beberapa contoh hasil mapping yang 

dilakukan oleh penulis : 

   
Gambar 3.29. Hasil Mapping untuk Objek Conveyor dalam Pabrik Daging 

 

   

Gambar 3.30. Hasil Mapping untuk Pipa 
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3.4.3. Texturing 

Proses texturing merupakan proses yang penting dalam proses pembuatan 

environment 3d. Setelah objek 3d sudah di mapping, objek tersebut sudah siap 

diberikan tekstur. Proses pembuatan tekstur dilakukan seluruhnya secara hand 

painted dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Untuk menghasilkan 

efek kartun dari objek 3d tersebut, maka tekstur yang dibuat tidak mendekati dari 

tekstur – tekstur yang ada di dunia nyata. Untuk mendapatkan tekstur yang 

menarik dan sesuai, penulis melakukan beberapa variasi tekstur. 

 

Gambar 3.31. Variasi Warna Mesin dalam Pabrik 

 

Setelah mencoba mengaplikasikan variasi warna tersebut, akhirnya penulis 

memutuskan untuk menggunakan varisari warna ke 2, selain itu karena sesuai 

dengan teori warna dan studi material, warna abu – abu memberikan dampak 

futuristik dan sesuai dengan mesin – mesin tersebut. Berikut adalah beberapa 

tekstur yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan software Adobe 

Photoshop:  
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Gambar 3.32. Hasil Tekstur Hand Painted untuk Mesin  

 

 Untuk mendapatkan hasil tekstur yang terlihat goresan – goresannya 

seperti dalam film Meet Buck dan sesuai dengan style dari karakter utama yaitu 

Neel, maka penulis membuat semua tekstur secara manual tanpa menggunakan 

foto sama sekali, penggunaan foto dapat memberikan efek realis yang tidak ingin 

penulis tampilkan dalam film ini.  Proses ini merupakan proses yang cukup 

membutuhkan waktu yang lama karena berbeda dengan menggunakan foto yang 

sudah ada dan hanya mengedit foto tersebut sesuai kebutuhan, melainkan 

membuat semua tekstur secara manual dari awal hanya dengan menggunakan 

brush dalam Photoshop. Untuk mempermudah proses texturing ini, penulis 

membuat sebuah custom brush dan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Untuk 

mendapatkan efek brush stroke. 
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Gambar 3.33. Custom Brush yang Digunakan Penulis dalam Proses Texturing 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengaturan ukuran goresan dibuat sekitar 

33 % sehingga goresan yang dihasilkan tidak terlalu tajam melainkan masih 

memiliki kesan kotak, sedangkan untuk pengaturan opsi texture dinyalakan 

sehingga memberikan sedikit kesan kuas, sedangkan untuk opsi transfer atau 

pengaturan ketebalan diatur sedikit tinggi sehingga goresan antara perbedaan 

warna terlihat lebih jelas. Berikut adalah beberapa hasil texturing properti dalam 

pabrik daging sapi an pabrik keju : 
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Tabel 3.3 Model 3d yang sudah di tekstur 

Kipas 

Ventilasi 

 

Tutup Oven 

 

Conveyor 

 

Mesin 

Pencetak 
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Fire 

Extinguisher 

 

Robotic Arm 

 

Lampu darurat 

 

Conveyor 

Keju 
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Mesin Keju 

 

  

 

Gambar 3.34. Hasil Environment Pabrik Daging dengan Tekstur 
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Gambar 3.35. Hasil Environment Pabrik Keju dengan Tekstur 

 

Untuk menampilkan bahwa pabrik ini adalah pabrik yang cukup tua, maka penulis 

menggunakan warna yang sedikit gelap dan agak kusam. Merujuk pada teori 

Beane (2012), bahwa tekstur harus dapat menceritakan sebuah kisah, oleh karena 

itu untuk mengindikasikan bahwa pabrik ini merupakan pabrik yang sudah cukup 

lama beroperasi maka penulis memberikan sedikit goresan – goresan terkelupas 

cat pada setiap sudut objek, sehingga para penonton dapat mengetahui bahwa 

pabrik ini bukan merupakan pabrik baru, melainkan sudah cukup lama beroperasi. 

 Penulis hanya menggunakan jenis teksur diffuse map dengan 

menggunakan material yang bersifat self illumination dimana cahaya yang 

terdapat dalam scene tidak akan mempengaruhi objek tersebut. Oleh karena itu 

perlu dilakukan compositing dengan menambahkan efek cahaya dengan 

menggunakan material lain yang dapat menerima efek cahaya dari dalam scene. 
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