
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di abad 21 ini, para animator di seluruh dunia sudah banyak berkembang 

dibanding sebelumnya seiring perkembangan film animasi yang semakin maju 

setiap waktunya. Dalam website gnomonschool.com memberitakan mengenai 

kepopuleran seorang perancang environment yang bernama Nick Hiatt yang bersal 

dari Los Angles. Ia memulai karirnya di Digital Domain, Rhythm and Hues, 

Disney and Sony Imageworks. Ia sudah berkerja sebagai perancang 3D 

environment dalam proyek berbagai seperti film Thor: The Dark World, Oz the 

Great and Powerful, Oblivion, Wrath of the Titans, Elder Scrolls dan Star Wars 

the Old Republic. 

Dengan adanya berita seperti itu, penulis dan beberapa mahasiswa UMN 

terinspirasi untuk bersama-sama membuat film animasi sebagai projek tugas akhir 

dalam pembagian tugas masing-masing dengan judul Daddy’s Girl. Dalam proyek 

film animasi ini, penulis mengambil tugas sebagai  Environmental Modeler dan 

secara khusus akan membahas tentang film animasi dan pembuatan environment 

dari film animasi tersebut. 

Environment merupakan salah satu unsur penting dalam film animasi. 

Pengaplikasian environment dalam film animasi akan membuat film animasi 

tersebut menjadi lebih menarik. Environment itu sendiri selain berfungsi sebagai 
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pelengkap, tetapi juga berfungsi untuk menunjukan setting tempat dan suasana 

dari adegan dalam film tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan film animasi 3D Daddy’s Girl, muncul sebuah masalah yaitu : 

1. Bagaimana perancangan environment dalam film animasi 3D Daddy’s Girl 

? 

2. Setting environment yang seperti apa yang sesuai dengan cerita film 

animasinya ? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada proyek film animasi 3D ini, penulis akan membatasi pembahasan pada : 

1. Merancang concept environment untuk film animasi tersebut. 

2. Menentukan setting environment yang sesuai dengan tema film animasi 

tersebut 

3. Mengaplikasikan concept environment tersebut menjadi model 3D dengan 

engine 3Ds Max dan engine yang mendukung lainnya. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1. Merancang environment 3D untuk film animasi Daddy’s Girl. 

2. Merubah bentuk environment dari concept menjadi bentuk modeling 3D. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Memberikan ketepatan suasana pada animasi Daddy’s Girl 
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2. Memberikan setting latar, ruang, dan waktu sebagai identitas karakter 

1.6. Metodologi Tugas Akhir 

Pada pembuatan laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan metodologi 

Literatur & Observasi. Penulis mencari teori-teori yang dapat mendukung proses 

pembuatan tugas akhir ini. Sebagian besar teori-teori didapat penulis dari 

beberapa buku dan e-book. 

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode-

metode sebagai berikut : 

1. Praproduksi 

Dalam masa praproduksi, penulis mengumpulkan berbagai macam sumber 

refrensi yang dapat membantu berupa gambar, tulisan, dan video. Gambar-

gambar yang digunakan sebagai trefrensi tugas akhir ini yaitu, gambar-

gambar mengenai desain interior dan exterior dengan gaya western 

terutama pada bagian Amerika. Buku-buku yang digunakan penulis adalah 

buku-buku  yang berkaitan dengan architecturtal, interior design, dan 3D 

modeling untuk kebutuhan dalam dalam pembuatan film animasi. Video-

video yang digunakan juga berupa video tutorial mengenai teknik 

modeling hingga texturing dan juga video-video animasi lainnya sebagai 

refrensi. 
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2. Produksi 

Masa produksi adalah masa pembuatan model dengan menggunakan 

software 3Ds Max, ZBrush, Mudbox dan software-software yang 

mendukung lainnya dalam masa produksi. Pada masa ini, penulis juga 

melanjutkan penulisan laporan beriringan dengan pembuatan tugas 

akhirnya. 

3. Pascaproduksi 

Masa pascaproduksi yaitu masa dimana film animasi telah selesai dibuat. 

Penulis juga rekan satu tim akan melakukan screening test untuk 

memastikan apakah film animasinya sudah berjalan sesuai dengan harapan 

atau tidak, jika ditemukan sebuah kesalahan teknis, maka akan dilakukan 

revisi dan penyempurnaan lebih lanjut. 
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