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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animation 

Dalam buku Historical Dictionary of Animation and Cartoons karya Nichola 

Dobson (2009) mengatakan bahwa animasi adalah gerakan gambar yang terbuat 

dari serangkaian gambar simulasi perubahan progresif gerak sedikit demi sedikit. 

Kata Animate berasal dari hahasa latin, Animatus yang juga berarti memberikan 

kehidupan. Seiring berjalanya waktu, menurut Meriam-Webster’s dalam bukunya 

yang berjudul Intermediate Dictionary (1998), animasi merupakan sebuah film 

yang terbuat dari serangkaian gambar, komputer grafis atau benda statis yang 

mensimulasikan gerakan dengan perubahan yang progresif pada tiap framenya 

dan ditampilkan secara berurutan hingga menghasilkan sebuah ilusi gerak. 

Animasi dapat dikatakan sebagai hasil dari proses persistence of vision 

dari artikel Paul Roget dalam buku Design : The key Concepts (2007). 

Persistence of vision adalah sebuah proses dimana otak manusia menyimpan 

potongan-potongan gambar dari apa yang dilihatnya lebih lama dari mata yang 

melihatnya secara langsung. Dalam animasi, dikenal juga dengan istilah frame per 

second (fps) yaitu jumlah gambar pergerakan yang disusun berurutan dalam 1 

detik untuk menghasilkan persistence of vision. Sebuah film pada umumnya 

memiliki kecepatan antara 18-24 fps. 

Dalam animasi 3D merupakan sebuah animasi yang dibuat dengan 

berbagai macam software komputer. Animasi 3D itu sendiri adalah sebuah 
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perkembangan dari animasi 2D. Setiap aset-aset yang diciptakan dalam animasi 

3D memiliki penampilan visual yang mendekati wujud asli seperti lebih 

mendapatkan efek kedalaman dan dari segi perspektifnya lebih terasa dan lebih 

mudah didapat dibandingkan dengan animasi 2D. Dalam animasi 3D, proses 

dalam pembuatannya juga menjadi dapat lebih efektif dan lebih mudah. 

Contohnya seperti Finding Nemo, Shrek, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.1. Finding Nemo 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/23/Steamboat-willie-title2.jpg) 

2.2. Environment Design 

Menurut buku  Merriam-Webster’s (1998), definisi desain dapat menjadi berbagai 

macam tergantung dari konteks yang ada. Dalam  hal ini, definisi yang paling 

mendekati yaitu memikirkan untuk menggambarkan suatu rancangan, sedangkan 

environment berarti suatu keadaan atau tradisi yang ada di sekitar seseorang. 

Desain environment juga dapat disimpulkan menjadi sebuah proses 

pemikiran dan perancangan dari suatu keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar 
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seseorang. Dalam perancangan desain environment, sebuah penyesuaian perlu 

untuk dipikirkan lebih mendalam agar sesuai dengan kondisi yang ada. 

2.2.1. Environment in Animation 

Menurut buku karya Cole (2012) yang berjudul The 3D Art & Design Book 

menjelaskan bahwa dalam animasi, unsur pembentukan sebuah ceritanya adalah 

layout dan background. Environment dalam animasi sangat membantu untuk 

memberikan gambaran dimana dan kapan scene tersebut terjadi. Dengan begitu, 

para penonton pun dimudahkan untuk memahami film animasi tersebut. Sebuah 

film tidak akan tercipta tanpa adanya background baik setting interior maupun 

exterior. 

Dalam setiap film animasi, sangat penting untuk adanya seorang 

environmental modeler untuk merancang desain dan modeling environtment 

tersebut. Seorang environmental modeler juga harus memikirkan dan merancang 

atmosfer yang sesuai agar mood dalam film animasi tersebut menjadi lebih terasa 

natural dan realistis. 

2.2.2. Environment Concept Design 

Buku yang berjudul Animation from pencil to pixel karya White (2006) 

menyatakan bahwa konsep desain environment tidak bisa diremehkan dalam 

proses pembuatan ide dalam animasi. Penonton sebagian besar akan 

memperhatikan background dari suatu adegan baik secara sadar ataupun tidak 

sadar, walaupun karakter dalam animasi tersebut juga sangat menentukan emosi 

penontonnya. 
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Setiap konsep yang menyangkut visualisasi animasi harus di tentukan 

terlebih dahulu, maka para desainer yang terlibat didalamnya  dapat 

mengembangkan ide dari konsep tersebut menjadi lebih sempurna untuk dipakai 

dalam animasinya nanti. 

Proses penerapan konsep diawali dengan merancang sketsa kasar dari 

object-object yang bersangkutan dengan alur cerita film tersebut. Setiap sketsa 

yang telah di tentukan akan di eksplorasi dan memberikan detail dari 

menambahkan kesan kedalaman hingga memberikan bayangan. Gambar sketsa 

yang telah selesai kemudian akan masuk ketahap pemberian pewarnaan untuk 

mendapatkan harmonisasi hingga menjadi gambar final. 

2.2.3. Pembuatan Environment dalam Animasi 3D 

Dalam proses membuat environment untuk film animasi 3D kita dapat mengubah 

rancangan dalam bentuk sketsa menjadi sebuah bentuk model 3D dengan 

menggunakan program-program yang mendukung. Dalam buku Introducing 3Ds 

Max 2008, melakukan modeling dalam program 3Ds Max sama dengan 

melakukan sclupting yaitu dimana seseorang dapat membuat sebuah model objek 

dari sebuah bentuk baku. Dalam modeling terdapat tiga istilah didalamnya yaitu 

polygon, edge, dan vertex. Dua vertex yang disatukan menjadi satu akan menjadi 

sebuah edge dan jika tiga edge disatukan akan membentuk sebuah polygon. 

2.3. Architecture 

Buku Merriam-Webster’s (1998) menjelaskan bahwa architecture adalah sebuah 

seni atau ilmu bangunan khusus yang dimana merupakan seni atau praktek 
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merancang dan membangun struktur dan terutama untuk dihuni. Seni dan teknik 

merancang dan membangun dalam arcitecture dapat dibedakan dari keterampilan 

yang berkaitan dengan konstruksinya itu sendiri.  

Architecture menekankan pada suatu hubungan yang spasial, orientasi, dan 

dukungan kegiatan yang akan dilakukan dalam lingkungan yang dirancang secara 

khusus dan pengaturan visual elemen struktur yang bertentangan dengan desain 

sistem struktur itu sendiri. dalam architecture, sebuah Ketepatan, keunikan, 

respon sensitif dan inovatif untuk kebutuhan fungsional, dan rasa tempat dalam 

konteks sekitar fisik dan sosialnya dapat membedakan lingkungan yang dibangun 

sebagai wakil dari arsitektur budaya dalam daerah itu sendiri. 

Dalam buku  An Introduction to Architectural Theory (2011) karya Harry 

Francis Mallgrave  menjelaskan  bahwa arsitektur dapat menggunakan metode 

yang lebih ilmiah dengan analisis melalui penerapan strategi seperti 

strukturalisme, semiologi, dan penelitian tipologis. 

2.3.1. Architecture in Animation 

Buku The 3D Art  & Desigs Books Vol I(2012) mengatakan bahwa dalam industri 

animasi 3D, architectural visualisation atau dikenal juga dalam industri global 

dengan nama Arch-Vis. Setiap 3D artist yang berkerja dalam menangani arch-vis, 

mereka akan memikirkan dan membuat architects’ visions dalam bentuk 3D yang 

dapat digunakan dalam berbagai macam seperti untuk film animasi, iklan, game, 

industri perumahan dan lain sebagainya tergantung dari yang dibutuhkannya. Bagi 

3D artist dalam membuat arch-vis untuk setiap proyeknya, perlu untuk 
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memperhitungkan ukuran, pencahayaan, materials dan konsep desainnya. Arch-vis 

itu sendiri tidak hanya berlaku untuk exterior dari bangunannya, namun juga 

untuk interior sebagai pengatur komposisi properti-properti yang akan digunakan 

dan ada didalamnya. Tiap environment yang berada didalamnya dapat membantu 

komunikasi antara penonton dengan ceritanya. 

Dalam proses pembuatanya, arch-vis dibuat dengan diawali membuat 

gambar atau ilustrasi desain denahnya yang akan digunakan untuk dibuat menjadi 

model 3D. Gambar tersebut merupakan kunci dalam arch-vis sebagai visualisasi 

tata letak propeti dan yang lainnya. Setelah itu, para 3D artists akan memasukan 

materials, ligting, texture dan lainnya yang sesuai. 

2.3.2. American Architecture 

Dalam buku Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces karya 

Maureen Mitton (2007) mengatakan bahwa seiring berkembanggnya zaman, 

kebiasaan manusia semakin berubah dan pada tiap negaranya berbeda-beda. 

Perancangan arsitektur pada rumahnya juga disesuaikan dengannya. 

Di buku New American interiors: innovations in interior residential 

design oleh Trulove (2007) juga menjelaskan bahwa di Amerika memiliki bentuk 

desain interior yang simpl pada rumahnya tergantung tingkat kebiasaan orang 

tersebut di dalam rumahnya. 

Buku The Great Inversion and the Future of the American City karya 

Ehrenhalt (2012) kawasan perumahan  disekitar daerah pinggiran kota new york 
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bagian timur  lebih makmur. Hal itu yang membuatnya jauh lebih mahal 

dibandingkan yang kebanyakan di daerah pinggiran metropolitan lainnya. 

Dalam buku Pamphlet Architecture 9: Rural and Urban House Types 9 

karya Steven Holl (1995) mengatakan bahwa pada umunya rumah-rumah di 

Amerika memiliki keseimbangan arsitektur seperti nampak simetri atau seimbang 

antara kanan dan kirinya contohnya seperti gambar 2.8 yang pada gambar pertama 

nampak gambar sebuah dengan pintu dan ditengah dan jendela di kanan dan 

kirinya. 

 

Gambar 2.2. Sketsa Rumah 
(Pamphlet Architecture 9: Rural and Urban House Types 9, 1995) 
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Gambar 2.3. Sketsa Berbagai Rumah 
(Pamphlet Architecture 9: Rural and Urban House Types 9, 1995) 

2.4. Topography 

Menurut Oxford Dictionaries of English (2003) mengatakan bahwa topografi 

adalah suatu susunan alami maupun buatan yang merepresentasikan atau 

memberikan penjelasan rinci mengenai ciri-ciri fisik di peta pada suatu daerah. 

dalam bukunya yang berjudul Uncommon Ground: Architecture, Technology, and 

Topography and Topoghraphgy oleh David Leatherbarrow (2002),  menjelaskan 

bahwa dalam menentukan topografi suatu daerah diperlukan pengetahuan untuk 

menangkap suatu fenomena yang terjadi yang menentukan outline dan posisi dari 

kondisi fisik daerah tersebut. 

2.5. Vegetation 

Oxford Dictionaries of English (2003) mengatakan bahwa vegetasi merupakan 

suatu daerah dimana merupakan tempat habitat dari flora dan lainnya. Pedrotti 

(2004) menyatakan bahwa pemetaan sebuah peta vegetasi terdiri dari peta dasar 

topografi yang menunjukan unit vegetasi suatu daerah dengan warna dan symbol 

yang sesuai. 
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Dalam buku geografi : Jelajah bumi dan alam semesta karya Hartono 

(2007), objek material geografi di sebut juga sebagai salah satu unsurnya yaitu 

biosfer. Kata biosfer berasal dari Yunani, yaitu dari kata Bio yang berartihidup 

dan Sphere yang berarti lapisan. Pada dasarnya biosfer juga dipengaruhi oleh 

iklim yang terjadi pada dearang tersebut. pada daerah yang beriklim sedang, yaitu 

yang memiliki empat musim, antar lain musim panas, musim semi, musim gugur, 

dan musim dingin. vegetasi dalam wilayah tersebut pada umunya tumbuhan yang 

berkayu, berdaun lebar, perakaran yang dalam, dan kulit yang kasar. Vegetasi di 

wilayah tersebut didominasi oleh beberpa jenis pepohonan seperti pohon Maple, 

Oak, Elm, Dan Beech. Pepohanan jenis tersebut wilayah penyebarannya meliputi 

wilayah Amerika Serikat, Eropa tengah dan lain-lain. 

2.6. Color 

Menurut dalam buku yang berjudul Colour and Meaning: Art, Science and 

Symbolism karya John Gage (1999) mengartikan Color atau warna sebagai atribut 

dari pengalaman visual yang dapat digambarkan dengan memiliki dimensi 

kuantitatif specifiable dari hue, saturasi, dan tingkat kecerahan. Buku Color 

Psychology: The Psychological and Physiological Affects of Color  karya Amy 

Schultz (2010) menjelaskan bahwa warna merupakan suatu aspek dalam 

kehidupan. Setiap orang selalu merespon warna dalam segala sesuatunya baik 

secara sadar ataupun tidak. warna dasar pada umumnya juga dibagi menjadi 

beberapa macam. 
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2.6.1. Alat Komunikasi 

Dalam buku Colour Harmonies karya Johanna Erly Widyartanti (2010) 

menjelaskan bahwa warna juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, warna 

akan mengirim sinyal yang kompleks yang akan direspon oleh manusia secara 

intuitif. Setiap warna menyampaikan pesan yang berbeda-beda tergantung dari 

tingkat kesolidan yang berbeda dari warna-warna tersebut. karena warna 

merupakan alat komunikasi yang efektif, warna juga digunakan untuk 

menciptakan image tertentu dalam berbagai hal dan dapat juga digunakan untuk 

membangun suasana. 

2.6.2. Color Psychology 

Buku Color Psychology: The Psychological and Physiological Affects of Color 

(2010) mengemukakan hasil survey dari banyak penelitian yang dilakukan oleh 

berbagai psikolog selama bertahun-tahun. Proses penelitian dilakukan pada 

berbagai macam berdasarkan dari emosi, ide-ide dan benda-benda yang terkait 

dengan berbagai warna. Johanna (2010) juga menjelaskan warna-warna serta 

psikologinya: 

1. Merah ►: warna ini menunjuikan kesan panas, seksi, semangat, dan 

agresif. 

2. Orange ►: warna ini dapat memberikan efek keceriaan dan kegembiraan. 

Warna ini juga memberikan kesan kesegaran dan kreativitas. 

3. Kuning ►: warna ini dapat menciptakan suasana ceria, menambah 

semangat, dan juga vitalitas. 
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4. Hijau ►: warna ini memberikan efek kesejukan, kesegaran, dan 

kenyamanan. Warana ini juga sering menjadi symbol dari keberuntungan 

dan harapan. 

5. Biru ►: warana ini mengesankan ketenangan, kesunyian, kedamaian, dan 

kenyamanan. 

6. Ungu ►: warna ini menyimbolkan keindahan yang anggun dan penuh 

misteri. 

7. Pink ► : warna ini melambangkan cinta, romantisme, dan manis 

8. Putih ►: penggunaan warna ini dapat memberikan kesan luas dan bersih 

9. Hitam ►: penggunaan warna ini dapat memberikan makna misterius, 

sekaligus anggun dan mewah. 

10. Abu-abu ►: konservatif, tenang, tenang, suram, membosankan, pasif, tak 

bernyawa, ada kejelasan. 

2.6.3. Color Perception 

Dalam buku Introduction to Psychology: Gateways to Mind and Behavior (2001) 

menjelaskan saat seseorang berinteraksi dengan environment di sekitarnya, orang 

tersebut berada dalam interaksi yang konstan dengan persepsi warna. Persepsi 

adalah kesadaran obyek atau data lain melalui media indra. Berbagai warna akan 

menciptakan persepsi yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi antar warna ini 

dapat dibuktikan dengan contoh seperti pada suatu tempat disediakan dua kotak 

dengan ukuran yang sama, salah satu dicat putih dan lainnya hitam, seseorang 
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kemungkinan besar akan memilih untuk mengangkat kotak putih, dengan asumsi 

itu tidak berat seperti kotak hitam. Warna putih yang terang terlihat lebih ringan 

dan warna tampak kurang padat. Sebaliknya, warna hitam gelap merupakan warna 

sangat jenuh akan tampak berat. 

2.6.4. House in America 

Dalam buku Mengapa Jarum Jam Bergerak Ke Kanan? karya David Feldman 

(2006) mengatakan behwa sebagian besar rumah di Amerika Serikat selalu di cat 

warna putih. Pada kenyataanya, putih diyakini lebih tahan lama dibandingkan 

dengan warna lain. Orang Amerika terus menerapkan penggunaan warna putih 

pada rumahnya hingga pertengahan abad ke sembilan belas. Pada tahun 1842, 

arsitek bernama Jakson Downing melancarkan serangan warna putih ke sebagian 

besar rumah di Amerika. Beberapa saat kemudian, Downing mendapatkan protes 

dari banyak warga Amerika bahwa pemberian warna putih pada tampak luar 

rumah tersebut membuat mata menjadi terasa tidak nyaman karena sangat 

menyilaukan yang sesungguhnya dirancang untuk menikmati harmoni warna. 

Kemudian downing mengusulkan warna tanah yang diredupkan sebagai pengganti 

terbaik warna putih dan kemudian untuk beberapa lama hal tersebut memberikan 

nilai estetika. 

2.7. Texture 

Texture merupakan bagian dari sebuah material pada objek yang dapat dirasakan 

dengan melihat dan menyentuhnya. Material tersebut merupakan bahan dasar 

sebuah permukaan. Hal ini dijelaskan dalam buku Digital texturing and painting 

(2002). Pada texture juga terdapat unsur bentuk style dari benda yang akan dibuat 
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dan dimasukan dalam material objek itu sendiri. Texture itu sendiri juga berguna 

untuk membantu memberikan identitas dari environment yang ada. 

Dalam 3DsMax 2009 Bible oleh Murdock (2008), material yang 

digunakan untuk dimasukan kedalam objek yang sudah ada. dalam program 3D, 

ada beberapa fitur yang dapat membuat material yang dimasukan dapat membuat 

objek terlihat nyata lewat texturenya. yaitu: 

1. Color Diffuse 

Color Diffuse yaitu warna pada material properti yang paling simpel dan 

paling mudah untuk diindentifikasikan. 

2. Opacity & Transparency 

Opaque object adalah objek yang tidak tembus pandang, contohnya batu, 

kayu dan lain sebagainya, sedangkan transparent object adalah object 

tembus pandang, seperti kaca, plastik dan sebagainya. Opacity adalah nilai 

dari sebuah penolakan objek pada cahaya yang melewatinya melalui 

ukuran antara persentase 0% (transparan) sampai 100% (opaque). 

sedangkan transparency adalah kebalikannya. 

3. Relection and Refraction 

Reflection adalah apa yang terlihat pada saat menatap cermin sedangkan 

refraction itu sendiri yaitu penerusan cahaya ketika cahaya tersebut 

material yang transparan, contohnya seperti indeks refraction dengan nilai 

1.0 untuk benda-benda yang tidak meneruskan cahaya sama sekali. 
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4. Shininess and Specular Highlights 

objek mengkilap seperti metal atau kaca akan selalu memiliki pantulan 

cahaya ketika cahaya bersentuhan dengan objek tersebut. pantulan cahaya 

itulah yang disebut dengan specullar highlight, dimana cahaya 

merefleksikan permukaanya. 

5. Bump map 

Bump map akan memperlihatkan adanya tonjolan.dipermukaan objek 3D 

yang dapat menghasilkan ilusi sudut atau celah yang ada pada permukaan 

objek tersebut. bump map hanya memberikan efek ilusi mata sehinga 

terlihat ada tonjolan namun tidah mengubah bentuk permukaan objeknya. 

6. Displacement 

Sama sepertinya bump, hanya saja displacement mengubah bentuk asli 

pada permukaan objek dan bayangan pada pada objek yang diberikan 

tekstur tersebut. 

2.8. Lighting 

Buku 3D lighting history, concept, and technique (2010) mengatakan bahwa 

cahaya merupakan salah satu dari aktivitas yang akan dilakukan dan segala 

sesuatunya yang berhubungan dengan hal semacamnya. Cahaya juga merupakan 

bagian yang terlihat memiliki kecepatan yang konstan. 

Di buku essential CG lighting technique with 3D max karya Darren 

Brokers (2006) menjelaskan bahwa lighting memiliki suatu sifat yang diamana 
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menjelaskan bahwa cahaya akan semakin memudar mengikuti jaraknya. Aturan 

cahaya pada dasarnya merupakan hukum kuadrat terbalik. Lighting tidak terlepas 

dari pantulan dan refraksi. Dalam pantulan cahaya,  sudut dari refleksi cahaya 

memiliki nilai cahaya yang sama dengan sudut dari insiden. Pada refraksi,  dapat 

diartikan sebagai pancaran cahaya menekuk saat melewati objek yang transparan 

atau semitransparan. Tingkat transparasi pada material objeknya sangat 

menetukan tingkat refraksinya. 

2.8.1. Lighting in Animation 

Dalam dunia 3D, lighting memiliki tujuan visual yang dijelaskan dalam buku 

Digital Lighting and Rendering karya Jeremy Birn (2006), yaitu : 

1. Making things read yaitu membuat sesuatu menjadi lebih dapat dibaca. 

Hal ini juga membuat gambar dua dimensi menjadi terlihat seperti tiga 

dimensi. 

2. Making things belivable yaitu membuat objek menjadi terlihat nyata. Hasil 

akhir yang walaupun terlihat seperti kartun ataupun realistik, proses 

rendering-nya haruslah tetap berdasarkan dunia nyata. 

3. Maintaining continuity yaitu menjaga konsistensi hasil gambar. Menjaga 

kontinuitas dalam film merupakan hal terpenting untuk mempertahankan 

penontonnya. 

4. Directing the viewer’s eye yaitu menekankan mata penonton kepada fokus 

utama dari scene film animasi dengan mengatur penataan cahaya. Hal ini 
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berguna untuk membantu penonton dapat memahami apa yang 

disamapaikan dari scene film animasinya. 

5. Emotional impact yaitu yaitu dampak emosional pada penonton saat 

melihat film animasinya. Hal ini membantu para penonton merasakan 

suasana tiap adegan dari scene yang ada dalam film tersebut. 

2.8.2. Environment Lighting 

Menurut buku Digital Lighting and Rendering (2006), proses lighting dalam 

environment sangat bergantung kepekaan artist pada bagaimana lighting bekerja 

pada dunia nyata. Secara dasarnya kondisi lighting pada siang hari dan malam 

hari sangatlah berbeda,begitu juga dengan kondisi cuaca, juga sudut pancaran 

matahari. 

1. Lighting in Day 

Pada  3D artist dapat membuat pencahayaan siang hari dengan 

menambahkan dua unsur, yaitu: scene siang hari sangat didominasi oleh 

sinar matahari dimana pencahayaan berasal langsung dari matahari dan 

cahaya dari langit. Cahaya matahari pada dasarnya memiliki perubahan 

warna dari kuning terang  hingga oranye tergantung jarak antara terbit 

dengan terbenamnya matahari. Dalam dunia 3D, pencahayaan matahari 

digunakan dengan direct light dengan Reytrace pada bayangannya. Pada 

Cahaya langit merupakan cahaya dari matahari yang menembus atmosfer, 

namun dalam dunia 3D cahaya langit diangap sebagai sumber 

pencahayaan yang terpisah yang dikenal sebagai indirect light. 
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Gambar 2.4. Lighting in Day 
(http://www.pixelophy.com/oasim-karmieh-portfolio/3d-retro-scene.jpg) 

 

2. Lighting in Night 

Pengaturan lighting pada malam hari memiliki persamaan prinsip dengan 

siang hari, namun dengan beberapa perubahan. Pembuatan cahaya bulan 

dan cahaya langit malam dapat dibuat dengan cara yang sama dengan 

cahaya matahari dan cahaya langit pada siang hari, hanya saja pada cahaya 

bulan dibuat dengan lebih redup. 

Pada malam hari, cahaya dari langit harus berwarna biru lembut. 

Cahaya bulan dapat menggunakan warna warna biru ataupun kuning. 

Dalam penggunaannya, lebih sering ditemukan cahaya bulan dengan 

warna kuning pada saat cahaya hanya datang dari bulan dan langit, namun 

dengan terdapatnya lampu-lampu yang ada, cahaya bulan akan nampak 

lebih biru. Bagian terpenting  dalam menyusun lighting pada scene malam 

hari adalah dengan tidak menggunakan under-expose pada seluruh scene, 

melainkan harus menggunakan kontras. 
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Gambar 2.5. Lighting in Night 

(http://www.pixelophy.com/pixelophies/french-romantic-scene/she-didnt-say-goodbye-final.jpg) 

 

2.8.3. Interior Lighting 

Dalam bukunya yang berjudul 32 Tata Cahaya karya Imelda Akmal (2011) 

Untuk tempat tinggal mengatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui besar 

kebutuhan cahaya dalam ruangan tersebut. Besar kebutuhan cahaya berdasarkan 

fungsi ruang dapat dihitung berdasarkan kebutuhan intensitas cahayanya dan 

dimensi ruangan tersebut. Tata cahaya yang benar akan membuat ruangan tampak 

lebih seimbang. Pengaplikasian pencahayaan yang tepat dapat membantu 

menciptakan kesan dan atmosfer ruang yang sesuai dengan keinginan, hal tersebut 

juga dapat membuat ruang lebih seimbang, proporsional, dan indah. 

Biasanya pada daerah kamar memiliki jendela yang banyak atau lebar, 

karena pada dasarnya ruangan kamar lebih banyak cahara yang masuk 

kedalamnya dibanding ruang lainnya karena hal tersebut juga sangat 

mempengaruhi kenyamanan ruang kamar tersebut. 
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