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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

3.1.1. Sinopsis 

“The Last Shuffle” berkisah mengenai seorang agen wanita yang dikejar-kejar 

oleh sesuatu tanpa diketahui sebabnya di sebuah lorong hingga dilempar sebuah 

granat tangan yang meledak seketika. Setelah  itu agen wanita tersebut ditemukan 

dalam suatu ruangan gelap gulita, dan diinterogasi oleh seorang pria misterius, 

sang agen wanitapun menanyakan identitas pria tersebut dan dimana sebenarnya 

dia berada. Sampai akhirnya pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya adalah sang 

iblis Lucifer, dan agen wanita tersebut sudah berada di neraka. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam pengerjaan animasi 3d “The Last Shuffle” adalah Visual 

Effect Artist yang bertugas merancang setiap efek visual yang diperlukan dan 

mendukung film animasi 3d “The Last Shuffle”. 

3.2. Metodologi 

Penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data untuk membantu 

kelangsungan perancangan dari efek visual yang akan dibuat. Metode yang 

dilakukan berupa telaah literatur, observasi, dan eksperimen 
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3.2.1. Eksperimen 

Berdasarkan  teori dan beberapa referensi yang ada, penulis melakukan sebuah 

percobaan dengan berbagai sketsa atau  rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. 

3.2.1.1. Efek Api pada Moncong Pistol 

 

Gambar 3.1. Muzzle Flash Pistol tipe Berreta 92FS 
(http://www.youtube.com/watch?v=np656AfZQVY) 

Penulis mengambil referensi dari sebuah gambar dokumentasi proses 

penembakan pada sebuah pistol tipe Berreta 92FS, yaitu tipe pistol yang 

digunakan oleh karakter Faith dalam animasi 3d “The Last Shuffle”. 

Faktanya yang terlihat saat proses penembakan pada sebuah pistol 

hanyalah  api pistol (Muzzle Flash) yang sangat kecil dan hampir tak 

terlihat mata. Muzzle flash tercipta dikarenakan naiknya temperatur 

moncong pistol menjadi tinggi yang diakibatkan oleh pembakaran mesiu 

pada peluru saat ditembakan. 

Gambar dibawah merupakan proses keluarnya muzzle flash dengan 

frame rate 24 FPS.  
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Gambar 3.2. Proses Muzzle Flash Pistol tipe Berreta 92FS 
(http://www.youtube.com/watch?v=np656AfZQVY) 

Perlu diperhatikan pada keenam frame di atas, muzzle flash hanya 

muncul pada frame kedua, hal tersebut menjadi patokan timming penulis 

dalam membuat sebuah efek muzzle flash bahwa timming tampak muzzle 

flash hanyalah sebanyak 1 frame.  

Meskipun hampir kasat mata, dapat kita lihat bahwa api yang 

tercipta berwarna merah, sesuai teori dari Wolf (2009) bahwa api yang 

merah mengandung unsur carbon, maka reaksi yang terjadi berikutnya 

adalah keluarnya asap. Asap pembakaran keluar bersamaan dengan muzzle 

flash, kemudian  terus terlihat sampai frame 6 namun perlahan-lahan 

menipis dan hilang. Sifat dari asap itu cenderung transparan dan tipis, 

karena sesuai yang diucapkan Wolf (2009) bahwa tebal tipis asap 
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tergantung pada unsur air yang terkandung, sedangkan pada bahan pistol, 

air yang terkandung sedikit. 

Penulis memikirkan dua cara dalam menciptakan efek muzzle flash, 

pertama menggunakan fitur fractal noise pada software Adobe After 

Effect, dan yang kedua menggunakan fitur partikel pada software 

3DSMax. 

3.2.1.2. Efek Cipratan Air pada Genangan Air 

Penulis mencari referensi dalam merancang sebuah efek cipratan genangan 

air, dan gambar di bawah merupakan gambar seorang wanita yang berlari 

dan menginjak sebuah genangan air. Perhatikan bentuk dari genangan air 

yang terjadi ketika diinjak, genangan tersebut berbentuk seperti mahkota, 

dan pecah menjadi beberapa bulatan air kecil yang terpencar.  

 

Gambar 3.3. Cipratan Air 
( http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1634471/157993454/stock-photo-single-

runner-running-in-rain-and-making-splash-in-puddle-157993454.jpg ) 
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Gambar 3.4. Frame Sequences Wanita Berlari Menginjak Genangan Air 
(http://www.youtube.com/watch?v=7-BUGIr-St0) 

Gambar di atas merupakan sebuah video yang dipisah menjadi 

frame sequences dengan frame rate 24 fps. Pada frame sequences di atas, 

penulis memperhatikan timming yang terjadi pada percikan sebuah 

genangan air. Genangan air mulai terjadi perubahan pada frame ketiga, 

saat kaki menyentuh permukaan. Dan perubahan yang terjadi adalah 

seperti yang terjadi pada gambar 3.4. air terciprat dengan membentuk 

mahkota. Dari frame 3 sampai frame 7 bentuk mahkota dari air tersebut 

terus membesar, hingga pada frame 8 air tersebut mulai kehilangan 

dorongan ke atas dikarenakan tekanan dari atas ke bawah yang disebut 

gravitasi. Air terus jatuh hingga pada frame 15, air tersebut kembali ke 

dataran dan mengikuti wadah yang ada, sesuai sifat air yang dikemukakan 

oleh Wolf (2009) yaitu air mempunyai sifat selalu mengikuti bentuk 

wadah. 
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Berdasarkan referensi yang sudah didapat, penulis memikirkan 

sebuah konsep mengenai efek percikan genangan air yang akan dibuat. 

 

Gambar 3.5. Sketsa Konsep Efek Percikan Genangan Air 

Penulis menggambar sebuah sketsa kasar mengenai scene efek 

percikan genangan air yang akan ditampilkan pada film animasi 3d “The 

Last Shuffle”. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting 

penulis dalam membuat sebuah efek percikan genangan air, terkait teknik 

yang digunakan penulis dalam menciptakan sebuah efek tersebut 

menggunakan software Next Limit RealFlow yang mempunyai fitur 

simulasi air sesuai kondisi dunia nyata. 

Pertimbangan penting penulis dalam pembuatan efek percikan 

genangan air ada 3 hal, yaitu sifat air, wadah air, dan gravitasi yang 

mendorongnya. Pertama mengenai sifat air, genangan air yang tercipta 
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pada animasi 3d “The Last Shuffle” berasal dari air hujan, dengan kata lain 

air murni yang tidak terkontaminasi apapun, karena berhubungan dengan 

hal kedua, yaitu mengenai wadah air. Wadah air dalam film animasi 3d 

“The Last Shuffle” adalah aspal, yang memiliki permukaan keras dan tidak 

memiliki daya serap sehingga tidak mengubah susunan komponen air. 

Sifat air yang penting untuk diketahui adalah mengenai viscosity ( ukuran 

kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam 

fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu benda 

bergerak di dalam fluida tersebut), dan density (kepadatan). Situs 

thevault.realflow.com (2010: 4 Februari 2014) mencatat bahwa density 

dari air murni adalah 1000 kg/m3, sedangkan viscosity adalah 0.658 cP. 

Ketiga adalah dorongan yang menghasilkan suatu  percepatan pada benda 

dari atas ke bawah disebut gravitasi, satuan percepatan rata-rata dari 

gravitasi adalah 9,8 m/s2. Melalui ketiga hal tersebut, penulis 

menggambarkan sketsa proses perubahan dari genangan air tersebut seperti 

bisa dilihat pada gambar di bawah. 
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Gambar 3.6. Sketsa Proses Efek Percikan Genangan Air 

Pada frame satu adalah proses awal terbentuknya mahkota dari 

genangan air tersebut. Dan sesuai referensi yang sudah didapat 

sebelumnya, air mengalami perubahan bentuk dikarenakan tempat dimana 

air berkumpul tersebut mendapat tekanan dari kaki yang menginjak, 

sehingga partikel air yang cenderung memiliki viscosity rendah segera 

terdorong keluar dan mencari ruang yang baru. Karena viscosity air murni 

yang rendah, air terciprat dan membentuk beberapa butiran kecil. Besar 

kecilnya bentuk mahkota yang tercipta disebabkan oleh kecepatan 

dorongan kaki tersebut, karena scene animasi 3d “The Last Shuffle” 

merupakan adegan tokoh utama wanita yang berlari, berarti dorongan yang 

terjadi pada genangan tersebut pun sangat cepat, sehingga proses 

terbentuknya mahkota terjadi sangat cepat dan juga cukup berjarak jauh. 

Kemudian pada frame kedua, dimana percepatan cipratan air mencapai 

Perancangan Efek ..., Evani Nadilehon, FSD UMN, 2014



angka nol, cipratan tersebut mulai didorong ke bawah oleh gaya gravitasi, 

sehingga cipratan air yang sudah menyentuh dataran, kembali mengikuti 

jalanan sesuai sifat air yang dikemukakan Wolf (2009) mengenai air yang 

selalu mengikuti wadah. 

Penulis melakukan sebuah eksperimen dengan parameter air pada 

software RealFlow dengan menggunakan beberapa konsep yang sudah 

dipikirkan seperti pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.7. Parameter RealFlow untuk Air Murni 

Parameter di atas adalah parameter untuk menciptakan sebuah 

simulasi dari air murni. Density dan viscosity diatur sesuai untuk 

menciptakan sebuah air murni.tetapi yang perlu diperhatikan adalah 

parameter resolution. Resolution pada RealFlow memiliki funsgi untuk 

mengatur jumlah sel pada air yang akan tampak pada simulasi. Semakin 

tinggi nilai resolution, semakin detail bentuk air yang diciptakan. Dengan 
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pertimbangan spesifikasi komputer yang digunakan, penulis menggunakan 

angka 10 dalam mengatur parameter resolution untuk menciptakan tampak 

air yang cukup detail dalam simulasi menggunakan software RealFlow.  

 

Gambar 3.8. Parameter RealFlow untuk Gravitasi 

Parameter di atas adalah parameter dari gravitasi yang akan 

mempengaruhi pergerakan air dalam simulasi software RealFlow. 

Kekuatan gravitasi dibuat sama dengan percepatan rata-rata pada dunia 

nyata, yaitu 9,8 m/s2. 
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3.2.1.3. Efek Ledakan 

 

Gambar 3.9. Granat Tangan Tipe M67 
(http://manual.americasarmy.com/images/6/65/M67-400.jpg) 

Gambar 3.9. merupakan foto jenis granat yang digunakan dalam film 

animasi 3d “The Last Shuffle” yaitu granat berjenis Frag tipe M67.  M67 

granat bertipe fragmantation (granat yang melontarkan serpihan untuk 

merusak). Radius ledakan yang mengakibatkan luka fatal sekitar 5 meter, 

dan luka ringan sekitar 15 meter. Bentuk dari ledakannya dapat dilihat 

pada gambar di bawah. 

 

Gambar 3.10. Ledakan Granat M67 
( http://www.militaryfactory.com/smallarms/imgs/m67-grenade_6.jpg) 
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Menurut Wolf (2009) ledakan adalah suatu gas yang dihasilkan 

dalam  jumlah yang sangat dahsyat dan kemudian membesar dengan 

dorongan yang kuat lalu memberikan tekanan ke lingkungan sekitar, 

dikarenakan suatu reaksi kimia yang terjadi dengan sangat cepat.  

Dalam situs science.howstuffworks.com (2002: 5 Februari 2014) 

proses granat tangan bertipe m67 adalah  reaksi kimia pembakaran sangat 

cepat terjadi dalam badan  granat yang kemudian memicu mesiu yang ada 

di dalam granat tersebut meledak lalu menghasilkan suatu gelombang 

kejut seperti teori Wolf (2009) mengenai ledakan. Berhubung jenis granat 

tipe fragmentation, brarti yang akan merusak lingkungan sekitar granat 

adalah serpihan yang dimuntahkan oleh granat dikarenakan gas seperti 

yang dikemukakan Wolf (2009). Serpihan tersebut dalam ukuran yang 

sangat kecil dan kasat mata, berarti pecahan yang terjadi pada kaca pun 

tidak terkonsentrasi pada satu titik karena saking banyaknya serpihan yang 

terpental ke kaca. Kedua gambar berikut adalah referensi yang 

membedakan pecahnya kaca terkonsentrasi di satu titik, dan kaca yang 

meledak dikarenakan tekanan dalam jangkauan yang luas atau tidak 

terkonsentrasi di satu titik. 
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Gambar 3.11. Pecahan Kaca yang Terkonsentrasi ke Satu Titik 
(http://blog.nj.com/hudsoncountynow_impact/2008/08/zburg1.jpg) 

 

Gambar 3.12. Pecahan Kaca yang Tidak Terkonsentrasi pada Satu Titik 
(http://www.grendon.co.uk/photos/photo3.jpg) 
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Scene yang terpikirkan penulis dalam membuat sebuah efek 

ledakan ada dua, yang pertama adegan yang memperlihatkan granat 

tersebut pecah secara slow motion dan mengeluarkan cahaya, kemudian 

adegan dalam  ruangan yang terlihat terguncang dan memecahkan kaca 

yang ada dalam  ruangan tersebut, tujuannya adalah untuk memperlihatkan 

kesan lingkungan tempat ledakan tersebut terjadi memang tidak ada siapa-

siapa selain tokoh utama dan pengejar. Bisa dilihat pada sketsa berikut.  

 

Gambar 3.13. Sketsa Dua Adegan Ledakan 

Pada gambar 3.13. frame pertama adalah adegan tokoh utama 

menoleh ke arah granat yang pecah perlahan dan mengeluarkan sinar 

sambil terkejut, kemudian frame berikutnya adalah adegan dalam ruangan 

yang memperlihatkan proses guncangan yang diakibatkan ledakan 

tersebut, kemudian diikuti vas yang terjatuh kemudian menumpahkan air 

(jenis air murni, sama seperti yang terdapat pada efek cipratan pada 

genangan air). Penulis merancang sebuah konsep dalam  menciptakan 

sebuah efek ledakan ke dalam sketsa berikut. 
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Gambar 3.14. Tampak Atas Denah Adegan Ledakan 

Sketsa di atas merupakan sketsa denah tampak atas dari 

environment film animasi 3d “The Last Shuffle”. Sesuai data yang di dapat 

mengenai granat tipe M67, radius ledakan yang mengakibatkan luka fatal 

berjarak sekitar 5 m, sedangkan pada denah di atas jarak granat ke jendela 

ada sekitar 7 m, berarti dampak ledakan yang di terima jendela termasuk 

ledakan ringan karena berjarak  2 m dari radius ledakan yang 

mengakibatkan luka fatal. Sketsa di bawah merupakan denah tampak 

samping untuk memperjelas posisi granat dan jendela. 
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Gambar 3.15. Tampak Samping Denah Adegan Ledakan 

Penulis juga merancang proses pecahnya kaca diakibatkan 

muntahan serpihan yang dilontarkan oleh granat yang bejenis 

fragmantation pada sketsa berikut. 

 

Gambar 3.16. Proses Kaca Pecah 
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Gambar jendela yang kanan adalah jendela tampak dari luar. 

Sedangkan gambar yang di kiri adalah jendela tampak dalam, kaca yang 

tertekan oleh serpihan dari granat terdorong ke dalam sehingga pecah dan 

kemudian terdorong oleh gravitasi lalu jatuh ke lantai. Dan seperti 

penelitian sebelumnya, serpihan yang dihasilkan granat berjenis 

fragmentation bersifat kasat mata dan banyak sekali, sehingga pecahan 

kaca bersifat acak dan tidak terkonsentrasi pada satu titik. 

Dalam merancang bentuk dari granat yang pecah perlahan, penulis 

merancang berdasarkan sketsa berikut. 

 

Gambar 3.17. Proses Granat Meledak 

Granat terpecah dikarenakan adanya tekanan yang sangat kuat dari 

dalam, seperti yang dikatakan Wolf (2009), bahwa ada sebuah gelombang 

kejut diakibatkan oleh gas yang terbentuk karena reaksi pembakaran 
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sangat cepat, sehingga gelombang kejut tersebut memecah dinding granat, 

dan melontarkan serpihan yang ada di dalamnya. Dalam sebuah reaksi 

pembakaran, tentu saja melibatkan reaksi kimia yang menciptakan sebuah 

api, maka setelah granat terpecah, dari dalam granat tersebut akan 

terpancarkan sinar yang berasal dari api. 

Berdasarkan konsep yang sudah dirancang, penulis melakukan 

eksperimen menggunakan particle system pada software 3DSMax, untuk 

mendapatkan detail dari pecahan granat maupun kaca seperti yang 

dilingkari pada gambar 3.17. dan gambar 3.18. 

3.2.1.4. Efek Hujan 

 

Gambar 3.18. Hujan pada Benda Padat 
(http://4.bp.blogspot.com/-

7ZftQlJbL5Y/TjsESUXesxI/AAAAAAAABEQ/ZafD5YIhlho/s400/rain1.jpg) 
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Gambar di atas merupakan gambaran nyata mengenai apa yang 

terjadi ketika hujan menyetuh sebuah dataran yang padat (pada gambar 

diatas, datarannya merupakan jalanan aspal). Bisa dilihat yang menjadi ciri 

khas adalah terpecahnya rintikan hujan menjadi beberapa bagian kecil 

setelah menyentuh dataran. Hal tersebut menjadi referensi penulis untuk 

menciptakan sebuah efek hujan. Dan pada gambar berikut bisa kita lihat 

bahwa proses turunnya hujan hampir tak terlihat mata, yang tampak pada 

mata hanyalah sebuah garis yang terlihat blur terjatuh dari langit menuju 

ke daratan, tidak terlihat seperti butiran air. 

 

Gambar 3.19. Bentuk Pergerakan Hujan 
(http://nowiknow.com/wp-content/uploads/2012/06/rain.jpeg) 

Penulis merancang sebuah konsep efek hujan dengan menggambar 

sebuah sketsa seperti pada gambar berikut.  
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Gambar 3.20. Konsep Efek Hujan 

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi 

pertimbangan penulis dalam merancang sebuah efek hujan ada 3 hal, yaitu 

gravitasi, sifat air, dan wadah, kurang lebih sama seperti hal yang harus 

diperhatikan dalam merancang sebuah efek cipratan pada genangan air. 

Sifat air hujan pun termasuk sifat air murni (viscosity = 0.658 cP, density = 

1000 kg/m3)  gravitasi tetap menggunakan gravitasi bumi (9,8 m/sec2)  

dan wadah air tersebut adalah aspal. Perlu diperhatikan pada sketsa bahwa 

pergerakan air setelah membentur dataran sangat penting. Lihat pada 

gambar 3.18. dimana butiran air membentur aspal kemudian terpecah 

menjadi beberapa bagian kecil, kurang lebih bisa dilihat lebih jelas pada 

sketsa di gambar 3.20. Dalam mencapai hasil yang sudah dirancang, 

penulis melakukan eksperimen menggunakan particle system pada 

software 3DSMax, dan fitur Particular  Trapcode pada software Adobe 

After Effect. 
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