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5.  

BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Lighting mempunyai peran untuk menyampaikan informasi waktu, tempat, dan 

cuaca. Tempat yang menghadap barat dan timur akan membuat lighting yang 

berbeda. Cuaca eksterior juga akan memengaruhi lighting dalam ruangan. 

Cerita The Gift mengambil waktu pagi hingga siang hari dengan suasana 

ceria. Jika ruang keluarga rumah Kevin dihadapkan ke arah barat, kesan yang 

muncul lebih dingin, sejuk dan sedikit misterius karena interior ruangan tidak 

menerima sinar matahari pagi hari. Maka dari itu, interior ruangan dihadapkan ke 

arah timur untuk mendapatkan kesan hangat dan ceria. 

Seiring naiknya FG bounces yang digunakan untuk menyimulasikan 

indirect illumination, maka durasi render ikut naik dan gambar yang dihasilkan 

lebih terang. Pada FG bounces 0 didapat durasi render 40 detik. Pada FG bounces 

1 durasi render naik lima detik menjadi 45 detik. Pada penggunaan FG bounces 2 

didapat durasi render 46 detik dan pada FG bounces 4 durasi render naik menjadi 

48 detik. Dari hasil eksperimen tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan 

FG Bounces dengan nilai 1 yang hasilnya sudah cukup mewakili perilaku pantulan 

cahaya, tidak terlalu terang, dan durasi render yang tidak terlalu lama. 
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Sifat material dari objek memengaruhi durasi render. Material yang bersifat 

reflective dan refractive akan memperlambat durasi render. Hal ini disebabkan 

karena diperlukan tambahan kalkulasi terhadap informasi reflective dan refractive.  

Proses lighting & rendering tidak dapat berdiri sendiri. Pada akhirnya, tahap 

post-processing tetap akan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Misalnya pada saat rendering, volumetric effect cukup memakan durasi render, 

sedangkan efek tersebut dapat dicapai melalui post-processing. Beberapa hal lain 

seperti color correction dan efek visual juga ditambah melalui post-processing. 

5.2. Saran 

Walau konsep sudah ada, tapi untuk menimbulkan kesan believable dan 

dimensinya dapat dirasakan, tetap diperlukan observasi untuk mengacu ke dunia 

nyata dalam merancang lighting. Misalnya memerhatikan lagi bagaimana perilaku 

cahaya dalam kondisi tertentu. Misalnya pada cerita The Gift, dilakukan penelitian 

terhadap ruangan yang mirip dengan yang ada di dunia nyata dan film referensi 

yang terdapat kemiripan. 

Material bersifat reflective dan refractive perlu diperhatikan oleh character 

dan environment artist agar digunakan seefisien dan seefektif mungkin supaya 

didapat durasi render yang paling cepat. 
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