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3.  

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Setelah meninjau dari berbagai sumber tentang lighting dan rendering pada 

produksi animasi 3D, maka dapat ditemukan beberapa aspek elemen penting yang 

dibutuhkan untuk mencapai hasil visual yang realistis. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menemukan kombinasi perancangan lighting dan rendering yang 

terbaik sehingga kesan ceria tercapai sesuai referensi dan konsep yang 

direncanakan. 

3.1.1. Deskripsi Proyek 

Pembuatan film animasi pendek tanpa dialog yang berjudul The Gift ini merupakan 

proyek Tugas Akhir yang dibuat oleh Hiccup Animation. Film ini ber-genre drama-

teen movie yang ditargetkan untuk usia anak-anak hingga remaja. Hiccup 

Animation sendiri beranggotakan delapan orang, yaitu Marshellina Monica sebagai 

project leader dan character designer, Alexander Rei sebagai lead animator, 

Monica sebagai storyboard artist, Fransiska Wenda sebagai environment designer, 

Devin Anggara Hakim sebagai creature designer, Michael sebagai visual effect 

artist, Yosiana Putri Irawan sebagai sound designer, serta penulis sendiri sebagai 

lighting and rendering artist. 

3.1.2. Sinopsis 

Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Kevin Vim yang hidup 

bersama dengan makhluk peliharaannya yang bernama Max. Hari itu, Kevin sedang 
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berulang tahun dan dikejutkan oleh kedatangan kotak misterius di depan rumahnya. 

Ternyata kotak misterius tersebut adalah kotak ajaib yang dapat mengabulkan 

permintaan melalui gambar. Kevin akhirnya menggambar beberapa hal, termasuk 

menggambar sosok ‘teman’ untuk memeriahkan pesta ulang tahunnya. Karena 

terlalu bahagia, Kevin menjadi terlalu sibuk dengan ‘teman’ barunya dan tanpa 

sadar melupakan Max. Kevin juga tidak peduli ketika melihat kotak tersebut mulai 

reyot dan tetap meminta barang, hingga akhirnya kotak tersebut meledak dan 

menghilangkan segalanya yang telah Kevin minta. Kevin merasa sangat sedih, 

namun Max tetap datang untuk menghibur Kevin. Kevin akhirnya menyadari 

bahwa Max adalah temannya yang sejati. 

3.1.3. Concept Art Interior 

Berikut merupakan concept art ruangan interior yang dibuat oleh Fransisca Wenda. 

Dapat dilihat bahwa dekorasi interior ruangan dibuat untuk mendukung cerita. 

Misalnya kue ulang tahun, hiasan ulang tahun lainnya merupakan pendukung cerita 

ulang tahun. Hal lain yang diketahui adalah perabotan rumah tangga yang dominan 

bermaterial kayu dilatarbelakangi ayah Kevin yang merupakan tukang kayu. 

   

Gambar 3.1. Concept Art Interior The Gift 

(Fransiska Wenda, 2013) 
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3.1.4. Storyboard 

Berikut merupakan potongan storyboard yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan angle dan penyusunan lighting. 

 

Gambar 3.2. Potongan Storyboard The Gift Yang Akan Dijadikan Acuan 

(Monica, 2013) 

3.2. Objek Penelitian 

Berdasarkan cerita dan storyboard, dapat diketahui bahwa cerita lebih banyak 

menggunakan set interior rumah saat pagi menjelang siang hari. Sehingga, 

perancangan lighting akan difokuskan pada interior rumah saat pagi menjelang 

siang hari. Setelah mengetahui informasi dasar mengenai environment, penelitian 

lebih dalam pun dimulai. 

Ada beberapa hal yang akan menjadi objek penelitian yaitu ruangan dunia 

nyata dan scene dari film referensi yang akan diobservasi, seperti: 

1. Ruang Tamu Old-World European Flair di Oregon, dunia nyata. 

Ruangan yang diambil merupakan rumah yang ada di Oregon, ruangan ini 

merupakan referensi pembuatan interior The Gift sehingga memiliki 

kesamaan seperti terdapat jendela dan perabotan rumah tangga. 
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2. Up (2009) produksi Pixar Studio. 

Scene yang diambil adalah scene di ruang tamu yang memiliki kesamaan 

dengan interior rumah pada film The Gift. Kesamaan tersebut adalah 

terdapatnya perabotan rumah tangga seperti sofa, lemari, tungku perapian 

dan terdapatnya jendela sebagai jalur masuknya cahaya matahari pada pagi 

menjelang siang hari.  

3. Dr. Seuss' The Lorax (2010) produksi Illumination Studio. 

Scene yang diambil dari film ini adalah scene ruang tamu yang terlihat jelas 

bayangan jendela, sehingga dapat disimpulkan ruang tamu pada film ini 

juga memiliki jendela sebagai jalur masuknya cahaya. Kesamaan lain 

dengan The Gift adalah bentuk rumah yang tidak lazim. Misalnya bentuk 

kusen pintu yang tidak kotak, tembok yang tidak sudut. 

 

Objek penelitian lainnya merupakan objek penelitian eksperimen adalah 

penggunaan sistem daylight dan cahaya photometric dibanding cahaya standar 

beserta penggunaan Final Gather dan/atau Global Illumination pada Mental Ray 

Renderer. 

3.3. Metode Penelitian 

Ada 2 metode penelitian yang akan digunakan, yaitu observasi dan eksperimen. 

Metode observasi akan dipakai untuk mengamati dan menganalisa film referensi 

dan dunia nyata. Tujuan dari metode observasi adalah untuk mengetahui peran 

lighting pada film referensi dan dunia nyata untuk dijadikan acuan dalam 

merancang lighting pada film animasi The Gift mengenai bagaimana berbagai 
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aspek dan elemen saling berhubungan dan memengaruhi untuk menghasilkan hasil 

akhir visual yang baik pada lingkungan 3D. Pada teori yang sudah dijabarkan di 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sedikitnya ada empat aspek yang saling 

memengaruhi visual akhir yang dilihat mata manusia. Empat aspek yang akan 

diobservasi tersebut, yaitu: 

1. Sumber dan temperatur warna cahaya (Beane, Brooker, Langford, Fox 

& Smith) 

2. Kondisi perkiraan cuaca eksterior (Brooker, Grimley & Love)  

3. Pantulan dan perilaku cahaya. (Brooker, Langford, Fox & Smith) 

4. Jatuhnya bayangan. (Langford, Fox, & Smith) 

Setelah mengumpulkan referensi dan melakukan observasi, penelitian akan 

dilanjutkan dengan eksperimen, yaitu penyusunan lighting dan rendering yang 

kemudian dikembangkan dan disesuaikan hingga visual yang dihasilkan sesuai 

dengan referensi dan konsep yang direncanakan.  Penelitian eksperimen ini akan 

melihat perbandingan aspek visual hasil eksperimen dengan visual dari referensi 

observasi. Tujuan dari metode eksperimen adalah untuk memperoleh hasil render 

yang efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas gambar. Sehingga, durasi render 

dari eksperimen ini juga akan diperhatikan. 

3.4. Hasil Penelitian 

Penelitian awal dengan metode observasi terhadap ruangan dunia nyata dan 

beberapa film yang mewakili suasana interior siang hari. 
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3.4.1. Penelitian Old-World European Flair di Oregon 

 

Gambar 3.3. Ruang Interior Old-World European Flair Di Oregon. 

(http://www.houzz.com/ideabooks/4567630/list/My-Houzz--Old-World-European-Flair-in-

Oregon) 

Pada ruangan ini, dapat dilihat bahwa sumber cahaya utama berasal dari cahaya 

matahari, yang merupakan natural lighting di mana hampir semua objek terkena 

sinar sehingga semua objek terlihat berdasarkan teknik lighting yang disebutkan 

oleh Beane. Warna cahaya putih sedikit kebiruan yang dihasilkan berkisar di 

5.000°K. Dari hal tersebut dapat diperkirakan bahwa cuaca eksteriornya adalah 

siang hari cerah sedikit berawan. Warna putih pada tembok ruangan ini 

menyebabkan warna putih kebiruan yang masuk ke ruangan  dipantulkan sehingga 

didapat bayangan yang lembut dan halus. Sedangkan lampu yang menyala 

merupakan sumber cahaya lainnya tidak terlalu menyebabkan efek yang signifikan 

terhadap interior ruangan. 
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3.4.2. Penelitian Film Up (2009) 

 

Gambar 3.4. Screenshot Film Up Pada Waktu 10:12 

(Pixar Studio, 2009) 

 

Gambar 3.5. Screenshot Film Up Pada Waktu 23:50 

(Pixar Studio, 2009) 

Dari kedua gambar di atas dapat dilihat bahwa sumber cahaya matahari juga 

merupakan sumber cahaya utama yang juga merupakan natural lighting. Warna 

cahaya yang putih kekuningan ini berkisar di 4.300°K. Dari hal tersebut dapat 

diperkirakan bahwa cuaca eksterior adalah pagi cerah. Pada gambar kedua, dapat 
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dilihat bahwa warna tembok dominan kuning yang menyebabkan warna kuning 

cokelat dari perabotannya lebih dominan. Bayangan yang dihasilkan adalah 

bayangan kasar namun sedikit lembut dan halus. 

3.4.3. Penelitian Film Dr. Seuss' The Lorax (2012) 

 

Gambar 3.6. Screenshot Film Dr. Seuss’ The Lorax 2:37 

(Ilumination Studio, 2012) 

Cahaya matahari juga menjadi sumber cahaya utama pada scene ini. Sama seperti 

pada scene film Up, sumber cahaya matahari pagi cerah yang berwarna putih 

kekuningan sekitar 4.300°K masuk melalui jendela yang kemudian berpantulan. 

Yang menarik dari scene ini adalah, tembok yang berwarna merah muda 

menyebabkan pantulan cahaya warna sedikit dibiaskan menjadi merah muda 

sehingga pada visualnya, warna merah muda lebih dominan. Sebagai contoh baju 

putih dari karakter tidak murni berwarna putih tetapi sedikit berwarna merah muda 

hasil pantulan tembok. 
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Gambar 3.7. Warna Merah Muda Hasil Pantulan Tembok. 

 

3.4.4. Hasil Eksperimen 

Setelah mendapatkan data mengenai scene environment serta mengobservasi 

ruangan dunia nyata dan film referensi, penyusunan lighting dan rendering mulai 

dilakukan dan kemudian diubah dan disesuaikan hingga sesuai referensi dan konsep 

yang direncanakan.  

Eksperimen dilakukan dengan menggunakan laptop ASUS N43SL dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

 CPU:  Intel Core i7-2670QM @ 2.2 Ghz, 

 RAM:  8GB DDR3 V-Gen @ 4GB, dan 

 Graphic: Nvidia GeForce GT540M 2GB. 

Semua eksperimen percobaan render menggunakan resolusi 1280x720 pixel. 

Dengan menggunakan kombinasi system daylight, Mr Sky portal, Final 

Gather, mr Photographic Exposure, didapat hasil akhir sebagai berikut.  
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Gambar 3.8. Render Menggunakan Acuan Angle Dari Storyboard. Durasi render 2:31. 

 

 

Gambar 3.9. Render Menggunakan Acuan Angle Dari Storyboard. Durasi render 2:27. 
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Gambar 3.10. Penggunaan Daylight, Mr Sun, Mr Sky, Mr Sky Portal, Final Gather dan 

Lainnya Pada Scene Interior. 

 

 

Daylight 

Mr Sky Portal 
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