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BAB I 

PENDAHULUAN 

   Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di animasi 3D membuat persaingan di industri semakin 

ketat. Hal ini terlihat di acara tv, movie, industri, game, arsitek, dan interior design 

yang menggunakan animasi 3D untuk mempromosikan atau menyampaikan suatu 

pesan. Menurut www.smh.com.au (2004), animasi 3D lebih mudah diterima 

masyarakat karena generasi muda tumbuh bersama teknologi, seperti komputer, 

playstation, Nintendo, gameboy. Sebagai contoh, film animasi “Mountain” yang 

bertemakan fantasi namun memperlihatkan bentuk-bentuk dasar animasi 3D yang 

masih kaku di alam liar. Berdasarkan alasan tersebut dibuatlah film animasi ”BOT”. 

Earnest (2013) menambahkan bahwa generasi muda tidak mendapatkan 

kesempatan untuk melihat atau menyentuh suatu produk secara langsung karena 

semuanya sudah dibatasi oleh teknologi yang ada misalnya pada teknologi internet, 

kita hanya bisa melihat sebuah gambar tanpa mengetahui keseluruhan atau kualitas 

suatu produk. Oleh karena itu gambar atau visual sangat penting agar menarik minat 

penonton. Gambar juga harus menunjukkan segala informasi, seperti warna, 

kedalaman, shape, dan tekstur dalam suatu produk. Peran cahaya menjadi penting 

dalam menentukan seberapa sukses suatu produk dalam menarik perhatian 

penonton (hlm. 3-4). 
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Boughen (2005) mengatakan, pengaturan kualitas cahaya sangat penting dalam 

menghasilkan suatu produk final. Hal ini dikarenakan suatu produk atau objek yang 

didesain cantik, bagus, dan tertekstur rapi akan kelihatan seperti buatan komputer 

atau CG apabila kualitas cahayanya didesain buruk. Cahaya juga sering digunakan 

berlebihan di mana jarak cahaya ke objek yang dekat ataupun kualitas cahaya yang 

berlebihan sehingga terjadi overexposure atau overburn di mana kualitas cahaya 

terlalu terang sehingga warna asli pada objek hilang dan detail-detail dari suatu 

objek tidak terlihat. Tentunya hal ini sangat merugikan karena visualisasi dalam 

animasi 3D sangat penting (hlm 16). 

Penulis mengambil contoh seperti pada film animasi Monster University, 

pencahayaan di lingkungan sekitar menggunakan metode global illumination yang 

merupakan sebuah sistem dalam menciptakan cahaya yang lebih terang dan 

bayangan yang halus melalui kalkulasi komputer. Penggunaan indirect illumination 

dalam film animasi Monster University membuat adegan di dalamnya terlihat lebih 

natural, dan membantu mendramatisir cerita. Namun penggunaan GI dalam film 

animasi Monster University membuat 1 frame render menjadi 29 jam (Takahashi, 

2013) 
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    Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan dan perancangan lighting dan rendering setup agar waktu 

render menjadi efisien serta memiliki visual yang mendekati indirect illumination 

pada environment dalam animasi “BOT”? 

   Batasan Masalah 

1.   Proses penelitian memfokuskan pembahasan pada perancangan lighting dan 

rendering setup agar waktu render menjadi efisien serta memiliki visual yang 

mendekati indirect illumination pada environment dalam animasi “BOT” untuk 

scene 01 shot 11 (pencahayaan siang hari), dan scene 05 shot 50 (pencahayaan 

sore hari). 

2.   Proses penelitian akan menggunakan resolusi video 1920x1080 agar dapat 

memperlihatkan detail pada film animasi ”BOT” 

Gambar 1.1. GI Monster University 
(http://www.theverge.com/2013/6/21/4446606/how-pixar-changed-the-way-light-works-

for-monsters-university) 
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3.   Pada proses eksperimen dalam merender film animasi “BOT” penelitian akan 

menggunakan spek komputer, antara lain: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 

3.40GHz 3.90 GHz, Memory 16 GB RAM, dan Video card Nvidia GForce 

GT630. 

   Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membuat lighting dan rendering setup pada 

film animasi “BOT” menjadi lebih efisien sehingga menghemat waktu render, dan 

mendapatkan kualitas visual yang mendekati indirect illumination pada 

environment dalam animasi “BOT”. 

   Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau 

kesimpulan yang lebih akurat adalah antara lain: 

1.   Studi Pustaka 

Proses penelitian akan menggunakan buku untuk mendapatkan informasi 

tentang bagaimana cara mendapatkan lighting dan rendering setup yang 

paling efisien sehingga bisa diaplikasikan dalam film animasi 3D. 

2.   Observasi 

Penulis akan mengamati referensi foto pencahayaan pada siang dan sore hari 

dalam film “Tangled” dan menggunakan referensi visual “paper-fox” karya 

Jeremy Kool.  
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3.   Eksperimen 

Eksperimen yang akan dilakukan penulis untuk mendapat lighting dan 

parameter render yang efisien adalah penulis akan merender scene dengan 

menggunakan indirect illumination sebagai referensi, kemudian penulis 

akan membandingkan hasil render tersebut dengan penggunaan skydome, 

environmental light, dan bake light untuk mendapatkan hasil render yang 

efisien. 
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Untuk mendukung tercapainya tujuan Tugas Akhir, maka proyek ini 

disusun berdasarkan timeline berikut: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.1. Timeline Kerja 
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   Sistematika Perancangan 

Perancangan cahaya dan render setup pada film animasi yang berjudul BOT 

Table 1.2. Sistematika Perancangan 
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