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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   Cahaya 

Brooker (2008), menjelaskan cahaya sangat penting dalam semua aktivitas sehari-

hari. Cahaya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, dan mempersepsi 

segala sesuatunya. Pentingnya pemahaman akan bagaimana cahaya bekerja secara 

natural dalam kehidupan sehari-hari akan membantu lighting artist dalam 

menerapkannya dalam bentuk 3D atau CG (Computer Generated). 

Selanjutnya Brooker (2008) mengatakan, dalam kehidupan sehari - hari kita 

dikelilingi gelombang radio sampai x-ray. Perbedaan antara kedua gelombang 

adalah jarak atau panjang gelombang yang menghasilkan electromagnetic 

spectrum. Pada 400-800 nanometer mata manusia dapat melihat panjang 

gelombang. Alasan mata manusia dapat melihat gelombang karena adanya tiga 

macam photosensitive receptor cells yang dinamakan cones. Setiap cones yang 

terdapat di retina memberikan respon yang berbeda ke setiap gelombang merah, 

hijau, dan biru. Tentunya dari perpaduan tiga gelombang itu membuat manusia 

dapat melihat, menangkap informasi, dan membedakan warna (hlm 9-13). 
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 Menurut Brooker (2008) penempatan cahaya dalam dunia CG harus ada 

alasan yang spesifik. Setiap cahaya yang diletakkan harus bisa dijelaskan dan dapat 

menunjukkan bentuk terbaiknya dalam bentuk 3D ketika dirender. Oleh karena itu, 

pemahaman akan macam-macam karakteristik atau atribut cahaya yang digunakan 

sangat penting sehingga visualisasinya dapat terlihat lebih realistik atau 3D (hlm 

29-30). 

   Inverse Square Law 

Menurut Brooker (2008), dalam mensimulasikan cahaya pada dunia CG 

penting untuk memahami inverse square law. Inverse Square Law adalah 

hukum mengenai bagaimana cahaya memudar pada jarak – jarak tertentu. 

Pemudaran cahaya terjadi karena cahaya menyelimuti area-area lain 

sehingga intensitas cahaya memudar. 2 Macam sifat cahaya antara lain: 

1.   Law of Reflection merupakan hukum pemantulan cahaya ketika 

mengenai suatu permukaan. Law of reflection menjelaskan 

tentang sudut refleksi sama dengan sudut datang.  

Gambar 2.1. Color Wavelength 

(http://www.uv-tackle.com/images/color_wavelength.jpg) 
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2.   Law of Refraction / Snell’s Law merupakan hukum 

pembengkokkan cahaya ketika melewati suatu permukaan 

transparan atau semi transparan. Law of Refraction juga disebut 

sebagai IOR (Index of Refraction)  

 
 

 

   Three-Point Lighting 

 
 

Gambar 2.2. IOR 
(https://docs.chaosgroup.com/download/attachments/5538655/Refractiv
eMaterials_24.png?version%5Cu003d2%5Cu0026modificationDate%5

Cu003d1398186885000%5Cu0026api%5Cu003dv2) 

Gambar 2.3. Three Point Lighting 
(http://www.desktop-documentaries.com/lighting-for-video.html) 
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Menurut Leon (2014), three-point light adalah sistem yang menggunakan tiga 

cahaya di mana masing – masing memiliki fungsi dalam memunculkan efek, dan 

karakteristik. Three-point light tidak hanya digunakan di studio, namun juga 

digunakan di berbagai industri visual misalnya desain produk, film, theatre, dan 

televisi (hlm. 5). Macam – macam three-point light antara lain: 

1.   Key Light 

Key Light adalah lampu atau cahaya utama yang paling terang dan kuat. 

Cahaya Key Light juga merupakan cahaya utama yang menyinari suatu 

objek sehingga bayangan yang tercipta lebih kelihatan dan kuat. Posisi Key 

Light biasanya ditaruk dalam posisi 15 - 45 derajat (kiri/kanan) dari kamera 

karena key light posisi depan akan membuat gambar terlihat membosankan. 

Penempatan key light yang terlalu dekat dengan objek juga akan 

mengakibatkan subjek menjadi kelihatan flat (hlm 11-14). 

2.   Fill Light  

Fill light merupakan cahaya yang membantu cahaya utama dalam menyinari 

bayangan dari key light sehingga objek lebih kelihatan. Intensitas fill light 

juga lebih kecil atau lemah dibandingkan key light yang kuat. Fill light 

sendiri juga dapat tercipta melalui pantulan dinding karena bounce light dari 

key light misalnya tembok putih (hlm. 20). 

Birn (2013) menambahkan intensitas cahaya fill light yang masuk akal 

penting untuk suatu adegan. Perbandingan antara key light dan fill light 

Perancangan Lighting..., Calvin, FSD UMN, 2017



 
 

12 

dinamakan key-to-fill-ratio. Key-to-fill-ratio adalah ukuran intensitas 

cahaya pada suatu scene (hlm. 50-51). 

a.   Low Key to fill ratios 

Low Key to fill ratios beratio antara 2:1 hingga 4:1. Penggunaan Low Key 

to fill ratios dapat digunakan pada saat di dalam interior yang lebih banyak 

putih ataupun mempunyai permukaan reflektif yang tinggi. Penggunaan 

Low Key juga dapat menciptakan kesan ceria dan bahagia. Tentunya sering 

kali low key digunakan untuk film komedi maupun film anak – anak (hlm. 

51-52).  

b.   High Key to fill ratios 

High Key to fill ratios beratio antara 8:1 bahkan lebih, biasanya digunakan 

untuk menciptakan kesan dramatis melalui kontras yang tinggi dalam terang 

dan gelap. Penggunaan high key biasanya sewaktu scene malam dan pada 

film bergenre horror maupun kekerasan. 

3.   Rim Light / Back Light / Edge Light 

Leon (2014) menyatakan bahwa back light adalah cahaya yang menyinari 

bagian belakang suatu objek. Intensitas cahaya dari back light dapat lebih 

besar dari key light. Back light biasanya menciptakan garis tepi dari suatu 

objek melalui intensitas cahaya. Kegunaan back light biasanya digunakan 

untuk menonjolkan rambut, dan untuk menunjukkan perbedaan antara 

manusia dengan objek sehingga terlihat sebuah jarak (hlm. 25-26). 
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   Natural light 

Menurut Boughen (2005), natural light merupakan cahaya yang kita temui 

setiap hari. Natural light dapat kita lihat ketika cahaya berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. Macam - macam natural light, antara lain: 

a.   Sunlight 

Menurut Brooker (2012), cahaya matahari sangat mempengaruhi 

pencahayaan di lingkungan sekitar, storytelling, bahkan dapat 

mempengaruhi mood. Penggunaan sunlight dalam CG membuat kita lebih 

efisien dalam mengatur temperature warna dan waktu dalam suatu adegan. 

Brooker (2012) menambahkan temperatur cahaya matahari dapat berubah-

ubah sepanjang hari. Temperatur cahaya matahari dimulai pada matahari 

terbit dengan suhu 2000 K dan dengan cepatnya berubah menjadi 4300 K 

pada pagi hari. Kemudian warna temperatur mencapai batasnya pada 5000 

K siang hari, ketika musim panas warna temperaturnya akan naik hingga 

15000 K. Saat mendung warna temperatur cendrung lebih tinggi dari 

biasanya, yaitu 6000 K dan 5000 K saat langit cerah di siang hari (hlm 149-

152). 
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b.   Skylight 

Menurut Brooker (2012), skylight biasa digunakan untuk memantulkan 

cahaya pada objek-objek di lingkungan sekitar. Pada hari yang cerah 

skylight juga membantu key light dalam memperhalus cahaya di sekitar, 

sedangkan pada hari yang mendung skylight dapat memperhalus bayangan 

yang tajam (hlm 153-154).  

c.   Moonlight 

Menurut Brooker (2012), pada dasarnya bulan berwarna abu-abu tetapi 

manusia mempersepsikan cahaya bulan sebagai warna biru. Warna biru 

pada cahaya bulan dihasilkan dari warna beige oranye cahaya matahari 

menjadi biru pucat. Perubahan warna terjadi karena mata manusia menjadi 

kurang peka dalam memilih informasi warna di tempat yang gelap (hlm 

159-160). 

d.   Siang hari 

Menurut Yot (2011), cahaya pada siang hari memiliki intensitas cahaya 

yang terang dengan bayangan yang kuat dan gelap. Hal ini dikarenakan 

intensitas cahaya matahari berada pada intensitas yang sangat terang. 
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e.   Sore hari 

Menurut Yot (2011), cahaya pada sore hari memiliki intensitas cahaya yang 

redup karena matahari mulai terbenam. Bayangan pada sore hari juga lebih 

halus dan cendrung berwarna biru karena intensitas cahaya skylight lebih kuat. 

Bayangan juga terlihat lebih panjang. Cahaya sunlight yang terkadang lebih 

berwarna orange tua membuat cahaya skylight dan bayangannya berwarna 

ungu. 

 

 

Gambar 2.5. Cahaya pada sore hari 
(http://www.itchy-

animation.co.uk/tutorials/light03.htm) 

Gambar 2.4. Cahaya siang hari 
(http://www.itchy-

animation.co.uk/tutorials/light03.htm) 
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   Lighting dalam CG 

Beane (2012) menjelaskan bahwa hampir semua aplikasi animasi mempunyai 5 

basic light type. Aneka macam light type tersebut hampir sama dengan cahaya yang 

ada di sekitar kita, untuk itu penting untuk memahami kegunaan masing-masing 

light types sehingga ketika digunakan dalam scene tertentu lebih maksimal. 

Macam-macam jenis light types antara lain: 

1.   Spotlight 

Spotlight adalah cahaya yang bersinar melalui satu point atau dari satu titik 

kecil dalam satu arah, dan pada kerucutnya kita bisa mengontrol arah atau 

ukuran dari cahaya. Menurut Beane (2012), cahaya spotlight sering 

digunakan pada aplikasi 3D karena lighting artist lebih efisien dalam 

mengontrol pola cahaya (hlm 26). 

 

Gambar 2.6. Spotlight 
(http://blog.digitaltutors.com/un

derstanding-different-light-
types/) 
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2.   Omni / Point Light 

Omni / Point light, menurut Beane (2012) adalah cahaya yang 

dipancarkan oleh satu titik atau point, dan terpancar ke segala arah. 

 

 
3.   Infinite / Directional Light 

Infinite light atau directional light, menurut Beane (2012) adalah lampu 

yang memancarkan sinar secara paralel. Tidak seperti spotlight dan point 

light yang memancarkan cahaya melalui satu point dan menciptakan 

bayangan dari kerucut. Infinite light memancarkan cahayanya secara 

paralel, arah cahayanya seperti dari jauh dan bayangan yang tercipta bersifat 

paralel. Beane menambahkan infinite / directional light juga sangat bagus 

untuk mensimulasikan cahaya matahari atau cahaya bulan, karena dapat 

menciptakan jenis bayangan yang tepat. 

Gambar 2.7. Omni Light 
(http://blog.digitaltutors.com/understanding-different-light-types/) 
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4.   Ambient Light 

Ambients light menurut Beane (2012), memancarkan cahaya tidak jauh dari 

tempatnya namun menuju ke arahnya. Biasanya ambients light membuat 

bayangan di suatu ruangan menjadi tidak sempurna gelap dengan cara 

membuat pantulan cahaya palsu (fake global illumination). Beliau 

menambahkan penggunaan ambient light sudah jarang digunakan karena 

adanya teknik baru dalam global illumination. Namun sekarang digunakan 

untuk menciptakan efek cahaya yang lebih spesisfik, dan cahaya yang datar. 

 

Gambar 2.8. Infinite Light 
(http://blog.digitaltutors.com/understanding-different-light-types/) 
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5.   Area Light 

Area light menurut Beane (2012) adalah lampu yang paling rumit namun 

menciptakan suasana paling realistis dari semua lampu yang ada. Berbeda 

dengan point light dan spotlight yang keduanya menggunakan satu point 

untuk memancarkan cahaya, pada area light cahya dipancarkan dari suatu 

area atau suatu dasar misalnya pada jendela, layar komputer, tudung lampu, 

dan sebagainya. 

Gambar 2.9. Ambient Light  
(https://unity3d.com/learn/tutorials/topics/graph

ics/unity-5-lighting-and-rendering) 

Gambar 2.10. Area Light 
(http://blog.digitaltutors.com/understanding-

different-light-types/) 
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6.   Cookies 

Cookies menurut Birn (2013) merupakan pencahayaan yang melewati 

sebuah lubang atau objek sehingga menciptakan sebuah pola baru (hlm. 52-

53). 

 
   Light Attributes 

Beane (2012) mengatakan penting untuk mengenal atribut-atribut yang ada pada 

cahaya untuk menciptakan visualisasi pada suatu objek atau di suatu tempat 

sehingga lebih maksimal. Tentunya dengan mengenal atribut yang ada pada cahaya 

kita bisa mensimulasikan kualitas cahaya di sekitar kita. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapat lampu / spotlight yang kuat, halus, maupun warna gelled pada spotlight. 

Macam - macam atribut yang ada di animasi 3d antara lain: 

 

 Gambar 2.11. Gambar Cookies 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 
2013) 
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1.   Intensity 

Intensity dalam CG adalah kualitas cahaya yang terpancar. Menurut Leon 

(2014), kualitas cahaya penting dalam mempengaruhi bagaimana persepsi 

seseorang dalam melihat suatu objek, untuk itu penting memahami Three-

Point Lighting sebagai standar utama. 

2.   Color 

Menurut Beane (2012), attribute ini membuat lighting artist bisa menambah 

warna pada lampu. Warna pada lampu mempermudah lighting artist dalam 

membuat warna cahaya karena untuk membuat warna cahaya di sekitar kita 

biasanya kita menaruk gel atau color filter di depan cahaya utama. 

3.   Decay / Atenuation 

Pada atribut ini Boughen (2005) mengatakan cahaya decay adalah 

bagaimana jarak cahaya dipancarkan pada jarak-jarak tertentu. Pada 

kehidupan sehari-hari jarak cahaya akan kelihatan redup ketika jauh dari 

sumber cahaya, hal ini dikarenakan partikel cahaya menyebar dan 

membuatnya semakin berkurang (Near and Far Attenuation) (hlm. 161).   
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Boughen (2005), menambahkan Attenuation dalam dunia Computer Graphic 

terbagi 3, antara lain: 

a.   None 

Attenuation pada none tidak mengalami penurunan kualitas cahaya pada jarak-

jarak tertentu dari sumber cahaya. 

b.   Inverse 

Inverse merupakan attenuation yang dapat diatur jarak pengurangan cahayanya 

pada jarak - jarak tertentu.  

c.   Inverse Square 

Inverse Square bekerja seperti lampu pada kehidupan sehari-hari. Cahayanya 

menyebar dari sumber cahaya dan berakhir di ujung. 

Gambar 2.12. Contoh Near and Far Attenuation 

(http://www.3dtotal.com/tutorial/817-3d-lighting-setups-3-
point-3ds-max-by-jenn-downs-character-creature-dog) 
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4.   Shadows 

Shadows atau bayangan sangat penting dalam memvisualisasikan 

kedalaman  suatu objek. Penting bagi lighting artist untuk membuat suatu 

objek terlihat lebih hidup dengan menggunakan bayangan agar kesan 

pada suatu objek menjadi tidak flat atau terlihat bosan. Menurut Brooker 

(2012), bayangan juga dapat membantu dalam menutupi sisi 

ketidaksempurnaan suatu objek. 

2.1.5.1.   Warna 

Menurut Brooker (2012), penting untuk memahami warna cahaya, karena cahaya 

dapat menunjukkan visual dari suatu tempat, cuaca, waktu, serta musim. Warna 

juga memiliki atribut emosi dan orang-orang juga memiliki reaksi yang berbeda-

beda terhadap warna. Warna seperti warm color dan cool color juga bisa 

mempengaruhi emosi sesuai yang diinginkan (hlm 23-24). 
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Menurut Wright (1998), Setiap warna memiliki karakteristik tertentu dalam 

mempengaruhi psikologis seseorang. Macam - macam persepsi yang dihasilkan, 

antara lain:  

1.   Warna Merah 

Warna Merah dapat memberikan kesan keberanian, kekuatan, 

kehangatan, energi, maskulinitas, semangat, dan bergairah. Namun warna 

merah dapat memberikan kesan negatif seperti adanya tantangan, agresif 

pada suatu hal, dan tegang. 

2.   Warna Biru 

Memberikan kesan kecerdasan, komunikasi, kepercayaan, tanggung jawab 

akan suatu aktivitas, fleksible, ketenangan, logika, kesejukan, dan 

ketenangan. Namun warna biru juga dapat memberikan kesan tidak ramah, 

dingin, dan tanpa emosi. 

Gambar 2.13. Color Wheel 
(http://willkempartschool.com/beginners-colour-

mixing-acrylic-paint/) 
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3.   Warna Kuning 

Dalam psikologis memberi kesan emosi, seperti senang, bahagia, optimis, 

kreatif, bersahabat, harga diri, dan percaya diri. Namun terlalu banyak 

warna kuning dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri seseorang, 

sehingga menyebabkan ketakutan atau kecemasan. 

4.   Warna Hijau 

Merupakan simbol dari keseimbangan, harmoni, segar, cinta sejati, 

kedamaian, kesadaran lingkungan, dan hiburan. Namun terlalu banyak 

warna hijau dapat menyebabkan kesendatan dan kebosanan. 

5.   Warna Orange 

Merupakan perpaduan warna merah dan kuning, di mana merupakan 

perpaduan antara fisik dan emosi. Biasanya mencerminkan makanan, 

kehangatan, kenyamanan, keamanan, gairah, sensualitas, gairah, dan 

kesenangan. Namun terlalu banyak warna orange dapat menimbulkan kesan 

ketidakdewasaan, frustasi, dan kelakuan yang sembrono. 

6.   Warna Indigo 

Perpaduan antara biru dan ungu, dan biasanya dipersepsikan sebagai 

perenungan, kesadaran diri, kemewahan, kebenaran atau keaslian, dan 

kualitas. Penggunaan warna ungu yang terlalu banyak dapat menimbulkan 

kesan murahan, kemunduran, dan menjijikkan (hlm 2-4). 
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2.1.5.2.   Bayangan 

Brooker (2008) mengatakan penting untuk memahami peran bayangan, karena 

bayangan sama pentingnya dengan cahaya. Bayangan bisa menyatukan elemen -  

elemen yang ada dalam dunia CG sehingga terlihat lebih realistik dan dapat 

menunjukkan jarak objek dengan sumber cahaya. Beane (2012), menambahkan 

bahwa biasanya cahaya di sekitar kita sangat susah dikontrol dan bayangan juga ke 

mana - mana, berbeda dengan dunia CG Lighting artist bisa menghilangkan 

bayangan yang tidak diperlukan lebih mudah. 2 jenis bayangan pada dunia CG 

antara lain:  

 

1.   Raytraced Shadows 

Raytraced shadows adalah bayangan yang paling akurat. Karakteristik 

bayangan ini adalah tajam, garis bayangan yang sempurna. Bayangan ini 

juga bisa menembus objek-objek yang transparan, seperti gel, kaca, plastik, 

dan air. Dari kedua tipe bayangan, bayangan raytraced shadow adalah 

Gambar 2.14. Shadows 

(https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-
explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Maya/files/GUID-94D5928A-8DC0-4B0A-A1DB-

6A1D12FF1EB1-htm.html) 
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bayangan yang paling halus dan realistik. Bayangan ini tercipta oleh dasar 

permukaan dari suatu objek yang cahayanya dipancarkan dari beberapa titik 

sinar kemudian didapat dari beberapa point atau titik permukaan. 

2.   Depth Map Shadows 

Berbeda dengan raytraced shadow, depth map shadow lebih cepat dalam 

memproduksi / render dan dapat menciptakan hasil yang sangat bagus 

ketika digunakan dengan tepat. Depth map shadows juga bisa menghasilkan 

bayangan yang tajam dan halus, namun ia tidak bisa menghasilkan bayangan 

yang transparan. Pada Depth map shadows juga hanya memiliki fitur yang 

sedikit untuk menghasilkan kualitas final suatu produk. Fitur pertama adalah 

resolution di mana resolusi hampir sama dengan televisi yang semakin 

tinggi resolusi TV maka semakin tinggi resolusi bayangan yang harus 

diciptakan. Fitur keduanya adalah kualitas, di mana ini digunakan untuk 

membersihkan blur sehingga terlihat transisi pada bagian blur (hlm 231-

232). 

   Shader and Rendering 

Menurut Rayani (2004) rendering merupakan suatu proses final dalam suatu 

produksi di mana di dalam render terdapat semua tahapan seperti cahaya, bayangan, 

tekstur, permukaan objek, animasi dan sebagainya yang akan dihasilkan dalam 

bentuk image sequence, video, maupun gambar.  
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Menurut Birn (2013), proses rendering dimulai pada shading surface, di mana kita 

mengkalkulasi pencahayaan cahaya ketika mengenai permukaan suatu objek. 

Macam–macam shading surfaces antara lain: 

1.   Diffuse 

Diffuse merupakan warna dasar suatu permukaan, pengurangan nilai diffuse 

dapat membuat warna dasar terlihat gelap. 

2.   Specular 

Specular hampir sama dengan refleksi yang ada di kaca. Specular 

mencerminkan objek yang ada di permukaannya seperti refleksi dari 

cahaya. Specular juga ditentukan oleh angle kamera, cahaya dan permukaan 

dasarnya. 

3.   Glossy  

Permukaan glossy sama dengan specular, namun memiliki tampilan refleksi 

yang blur ataupun soft (hlm. 287). 

Birn (2013) menambahkan untuk mendapatkan cahaya yang realistis dan efisien 

dalam proses rendering diperlukan beberapa pengaturan sampling. Macam-macam 

sampling antara lain: 
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1.   Anti Aliasing 

Menurut Birn (2013), tanpa adanya Anti Aliasing maka visualisasi akan 

buruk. Anti Alisasing membuat render terlihat smooth, natural dan mirip 

dengan foto. Anti aliasing merupakan teknik mewarnai atau sampling per 

pixel. Satu sample satu pixel akan menghasilkan gambar tajam ataupun 

bergerigi pada edge objek.  

Sedangkan anti aliasing 4 sample per pixel menghasilkan gambar 

yang lebih halus dan lebih detail, tetapi penggunaan sampling yang 

berlebihan akan membuat proses rendering menjadi lebih lama. 

Gambar 2.15. Fixed Sampling 1 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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Adaptive over sampling sangat mempercepat proses rendering, karena 

sampling hanya dilakukan pada sudut-sudut yang tajam. Penggunaan 

adaptive over sampling juga menghasilkan gambar seperti fixed sampling 

(hlm 297-300). 

Gambar 2.16. Fixed Sampling 2 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 

 

Gambar 2.17. Adaptive Over Sampling 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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2.   Raytracing 

Menurut Birn (2013) merupakan proses rendering yang dapat 

mensimulasikan natural reflection, refraction, dan bayangan dari 

permukaan 3D. Proses ray tracing dimulai dari kamera dan ray dipancarkan 

di objek yang terdapat pixel. Ketika ray mengenai objek maka ray tracer 

akan mengecek apakah permukaan objek menerima refractive, bayangan, 

atau reflective (hlm. 302). 

  

3.   Global Illumination (GI)  

Global Illumination adalah proses rendering yang menggunakan algorithm 

dalam mensimulasikan pantulan cahaya pada setiap permukaan 3D. Proses 

rendering GI berbeda dengan local illumination / direct illumination yang 

cahayanya tidak memantul dan membuat bayangan lebih gelap. 

Gambar 2.18. Ray Tracing 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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Global illumination membuat hasil rendering terlihat lebih terang, dan 

menciptakan bayangan yang halus pada setiap sudut sehingga menciptakan 

color bleeding. Menurut Birn (2013), color bleeding hanya terlihat apabila 

permukaan di sekitar terdapat warna putih dan abu, karena color bleeding 

tidak terlalu kelihatan ketika berada di permukaan atau warna yang gelap 

(hlm. 311-313). 

  

Gambar 2.20. Color Bleeding 
(Digital Lighting and Rendering, Third 

Edition, Jeremy Birn, 2013) 

 

Gambar 2.19. Contoh Local Ilumination (kiri) dan GI (kanan) 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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Macam-macam global illumination antara lain: 

a.   Radiosity 

Menurut Birn (2013) Radiosity merupakan tipe pertama GI. Penggunaan 

radiosity kurang efisien karena radiosity solution mengkalkulasi pantulan 

cahaya pada setiap vertex sehingga pada animated sequence atau gambar 

bergerak menjadi kurang popular karena radiosity solution tidak dapat 

digunakan pada frame yang objeknya bergerak. Penggunaan radiosity biasa 

digunakan di industri arsitek karena radiosity solution dapat digunakan 

kembali pada frame berikut yang objeknya tidak bergerak (hlm. 315). 

b.   Photon Mapping 

Menurut Birn (2013), proses render photon mapping menggunakan photon 

map untuk menciptakan GI. Kecepatan dan kualitas photon mapped GI 

tergantung jumlah photon yang digunakan. 

 

Semakin banyak photon maka kualitas render semakin bagus dan tidak 

blocky, tetapi proses rendering menggunakan photon yang banyak akan 

Gambar 2.21. Photon Mapping 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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membuat render menjadi lama. Photon merupakan partikel cahaya yang 

digunakan untuk memantulkan pencahayaan yang ada pada scene dan dapat 

disimpan pada GI solution (hlm 315-316). 

c.   Final Gathering 

Menurut Birn (2013), Final Gathering membantu photon mapping dalam 

menghaluskan photon-mapped GI. FG juga menciptakan pantulan cahaya 

tambahan pada GI solution. Penggunaan Final Gathering juga dapat 

digunakan tanpa adanya photon map untuk menciptakan pantulan cahaya 

(hlm 316-317). 

  
d.   Caustic 

Caustic merupakan efek cahaya yang terbiaskan melalui kaca, air, media 

transparan lain, ataupun permukan yang memiliki specular yang tinggi. 

Menurut Birn (2013) efek Caustic biasanya diciptakan melalui perpaduan 

Gambar 2.22. Contoh FG menghaluskan Photon Map 

(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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antara Photon Mapping dan final gathering karena tanpa adanya FG efek 

cahaya akan kelihatan blocky (hlm 318-320). 

http://www.atoptics.co.uk menambahkan bahwa efek Caustic dalam air pada 

dasarnya berbentuk satu garis lulus namun dikarenakan adanya gelombang air yang 

saling silang-menyilang membuat cahaya caustic menciptakan pola garis yang 

kompleks atau wavy line pada permukaan air. Efek caustic dapat terlihat pada 

permukaan air, dinding-dinding, maupun bagian dasar permukaan.  Kedalaman air 

menentukan seberapa besar efek caustic yang muncul pada dasar air.  

2 macam bentuk caustic antara lain smooth dan cusp. Cusp adalah area perpaduan 

antara dua atau beberapa cahaya smooth yang memunculkan cahaya cusp. Smooth 

adalah efek cahaya ketika mengenai suatu permukaan. 

 

Gambar 2.23. Contoh Caustic 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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   Rendering Engine 

Beane (2012) mengatakan agar mendapatkan visual terakhir suatu gambar maka 

diperlukan render engine dalam mengkalkulasikan visual akhir. Render engine 

menggabungkan atribut-atribut, seperti cahaya, vfx, animasi, tekstur, bayangan, dan 

rig dalam sebuah adegan. Macam-macam render engine, antara lain: 

1.   Scanline Renderer 

Scanline renderer merupakan render engine yang paling cepat. Scanline 

renderer biasa digunakan untuk mendapatkan informasi atau tampilan kasar 

dari suatu adegan namun scanline tidak dapat menghasilkan tampilan 

refleksi, refractions, dan tidak dapat mengkalkulasikan pantulan cahaya.  

Proses rendering scanline dilakukan sebaris demi sebaris hingga 

mendapatkan visual akhir. Scanline renderer juga hanya mengkalkulasikan 

gambar yang ada di dalam kamera sehingga membantu komputer dalam 

merender visual akhir (hlm. 237-238). 

2.   Ray Tracing  

Ray Tracing merupakan render engine yang paling lengkap karena proses 

rendernya dapat menghasilkan reflektivei, refractions, dan pantulan cahaya. 

Ray tracing juga mendapatkan informasi dari sinar yang terpancar keluar 

oleh kamera.  

Proses rendering ray tracing dilakukan pixel per pixel pada seluruh objek 

yang ada di scene. Kalkulasi render juga dilakukan pada objek yang 
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memiliki tingkat reflective sehingga menghasilkan sinar baru yang  

memantul ke objek lain hingga berhenti pada objek yang non reflective 

(hlm.238-239).  

 
   Rendering dalam Layal dan Pass 

Menurut Beane (2014), render pass merupakan suatu proses yang memisahkan 

semua elemen menjadi terpisah atau beberapa layer misalnya objek, cahaya, 

bayangan, objek, warna, refleksi, highlight, dan sebagainya. Birn (2013) 

menambahkan bahwa keuntungan dari memisahkan render menjadi layer adalah  

1.   Mendapatkan kualitas yang bagus karena kita dapat merender atau revisi 

ulang objek (foreground) yang dipisah tanpa harus merender ulang seluruh 

scene atau background. 

2.   Render elemen yang dipisah dapat digunakan lagi di scene lain misalnya 

burung dan asap. 

3.   Memungkinkan merender scene yang besar atau memiliki objek yang 

banyak. 

4.   Menghemat waktu render ketika bekerja dengan kamera yang diam atau 

animation still karena background yang diam dapat digunakan lagi. 

5.   Dengan memanfaatkan proses compositing maka dapat menghemat waktu 

dalam membuat efek dari 3D software (depth of field) (hlm. 376-377). 
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Macam-Macam render passes antara lain: 

1.   Diffuse Passes 

Full color rendering dari suatu objek di mana sudah terdapat tekstur, warna, 

dan terkena cahaya. Tentunya sering kali permukaan objek dari diffuse 

passes lebih terang karena terkena cahaya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.24. Contoh Diffuse Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 

2013) 
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2.   Specular Passes 

Specular passes berisi pantulan highlight dari suatu objek. Biasanya di 

render hitam dan putih untuk menonjolkan pantulan yang ada. 

 

 
 

 

3.   Reflection Passes 

Reflections passes adalah passes dari pantulan objek di sekitarnya (self-

reflections). 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Contoh Specular Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 

2013) 

 

Gambar 2.26. Contoh Reflection Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, 

Jeremy Birn, 2013) 
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4.   Shadow Passes 

Shadow passes biasanya menunjukkan informasi bayangan di suatu scene. 

 
 

5.   Ambient Passes 

Ambient Passes dikenal sebagai color passes. Biasanya hanya menunjukkan 

warna dan tektur dari suatu objek.  Karakteristik Ambient passes adalah flat 

tanpa memiliki refleksi, highlight, dan shading. 

Gambar 2.27. Contoh Shadow Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 

2013) 
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6.   Occlusion Passes 

Dikenal juga sebagai fake shadow di mana bayangan tercipta oleh kalkulasi 

permukaan antar objek. 

 

 

 

Gambar 2.29. Contoh Occlusion Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 

 

Gambar 2.28. Contoh Ambient Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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7.   Beauty Passes 

Beauty passes merupakan pergabungan atau perpaduan dari seluruh render 

passes sehingga tercipta satu scene. 

 

8.   Lighting Passes 

Gambar 2.30. Contoh Beauty Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 

 

Gambar 2.31. Contoh Lighting Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy 

Birn, 2013) 
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Lighting Passes berisi tentang passes-passes cahaya yang dapat digunakan 

saat proses compositing. Lighting passes sangat membantu dalam mengatur 

intensitas maupun warna pada cahaya. 

 
9.   Global Illumination Passes 

Global Illumination Passes merupakan passes yang berisi pantulan cahaya 

atau indirect light. 

10.  Mask Passes 

Sering disebut sebagai Matte atau Alpha passes. Biasanya terdiri dari 

beberapa warna solid yang berfungsi untuk seleksi saat proses compositing 

misalnya color correction.  

 

 

Gambar 2.32. Contoh Global Illumination Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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11.  Depth Passes 

Depth passes dikenal sebagai Z-depth yang memberikan informasi tentang 

kedalaman atau jarak antar setiap point. Biasanya depth passes digunakan 

untuk mensimulasikan kabut, atmosfir, langit, dan fake DOF ketika 

compositing (hlm. 390-409). 

 
 
 

Gambar 2.33. Contoh Mask Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 

2013) 

Gambar 2.34. Contoh Depth Passes 
(Digital Lighting and Rendering, Third Edition, Jeremy Birn, 2013) 
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