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BAB III   

METODOLOGI 

    Gambaran Umum 

Film animasi yang berjudul BOT memiliki visualisasi semi realis. Pada penelitian 

ini 2 shot akan dipilih untuk dijadikan pembahasan pada Tugas Akhir ini, yaitu efek 

pencahayaan yang menyerupai kualitas indirect illumination pada scene 1 shot 11 

siang dan scene 5 shot 50 sore hari.  

   Sinopsis 

Film animasi pendek berjudul BOT memiliki karakter utama yang bernama BOT. 

BOT adalah robot yang dikirimkan untuk menebang dan menanam di suatu daerah 

sampai suatu hari BOT secara tidak sengaja menjatuhkan pohon yang ditebang ke 

pohon lain dan membuatnya menerima bonus. Bonus yang didapat membuatnya 

menjadi serakah dan lupa akan energi O2 yang sangat dibutuhkannya. 

   Posisi Penulis 

Proses pembuatan film animasi BOT dilakukan oleh satu kelompok yang 

beranggotakan 5 orang. Penulis bekerja sebagai lighting artist yang bertugas 

merancang pencahayaan agar mendapatkan waktu render yang efisien. 
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   Storyboard 

 
Berikut merupakan storyboard atau shot yang dipilih dari film animasi BOT 

sebagai materi penelitian yang dilaksanakan. 

  

 

Gambar 3.1. Scene 01 shot 11 

Gambar 3.2. Scene 05 Shot 50 
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   Look Development 

Pada proses perancangan penelitian cahaya siang dan sore hari, penelitian akan 

menggunakan visual yang telah dirancang sebelumnya melalui proses look 

development sebagaimana gambar berikut. 

3.1.4.1.   Siang hari Shot 11 

Pada tampilan visual scene 1 shot 11, terlihat intensitas cahaya indirect illumination 

yang menerangi seluruh adegan dengan posisi sunlight yang diletakkan di atas 

pohon sehingga warna terlihat lebih terang pada bagian atas. Warna sunlight juga 

dibuat berwarna putih kekuningan. 

 

 

 

Gambar 3.3. Look-dev siang hari 
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Cahaya sunlight yang keras dan diletakkan di atas pepohonan menyebabkan 

bayangan tidak memanjang dan bayangan terlihat lebih hitam dengan tepi yang 

keras 

 

 

 

Gambar 3.4. Cahaya Sunlight 

Gambar 3.5. Bayangan Siang hari 

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



   
 

 

49 

Penggunaan indirect illumination juga menciptakan bayangan yang halus atau 

ambient oclusions pada objek-objek yang berdekatan sehingga kelihatan lebih 

natural. 

 

Efek color bleed juga kelihatan pada bagian batang pohon, di mana tercipta 

pantulan warna kebiruan dari langit dan kuning keijoan dari daun. 

 

Gambar 3.6. Bayangan halus 

Gambar 3.7. Color bleed 
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Namun penggunaan indirect illumination pada siang hari membutuhkan waktu 22 

menit 14 detik untuk mendapatkan tampilan visual yang telah dirancang 

sebelumnya. 

3.1.4.2.   Sore hari Shot 50 

 
Pada tampilan scene 5 shot 50, terlihat intensitas cahaya menerangi seluruh adegan 

dengan posisi sunlight yang diletakkan di pojok atas kanan sehingga tercipta garis 

tepi atau rim light pada bagian daun.  

 

Gambar 3.8. Look-dev sore hari 
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Cahaya sunlight yang lemah dan berada di bagian pojok atas kanan, menyebabkan 

bayangan tidak terlalu keras dan memanjang ke depan dengan garis tepi yang blur. 

 

Pencahayaan indirect illumination sore hari juga menciptakan bayangan halus 

pada objek-objek yang bersentuhan maupun di tepi-tepi objek. 

 

 

 

Gambar 3.9. Sunlight sore hari 

Gambar 3.10. Bayangan sore hari 
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Warna pada cahaya sore juga lebih keunguan karena perpaduan warna biru langit 

dan cahaya matahari yang melemah. 

 

 

 

  

Gambar 3.11. Bayangan halus sore hari 

Gambar 3.12. Warna sore hari 

Perancangan Lighting..., Calvin, FSD UMN, 2017
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Efek color bleed pada sore hari juga kelihatan pada bagian pohon walaupun tidak 

terlalu jelas pada bagian batang pohon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namun pada proses pembuatan indirect illumination sore hari membutuhkan 17 

menit 5 detik. 

   Tahapan kerja 

Pada perancangan cahaya untuk film animasi BOT, penulis akan mengobservasi 

beberapa referensi gambar dan video, studi pustaka, serta melakukan eksperimen 

agar mendapatkan visualisasi yang diinginkan dan waktu render yang efisien. Pada 

proses observasi penulis akan mengamati bagaimana pencahayaan indirect 

illumination pada siang hari, dan pencahayaan indirect illumination pada sore hari. 

Selain itu proses penelitian juga akan menggunakan look development yang telah 

dirancang sebagai referensi.  

Gambar 3.13. Color bleed sore hari 
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   Scene 01 Shot 11 Siang hari 

Scene 01 Shot 11 dalam film animasi BOT menceritakan tentang karakter BOT 

yang akan mulai melakukan pekerjaan sehari-hari pada siang hari.  

   Observasi Cahaya Siang film Tangled 

Pada pencahayaan pagi menjelang siang hari penulis menggunakan referensi video 

dari film Tangled. Penulis memilih film tangled sebagai acuan karena memiliki 

environment yang mendekati dan pencahayaan yang sama. 

Pada film animasi Tangled, penempatan sunlight atau matahari terlihat pada posisi 

atas kiri. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya pada bahu karakter Flinn dan pada 

ekor kuda yang terlihat sangat terang. Selain itu intensitas sunlight yang kuat pada 

bagian belakang karakter Flinn menghasilkan bayangan yang gelap dengan 

pinggirin yang sedikit blur sehingga kelihatan kontras antara cahaya dan bayangan 

kelihatan jelas pada bagian leher kuda. Warna sunlight juga kelihatan orange 

keputihan (Yot, 2011).  

Gambar 3.14. Film Tangled 
(screenshot dalam film tangled) 
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Penggunaan sunlight juga terlihat pada bagian leher kuda, di mana bayangan 

terlihat hitam kebiru-biruan. Hal ini dikarenakan intensitas sunlight yang belum 

mencapai puncak sehingga warna skylight yang kebiruan kelihatan. Skylight juga 

kelihatan pada bagian leher kuda yang kebiruan dan daerah hutan, di mana terlihat 

skylight yang menyinari seluruh daerah sehingga tidak terlihat bayangan hitam 

(Brooker, 2013). Bayangan-bayangan halus atau ambient occlusion juga kelihatan 

di bagian baju luar dan baju dalam Flinn. 

   Observasi Pencahayaan Siang Paper-fox 

Penulis menggunakan referensi visual “paper – fox” karya Jeremy Kool untuk 

pencahayaan siang hari pada film animasi BOT. Hal ini dikarenakan “paper-fox” 

memiliki kesamaan pada pencahayaan, style, dan environment. 

 
Berdasarkan referensi “Paper-fox” di atas, dapat dilihat bahwa sunlight diletakkan 

di atas pohon. Hal ini terlihat pada bagian atas daun yang terlihat lebih terang dan 

kontras antara cahaya dan bayangan juga kelihatan jelas. Bayangan juga kelihatan 

lebih gelap dan tidak memanjang pada bagian bawah pohon. Daerah pinggiran 

Gambar 3.15. Paper-fox 
{http://blog.fredericknewspost.com/blog/2013/10/31/weave-to-the-write/rock-paper-

fox/) 
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pohon juga kelihatan lebih tajam dibangingkan film tangled. Warna sunlight juga 

orange keputihan (Yot, 2011).  

Penggunaan skylight juga terlihat menyinari seluruh scene sehingga tidak terlihat 

bayangan hitam. Intensitas sunlight yang sangat kuat membuat warna bayangan 

kelihatan sangat sedikit kebiruan. Warna sunlight yang biru juga terlihat di daerah 

batu dan pohon (Yot, 2011). Pada bagian sela-sela antara dedaunan juga kelihatan 

adanya bayangan-bayangan halus atau ambient oclusions. 

   Eksperimen 

Pada percobaan untuk membuat pencahayaan pada siang hari penelitian akan 

menggunakan 2 cara, antara lain: 

1.   Direct Illumination 

Dengan menggunakan referensi–referensi yang telah disebutkan 

sebelumnya penulis membuat pencahayaan pada siang hari menggunakan 

lampu standard dengan scanline renderer pada aplikasi 3d max. Penulis 

menciptakan sunlight dengan warna temperatur 4800K dan menggunakan 

directional light agar intensitas cahaya merata.  
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Hotspot/beam pada directional light juga dibuat lebih besar dari adegan. 

Intensitas sunlight juga dibuat lebih terang 1.2 dengan warna putih 

kekuningan (Yot, 2011). 

 

 
Posisi directional light yang diletakkan pada posisi tegak menciptakan 

kontras antara cahaya dan bayangan.  

Gambar 3.16. Directional Light 

Gambar 3.17. Warna siang hari 
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Pada pencahayaan skylight penulis membuat target spot atau lampu 

berbentuk dome menggunakan script E-light. Penggunaan script E-light 

menciptakan lampu yang berbentuk kubah (41 lampu).  

 

 

Gambar 3.18. Hasil directional light 

Gambar 3.19. Dome light 
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Intensitas skylight dibuat lebih rendah yaitu 0.8 dengan warna sedikit 

kebiruan.  

 

 
 

Table 3.1. Skylight 

Gambar 
Wakt

u 

Keteranga

n 

 

12 

detik 

Tanpa adanya 
sunlight, scene 
terlihat datar. 
 
Ukuran lampu 
dome yang 
kecil membuat 
area terlihat 
gelap. 

Gambar 3.20. Warna skylight 
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12 

detik 

Perpaduan 
sunlight dan 
skylight, 
membuat 
gambar 
kelihatan lebih 
terang. 

 

12 

detik 

Area di 
belakang 
terlihat lebih 
jelas atau 
terang 
(overshoot). 

 

18 

detik 

Intensitas 
skylight yang 
dibuat lebih 
rendah (0.7) 
dibandingkan 
keylight (1.0) 
dan 
menambahkan 
sebuah lampu 
omni 
(ambient) 
dengan 
intensitas 
0.120. 
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Penulis kemudian menaikkan nilai density agar bayangan yang tercipta dari 

directional light kelihatan lebih kuat dengan pinggiran yang tajam. 

Table 3.2. Density 

 
 

Gambar Waktu Render Keterangan 

 

00.18 Density 0.5  

 

00.18 Density 1.2 

 

00.18 Density 2,5 
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Penelitian juga dilakukan pada proses menciptakan bayangan dengan algoritma ray 

tracing / depth map agar mendapatkan waktu render yang lebih efisien, yaitu: 

Table 3.3. Shadow Type 

Gambar Waktu 
Render Keterangan 

 

03 menit 

43 Detik 

Ray Traced 

Shadows 

 

18 Detik Shadow Map 
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1 menit Area Shadows 

 

Selanjutnya agar mendapatkan bayangan yang keras pada shadow map juga 

dilakukan pengatur pada resolusi bayangan, yaitu: 

Table 3.4. Resolusi Shadow Map siang hari 

Gambar 
Resolusi 
bayanga

n 

 

500 
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1500 

 

2500 

 

5000 
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Pada proses pembuatan skylight penulis juga mencoba menggunakan environment 

lighting dan bake light pada GI, karena environmental lighting dapat menggunakan 

daylight systems. Pada percobaan environment lighting penulis menggunakan 

daylight system sebagai sumber cahaya.  

Table 3.5. Environment Light 

Gambar Waktu render Keterangan 

 

04.54 

Terlihat cahaya 
menerangi 
seluruh scene 
dengan 
bayangan yang 
jelas (mental 
ray). 

  

10:51 

Daylight system 
pada scanline 
renderer 
membuat 
visualisasi 
kelihatan datar. 

 

Penulis juga mencoba menerapkan pencahayaan pada GI dalam tekstur 

menggunakan bake light atau render to texture dalam aplikasi 3dsmax. Pada proses 

render to texture atau bake light, penulis menggunakan mental ray agar dapat 

menggunakan fitur FG yang ada. Pada pembuatan tekstur agar mendapatkan kesan 

GI, penulis merender complete map pada objek - objek yang dipilih.  

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



 
 

66 

Table 3.6. Bake Light 

 

Setelah mendapatkan visual yang bagus dan efisien, proses penelitian juga 

dilakukan pada bagian parameter render-setup dalam scanline renderer. 

 

 

 

Gambar Waktu Render Keterangan 

 

01.05 Hasil complete map 
GI pada daun. 

 

01.03 Hasil complete map 
GI pohon. 
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Table 3.7. Scanline Render-setup 

Gambar 
Waktu 
Rende

r 
Keterangan 

 

10 

detik 

•   Anti Aliasing 

dimatikan 

•   Gambar 

menjadi 

bergerigi 

 

14 
detik 

•   Global Super 

Sample 

dimatikan 

 

19 

detik 
•   Global Super 

Sample nyala 
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   Ambient Oclusions 

Berdasarkan referensi-referensi yang sudah penulis observasi, penulis membuat 

ambient occlusions atau bayangan halus agar shot 02 kelihatan lebih natural. Pada 

proses pembuatan ambient oclusions. penulis menggunakan scanline dan mental 

ray renderer agar mengetahui perbandingan kecepatan render. 

Pada proses pembuatan ambient occlusion di scanline, penulis menggunakan 

material biasa yang dibuat mendekati warna putih dan ditambahkan cahaya skylight 

yang ada pada aplikasi 3d max. Material yang dibuat juga diletakkan pada seluruh 

objek secara manual. Sedangkan pada mental ray, penulis menggunakan material 

mental ray (Ambient/Reflective Oclusions) yang kemudian diletakkan pada bagian 

material overdrive secara instance. Hal ini dilakukan agar seluruh scene memiliki 

material yang sama. 
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Table 3.8. Ambient Oclusions 

Gambar 
Waktu 

Render 
Keterangan 

 

11.25 

Scanline 

Renderer / 

Skylight 

 

00.30 Mental Ray 

 
 
   Scene 05 Shot 50 Sore hari 

Scene 05 shot 01 menceritakan tentang karakter BOT yang masuk ke scene dan 

mendekati pohon terakhir, pohon-pohon di sekitar juga terlihat tertebang, dan air 

sungai kelihatan kering.  
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   Observasi Cahaya Sore Film Tangled 

Pada pencahayaan sore hari penulis mengobservasi pencahayaan pada film 

“Tangled”. Hal ini dikarenakan pencahayaan sore hari pada film ini mendekati 

gambaran visual yang diinginkan. 

Pada pencahayaan dalam film “Tangled” terlihat posisi sunlight diletakkan pada 

bagian kiri dan mendekati tanah. Hal ini terlihat oleh intensitas cahaya yang terang 

dari kiri dan bayangan penduduk yang memanjang ke kanan dengan pinggiran 

bayangan yang lembut. Kontras antara sunlight dengan bayangan juga mulai lemah. 

Pada film Tangled, warna sunlight yang berwarna hangat atau orange terlihat yang 

menyelimut i seluruh scene.  

Intensitas sunlight yang mulai redup membuat skylight menjadi lebih dominan. Hal 

ini terlihat pada bagian bayangan yang berwarna biru-unguan. Warna ungu pada 

film ”Tangled” merupakan perpaduan dari cahaya matahari dan skylight. Skylight 

juga kelihatan menerangi seluruh scene sehingga membantu menerangi daerah-

Gambar 3.21. Tangled-Kingdom Dance 
(screenshot dalam film Tangled) 
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daerah yang tidak terkena sunlight. Menurut Yot (2011) sunlight pada sore hari 

lebih lemah karena matahari mulai terbenam.  

   Observasi Pencahayaan sore “Paper-Fox” 

Selanjutnya untuk referensi pencahayaan sore hari untuk film animasi BOT penulis 

akan mengobservasi pencahayaan pada referensi visual Paper-fox karya Jeremy 

Kool. Hal ini dikarenakan pencahayaan, environment dan style yang mirip. 

Pada pencahayaan dalam karya Paper-fox dapat dilihat bahwa cahaya sunlight 

diletakkan di bagian depan-kanan dan mendekati tanah. Penempatan cahaya 

sunlight yang diletakkan pada posisi depan-kanan dan mendekati tanah membuat 

bayangan pohon memanjang ke belakang kiri dan menciptakan pinggiran bayangan 

yang tidak terlalu tajam. Intensitas cahaya juga tidak terlalu dominan dan berwarna 

orange, warna orange pada cahaya sunlight dapat dilihat di bagian tanah. Kontras 

antara cahaya dengan bayangan kelihatan lembut (Yot, 2011). 

Gambar 3.22. Paper-fox sore hari 
(http://designcollector.net/likes/paper-fox-by-jeremy-kool) 
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Selanjutnya cahaya skylight yang terlihat menerangi seluruh scene membuat adegan 

seluruh daerah menjadi lebih terang. Warna cahaya skylight juga terlihat di daerah 

bayangan pohon yang sedikit kebiruan (Yot, 2011). Jika dilihat lebih seksama maka 

akan terlihat adanya bayangan-bayangan halus atau penggunaan ambient oclusions 

pada tiap permukaan polygon. 

   Eksperimen 

Untuk menciptakan pencahayaan pada sore hari penelitian difokuskan pada 3 

macam eksperimen, yaitu: 

1.   Direct Illumination 

Pada cahaya sunlight, proses penelitian menggunakan lampu directional 

light yang diletakkan pada posisi miring atau 50° agar mendapatkan 

bayangan yang panjang. Target direct juga diletakkan pada posisi yang 

lebih tinggi dari bukit atau shot 50 agar cahaya menerangi seluruh adegan 

dan bayangan tidak tercipta pada bagian atas target direct. Hotspot beam 

pada target direct juga dibuat lebih besar yaitu 10m. 
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Intensitas cahaya sunlight juga dibuat lebih lemah dari skylight, yaitu 0.8 dengan 

warna orange.  

 

 

 

 

Gambar 3.23. Posisi Sunlight 

Gambar 3.24. Sunlight sore 
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Pada cahaya skylight, penelitian menggunakan dome light agar dapat menerangi 

seluruh scene dan intensitas dome light juga dibuat sedikit lebih terang (1.2) dengan 

warna sedikit keunguan. 

 

 

Table 3.9. Dome light 

Gambar Waktu Render 

 

8 detik 

 
 

 

Gambar 3.25. Warna skylight sore 
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Pencahayaan sunlight yang lemah membuat bayangan tidak tercipta sehingga 

cahaya sunlight dibuat dengan intensitas yang lebih terang dari skylight, yaitu 

sunlight (1.3) dan skylight (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Bayangan sore 
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Selanjutnya proses penelitian juga menggunakan environmental lighting, dan bake 

light agar mendapatkan perbandingan waktu render, yaitu: 

Table 3.10. Environmental dan Bake light 

Gambar Waktu 
Render Keterangan 

 

03 menit 52 

detik 

Environmental 

light 

 

22 menit Bake light 

 

Proses penelitian juga menggunakan proses algoritma ray tracing dan depth map 

dalam pembuatan bayangan agar mendapatkan perbadingan waktu render yang 

efisien, yaitu: 
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Table 3.11. Perbandingan Waktu Render bayangan 

Gambar Waktu 
Render Keterangan 

 

20 detik Ray raced 

 

8 detik Shadow 
Map 

 

17 detik Area 
Shadows 
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Proses penelitian juga dilakukan pada bagian bayangan dengan cara meningkatkan 

shadows parameter agar mendapatkan bayangan yang sesuai, yaitu: 

Table 3.12. Density 

Gambar Keterangan 

 

0.5 density 

 

1 density 

 

3 density 
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4 density 

 

Selanjutnya agar mendapatkan bayangan yang blur di pinggiran, eksperimen 

dilakukan pada parameter resolusi bayangan shadow map, yaitu: 

Table 3.13. Resolusi Bayangan sore 

Gambar Waktu 
Render 

Resolusi 
bayangan 

 

7 detik 500 
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7 detik 1500 

 

7 detik 2750 

 

7 detik 5000 

 

 

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



   
 

 

81 

Selanjutnya proses penelitan juga dilakukan dalam render setup scanline renderer, 

yaitu: 

Table 3.14. Scanline Render-setup 

Gambar Waktu 
Render Keterangan 

 

4 detik 
Anti Alias 

dimatikan 

 

7 detik 

Global 

Supersampler 

dinyalakan 

 

12 detik 

Global 

Supersampler 

dimatikan 
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   Ambient Occlusions 

Berdasarkan referensi-referensi yang telah penulis amati, penulis menemukan 

bayangan halus pada sudut-sudut atau ambient oclusions terlihat pada pencahayaan 

sore hari. Menurut Brooker (2013) bayangan-bayangan halus juga merupakan salah 

satu karakteristik indirect illumination (hlm. 311-313). 

Pada proses pembuatan bayangan halus, penulis menggunakan scanline renderer 

dan mental ray agar mendapatkan perbandingan kecepatan render dalam 2 render 

engine yang berbeda, yaitu: 

Table 3.15. AO Sore hari 

Gambar Waktu 
Render Keterangan 

 

04.39 Scanline renderer 

 

15 detik Mental ray 
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