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BAB V  

PENUTUP 

   Kesimpulan 

Pada cahaya siang hari, penting untuk membuat sunlight sebagai cahaya utama 

dengan directional light untuk memiliki intensitas cahaya yang tinggi agar 

bayangan yang tercipta kelihatan lebih gelap. Intensitas cahaya sunlight yang lebih 

tinggi dari skylight juga menciptakan bayangan pada siang hari. Sunlight sebagai 

cahaya matahari, penting untuk diletakkan pada posisi yang lebih tinggi dari seluruh 

objek sehingga dapat menyinari seluruh adegan, hotspot/beam pada sunlight juga 

perlu diperbesar agar tidak mirip seperti sebuah senter. Warna sunlight juga dibuat 

lebih putih bernuansa oranye dan skylight berwarna kebiruan. 

Pada sore hari, intensitas sunlight penting lebih besar dari skylight walaupun cahaya 

sunlight sore hari biasanya lebih lemah. Hal ini dikarenakan intensitas skylight yang 

tinggi menyebabkan bayangan sunlight tidak muncul. Sunlight juga harus 

diletakkan pada posisi 50° agar bayangan yang tercipta tidak terlalu panjang atau 

natural. Hotspot/beam pada cahaya sore juga penting untuk berdiameter lebih besar 

dan diletakkan lebih tinggi agar dapat menerangi seluruh adegan. Warna sunlight 

pada sore hari juga dibuat lebih keorangean dengan cahaya skylight yang berwarna 

putih keunguan. 

Penggunaan sunlight pada siang ataupun sore hari juga membutuhkan dome light 

dan lampu omni (ambient light) agar pencahayaan kelihatan lebih natural. Hal ini 

dikarenakan tanpa adanya dome light, cahaya sunlight menciptakan bayangan yang 
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keras sehingga perancangan dome light dengan 41 buah lampu dapat menyinari 

seluruh objek. Dome light juga menciptakan bayangan halus melalui banyaknya 

lampu.  Penggunaan dome light juga membutuhkan lampu omni dalam fitur 

ambient. Ambient membantu dome light dalam menerangi objek yang tidak terkena 

cahaya dome light sehingga bayangan yang berwarna hitam menjadi berwarna. 

Ambient juga penting berintensitas rendah atau 0.100 agar visual yang dirender 

tidak menjadi flat. 

Penggunaan bayangan depth-map shadows atau shadow maps juga membantu 

memvisualisasikan atau mendramatisirkan adengan dengan fitur resolusi bayangan 

yang dapat dipertajam maupun blur sehingga waktu render yang tercipta menjadi 

lebih efisien. 

Perpaduan antara scanline renderer dan dome light juga membuat visual mendekati 

kualitas lookdev dengan waktu render yang efisien. Hal ini dikarenakan scanline 

renderer hanya mengkalkulasikan visual yang terlihat oleh kamera dan tidak 

merender reflection, sedangkan dome light membantu komputer dalam 

mengkalkulasikan atau menciptakan cahaya indirect illumination. Penggunaan anti 

aliasing dalam scanline renderer penting untuk diaktifkan walaupun dapat 

menambah waktu render, karena tanpa adanya anti aliasing gambar kelihatan 

bergerigi.  
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   Saran 

Menurut penulis, dalam proses pembuatan lighting dan render setup yang efisien, 

penting untuk melakukan riset di awal. Hal ini dikarenakan proses pembuatan 

lighting dan render setup dapat membantu proses rendering menjadi lebih efisien 

dan mengetahui kendala di awal. Oleh karena itu, mahasiswa penting untuk 

mengamati video referensi, cahaya dunia nyata agar cahaya atau bayangan yang 

tercipta kelihatan lebih nyata. Mahasiswa juga penting untuk memanagemen waktu 

agar mendapatkan cara baru dalam mendapatkan waktu render yang efisien. Selain 

itu, kampus juga diharapkan dapat membantu dalam memberikan lebih banyak 

materi tentang pencahayaan sehingga dapat membantu dalam proses pembuatan 

look-dev.  
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