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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Pada proyek tugas akhir ini penulis bersama dengan rekan satu tim membuat film 

pendek animasi 2D yang berjudul “The Hunt”. Karakternya adalah hewan 

anthropomorfis, yaitu hewan dengan tubuh dan tingkah laku seperti manusia. Film 

ini bercerita tentang kehidupan anak dan ibu black jaguar yang mencari mangsa 

dengan cara berburu. Film ini berlatar tempat pada hutan hujan tropis. Sebagian 

besar cerita memiliki latar tempat di bawah canopy layer. 

 Aset untuk pembuatan film animasi 2D “The Hunt” ini seperti desain 

karakter dan environment dibuat dengan menggunakan software Adobe 

Photoshop CS6 dan Clip Studio Paint. Pada pembuatan animasi ini penulis 

mencari data mengenai environment hutan hujan tropis dengan melakukan studi 

literatur dari berbagai buku dan internet, serta observasi pada film animasi lainnya 

dan video dokumenter.  

3.2. Sinopsis 

Di tengah hutan yang luas, hiduplah dua ekor hewan black jaguar yang terdiri dari 

ibu dan anak. Pada suatu malam ada seekor rusa sedang memotong dan 

mengambil rumput, sang ibu sedang memata-matai mangsanya yang berupa 

seekor rusa dari balik semak. Terjadilah pertarungan antara ibu dan rusa tersebut, 

walaupun mengalami kesulitan, akhirnya sang ibu berhasil membunuh rusa 

Perancangan Environment...,Cindy Claudya Tania, FSD UMN, 2017



21 

 

tersebut dengan tombaknya. Setelah itu ibu black jaguar membawa hasil 

buruannya ke rumah untuk membagikan hasil buruan kepada anaknya. 

 Saat ibu black jaguar sudah sampai di rumah, tampak anak black jaguar 

sedang meruncingkan tombak untuk ibunya. Melihat ibunya sudah pulang, anak 

itu senang dan memberikan tongkatnya kepada ibunya namun ibunya memberikan 

tongkat itu ke anaknya karena anaknya sudah cukup besar untuk berburu 

makanannya sendiri. 

 Keesokan harinya, ibu dan anak black jaguar itu pergi berburu bersama. 

Dari kejauhan, mereka melihat seekor rusa besar sedang berjalan. Sang anak 

ketakutan karena lawannya memiliki tubuh yang jauh lebih besar darinya. Karena 

anaknya mengeluarkan suara, rusa besar jadi mengetahui tempat persembuyian 

mereka, sehingga ibu black jaguar keluar dan menyerang rusa tersebut. Ibu black 

jaguar memberikan anaknya kesempatan untuk menyerang rusa besar itu. Dengan 

takutnya, anak jaguar menyerang rusa besar itu, namun anak jaguar malah 

menyenggol rusa tersebut dan tangan rusa besar tersebut hanya sedikit tergores 

oleh serangan anak jaguar, sehingga ada sedikit kesempatan bagi rusa untuk 

kabur. Melihat rusa besar itu berhasil kabur, ibu jaguar pun marah pada anaknya 

dan berjalan kembali ke rumah mendahului anaknya, kemudian anaknya 

menyusul ibunya dari belakang dengan perasaan sedih. 

 Esok harinya, ibu jaguar melarang anaknya ikut berburu. Anaknya disuruh 

meruncingkan tombak lagi. Anak jaguar pun menjadi sedih dan kesepian. Saat 

melihat tombak dan pisau, anak jaguar memutuskan untuk pergi berburu sendiri. 

 Pada saat anak jaguar mencari mangsa, ia bertemu dengan seekor babi 
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hutan. Anak jaguar memata-matai babi hutan itu dari balik semak, kemudian pada 

saat anak jaguar mau menyerangnya, babi hutan tersebut marah dan membuat 

anak jaguar menjadi takut. Lalu anak jaguar itu kabur dengan memanjat pohon 

terdekat. Anak jaguar pun selamat dari babi hutan itu. 

 Di atas pohon, anak jaguar bertemu dengan elang. Elang tersebut 

menyerang anak jaguar itu sehingga anak jaguar terjatuh dari pohon. 

 Setelah kejadian itu, anak jaguar bertemu dengan hewan-hewan yang lebih 

kecil. Awalnya anak jaguar tidak tertarik namun karena ia mengingat 

kegagalannya dan sudah lapar, ia memangsa hewan tersebut dan memakannya. 

 Saat perjalanan pulang, anak jaguar kembali bertemu dengan rusa besar 

yang tangannya sudah ia lukai. Anak jaguar awalnya takut dan bersembunyi 

dibalik pohon namun setelah ia melihat tongkatnya, niat untuk memburu rusa 

besar tersebut tumbuh. Akhirnya anak jaguar berhasil mengalahkan rusa besar 

tersebut. 

 Paginya ibu jaguar khawatir dan mencari-cari anaknya, akhirnya anak 

jaguar pun pulang dengan membawa hasil buruan. Ibu jaguar pun merasa lega 

sekaligus bangga karena anaknya berhasil berburu sendiri tanpa bantuan ibunya. 

 Pada akhirnya dimulai besok hingga seterusnya, anak dan ibu jaguar 

berburu bersama lagi. 

3.3. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam proyek animasi 2D “The Hunt” ini yaitu sebagai perancang 

desain environment. Environment ini digunakan sebagai acuan untuk membuat 

background. 

Perancangan Environment...,Cindy Claudya Tania, FSD UMN, 2017



23 

 

3.4. Tahapan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Proses Pembuatan Background 

(Dokumentasi Pribadi) 

Pertama, konsep cerita dibuat terlebih dahulu untuk menentukan jenis 

environment yang akan digunakan dalam cerita. Environment yang digunakan 

adalah hutan hujan tropis. Selanjutnya yaitu pembuatan storyboard bersama rekan 

tim, storyboard ini menggambarkan komposisi untuk background pada setiap 

shot. 

 Setelah storyboard dibuat, kemudian penulis mencari referensi dan teori 

mengenai hutan hujan tropis. Setelah mendapatkan berbagai teori dan referensi 

yang cukup, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan skema komponen hutan 

hujan tropis. Skema tersebut menggambarkan berbagai komponen, seperti 

beberapa jenis tumbuhan yang terdapat dalam hutan hujan tropis, Penulis 
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membuat skema ini dengan tujuan untuk menentukan komponen yang akan 

digunakan dalam pembuatan background. Komponen ini adalah salah satu acuan 

yang digunakan untuk membuat background. Untuk meletakkan komponen-

komponen tersebut, digunakanlah garis semu dan color script yang sudah dibuat 

oleh rekan tim sebagai panduan untuk membuat background. 

3.5. Konsep Environment 

Film animasi 2D “The Hunt” bercerita mengenai perjuangan hewan black jaguar 

dalam mencari hewan buruan untuk bertahan hidup. Film ini berlatar tempat pada 

hutan hujan tropis. Sesuai yang tertera pada storyboard yang dibuat bersama 

rekan tim, shot pada environment sebagian besar terdapat pada hutan hujan tropis 

bagian dasar, yaitu pada understory layer dan forest floor. Penulis menggunakan 

acuan dari storyboard dan penyesuaian dengan anggota tim untuk membuat dan 

meletakkan aset-aset dari komponen yang terdapat pada hutan hujan tropis. 

3.6. Acuan 

Untuk mendukung penulis dalam merancang environment, penulis mencari 

berbagai referensi melalui internet. Referensi dapat berupa gambar, artikel, dan 

video seperti film animasi lain dan film dokumenter. 

3.6.1. Video “Wild Amazon” dari Nat Geo Wild 

Penulis mengambil referensi dari video dokumenter dari Nat Geo Wild yang 

berjudul Wild Amazon karena video ini mendukung penulis dalam perancangan 

environment yang berupa hutan hujan tropis. Video ini membahas mengenai 
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kehidupan pada hutan hujan tropis Amazon. Berikut ini adalah beberapa 

screenshot yang diambil dari video tersebut. 

 

Gambar 3. 2. Emergent dan Canopy Layer 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild) 

Gambar diatas adalah screenshot yang diambil dari video dokumenter dari Nat 

Geo Wild yang berjudul Wild Amazon. Pada gambar diatas lingkaran berwarna 

kuning menunjukkan beberapa pohon yang tertinggi di hutan. Pohon-pohon 

tersebut adalah emergent layer. Kemudian pada lingkaran biru menunjukkan 

sekumpulan pohon-pohon yang berdekatan. Pohon-pohon tersebut membentuk 

canopy layer. Sesuai pernyataan Berkenkamp, emergent layer terdiri dari 

beberapa pohon yang tertinggi di hutan hujan tropis. Karena letak emergent dan 

canopy berada di luar maka tumbuhan yang terdapat pada layer tersebut 

mendapatkan cahaya matahari dan hujan paling banyak. 
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Gambar 3. 3. Canopy Layer dilihat dari bawah 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild) 

Gambar 3. 3. adalah canopy layer jika dilihat dari bawah. Di bawah canopy layer 

terlihat jauh lebih gelap dibandingkan pada luar canopy karena cahaya matahari 

banyak terhalang oleh canopy. Seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna 

kuning, cahaya yang masuk hanya sedikit, yaitu melalui celah-celah daun pada 

canopy layer. Layer yang berada di bawah canopy layer disebut understory layer. 

 

Gambar 3. 4. Understory Layer 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild)  

Gambar 3. 4. diatas menunjukkan suasana pada bagian bawah canopy layer. 

Lingkaran berwarna kuning menunjukkan tumbuhan yang berada pada understory 
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layer, yaitu pohon-pohon muda dan semak. Kemudian seperti yang ditunjukkan 

oleh lingkaran berwarna merah, pada understory layer cahaya yang masuk hanya 

sedikit yaitu melalui celah-celah kecil antara tumbuhan-tumbuhan. 

 

Gambar 3. 5. Understory dan Forest Floor 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild) 

Pada gambar 3. 5., lingkaran putih menggambarkan tumbuhan pada understory 

layer yaitu berupa pohon-pohon yang pendek. Seperti yang ditunjukkan lingkaran 

berwarna hijau, pada understory terdapat daun-daun dan ranting pohon yang mati.  

 

Gambar 3. 6. Tumbuhan Liana pada Forest Floor 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild) 
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Pada gambar 3. 6. menunjukkan suasana pada understory layer dan forest floor. 

Lingkaran kuning menunjukkan tumbuhan merambat yang disebut liana. Ia 

berbentuk seperti sulur dan melilit pohon. Kemudian lingkaran berwarna biru 

menunjukkan bahwa pada understory layer memiliki pohon-pohon yang 

berukuran pendek. 

3.6.2. Tarzan (1998) 

Setelah itu penulis juga mengambil referensi dari film animasi lain, yaitu dari film 

animasi 2D karya Disney tahun 1998 yang berjudul “Tarzan”. Penulis mengambil 

film Tarzan sebagai referensi karena film Tarzan ini berlatar tempat yang 

berdasarkan pada hutan hujan tropis. Berikut ini adalah beberapa screenshot dari 

film tersebut. 

 

Gambar 3. 7. Background Hutan dalam Film Tarzan 

(Film Animasi Tarzan) 

Gambar 3. 7. adalah screenshot dari film Tarzan pada adegan dimana Turk sedang 

menasihati Tarzan kecil. Lingkaran biru menunjukkan tumbuhan dedaunan atau 

semak belukar. Dapat dilihat bahwa tumbuhan pada understory layer memiliki 

daun yang lebar, sesuai pernyataan Ciprian, bahwa tumbuhan pada understory 
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layer memiliki daun yang lebar. Kemudian pada lingkaran berwarna ungu 

menunjukkan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini tersebar di seluruh hutan hujan 

tropis. Lingkaran berwarna kuning menunjukkan lumut. Lumut tumbuh pada 

tanah dan ranting pohon. Lingkaran berwarna jingga merupakan batang pohon 

yang mati pada forest floor layer. 

 

Gambar 3. 8. Tumbuhan Liana 

(Film Animasi Tarzan) 

Pada screenshot diatas menunjukkan suasana dibawah kanopi. Lingkaran kuning 

menunjukkan tumbuhan liana menumpang dan melilit pohon-pohon. Lingkaran 

biru menunjukkan batang pohon kanopi yang ditumbuhi lumut. Seperti yang 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indomesia (2007), lumut dapat tumbuh pada 

batang pohon. 

 Dapat diperhatikan bahwa ada beberapa titik cahaya, seperti yang 

ditunjukkan oleh lingkaran berwarna merah. Suasana pada gambar diatas tampak 

gelap dengan background yang berwarna kehijauan. Ini menunjukkan bahwa 

suasana di bawah kanopi itu gelap karena banyak cahaya yang terhalang oleh 

tumbuhan diatasnya. 
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3.6.3. The Jungle Book (1967) 

Selanjutnya penulis juga mengambil referensi dari film animasi 2D The Jungle 

Book. Film ini merupakan karya Disney yang dibuat pada tahun 1967. Penulis 

mengambil film ini sebagai referensi karena hutannya yang didasarkan pada hutan 

hujan tropis. Berikut ini adalah beberapa screenshot dari film tersebut. 

 

Gambar 3. 9. Akar Banir 

(Film Animasi The Jungle Book) 

Pada screenshot diatas, tampak forest floor dan understory layer. 

Lingkaran hijau menunjukkan tumbuhan semak belukar yang umumnya berdaun 

lebar.  Lingkaran merah menunjukkan akar pohon besar yang bentuknya seperti 

lempengan. Akar ini disebut akar banir. Menurut pernyataan Butler (2012), akar 

banir adalah akar yang umumnya dimiliki oleh pohon besar pada hutan hujan 

tropis. 
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3.7. Proses Perancangan Environment 

Hal pertama yang dilakukan penulis untuk merancang environment yaitu 

memahami isi storyboard terlebih dahulu. Berdasarkan storyboard yang sudah 

dibuat bersama rekan tim, hampir semua shot hutan dalam background 

menunjukkan bagian dasar hutan. Dalam cerita “The Hunt” terdiri dari 11 scene, 

dimana setiap scene terdiri dari beberapa shot. Kemudian penulis membuat peta 

lokasi jalan cerita yang berdasarkan scene. 

 

Gambar 3. 10. Denah Lokasi Dalam Cerita 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Gambar diatas adalah denah lokasi dalam film “The Hunt”. Angka yang 

terdapat pada gambar denah adalah scene yang terjadi dalam film. Berdasarkan 

gambar 3. 10., setiap scene memiliki salah satu komponen tumbuhan yang khas. 

Tumbuhan-tumbuhan ini akan terlihat pada setiap scene, walaupun tidak semua 
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shot. Semua lokasi scene tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena 

semuanya berlokasi pada dasar hutan. Scene 1, 4, 6, 7, 9, 10 merupakan scene 

yang terdapat dibagian hutan, scene 2, 3, 5, dan 11 adalah scene yang terjadi di 

dalam rumah, dan pada scene 8 terdapat sungai. 

 Pada daerah sungai didalam hutan, sungai yang digunakan dalam cerita 

adalah sungai yang dangkal sehingga penulis mencari referensi sungai yang 

dangkal. Sungai yang dangkal dapat ditunjukkan dengan penampakan batuan pada 

dasar sungai. Dapat terlihat bahwa disekitar sungai terdapat batu-batuan yang 

ditumbuhi lumut. 

  

 

Gambar 3. 11. Referensi Untuk Sungai dalam Hutan I 

(http://www.explorerivercruises.com/images/AmazonRainforest.jpg) 
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Gambar 3. 12. Referensi Untuk Sungai dalam Hutan II 

(http://wallpapercave.com/wp/CPzo4Da.jpg) 

Setelah mendapatkan beberapa referensi sebagai pendukung dalam mendesain 

environment, penulis membuat desain environment untuk setiap shot dalam hutan 

dengan acuan dari storyboard, garis semu, dan color script. 

 

Gambar 3. 13. Sketsa Awal Konsep Environment Hutan 

(Dokumentasi Pribadi) 

Gambar 3. 13. menunjukkan sketsa awal dari environment hutan hujan tropis, 

namun penulis merasa bahwa komponen yang ada di dalamnya masih ada yang 

kurang tepat sehingga penulis melakukan penelitian lebih jauh lagi. Setelah 
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melakukan penelitian lagi, penulis menggambarkan komponen hutan hujan tropis 

tersebut dalam bentuk skema seperti yang ditunjukkan gambar 3.14. 

 

Gambar 3. 14. Skema Komponen Hutan Hujan Tropis 

(Dokumentasi Pribadi) 

Skema pada gambar 3.14. adalah penjabaran komponen dari hutan hujan tropis 

yang akan digunakan dalam membuat background. Pada setiap background yang 

dibuat harus memiliki komponen-komponen yang terdapat didalam skema. 

Keterangan komponen dalam skema dan referensi gambar yang digunakan 

disajikan dalam bentuk tabel. 
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Tabel 1. 1. Penjabaran Komponen pada Hutan Hujan Tropis 

No.  Jenis 

Komponen 

Tumbuhan 

Referensi Aplikasi dalam Shot 

1 Akar banir 

 
https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/91/67/a0/9167a0

eb5f456b807608e31a77ac79df.jpg 

 

 

 

2 Akar 

tumbuhan 

palem 

Iriartea 
 

 

http://il5.picdn.net/shutterstock/videos/

809941/thumb/1.jpg 
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3 Tumbuhan 

berdaun 

lebar 

 

http://www.southeastgrowers.com/imag

es/Philodendron%20giganteum%20Y0

3022007%20FPE%20N059.jpg 

 

4 Tumbuhan 

liana 

http://www.fondriest.com/news/wp-

content/uploads/2014/06/VineCarbonB

odyLoop.jpg 
 

5 Tumbuhan 

paku 

 

http://www.juliusbergh.com/nz/IMGP0

914W.jpg 
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6 Lumut 

 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/fe/2b/cc/fe2b

ccbbfb8336278d0aee2035a0f605.jpg 

 

7 Heliconia 

 

http://www.ecorazzi.com/wp-

content/uploads/2012/01/helicon

ia.jpg 

 

8 Serasah 

 

http://www.plexuseco.com/EPOW/EP

OW-Archive/archive_2010/EPOW-

100215_files/5667%20Mabali%20leaf

%20litter.JPG 
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9 Tumbuhan 

Palem 

 

http://www.eat-bike-globe.com/wp-

content/uploads/2015/08/Amazon-17-

700x466.jpg 

 

10 Semak-

semak 

 

http://www.ecuadorecoadventures.com/

wp-content/uploads/2010/08/amazon-

rainforest-ecuador.jpg 

 

11 Batang atau 

ranting kayu 

mati 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/thumb/c/cc/Western_Hemlo

ck_litter.JPG/220px-

Western_Hemlock_litter.JPG 
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3.8. Proses Pembuatan Background 

Setelah mendapatkan berbagai referensi yang cukup, baik dari buku maupun dari 

hasil observasi, penulis membuat background untuk beberapa shot film yang 

lokasinya terdapat di bagian hutan hujan tropis. Pada saat membuat background, 

digunakan 3 acuan yaitu skema komponen hutan hujan tropis, garis semu, dan 

color script. Dari storyboard dan garis semu telah diketahui angle kamera dan 

peletakan atau komposisi dari komponen hutan hujan tropis. Untuk menentukan 

warna pada background, color script digunakan untuk menentukan warna yang 

dipakai dalam shot. Berikut ini adalah background yang dibahas, yaitu 

background pada shot 27, 86, dan  87. 

 

3.8.1. Shot 27 

 

Gambar 3. 15. Garis Semu pada Shot 27 

(Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3. 16. Referensi untuk Bagian Bawah Canopy Layer 

(Video Wild Amazon dari Nat Geo Wild) 

 
 

Gambar 3. 17. Color Script untuk Shot 27 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3. 18. Final Background pada Shot 27 

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Selanjutnya dengan acuan dari garis semu, beberapa komponen diletakkan 

sesuai dengan petunjuk yang ada pada garis semu. Lingkaran berwarna kuning 

merupakan semak belukar tempat anak black jaguar bersembunyi. Semak tersebut 

merupakan bagian dari understory layer yang terdiri dari tumbuhan-tumbuhan 

berukuran pendek. Untuk mengisi lingkaran berwarna kuning, penulis 

menggunakan semak yang terdiri dari pohon-pohon muda, palem, dan tumbuhan 

berdaun lebar. Seperti pada pernyataan Ciprian, understory layer terdiri dari 

pohon-pohon muda, palem, dan tumbuhan berdaun lebar. 

 Jenis tumbuhan yang digambarkan pada garis semu dengan hasil final 

berbeda, karena untuk hasil final, tumbuhan yang digunakan harus sesuaikan lagi 

dengan skema komponen hutan hujan tropis yang telah dibuat. Selain itu, pada 

hutan hujan tropis memiliki keberagaman hayati sehingga tumbuhan menjadi 

lebih beragam. 

 Kemudian untuk warna pada background digunakan acuan dari color 

script yang sudah dibuat oleh rekan tim. Pada shot 27 background didominasi 

warna biru tua dan jingga.  

 

3.8.2. Shot 86 

Untuk membuat background pada shot 86, skema komponen hutan hujan tropis, 

color script, dan garis semu digunakan sebagai acuan. 
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Gambar 3.20. Garis Semu pada Shot 86 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.21. Color Script untuk Shot 86 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.22. Final Background pada Shot 86 

(Dokumentasi Pribadi) 
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 Berdasarkan acuan dari garis semu, seperti yang ditunjukkan oleh arah 

panah, komponen tumbuhan yang diletakkan harus mengarah pada bagian tengah, 

yaitu kepada karakter ibu dan anak black jaguar. Untuk itu, komponen yang 

diletakkan harus disesuaikan dengan panah berwarna merah. Pada lingkaran 

berwarna kuning merupakan tumbuhan yang berada pada bagian foreground yaitu 

depan ibu dan anak black jaguar. Bagian tersebut diisi oleh tumbuhan paku dan 

bunga heliconia. Tumbuhan paku digunakan karena pada hutan hujan tropis 

banyak terdapat banyak tumbuhan paku. Bentuk tumbuhan paku dan bunga 

heliconia dapat di arahkan sesuai dengan acuan panah. Lingkaran merah diisi 

dengan batang pohon, yang bentuknya disesuaikan dengan panah pada garis semu. 

Lingkaran berwarna jingga diisi dengan tumbuhan pohon muda. 

 Pada shot ini, tumbuhan yang terlihat pada gambar garis semu dengan 

hasil final berbeda, karena pada hasil final, komponen yang digunakan sudah 

berdasarkan pada skema komponen hutan hujan tropis yang telah dibuat 

sebelumnya. Selain itu, pada hasil final background, tumbuhan yang digunakan 

jadi lebih beragam karena hutan hujan tropis memiliki keberagaman hayati yang 

tinggi, sehingga jenis tumbuhan yang digunakan lebih beragam. 
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3.8.3. Shot 87 

 

Gambar 3. 19. Garis Semu pada Shot 87 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3. 20. Final Background pada Shot 87 

(Dokumentasi Pribadi) 

Shot 87 menampakkan seluruh tubuh ibu dan anak black jaguar. Garis semu pada 

shot 87, mengarah kepada karakter ibu, anak, dan rusa besar yang mati. Lingkaran 

berwarna kuning diisi dengan batang pohon yang bentuknya disesuaikan dengan 

garis semu. Kemudian untuk mengisi lingkaran hijau digunakan tumbuhan paku 

karena tumbuhan-tumbuhan tersebut arahnya dapat disesuaikan dengan arah 
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panah. Shot 87 adalah kelanjutan dari shot 86 dan berlokasi pada tempat yang 

sama namun kedua shot tersebut sudut pandangnya berbeda. 

 Pada shot ini, tumbuhan yang terlihat pada gambar garis semu dengan 

hasil final berbeda, karena pada hasil final, komponen yang digunakan sudah 

berdasarkan pada skema komponen hutan hujan tropis yang telah dibuat 

sebelumnya. Selain itu, pada hasil final background, tumbuhan yang digunakan 

jadi lebih beragam karena hutan hujan tropis memiliki keberagaman hayati yang 

tinggi. 
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