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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulis membuat perancangan mengenai 

environment design untuk film Asih dan Anta. Penelitian ini mempunyai fokus pada  

perancangan Candi Dewi Sri dan vegetasi sekitar candi yang berada di puncak 

gunung. Dalam penelitian ini, penulis mengambil unsur-unsur dari budaya Sunda 

karena cerita Dewi Sri yang digunakan pada penilitian ini adalah cerita Dewi Sri 

yang berasal dari daerah Sunda. Hasil akhir dari penelitian ini berupa film animasi 

pendek 3D. Environment design tersebut akan diterapkan dalam film animasi 

pendek Asih dan Anta. Environment yang dijadikan model 3D hanyalah 

environment candi dan Gunung bagian puncak. Teori yang digunakan, antara lain 

teori mengenai environment secara keseluruhan desain environment, dan fungsi 

environment.  

 

3.1.1. Sinopsis 

Sebuah desa di Jawa Barat mengalami kekeringan panjang. Para penduduk di desa 

tersebut memuja dan berdoa kepada Dewi Sri. Namun doa mereka tak kunjung 

terjawab. Asih, nenek tetua desa tersebut pergi ke kuil Dewi Sri bersama Anta, 

tongkat pusakanya, untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Dewi Sri. Saat tiba 

di puncak gunung, mereka menyadari bahwa Dewi Sri dikurung oleh dewa Batara 

Guru. Asih dan Anta pun bertarung melawan Batara Guru untuk menyelamatkan 

Dewi Sri. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Pada pembuatan film animasi pendek ini, penulis bekerja dalam sebuah tim yang 

terdiri dari 4 orang. Setiap anggota mempunyai job description masing-masing. 

Dalam hal ini, job description penulis dalam proses pembuatan film pendek Asih 

dan Anta adalah sebagai Director, Technical Director, environment concept artist, 

dan environment modeller. Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya akan 

membahas mengenai topik penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu 

pembahasan environment.  

 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan konsep dibagi menjadi tiga yaitu 

praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Untuk tahapan praproduksi penulis 

melakukan pencarian data-data dengan existing study mengenai budaya sunda, 

gunung, dan juga candi. Untuk referensi dan data acuan penulis mencari film-film 

animasi dan concept art yang memiliki style visual yang sesuai dengan animasi 

pendek Asih dan Anta. Kemudian penulis melakukan pembuatan konsep, sesuai 

dengan data yang telah didapat. Setelah itu penulis membuat sketsa dengan 

menggunakan photoshop dan SAI paintool berdasarkan konsep yang telah dibuat.  

 

Setelah sketsa dibuat penulis membuat denah untuk keseluruhan environment dan 

pendetailan setiap environment yang sudah dipilih.  

 

Selanjutnya dalam tahapan Pascaproduksi penulis mengimplementasikan konsep 

environment tersebut kedalam film animasi pendek Asih dan Anta, dengan 

menggunakan program 3ds max.  
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Bagan 3. 1 Skema Pengerjaan 

 

3.3. Konsep 

Dalam pembuatan konsep, penulis melakukan pencarian referensi dan data 

acuan, sebagai gambaran kualitas dan bentuk yang ingin dicapai. Pada awal 

pencarian style, penulis menggunakan banyak referensi dari UPA (United 

Production of America) sebagai dasar pencarian referensi animasi 3d yang 

penulis cari. 

 

Pada style yang dimiliki oleh UPA, environment yang terbentuk lebih 

condong ke arah flat, satu warna dan sangat sederhana untuk film-film awal 

berdirinya UPA. 

PRAPRODUKSI 

Denah Concept Art 

PASCAPRODUKSI 

Coloing 

Coloring 
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Trotty Toot Toot 

(https://www.youtube.com/watch?v=37B7uRuURXs&index=1&list=PLZs0gQed9tM

RDOil-lOftrMcYXYih_Mxz) 

 

Sedangkan untuk tahun-tahun setelahnya environment UPA makin 

berwarna tapi tetap menonjolkan kesan geometris yang dimilikinya. 

 

Big Tim 

(https://www.youtube.com/watch?v=Peu5hH9vy7E&list=PLZs0gQed9tMRDOil-

lOftrMcYXYih_Mxz&index=5) 
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Magoo’s Masterpiece 

(https://www.youtube.com/watch?v=xWro5JZPS-Q) 

 

 

Dalam pencarian Referensi penulis menggunakan animasi 3D yang 

memiliki style simpel dan lebih terkesan geometris, tapi beberapa referensi 

animasi yang bergaya semi-realis digunakan juga untuk mengetahui cara 

penerapan ciri tumbuhan ke dalam animasi. 

 

Referensi yang penulis gunakan antara lain, Film animasi pendek monster 

box, contre temps, dan juga beberapa 3d concept art milik Gesy Bekeyei. 
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Gambar 3. 1 Morning Temple (Gesy Bekeyei) 

(https://www.artstation.com/artwork/morning-temple-1 ) 

 

Dalam 3D Concept Art milik Gesy Bekeyei, penggambaran candi yang 

dilakukan dengan cara melihat candi tersebut sebagai bentuk geometris 

sederhana. Gesy juga menggunakan texture putih sebagai penambahan impact 

untuk memperlihatkan bentuknya yang geometris, tapi tetap terasa ada sentuhan 

tangan manusia. Penulis menggunakan referensi Morning Temple untuk bentuk 

candi.  
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Gambar 3. 2 screenshot animasi Monster Box 

(https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY) 

 

Dalam animasi Monster Box, penulis mendapati bahwa tanaman dalam film 

tersebut mengunakan pendekatan ciri-ciri. Untuk konsep yang digunakan 

mereka menggunakaan texture semi realis juga menggunakan shading yang 

halus, dan memiliki tekstur mendekati kertas atau kayu, sehingga ciri khas dari 

monster box sangat terlihat. Penulis menggunakan referensi Monster Box 

sebagai referensi texture dan bentuk.  
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Gambar 3. 3 Screenshot film Fox Tale 

(https://www.youtube.com/watch?v=piH5_aP0fY8) 

 

Fox Tale juga memberikan style vegetasi yang mirip dengan animasi 

Monster Box, tapi pada Fox Tale, mereka lebih menekankan pada tulang daun 

daripada ciri-ciri bentuk daun.  

 

 

 

Gambar 3. 4 Screenshot film Contre Temps 

(https://www.youtube.com/watch?v=JVJxlWMy7kc&t=202s) 

Perancangan Environment...,Lina Permata Santoso Widjojo,FSD UMN,2017

https://www.youtube.com/watch?v=piH5_aP0fY8
https://www.youtube.com/watch?v=JVJxlWMy7kc&t=202s


Berbeda dengan animasi Contre Temps, yang memiliki sebagian besar 

environment yang menggunakan matte painting. Contre temps memiliki 

karakteristik texture yang impresionis. Animasi Contre Temps memiliki warna 

yang sangat terang, dengan saturasi tinggi. Penulis menggunakan referensi 

Contre Temps sebagai acuan texture.  

 

 

Screenshot film BROKEN: Rock, Paper, Scissors 

(https://www.youtube.com/watch?v=GymppwZ7lU4&t=204s) 

 

Animasi Broken menggunakan pendekatan ciri-ciri dan menggubahnya 

menjadi bentuk geometris, tapi masih sesuai dengan ciri-ciri tanaman yang 

diinginkan. Pada shot ini Broken: rock, paper, scissors menggunakan inspirasi 

dari texture kertas untuk vegetasinya. Sehingga memberikan ciri khas pada 

environment dan mendukung cerita Broken: rock, paper, scissors yang 

mengenai permainan gunting batu kertas. 

 

Penulis melakukan existing study dan menemukan bahwa ciri-ciri dalam 

lukisan impresionis, terlihat bahwa tarikan garis kuas terlihat jelas, dan detail 

yang dicapai juga memiliki garis-garis tarikan kuas. Impresionis juga berarti 

sebuah impresi yang diberikan oleh pelukis, karena itu lukisan tersebut dibuat 

dengan cepat, dan tidak mementingkan detail.  
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Gambar 3. 5 Lukisan portrait impresionisme 

(Buku Impressionism) 

 

Ciri Khas lukisan impresi menunjukan warna-warna yang tegas terlihat, dan 

sapuan berbagai macam alat yang digunakan oleh pelukis, bisa pisau palet, 

kuas, maupun jari dari pelukis. Biasanya lukisan impresionis hanya 

menunjukkan ciri-ciri dari objek yang akan dilukiskan, karena lukisan 

impresionis adalah lukisan yang diproses scara cepat oleh otak.  

 

Oleh karena itu dalam pembuatan vegetasi untuk environment asih dan 

Anta, Penulis menyederhanakan pohon tersebut secara impresionis dan 

diberikan juga texture yang impresionis. Sehingga penulis dapat lebih mudah 

mensimplifikasi bentuk dari obyek tersebut. Beberapa pelukis impresionisme 

yang terkenal antara lain Monet, Renoir dan affandi. 
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Dalam pembuatan Vegetasi yang dilakukan oleh penulis, texture pada 

vegetasi yang dibuat penulis menggunakan referensi dalam film contre temps 

juga lukisan impresionis karya Renoir  

 

Gambar 3. 6 Lakeside Landscape (Renoir, 1889) 

(https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/learn-about-art/guide-to-

impressionism/guide-to-impressionism?viewPage=5) 

 

Dalam karya Renoir, beliau menonjolkan ciri khas pada tumbuhan-

tumbuhan, dan juga memberikan garis-garis tarikan kasar. Dari keseluruhan 

referensi diatas penulis memutuskan untuk mengambil gaya visual vegetasi 

yang sesuai dengan bentuk persebarannya dan juga film contre temps sebagai 

referensi texture vegetasi. 

 

Penulis menggunakan aliran impresionis, untuk tekstur dalam film animasi 

pendek Asih dan Anta. Impresionis digunakan agar menambah ciri khas pada 

film, terutama bagian Candi Dewi Sri dan juga untuk tekstur pohon jamuju. 

Pada tekstur yang dibuat penulis menggunakan tekstur pada lukisan impresionis 

yang lebih halus tetapi tetap terlihat tarikan garisnya.  
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3.3.1. Gunung 

Gunung Salak dijadikan sebagai referensi karena gunung tersebut merupakan 

gunung yang berada di Sunda, karakteristik Gunung Salak yaitu medannya berat, 

tetapi tidak terlalu tinggi. Kemudian Gunung Salak merupakan gunung yang 

memiliki rapatan hutan yang sangat Rapat, medan Gunung Salak sangat cocok 

untuk pendaki pemula yang ingin mendaki gunung yang penuh tantangan. 

Ketinggian tersebut dibutuhkan karena gunung tersebut didaki oleh Asih yang 

seorang nenek, tetapi sakti. Selain itu Gunung salak memiliki banyak vegetasi yang 

sangat identik dengan Indonesia.  

 

Gunung salak dipilih karena, di kaki Gunung Salak dipercayai sebagai ibukota 

Kerajaan Hindu terbesar dan terakhir di Sunda, Kerajaan Sunda Galuh. Gunung 

Salak juga merupakan tempat Prabu Siliwangi, Raja Sunda Galuh, mendapatkan 

moksa bersama para prajuritnya.  

 

Beberapa sketsa awal yang penulis buat untuk desain gunung antara lain. 

 

 

Gambar 3. 7 Sketsa awal gunung 
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Penulis mencoba untuk membuat gambaran kasar akan keadaan pada hubungan 

desa, gunung, dan kuil dalam dunia Asih dan Anta.  

 

 

 

Gambar 3. 8 Sketsa Siluet Gunung 

 

Penulis kemudian mencoba untuk membuat siluet yang bentuknya lebih 

mendekati karakteristik Gunung Salak, dan mencoba mengaplikasikan 

perbandingan ukuran dari setiap komponen yang ada. Penulis tidak benar-benar 

mengikuti ukuran sebagai mana ada dalam referensi, disini penulis hanya ingin 

mendapatkan siluet perbandingan gunung, dan tingkat kemiringan yang sesuai 

dengan konsep dan cerita yang ingin dibuat.  
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Gambar 3. 9 Denah Gunung 

 

3.3.2. Vegetasi Gunung 

Vegetasi Gunung Salak dibagi menjadi 3 jenis, menurut ketinggian gunungnya. 

Penulis mengambil tiga sampel dalam pembagian ketinggian, tetapi penulis hanya 

membuat konsep untuk vegetasi pada bagian puncak gunung. Oleh karena itu 

penulis hanya mengambil vegetasi di ketinggian paling tinggi. Penulis mengambil 

referensi dari Hutan hujan dataran tengah pegunungan yang berada di ketinggian 

1500 – 1900 m. 

 

Pada ketinggian ini, tingkat kesuburan paling tinggi, karena Dewi Sri berada 

di puncak gunung. Vegetasi yang ditemukan di puncak mempunyai sedikit pohon, 

karena paparan cahaya matahari, udara, dan suhu yang berbeda. Oleh karena itu 

penulis mengambil 1 pohon dan 2 vegetasi semak.  
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a. Pohon Jamuju 

 

Gambar 3. 10 Sketsa Pohon Jamuju 

Pohon jamuju merupakan pohon berkayu keras yang memiliki 

persebaran daun yang mirip dengan kepala jamur. Penulis memilih 

pohon jamuju memiliki batang dan daun yang unuk. Pohon jamuju 

berbatang dengan tekstur mirip pola sapi akibat pengelupasan kulit 

kayu. 

 

b. Semak Harendong 

 

Gambar 3. 11 Sketsa awal harendong 

 

Semak harendong merupakan semak yang dapat hidup di puncak 

gunung, semak harendong diambil karena memiliki pola yang unik. 
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Semak harendong biasanya hidup berkelompok, dan memiliki 

sekumpulan bunga. 

 

 

c. Ilalang 

 

Gambar 3. 12 Sketsa pendekatan ilalang 

Ilalang dipilih karena tumbuhan ini merupakan tanaman yang 

biasanya menandakan kesuburan tanah. Ilalang juga memiliki 

bentuk yang unik, dan dapat dikembangkan untuk pembuatan 

bentuknya. 

 

3.3.3. Candi Dewi Sri 

Candi Dewi Sri memiliki referensi konsep dari Candi Cangkuang yang merupakan 

satu-satunya candi Hindu yang berada di Sunda. Alasan lain mengapa candi 

cangkuang menjadi referensi karena kebudayaan yang sudah bercampur dengan 

kebudayaan dareah, tidak akan sama persis dengan kebudayaan yang sama dan 

berintegrasi dengan kebudayaan daerah lainnya.  

 

Candi atau Pura Parahyangan Agung Jagatkartta juga tidak dipakai untuk 

referensi karena Pura terbesar di Jawa Barat tersebut dibangun pada tahun 1995, 

sehingga tidak dibangun oleh Kerajaan Hindu pada masa jayanya. Pura tersebut 

dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi, juga leluhur tanah Sunda. 
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Candi Cangkuang juga merupakan candi untuk memuja Dewa Siwa, 

sedangkan dalam mitologi Sunda Batara merupakan Dewa Siwa versi Sunda.  

 

Candi Dewi Sri dibuat dengan mengambil simplifikasi dari bentuk Candi 

Cangkuang, dan bentuknya dibuat geometris agar sesuai dengan referensi style yang 

telah ditetapkan.  

 

Candi Cangkuang, memiliki ornament yang sederhana dan tidak 

mempunyai ukiran kompleks sebagai ciri khasnya maka Candi Dewi Sri tidak 

dibuat kompleks. Hanya memiliki satu ornament yaitu ornamen bulir padi di 

puncak Candi. 

 

 

Gambar 3. 13 Sketsa Pendekatan Candi Cangkuang 

 

Pada proses observasi Candi Cangkuang, penulis menemukan bahwa 

sambungan batu pada Candi Cangkuang tidak memiliki alur, maupun batu 

pengunci. Candi teresebut dibangun pada masa awal pembuatan candi, oleh karena 

itu pada saat ditemukan Candi Cangkuang sudah rusak hampir 60% dari bentuk 

aslinya. 
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