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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam perancangan visual effects api pada karakter Ansel, penulis akan 

menjabarkan beberapa gambaran umum tentang proses tugas akhir yang akan 

dilaksanakan, yaitu dengan memberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:  

 

3.1.1. Deskripsi Proyek 

Proyek tugas akhir yang hendak dibuat oleh penulis adalah 3D short animation 

yang berjudul The Spirit of Ansel. Animasi ini berdurasi sekitar xx menit dan 

mengambil timeline pada abad 19. Animasi ini diperkaya dengan gaya visual dan 

konsep yang menarik, serta efek yang menjadi simbol dan elemen penting dalam 

penyampaian cerita kepada penonton. The Spirit of Ansel sendiri bercerita tentang 

hubugan akan seorang roh api (fire spirit) dari seorang bocah berumur 10 tahun 

yang bernama Ansel dengan seorang blacksmith paru bayu yang bernama Marcis. 

Kondisi Ansel sebagai fire spirit membawa masalah dalam kehidupan Marcis 

yang baru saja pindah ke rumah barunya.  

Api yang berasal dari rohnya dapat membakar benda – benda yang di 

sentuhnya dan hal tersebut membuat Marcis emosi namun juga simpati, sehingga 

Marcis memutuskan untuk mencari cara agar api Ansel tidak membakar barang – 

barangnya lagi dan roh Ansel dapat hidup seperti biasa. 3D short animation ini 

menampilkan hubungan yang emosional dan memiliki pesan moral tentang kasih 
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dan move on yang pada akhirnya membawa kedua karakter ke dalam hubungan 

kekeluargaan yang baru.   

 

3.1.2. Sinopsis 

The Spirit of Ansel menceritakan tentang roh seorang anak laki – laki yang 

berwujud api yang tinggal di sebuah rumah tua. Nama anak tersebut adalah Ansel. 

Suatu hari, seorang pandai besi tua yang bernama Marcis membeli rumah tua itu 

dan pindah ke sana. Semuanya tampak normal hingga Marcis menangis karena 

teringat akan anaknya yang telah meninggal dan hal tersebut sontak menarik 

perhatian Ansel. Pada awalnya Marcis tidak percaya akan apa yang terjadi, namun 

seiring berjalannya waktu Marcis pun percaya dan menerima eksistensi Ansel. 

Pada suatu malam, Ansel tidak sengaja membakar foto dan boneka kesayangan 

anaknya Marcis. Marcis pun benar – benar kesal dan mengusir Ansel. Meski 

Marcis tampak begitu marah, ia juga simpati pada Ansel. Terinspirasi dari boneka 

tersebut, Marcis akhirnya membuatkan sebuah boneka besi untuk Ansel dan 

memasukkan roh Ansel ke dalam boneka tersebut dengan bantuan buku – buku 

sihir yang ia miliki. Kini, Ansel dapat menyentuh benda apapun tanpa 

membakarnya dan ia pun hidup berdua dengan Marcis.  

 

3.1.3. Posisi Penulis 

3D short animation ini dikerjakan dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. 

Setiap dari anggota kelompok memiliki fokusnya masing – masing dalam 
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pembahasan dan penelitian tugas akhir ini. Maka dalam pembuatan tugas akhir 

ini, penulis mengambil posisi sebagai visual effects artist dan memfokuskan 

pembahasan pada 3d visual effects api yang akan digunakan dalam short 

animation The Spirit of Ansel. 

 

3.1.4. Storyboard 

Visual effects transformasi api Ansel terdapat pada scene 3 dan 8. Scene 3 

menunjukkan transformasi dari api perapian menjadi roh Ansel, sedangkan scene 

8 menunjukkan transformasi roh Ansel saat akan masuk ke dalam boneka.  

Scene 3 merupakan awal kemunculan Ansel di dalam cerita. Kala itu, 

Marcis tengah bersedih, teringat akan anaknya yang telah meninggal. Kesedihan 

Marcis sontak mengundang simpati Ansel dan ia pun menjalar keluar dari 

perapian.  

 

Gambar 3.1. Storyboard scene 3  
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Scene 8 merupakan scene terakhir dari film ‘The Spirit of Ansel’. Pada 

scene ini, Marcis memanggil Ansel keluar dari perapiannya dan menunjukkan 

sebuah boneka besi seukuran tubuh Ansel. Dengan bantuan buku sihirnya, Marcis 

lalu memasukkan arwah Ansel ke dalam boneka tersebut agar Ansel dapat 

bergerak bebas tanpa membakar benda – benda di sekitarnya.  

 

Gambar 3.2. Storyboard scene 8  

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dalam bahasan tugas akhir ini adalah visual effects api yang 

ada pada roh Ansel dan transformasinya. Visual effects api ini mengelilingi roh 

Ansel dan merupakan elemen yang menunjukkan eksistensi Ansel. Untuk dapat 

memahami cara kerja api, nyala api, serta gerakan api, maka penulis meneliti 

Pengaplikasian Visual...,Steven, FSD UMN, 2017



29 

 

beberapa objek api, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia maya, 

antara lain :  

 

1. Api Unggun 

 

Gambar 3.3. Campfire and fire starting 

(https://southernafrican.news/wp-content/uploads/2016/07/campfire.jpg/) 

 

Api unggun adalah api yang biasa dinyalakan pada saat kemping di 

gunung maupun di tepi pantai. Api unggun biasanya digunakan untuk 

menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, memasak, hingga 

secara psikologis dapat memberikan kedamaian pikiran dan persahabatan. 

Dalam The Spirit of Ansel, terdapat scene dimana Marcis membakar api di 

dalam perampiannya, yang mana proses pembakarannya sama dengan 

pembakaran api unggun. Api perapian Marcis sendiri merupakan tempat 

tinggal Ansel.  
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2. Ghost Rider 

 

 

Gambar 3.4. Ghost Rider 

(shapescapes.blogspot.co.id/2012/08/what-i-think-about-stuff-cutscene-

dante.html) 

 

Ghost Rider merupakan original character Marvel yang pertama kali 

muncul tahun 1972. Karakteristik Ghost Rider yang paling utama adalah 

kepala tengkoraknya yang berapi. Api tersebut berkobar tanpa henti pada 

tengkorak kepala tanpa membakarnya. Design api ini merupakan referensi 

yang cocok untuk kepala Ansel yang juga dikelilingi api namun tidak 

terbakar,  karena Ansel dan api tersebut adalah satu.  
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3. Lina, the Slayer 

 

Lina, the Slayer, merupakan original character game online Dota 2. Lina 

memiliki dua jurus api yang sangat terkenal, yaitu Dragon Slave dan Light 

Strike Array. Namun penulis hanya akan mengobservasi jurus Dragon 

Slave karena jurus tersebut merupakan jurus tembakan dan dapat menjadi 

referensi saat adegan api perapian menjalar keluar dan berubah menjadi 

Ansel. Hal kedua yang akan penulis observasi adalah api yang muncul 

pada tangan Lina. Api tersebut menutupi tangannya dan juga terus 

berkobar. Referensi ini cocok dengan api yang juga akan muncul dan terus 

berkobar dari tangan Ansel.  

 

 

Gambar 3.5. Lina, the Slayer 

(www.gamespot.com/articles/dota-2-13th-may-patch-content-analysis/1100-

6437670/) 
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4. Lego Human Torch  

 

 

Gambar 3.6. Lego Human Torch 

(lego.wikia.com/wiki/Human_Torch) 

 

Sama halnya dengan Ghost Rider, Human Torch juga merupakan original 

character Marvel yang tergabung dalam grup Fantastic Four. Jika api pada 

Ghost Rider berkobar hanya di kepalanya, maka api pada Human Torch 

berkobar di seluruh tubuhnya. Hal yang akan penulis observasi dari game 

Lego ini adalah bagaimana perubahan wujud dari manusia biasa menjadi 

Human Torch dan bagaimana pergerakan api pada anggota tubuhnya saat 

ia terbang dan melayang, karena roh Ansel pun tidak berjalan, melainkan 

melayang.  

 

Pengaplikasian Visual...,Steven, FSD UMN, 2017



33 

 

3.3. Metode Penelitian 

Ada dua metode yang hendak penulis gunakan dalam penilitian ini, yaitu 

observasi dan eksperimen. Metode observasi akan dilakukan dengan meneliti 

empat objek penelitian yang telah disebutkan di atas. Tujuan dari metode 

observasi ini adalah untuk mempelajari cara kerja dan pergerakan api dalam skala 

yang bervariasi, faktor yang memengaruhi pergerakan api, dan bahan yang 

digunakan untuk menghasilkan api itu sendiri.  

Setelah melakukan observasi, penulis akan melanjutkan penelitian ke 

tahap eksperimen. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan look visual api 

yang sesuai dengan konsep yang telah  dirancang.  Tujuan dari eksperimen ini 

sendiri adalah mencari metode terbaik dalam menciptakan visual effects yang 

berkesan nyata, namun tetap mendekati atau sama dengan konsep.  

 

3.4. Observasi 

Penelitian observasi dilakukan melalui 4 peristiwa api di dunia nyata, serta 

penelitian eksperimen dilakukan melalui software 3ds Max. Dari kedua penelitian 

tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : 

 

3.4.1. Observasi Api Unggun 

Dalam proses pembakaran api unggun, look api yang dihasilkan berbeda – beda 

tergantung metode penyusunan kayunya. Ada tiga metode, yaitu teepee, log cabin, 

dan upside down.  
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Gambar 3.7. Teepee campfire 

(blog.rei.com/camp/inforgraphic-how-to-make-a-great-campfire/) 

 

Metode teepee cenderung menggunakan kayu – kayu yang kecil dan 

diletakkan dengan posisi tegak miring sehingga terlihat seperti sebuah piramida 

Mesir. Di tengahnya diletakkan beberapa kayu kecil, serta bahan alam lainnya 

yang mudah terbakar dan api mulai membakar kayu – kayu yang terdapat di 

tengah tersebut. Api tidak membakar bagian kayu yang berdiri miring secara 

keseluruhan dikarenakan adanya faktor jarak antara api yang menyala dengan 

kayu yang berdiri miring, sehingga api lebih cenderung membakar hanya bagian 

atasnya. Dengan metode teepee, jenis api yang dihasilkan adalah lurus menjulang 

ke atas. Kebakarannya memiliki titik berat pada bagian atas kayu yang terbakar 
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yang berdiri miring. Pada bagian tersebut api menjadi lebih besar kemudian 

menjulang ke atas namun tetap dengan skala kekuatan yang cukup kuat. Warna 

api yang dihasilkan adalah dominan warna orange dan warna kuning. Asap yang 

dihasilkan berwarna putih. 

 

 

Gambar 3.8. Log cabin campfire 

(blog.rei.com/camp/inforgraphic-how-to-make-a-great-campfire/) 

 

Metode log cabin menggunakan kayu – kayu yang besar yang disusun 

secara paralel dan bertingkat hingga membentuk sebuah kotak. Ada gap antara 

kayu yang satu dengan yang di seberangnya sehingga di bagian tengah dapat 

dimasukkan ranting, kayu kecil, atau bahan alam lainnya yang gampang terbakar. 

Pengaplikasian Visual...,Steven, FSD UMN, 2017



36 

 

Berbeda dengan api pada metode teepee, api pada log cabin membakar semua 

kayu yang ada tanpa terkecuali. Log cabin terlihat seperti sebuah kotak yang 

sedang dibakar. Diameter kebakaran log cabin lebih besar dari teepee namun 

apinya tidak menjulang tinggi seperti api pada teepee. Warna yang dihasilkan 

adalah dominan kuning dan orange. Asap yang dihasilkan lebih tipis dari teepee 

dan berwarna putih. 

 

 

Gambar 3.9. Upside down campfire 

(blog.rei.com/camp/inforgraphic-how-to-make-a-great-campfire/) 

Metode upside down juga menggunakan kayu – kayu yang besar dan 

disusun berlawanan arah setiap tingkatannya dan berbentuk seperti piramida 

Aztec (makin ke atas makin kecil). Sama halnya dengan teepee, api pada upside 

down tidak membakar semua kayunya secara sekaligus. Pembakaran pertama 
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dimulai pada bagian atas. Apinya juga tidak menjulang tinggi namun memiliki 

diameter yang lebih luas dari api teepee.  Warna api dominan kuning dan diikuti 

orange. Asap yang ditimbulkan juga sangat tipis dan berwarna putih. Keunggulan 

upside down dibandingkan dua metode lainnya adalah metode ini memiliki durasi 

yang lebih panjang, yaitu mencapai 7 jam. Metode ini juga menghasilkan asap 

yang sangat sedikit atau hampir tidak ada. Hal ini menunjukkan menunjukkan 

bahwa metode ini merupakan cara paling efektif dan bersih dalam pembakaran.  

 

3.4.2. Observasi Ghost Rider 

 

Gambar 3.10. Ghost Rider 

(Ghost Rider, 2007) 

Dalam film Ghost Rider (2007),  penulis mengamati api yang ada di kepala Ghost 

Rider. Kepala tengkorak dan api baru muncul saat karakter utama berubah 

menjadi Ghost Rider. Api muncul dari leher hingga bagian atas kepala dan terus 

berkobar tanpa henti. Meski begitu, api tidak menutupi bagian wajah Ghost Rider. 
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Api tersebut memang kadang terlihat muncul di bagian depan wajahnya, namun 

tetap dalam skala yang kecil sehingga wajah tengkorak masih dapat terlihat 

dengan sangat jelas. Api dalam skala yang besar muncul dari bagian samping dan 

belakang tengkorak. Api tersebut juga tidak merusak tulang tengkorak dan 

pergerakannya dipengaruhi oleh faktor angin dan gravitasi.  

Saat Ghost Rider beraksi, api di kepalanya tidak hanya diam tapi ikut 

bergerak sesuai pergerakannya dan arah angin. Hal yang paling jelas dapat dilihat 

ketika Ghost Rider mengendarai motornya. 

 

 

Gambar 3.11. Ghost Rider and Carter Slade 

(Ghost Rider, 2007) 

Api pada kepala Ghost Rider tidak berkobar ke atas, melainkan ke 

belakang karena dipengaruhi oleh kekuatan angin. Api tersebut berkobar dengan 

indahny. Api didominasi oleh warna kuning dengan campuran warna merah dan 

Pengaplikasian Visual...,Steven, FSD UMN, 2017



39 

 

orange di bagian pinggirnya. Karena api ini tidak membakar, maka api ini juga 

tidak menghasilkan asap.  

 Api kepala Ghost Rider ini merupakan referensi yang sangat cocok untuk 

Ansel,  karena Ansel juga memiliki api yang berkobar di kepalanya. Elemen api 

terlihat begitu hidup dan pergerakannya dipengaruhi oleh faktor - faktor di 

sekelilingnya. Terlebih dari itu semua, api tersebut merupakan karakteristik Ghost 

Rider yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini pun cocok dengan karakteristik api 

Ansel yang juga merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. 

 

3.4.3. Observasi Lina, the Slayer 

Pada game ini, penulis mengambil contoh visual effects api dari jurus Lina yang 

pertama, yaitu Dragon Slave. Dragon slave merupakan serangan berbentuk naga 

api yang dikeluarkan Lina untuk menyerang lawan yang ada di depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Dragon Slave  

(Dota 2) 
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Pertama – tama, Lina akan menghirup panjang nafasnya lalu 

menghembuskannya dan keluarlah elemen api berbentuk spirit kepala seekor naga 

dari tubuh Lina. Spirit naga tersebut maju menuju lawan dan mengeluarkan api 

yang akan semakin membesar ketika mendekati lawannya . Saat serangan tersebut 

mengenai tubuh lawan maka health poin lawan pun akan berkurang. Spirit naga 

itu tidak berhenti setelah ia menghembuskan apinya, namun layaknya suatu spirit, 

ia terus maju dan menembus tubuh lawannya.  

 Ketika spirit tersebut menembus tubuh lawannya, kepalanya pun dipenuhi 

oleh segumpulan elemen api yang terang bercahaya dan terlihat seperti bola api 

dari arah atas. Ia juga memiliki ekor seperti elemen api yang mengikutinya dari 

belakang hingga ia menghilang. 

 

 

Gambar 3.13. Dragon Slave  

(Dota 2) 
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Penulis berpendapat bahwa ekor api spirit tersebut diciptakan 

menggunakan particle system dan terus bergerak mengikuti kepalanya. Elemen 

api yang berterbangan tersebut cocok sebagai referensi scene 3 dan 8 dalam ‘The 

Spirit of Ansel’, dimana api dari perapian juga akan berterbangan menuju suatu 

space kosong dan berubah bentuk menjadi Ansel, serta saat Ansel berubah 

menjadi menjadi partikel api saat hendak masuk ke dalam tubuh boneka.  

 

3.4.4. Observasi Human Torch 

Dalam game ini, penulis mengobservasi proses perubahan karakter menjadi 

Human Torch, look api yang dihasilkan, dan pergerakan api saat Human Torch 

melayang.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.14. Perubahan wujud Human Torch  

(Lego Marvel Super Heroes) 
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Sebelum menjadi human torch, karakter ini berwujud manusia biasa. Saat 

akan berubah menjadi Human Torch, ia mengangkat tangan kanannya lalu api 

mulai menyelimuti tubuhnya. Api tersebut masih dalam skala yang tidak terlalu 

besar. Ketika tubuhnya telah diselimuti api sepenuhnya, maka akan muncul 

cahaya yang disertai dengan ledakan berskala kecil dan ia pun berubah menjadi 

Human Torch.  

 Saat menjadi Human Torch api tetap menyelimuti tubuhnya, mulai dari 

kaki hingga kepala, dan bergerak dari bawah ke atas secara continuity. Namun api 

tersebut tipis dan jika karakter bergerak, api tersebut hampir tidak begitu 

kelihatan. Warna api didominasi oleh warna orange dan kuning. Penulis 

berpendapat bahwa teknis perubahan karakter biasa menjadi human torch dapat 

menjadi referensi kedua saat api perapian berubah menjadi Ansel dan saat Ansel 

berubah menjadi api lalu masuk ke dalam tubuh boneka.  

 

 

Gambar 3.15. Human Torch melayang  

(Lego Marvel Super Heroes) 
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Saat ia melayang ataupun terbang, tangan dan kakinya senantiasa dipenuhi 

api. Arah apinya dipengaruhi faktor angin, yaitu ke belakang, dan semakin 

kencang ia melayang, semakin besar pula api yang berkobar. Melayang adalah 

cara Ansel begerak sebagai seorang spirit. Karena Ansel dan Human Torch sama 

– sama fiery, maka kemampuan melayang, serta gerakan dan struktur api yang 

menjadi sumbu kekuatannya dapat menjadi referensi yang tepat untuk spirit 

Ansel.  

 

3.5. Karakter Ansel 

Ansel merupakan seorang fire spirit dan salah satu toko utama dalam ‘The Spirit 

of Ansel’.  Ia adalah seorang anak laki – laki berumur 7 tahun dengan tinggi 

badan 125 cm dan berat badan 22 kg. Warna kulitnya putih transparan dan 

berpostur badan tegap. Sebagai seorang spirit, Ansel tidak berjalan melainkan 

melayang dan ia mengeluarkan api dari kepala, tangan, dan kakinya 

 

3.6. Sketsa 

1. Karakter 

Melalui observasi dari referensi-referensi yang ada maka penggambaran karakter 

Ansel adalah sebagai berikut.  
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Gambar 3.16. Alternatif sketsa Ansel 1 

 

 

 

Gambar 3.17. Alternatif sketsa Ansel 2 

 

Alternatif sketsa 1 dan 2 pada bab 3 sudah menunjukkan appeal dan penampilan 

menyerupai arwah ( fire spirit ). Namun kedua alternatif ini terlalu banyak 

mengurangi anggota tubuh karakter Ansel sendiri. Ansel dulunya adalah seorang 

manusia biasa, untuk itu perlu dibuat desain bentuk tubuh yang lebih menyerupai 

manusia. Munculnya api pada karakter terjadi pada daerah kepala dan anggota 

gerak tubuh. 
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Gambar 3.18. Alternatif sketsa Ansel 3 

 

Alternatif sketsa 3 adalah gambaran paling mendekati yang dipilih oleh perancang 

karakter untuk menunjukkan karakter Ansel. 

 

2. Api Perapian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Sketsa perapian  
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Dari tiga metode yang ada, penulis memilih upside down karena pembakaran 

dengan metode ini lebih bersih dan hampir tidak menghasilkan asap sama sekali. 

Skala api yang besar juga memudahkan penulis dalam menggerakkan api secara 

liar saat Ansel akan keluar dari perapian. 

 

3.          Api terbang 

  

 

Gambar 3.20. Sketsa api terbang  

 

Sketsa ini merupakan sketsa saat Ansel keluar dari perapian dan saat Ansel akan 

masuk ke dalam tubuh boneka. Api akan menjalar keluar dari perapian dengan 

gerakan menari menari dan nantinya akan berhenti pada satu titik, lalu 

bertransformasi / berubah bentuk menjadi roh seorang bocah bernama Ansel.  
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4.         Sketsa ledakan 

 

 

Gambar 3.21. Sketsa ledakan 

 

Setelah api menjalar keluar dari perapian, api tersebut akan berhenti pada satu 

titik dan mengeluarkan ledakan. Dari ledakan tersebut kemudian akan muncul 

sosok roh Ansel. Saat Ansel bertransformasi dan masuk ke dalam boneka juga 

akan terdapat ledakan dan baru setelah itu roh Ansel masuk ke dalam boneka 

tersebut.  

 

3.7. Eksperimen 

Untuk menghasilkan visual effects yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

penulis, maka penulis melakukan beberapa eksperimen, antara lain : 
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1. PF Source 

Metode pertama yang penulis gunakan adalah metode particle system. Saat 

model 3D Ansel belum dibuat, penulis menggunakan dummy sederhana untuk 

mengeksperimenkan visual effects api yang akan penulis gunakan pada karakter 

Ansel nantinya. Penulis membuat pemancar partikel dari PF Source dan 

memilih objek dummy sebagai emitter untuk memancarkan partikel tersebut. 

Kemudian penulis mengatur settingan Particle View, memberi material untuk 

warna partikel, dan menambahkan force: wind untuk menggerakkan dan 

mengarahkan partikel yang keluar dari tubuh dummy. Karena tahap ini 

dilakukan sebelum Pra Sidang, maka konsep Ansel yang digunakan adalah 

konsep sketsa awal.  

 

Gambar 3.22. Eksperimen VFX karakter dengan PF Source 

 

Partikel yang dihasilkam berbentuk titik – titik berwarna merah dan 

kuning. Partikel muncul dari tubuh dummy dan memenuhi tubuh tersebut, serta 

memancar ke atas sesuai arah angin. Namun bentuknya tidak real seperti api 
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melainkan seperti pancaran cahaya yang keluar dari tubuh dummy. Penulis 

kemudian mencoba kembali mengatur settingan yang ada namun hasilnya tetap 

sama. Maka penulis berpendapat bahwa particle source tidak dapat digunakan 

untuk menghasilkan api pada fire spirit Ansel.  

Penulis juga mencoba menghasilkan api perapian menggunakan PF 

Source. Penulis menjadikan kayu perapian sebagai emitter, sehingga partikel akan 

keluar dari sana, dan menggunkan wind sebagai force untuk mengatur dan 

mengarahkan partikel. 

 

 

Gambar 3.23. Eksperimen VFX perapian dengan PF Source 

 

Efek yang dihasilkan tetap berbentuk titik – titik berwarna kuning dan 

merah yang memancar keluar dari kayu bakar dan mengarah ke atas sesuai arah 

angin. Namun, sama halnya dengan percobaan pertama, efek ini tidak cocok 

digunakan karena bukannya berbentuk efek api, melainkan seperti pancaran 

cahaya kembang api. 
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2. Super Spray 

Metode kedua yang penulis gunakan adalah super spray. Penulis berencana untuk 

menghasilkan efek api yang terpisah dengan karakter. Nantinya karakter akan 

diletakkan di tengah – tengah efek sehingga kelihatan seperti karakter dikelilingi 

api. Konsep Ansel yang digunakan masih konsep sketsa pertama.  

Dalam metode ini, yang menjadi emiter tetaplah super spray itu sendiri. 

Bentuk partikel yang dihasilkan adalah segi empat dengan ukuran yang bervariasi. 

Saat pertama kali dihasilkan, partikel akan berukuran besar. Semakin terbang dan 

mengarah ke atas, ukuran partikel pun akan semakin kecil. Setelah mengatur 

beberapa settingan super spray, penulis lalu menambahkan material pada partikel.  

 

Gambar 3.24. Eksperimen VFX api dengan Super Spray 

 

Efek yang dihasilkan berbentuk seperti api lilin dengan warna kuning yang 

mendominasi. Bentuknya tidak real dan semakin ke atas akan terlihat partikel 

berbentuk bulat dengaan lingkaran hitam di tengahnya. Api ini terasa monoton 
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dan tidak memiliki turbulensi. Penulis  merasa bahwa super spray tidak dapat 

menghasilkan efek yang diinginkan dan memutuskan untuk menggunakan metode 

lain. 

 

3. Environment and Effects 

Metode selanjutnya yang penulis gunakan adalah Environment and Effects. Pada 

metode ini, penulis mencari cara untuk menghasilkan efek api melalui kayu bakar. 

Hal ini disebabkan karena di waktu yang sama, konsep dan sketsa karakter Ansel 

sedang diredesign sehingga hal yang paling memungkinkan adalah menggunakan 

kayu perapian sebagai bahan percobaan.  

Penulis membuat sebuah sphere gizmo untuk menghasilkan efek api. Pada 

parameter Environment and Effects, penulis memilih sphere gizmo tersebut dan 

menggunakan tendril sebagai fire type. Alasannya adalah karena fireball 

digunakan untuk menghasilkan efek bola api. Penulis kemudian mengatur 

komponen parameter lainnya untuk menghasilkan efek yang diinginkan. 
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Gambar 3.25. Eksperimen VFX api dengan Environment and Effects 

 

Dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, metode ini yang paling 

mendekati dalam menghasilkan efek api. Api ini telah memiliki turbulensi namun 

tidak memiliki tekstur. Hanya pinggirannya yang berbentuk menyerupai api, 

sedangkan tengahnya didominasi oleh warna kuning yang solid. Metode ini juga 

belum pas untuk menghasilkan efek api yang diinginkan dan dibutuhkan untuk 

karakter Ansel.   
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4. Fume FX 

Metode terakhir yang penulis gunakan adalah Fume FX. Fume FX memang telah 

terkenal dalam industri perfilman untuk menghasilkan efek api yang nyata, tetapi 

penulis sama sekali tidak memiliki pengetahuan sedikit pun mengenai third party 

ini. Maka hal pertama yang penulis lakukan adalah memahami konsep Fume FX 

terlebih dulu. Fume FX memang langsung menghasilkan visual dan tekstur api, 

namun hal tersebut tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan particle systems. 

Fume FX mengandalkan sources, seperti particle source yang dihasilkan melalui 

PF Source, object source yang dihasilkan melalui objek geometri, fume source, 

serta simple source. Setelah melakukan beberapa percobaan kecil, penulis 

akhirnya mendapati hasil sebagai berikut.  

 

 

Gambar 3.26. Eksperimen VFX api dengan Fume FX 
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Penulis menggunakan tiga sources berbeda untuk memahami konsep dasar 

Fume FX. Penulis menggunakan object source, particle source, dan fume source. 

Object source menghasilkan api yang langsung keluar dari objek yang dipilih. 

Setting yang dilakukan hanya pada parameter Fume FX. Particle Source 

menghasilkan api dari partikel yang dihasilkan melalui PF Source. Pengaturan 

speed, position, amount, delete, dan sebagainya dilakukan pada Particle View, 

sedangkan pengaturan look visual api dilakukan pada parameter Fume FX. 

Sedangkan fume source langsung menghasilkan efek api tanpa menggunakan 

objek atau partikel dan pengaturannya hanya pada parameter Fume FX.  

Berangkat dari pengetahuan dasar, penulis lalu mencoba menghasilkan 

efek api sederhana, yaitu campfire. Metode penyusunan kayu yang penulis pilih 

adalah The Upside Down. Penulis menggunakan object source sebagai emitter 

Fume FX, lalu memberikan material dasar bagi para kayu, yaitu gradient ramp. 

Fungsi dari gradient ramp tersebut adalah menentukan bagian mana yang akan 

menghasilkan efek api. Warna putih adalah bagian yang akan menghasilkan efek 

api, sedangkan warna hitam adalah warna yang tidak akan menghasilkan efek api 

sama sekali. Terakhir, penulis menambahkan wind untuk membantu pergerakkan 

api. Setelah mengatur beberapa kali, akhirnya penulis menemukan bahwa posisi 

angin mengarah ke tenggara dan diletakkan di sebelah kiri objek.  
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Gambar 3.27. Eksperimen VFX campfire dengan Fume FX 

 

Api yang dihasilkan berdiameter lebar ke samping dengan turbulensi yang 

pas. Apinya begitu kuat hingga ke atas dengan dominasi warna kuning dan 

campuran merah, serta orange.  

Sebelum berbentuk wujud manusia, nantinya Ansel akan berwujud flying 

flame saat keluar dari perapian. Penulis menggunakan PF Source untuk dapat 

menghasilkan partikel yang berbentuk semburan. Penulis menambahkan wind 

untuk mengatur arah dan pergerakan partikel, serta vortex untuk mengatur putaran 

partikel. Kali ini penulis menggunakan particle source, karena dasar emitter 

adalah particle systems.  
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Gambar 3.28. Eksperimen VFX flying flame 1 dengan Fume FX 

 

Api yang dihasilkan terlihat seperti flamethrower dan terus berkobar. 

Meski telah mencapai limit delete, namun api tetap berkobar. Arah tembakan 

horizontal dan terlihat membosankan. Akhirnya penulis melakukan eksperimen 

lagi untuk membuat api terlihat lebih dinamis. Penulis menambahkan wind 

menjadi 2 dan mengubah posisi mereka. Delete age pun penulis perkecil sehingga 

setelah mencapai frame tertentu, api tersebut akan terbang sepenuhnya dan 

lenyap. Simulasi efek ini memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Hasil yang 

didapatkan adalah sebagai berikut.  
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Gambar 3.29. Eksperimen VFX flying flame 2 dengan Fume FX 

   

Efek selanjutnya yang hendak dihasilkan adalah efek ledakan. Masih 

menggunakan PF Source, namun dengan pendekatan berbeda. Jika biasanya 

partikel ditembakkan ke depan atau ke atas, kali ini partikel akan dipancarkan dari 

tengah – tengah emitter. Interval emit start dan emit stop hanya berjarak 2 angka, 

namun efek yang dihasilkan dapat mencapai berpuluh – puluh frame. Sources 

yang digunakan adalah particle source, karena menggunakan particle system. 

Simulasi api ledakan ini memakan waktu sekitar 2 jam. 
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Gambar 3.30. Eksperimen VFX ledakan dengan Fume FX 

 

 

Api menembak ke segala sisi dengan dominasi warna kuning. Setelah 

mencapai frame tertentu, api akan menghilang dengan sendirinya. Penulis pun 
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akhirnya sampai pada tahap menghasilkan efek api untuk karakter spirit Ansel. 

Sesuai dengan konsep yang telah disepakati, penulis pun mencoba menghasilkan 

efek api yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Eksperimen VFX api Ansel dengan Fume FX 

 

Karena api muncul langsung dari permukaan tubuh Ansel, maka source 

yang dipakai adalah object source. Ada lima bagian yang mengeluarkan api, yaitu 

kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Masing – masing bagian memiliki 

simulation area dan object source sendiri. Hal ini dikarenakan jika semuanya 

dijadikan satu, maka tubuh Ansel akan dipenuhi api sepenuhnya. Dengan metode 

per bagian ini, gerakan dan skala api dapat lebih gampang dikontrol. Tangan dan 

kaki tidak memerlukan wind, hanya bagian kepala. Jika kepala tidak diberi wind, 
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maka hasil api yang dihasilkan tidak sesuai konsep.  Setiap bagian harus 

disimulasikan satu per satu secara bertahap. Simulasi tangan dan kaki memakan 

waktu sekitar 15 menit. Sedangkan untuk simulasi kepala memakan waktu hingga 

30 menit 

 

 

Gambar 3.32. Look final VFX api Ansel dengan Fume FX 

 

Semua visual effects yang dibuat dirender secara terpisah untuk 

digabungkan dengan environment dan scene menurut storyboard.  
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