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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Perancangan yang akan penulis lakukan adalah perancangan facial rigging yang 

merupakan salah satu proses produksi dari film pendek animasi 3D yang berjudul 

“Omen”. Film ini adalah film bisu atau film yang tidak menggunakan dialog 

sehingga penyampaian pesan akan dilakukan hanya melalui visual film saja, 

sehingga ekspresi wajah karakter memegang peranan penting dalam 

menyampaikan pikiran dan perasaan karakter. Objek penelitian dalam 

perancangan yang penulis lakukan adalah ekspresi wajah serta sistem rig. Dalam 

perancangan, penulis mengumpulkan berbagai data dan teori mengenai wajah 

manusia, emosi, ekspresi wajah serta panduan teknis dengan cara melakukan studi 

literatur (desk study) dan mengadakan observasi. 

3.1.1. Sinopsis 

Film pendek animasi “Omen” bercerita mengenai kepala suku Asmat di Papua 

bernama Mansar dan beberapa robot yang datang ke wilayahnya. Kedatangan 

robot-robot ini memiliki maksud tertentu yang tidak diketahui Mansar. Mansar 

mengenal salah satu jenis robot yang memang sering ia temui yaitu robot jenis 

Ryfi, namun ia merasa asing dan curiga terhadap 1 jenis robot lainnya yaitu 

Mantis. Kecurigaannya semakin menguat karena ketika berada di wilayah 

belakang rumah Mansar, Mantis mengeluarkan sinar merah dari matanya dan 
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melakukan scanning pada permukaan tanah. Rupanya kecurigaan Mansar benar, 

Mantis datang karena memiliki suatu tujuan tertentu. Di malam hari, Mantis 

merusak patung berharga peninggalan leluhur bernama Mbis demi mendapatkan 

batu-batuan misterius di bawah tanah lokasi tertanamnya Mbis. Ryfi kemudian 

bertindak, dan mampu melumpuhkan Mantis. Dengan adanya kejadian tersebut, 

Mansar menjadi sangat percaya dan berhutang budi kepada Ryfi. Namun tak 

disangka-sangka semua kejadian ini terjadi karena campur tangan Ryfi dan 

atasannya yang juga menyimpan niat dan tujuan yang sama dengan Mantis. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Dalam pembuatan film pendek animasi “Omen”, penulis bekerja dalam tim Odena 

Animation yang terdiri dari 6 orang. Penulis memiliki peran sebagai producer, 

storyboard artist, character modeler, rigger, animator dan compositor. Tanggung 

jawab penulis adalah sebagai rigger dengan spesifikasi facial rigger untuk 

merancang facial rig yang akan dibahas dalam laporan ini. 

3.2. Tahapan Kerja 

Dalam melakukan perancangan facial rig, penulis perlu melalui berbagai tahapan. 

Tahapan tersebut antara lain menganalisis karakter, merancang topology wajah 

karakter, merancang joint, merancang control, melakukan skinning serta 

mengaplikasikan wrinkle map pada karakter. Selain tahapan tersebut penulis juga 

perlu melakukan berbagai percobaan sehingga bisa mengetahui teknik yang 

efektif dan efisien.  
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Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.3. Acuan  

Dalam melakukan perancangan facial rig karakter Mansar, penulis menggunakan 

berbagai acuan. Acuan tersebut antara lain acuan teori, acuan teknik rigging dan 
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acuan pengolahan ekspresi. Acuan teori yang penulis ambil antara lain teori-teori 

Paul Ekman serta rekan-rekannya seperti Erika L. Rosenberg dan Wallace V. 

Friesen. Teori yang penulis gunakan adalah teori seputar wajah manusia, emosi, 

ekspresi dan FACS. Selain itu penulis juga menggunakan informasi mengenai otot 

wajah serta kerutan yang dikemukakan oleh Gary Faigin dan Uldis Zarins.  

Acuan teknis yang penulis gunakan adalah teknik rigging yang digunakan 

Tim Callaway dan Christopher Evans. Teknik yang penulis pelajari dari sistem rig 

Tim Callaway adalah penggunaan blendshapes pada curves. Teknik ini penulis 

gunakan karena memiliki waktu pengerjaan yang lebih singkat dibandingkan 

blendshapes pada mesh. Teknik ini juga sesuai dengan perancangan penulis untuk 

menggunakan 2 jenis control pada wajah karakter dapat digunakan dengan FACS. 

Misalnya penggunaan 1 blendshapes AU1 yang dihubungkan pada curve alis. 

 

Gambar 3.2. Hasil Rig Tim Callaway 

(http://www.timcallaway.com/) 

Acuan lainnya yaitu penggunaan joint tambahan pada wajah karakter 

seperti yang dilakukan Christopher Evans. Tujuan Evans menggunakan teknik ini 

antara lain menambah kesan elastis dan realis pada wajah karakternya. 
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Penggunaan joint tambahan ini juga dapat memberikan pergerakan kulit yang 

dapat diatur sesuai dengan pergerakan wajah tertentu. Alasan penulis 

mengaplikasikan teknik ini pada karakter Mansar antara lain karena tekstur pada 

karakter Mansar akan memiliki coretan pada wajahnya. Dengan adanya coretan 

tersebut, apabila pergerakan kulit tidak elastis maka lebih mudah terlihat 

dibandingkan tekstur kulit biasa.  

 

Gambar 3.3. Hasil Rig Christoper Evans 

(http://www.chrisevans3d.com/pub_blog/multi-resolution-facial-rigging/) 

Selain teknik rigging, penulis juga memiliki acuan dalam mengolah 

ekspresi wajah dari rig yang telah dibuat. Acuan ini diperlukan karena ekspresi 

wajah dalam animasi memiliki hasil yang berbeda dari ekspresi wajah dalam 

dunia nyata. Acuan penulis gunakan untuk mengolah ekspresi antara lain 

beberapa film animasi 3D. Film animasi yang penulis pilih adalah “Moana” dari 

Walt Disney Animation Studios, “Borrowed Time” dari seniman yang bekerja di 

Pixar dan sebuah film pendek yang didistribusikan oleh Wildcard Distribution 

serta dipublikasikan oleh CG Meet Up berjudul “Geist”. Penggunaan film Moana 
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sebagai acuan disebabkan oleh gaya modeling dan rendering yang mirip. 

Sedangkan pengambilan film-film pendek diambil karena kesamaan genre yaitu 

drama serta tidak menggunakan dialog seperti film penulis. 

 

Gambar 3.4. Moana sebagai Acuan Film Animasi 3D 

(http://www.imdb.com/) 

3.4. Proses Perancangan 

Dalam merancang rig wajah Mansar, penulis perlu melalui berbagai macam 

proses. Proses tersebut antara lain melakukan pengamatan dan pemahaman lebih 

lanjut mengenai wajah karakter. Setelah itu penulis merancang topology, joint, 

dan control, baru kemudian melakukan skinning. Selanjutnya penulis masuk ke 

bagian yang lebih rumit yaitu mengaplikan blendshapes, menambah joint, 

merancang sistem otomatisasi dan yang terakhir adalah melakukan finalisasi.  
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3.4.1. Analisis Wajah Karakter 

 
Gambar 3.5. Sketsa Konsep Awal Wajah Mansar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Karakter yang akan penulis rancang facial rig-nya adalah karakter manusia yang 

ada dalam film “Omen” bernama Mansar. Mansar merupakan seorang laki-laki 

Papua berusia sekitar 40 tahun. Struktur wajah Mansar dibuat berdasarkan 

struktur wajah orang Papua yang tergolong dalam ras melanesia. Wajah Mansar 

memiliki ciri khusus yaitu tulang wajah yang cukup menonjol di bagian pipi dan 

dahi, rahang bawah yang agak maju, hidung yang melengkung, alis yang agak 

menukik dan turun serta bibir yang tebal. Menurut analisis penulis, struktur wajah 

Mansar tidak memiliki pengaruh khusus terhadap terbentuknya ekspresi wajah 

dari hasil pengungkapan emosi.  

Setelah menganalisis ciri fisik wajah Mansar, penulis kemudian 

mendalami sifat karakter Mansar. Mansar merupakan kepala suku Asmat yang 

memiliki sifat tegas dan waspada. Dari dua sifat tersebut, Mansar akan cenderung 

menampilkan wajah yang datar dan serius ketika bertemu dengan orang asing. 

Meski begitu, Mansar sebenarnya memiliki sifat yang ramah, sopan dan bangga 
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akan budayanya. Hal ini ditunjukkan ketika Ryfi membawa Mantis dan Mansar 

menutupi kecurigaannya dengan menunjukkan sikap ramah dan menyambut 

Mantis sebagai tamu. 

Dalam film “Omen”, Mansar akan menunjukkan berbagai ekspresi. 

Berdasarkan nomor shot pada storyboard yang penulis ambil dalam batasan 

masalah, penulis harus merancang rig yang dapat menghasilkan ekspresi sebagai 

berikut : 

012 - surprise ; happy 

014 - happy  

016 - happy (mock expression) 

038 - anger 

057 - fear-surprise  

059 - pain 

079 - sadness 

081 - relief 

Dari shot yang telah didaftar, terdapat 8 ekspresi yang akan muncul dalam 

film “Omen”. Mengacu pada daftar ini, penulis harus dapat merancang dan 

menciptakan  rig wajah karakter yang mampu menghasilkan 8 ekspresi tersebut.  

3.4.2. Observasi Ekspresi dalam Animasi 

Setelah menyelesaikan perancangan rig yang dapat menghasilkan ekspresi, 

penulis melakukan observasi terhadap penerapan ekspresi wajah dalam film 

animasi. Film-film yang penulis amati antara lain “Moana”, “Borrowed Time” 

dan “Geist”. Pengamatan dilakukan dengan fokus pada 7 ekspresi yang akan 
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muncul dan pemilihan ekspresi didasari oleh teori-teori Paul Ekman. Selain itu, 

pemilihan shot didasarkan pada kemiripan situasi dan kondisi yang dialami oleh 

karakter. Ekspresi yang tidak diamati adalah ekspresi dari rasa lega, karena hanya 

berupa pengungkapan ekspresi negatif yang diikuti ekspresi senang. Misalnya 

dalam kasus Mansar, sedih diikuti senang.  

3.4.2.1.  Surprise 

 

Gambar 3.6. Acuan Surprise Expression 

 (Unmasking The Face/Paul Ekman & Wallace V. Friesen/2003) 

 

 

Gambar 3.7. Screenshot Adegan Terkejut dalam Film “Moana” 

(Ron Clements & John Musker, 2016) 
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Gambar 3.8. Screenshot Adegan Terkejut dalam Film “Borrowed Time” 

(Andrew Coats & Lou Hamou-Lhadj, 2016) 

 Observasi pertama adalah ekspresi terkejut dalam film animasi. Film yang 

dipakai sebagai acuan antara lain “Moana” dan “Borrowed Time”. Penulis 

menggunakan adegan ketika karakter perempuan dalam film “Moana” hampir 

menjatuhkan batu pounamu. Sedangkan dalam film “Borrowed Time” adegan 

yang diamati adalah adegan ketika seorang lelaki menemui ayahnya hampir 

terjatuh dari tebing. Kedua adegan ini sama-sama menunjukkan situasi ketika 

karakter menemui suatu kondisi yang tidak terduga dan tidak direncanakan 

sebelumnya. 

Meskipun terdapat perbedaan style serta gaya penceritaan, ekspresi 

terkejut dalam kedua film animasi ini disampaikan dengan cara yang sama. Fitur 

yang khas antara lain kedua alis yang naik, kelopak mata terbuka lebar serta mulut 

yang terbuka. Perbedaan terlihat pada bagian mata karakter, di mana karakter 

dalam film Moana melihat ke arah agak atas, sedangkan karakter dalam film 

“Borrowed Time” melihat ke arah bawah. Selain itu alis pada karakter lelaki di 

film “Borrowed Time” terlihat lebih naik dibandingkan Moana sebagai unsur 
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exaggeration. Secara keseluruhan, ekspresi dari emosi surprise dalam animasi 

disampaikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Ekman. 

3.4.2.2.  Happiness  

 

Gambar 3.9. Acuan Happy Expression 

(Unmasking The Face/Paul Ekman & Wallace V. Friesen/2003) 

 

Gambar 3.10. Screenshot Adegan Senang dalam Film “Moana” 

(Ron Clements & John Musker, 2016) 
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Ekspresi selanjutnya yang diamati adalah ekspresi dari emosi happiness. Untuk 

ekspresi ini, penulis menggunakan film “Moana” sebagai objek observasi. 

Pemilihan film ini didasari oleh kemiripan adegan serta suasana ketika ekspresi 

tersebut disampaikan. Pada adegan tersebut Moana sedang bekerja di hari 

pertamanya sebagai kepala desa dan ia berusaha menyebutkan kelebihan ayamnya 

bernama Heihei kepada seorang lelaki tua. Selain itu penulis juga mengambil 

adegan ketika akhirnya Moana bisa mengarungi lautan sesuai dengan mimpinya 

sedari dulu. 

Meski sama-sama menunjukkan ekspresi senang, kedua ekspresi Moana 

memiliki perbedaan konteks. Pada ekspresi yang pertama, Moana tersenyum 

namun kelopak mata atas yang tidak terlalu menyempit. Hal ini menunjukkan 

kurangnya aktifitas otot pada daerah mata. Sedangkan ekspresi yang kedua adalah 

ekspresi Moana ketika melakukan hal yang disukainya. Ekspresi ini sesuai dengan 

teori Paul Ekman mengenai pengungkapan emosi senang, yaitu ujung bibir naik 

menunjukkan senyuman serta kelopak mata menyempit dan pipi naik, efek dari 

munculnya senyum.  

Karena adanya perbedaan tersebut, penulis kemudian menjadikan ekspresi 

pertama Moana sebagai acuan film dalam menciptakan mock-expression senang 

Mansar.  Saat itu Moana berusaha meyakinkan lawan bicaranya bahwa Heihei 

juga memiliki kelebihan meski saat itu pula ia melihat banyak kekurangan pada 

Heihei. Moana menunjukkan senyumnya bukan karena perasaan bahagia, namun 

karena ingin menyampaikan sesuatu melalui senyumnya. Hal ini sama dengan 

Mansar pada shot 16 ketika menunjukkan senyum bukan karena senang melihat 
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robot baru, melainkan berusaha bersikap ramah dan menyambutnya. Namun 

begitu meski telah menyamakan konteks, penulis juga akan mengambil acuan 

teori Paul Ekman dalam menciptakan mock-expression senang Mansar. 

3.4.2.3.  Sadness 

 

Gambar 3.11. Acuan Sad Expression 

(Unmasking The Face/Paul Ekman & Wallace V. Friesen/2003) 

 

Gambar 3.12. Screenshot Adegan Sedih dalam Film “Borrowed Time” 

(Andrew Coats & Lou Hamou-Lhadj, 2016) 
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Gambar 3.13. Screenshot Adegan Sedih dalam Film “Geist” 

(Alex Sherwood, Sean Mullen & Ben Harper, 2015) 

Ekspresi ketiga adalah ekspresi dari emosi sadness. Untuk ekspresi ini, film yang 

diamati adalah film “Borrowed Time” dan “Geist”. Pemilihan kedua film ini 

didasari kemiripan adegan. Pada adegan film “Borrowed Time”, lelaki tua merasa 

sedih dan terpukul ketika mengingat kematian ayahnya, namun ia menemukan 

jam yang diterimanya di masa lalu. Saat itu kesedihannya memuncak dan ia 

menangis. Sedangkan pada adegan film “Geist”, seorang pria merasa sedih 

melihat istri dan anaknya yang terkena musibah dan meninggal pada akhirnya. 

Adegan-adegan ini menunjukkan kesedihan karena kehilangan sesuatu yang 

berharga bagi tiap tokoh.  

Penyampaian ekspresi dari emosi sadness ditunjukkan dengan cukup 

mirip. Kedua tokoh dari film yang berbeda tersebut menunjukkan ciri fisik alis 

bagian tengah naik, kelopak mata bawah yang menekan ke atas serta ujung bibir 

tertarik ke bawah. Perbedaan hanya terletak pada bagian mulut karakter di mana 

pada film “Geist” karakter membuka mulutnya. Meski begitu, perbedaan ini tidak 

mengubah penyampaian pesan dan emosi yang ingin ditunjukkan. Keduanya sama 

sama menyampaikan emosi kesedihan karakter sesuai dengan teori Paul Ekman. 
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3.4.2.4.  Fear-surprise 

 

Gambar 3.14. Acuan Fear-surprise Expression 

 (Unmasking The Face/Paul Ekman & Wallace V. Friesen/2003) 

 

Gambar 3.15. Screenshot Adegan Takut-terkejut dalam Film “Geist” 

(Alex Sherwood, Sean Mullen & Ben Harper, 2015) 

Selanjutnya adalah ekspresi dari emosi fear-surprise yaitu campuran dari emosi 

takut dan terkejut. Penulis mengambil adegan dari film “Geist” yang akan mirip 

dengan adegan dalam film penulis. Pada adegan ini, karakter utama pria 

menyaksikan istri dan anaknya dalam musibah, ia merasakan perasaan takut 

campur terkejut saat mendapati istri dan anaknya berada di ujung kapal yang 

mengangkut mereka. Campuran perasaan ini dapat dilihat dari ekspresi yang 

disampaikan, yaitu alis bagian tengah yang naik untuk menunjukkan perasaan 

takut, namun kelopak mata membuka serta mulut terbuka untuk menunjukkan 
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perasaan terkejut. Ciri ekspresi dalam film ini sudah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Paul Ekman. 

3.4.2.5.   Anger 

 

Gambar 3.16. Acuan Angry Expression 

(Unmasking The Face/Paul Ekman & Wallace V. Friesen/2003) 

 

Gambar 3.17. Screenshot Adegan Marah dalam Film “Moana” 

(Ron Clements & John Musker, 2016) 

Objek observasi untuk ekspresi dari perasaan anger adalah film “Moana”. Adegan 

yang dipilih adalah adegan ketika Moana berusaha membujuk ayahnya dan warga 

desa agar mereka bisa pergi melintasi lautan. Saat itu ayah Moana tidak setuju dan 

marah kepada putrinya. Ayah Moana menunjukkan ekspresi wajah dengan alis 

yang menukik turun, kelopak mata atas sedikit turun serta bibir yang mengatup 
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dengan ujungnya yang ditarik. Dari ekspresi ini muncul juga kerutan di sekitar 

pangkal hidung dan bagian tengah alis. 

3.4.2.6.  Pain 

 
Gambar 3.18. Expression of Pain 

(What the Face Reveals: Basic and Applied Studies of Spontaneous Expression Using the Facial 

Action Coding System (FACS), Second Edition /Paul Ekman & Erika L. Rosenberg/2005) 

 

 

Gambar 3.19. Screenshot Adegan Kesakitan dalam Film “Geist” 

(Alex Sherwood, Sean Mullen & Ben Harper, 2015) 

Ekspresi selanjutnya yang akan diamati adalah ekspresi dari reaksi atas rasa sakit 

atau pain. Penulis mengambil adegan dalam film “Geist”. Dalam adegan ini, 

tokoh utama film bereaksi atas rasa sakit yang ditimbulkan dari luka pada bagian 

perutnya. Ekspresi yang muncul merupakan hasil dari kombinasi gerakan-gerakan 

fitur wajah. Fitur wajah yang bekerja antara lain alis yang turun, mata terpejam, 
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pipi naik yang diakibatkan tarikan pada otot daerah pangkal hidung serta mulut 

yang tertarik dengan bibir bawah terbuka ke bawah. Ekspresi yang ditampilkan 

dalam animasi ini seseuai dengan ciri ekspresi atas rasa sakit yang dikemukakan 

oleh Ekman dan Rosenberg.  

3.4.3. Perancangan Topology Wajah Karakter 

Topology penting untuk dirancang dengan baik agar susunan polygon tetap rapi 

dan tidak rusak ketika terjadi deformasi dan pergerakan pada wajah karakter. 

Karena pergerakan wajah disebabkan oleh pergerakan otot-ototnya, maka 

topology akan mengikuti alur otot yang terbentuk pada wajah manusia. Penulis 

menggunakan gambar yang disediakan Zarins (2017) sebagai acuan perancangan 

topology wajah Mansar. Selain berdasarkan otot wajah, penulis juga mengambil 

gambar yang disediakan Beane (2012) sebagai referensi pembentukan alur 

polygon pada wajah terutama pada bagian hidung dan mulut. 

 

 

Gambar 3.20. Alur Otot Wajah Manusia 

(Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 
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Gambar 3.21. Alur Polygon Beane 

(3D Animation Essentials/Andy Beane/2012) 

       

Gambar 3.22. Sketsa Topology Mansar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Penulis kemudian mencoba menggambar alur topology sederhana pada 

sketsa konsep masar mengikuti alur otot yang ditunjukkan pada gambar. Setelah 

memiliki sketsa topology ini, penulis kemudian memulai tahap 3D character 

modeling. Dalam tahap ini, penulis mengatur polygon yang menyusun wajah 

Mansar agar memiliki alur sesuai perencanaan topology yang telah penulis 

lakukan sebelumnya. Tiap polygon pada wajah Mansar harus diatur arah loop-nya 
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agar bisa sesuai dengan perencanaan. Gambar 3.23. adalah perencanaan alur 

topology wajah Mansar dalam model 3D karakter. 

 

Gambar 3.23. Perancangan Topology Mansar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.4.4. Perancangan Joint 

Setelah merancang topology wajah pada model, penulis kemudian melakukan 

perancangan peletakan joint serta sistem yang akan digunakan untuk 

menggerakkan joint tersebut. Sebelum melakukan perancangan peletakan joint, 

penulis harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pergerakan wajah yang 

dihasilkan oleh wajah ketika melakukan perubahan ekspresi. Penulis kemudian 

melakukan analisis otot wajah berdasarkan 6 ekspresi utama yang akan muncul 

dalam film “Omen”. Analisis yang dilakukan antara lain analisis terhadap otot apa 

saja yang bergerak berdasarkan studi FACS.  

Ekman dan Friesen telah mengembangkan sistem FACS untuk mengetahui 

otot apa saya yang berkontraksi pada saat wajah bergerak. Dengan menggunakan 
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FACS, penulis akan menentukan otot apa saja yang akan bergerak dalam 

menghasilkan 5 ekspresi utama dan 1 ekspresi tambahan yaitu pain. Pertama-tama 

penulis menentukan kode AU berdasarkan deskripsi tiap ekspresi wajah yang 

dikemukakan Ekman dan Friesen. Deskripsi-deskripsi tersebut mengacu pada 

pergerakan fitur-fitur wajah yang digerakkan oleh otot. Penulis kemudian mendata 

bagaimana pergerakan fitur wajah tersebut dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Deskripsi Wajah Tiap Ekspresi 

Emotion Descriptor Fitur Wajah 

Surprise 

Inner Brow Raiser, Outer Brow 
Raiser Alis 
Upper Lid Raiser Kelopak Atas Mata 
Jaw Drop Mulut/Dagu 

Fear 

Inner Brow Raiser, Outer Brow 
Raiser, Brow Lowerer Alis 
Upper Lid Raiser Kelopak Atas Mata 
Lip Stretcher Bibir 

Anger 

Brow Lowerer Alis 
Upper Lid Raiser Kelopak Atas Mata 
Lip Stretcher, Lip Corner Depressor Bibir 
Nasolabial Deepener Hidung 

Happiness 

Lip Corner Puller Bibir 
Nasolabial Deepener Hidung 
Cheek Raiser Kelopak Bawah Mata/Pipi 
Lid Tightener Kelopak Mata 

Sadness 
Inner Brow Raiser, Brow Lowerer Alis 
Lip Corner Depressor Bibir 
Cheek Raiser Kelopak Bawah Mata/Pipi 

Pain 

Inner Brow Raiser, Brow Lowerer Alis 
Cheek Raiser Kelopak Bawah Mata/Pipi 
Upper Lip Raiser Bibir Atas 
Mouth Stretch Bibir 
Eyes Closed Kelopak Atas Mata 
Nasolabial Deepener Hidung 
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 Setelah mengerahui arah gerak otot, penulis tidak langsung meletakkan 

joint, tetapi membuat curve arah garis utama wajah yang akan dijadikan lokasi 

peletakkan joint. Penulis merancang garis wajah mana saja yang harus dibuat 

berdasarkan pergerakan besar fitur wajah manusia seperti alis, kelopak mata, garis 

senyum, hidung, bibir dan bagian pipi. Hasil perancangan dapat dilihat pada 

gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24. Curve Wajah Mansar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Penulis menggunakan fitur wajah sebagai dasar peletakkan curve 

dikarenakan dalam teknik rigging  yang penulis gunakan, curve wajah akan 

menjadi objek yang diaplikasikan blendshape, bukan mesh/geometry  dari 

karakter. Blendshape yang penulis rancang juga akan berdasarkan kode-kode AU 

yang mendeskripsikan gerakan fitur wajah. Setelah membentuk dan meletakkan 

curve fitur wajah pada karakter, penulis kemudian menggunakan locator untuk 

dasar peletakan joint.  
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Gambar 3.25. Penggunaan Locator 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Penulis meletakkan locator sepanjang garis curve menggunakan motion 

path agar dapat mendapatkan jarak yang sama antar locator serta locator dapat 

ikut bergerak apabila penulis melakukan deformasi pada curve ketika 

diaplikasikan blendshape. Setelah meletakkan locator, penulis kemudian 

membuat joint yang di-parent ke tiap locator sehingga pergerakan locator akan 

mempengaruhi joint. Alasan penulis tidak langsung meletakkan joint pada curve 

menggunakan motion path adalah agar penulis dapat memiliki joint translation 

dan rotation yang bersih dan memiliki value dasar 0. Apabila joint translation dan 

rotation memiliki value dasar 0 maka akan mempermudah pemasangan control 

serta mudah dideteksi apabila ada ketidaksengajaan penggeseran joint. 
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Gambar 3.26. Peletakkan Joint 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.4.5. Perancangan Control 

Percancangan control dilakukan untuk menentukan bagaimana animator dapat 

menggerakkan fitur wajah karakter tanpa menyentuh susunan rig dan joint yang 

telah dibuat. Penulis membedakan control wajah Mansar menjadi 2 bagian, yaitu 

control yang menggerakan curve dan seluruh joint pada fitur wajah serta control 

tiap joint yang dapat digerakkan sendiri. Penulis melakukannya agar animator 

dapat mengatur kembali tiap joint sesuai kebutuhan serta dapat menciptakan 

pergerakan tersendiri di beberapa titik wajah. Secara visual, penulis juga 

membedakan warna control yaitu warna merah untuk sisi kanan, warna kuning 

untuk bagian tengah dan warna biru untuk sisi kiri. Hal tersebut penulis lakukan 

untuk menyesuaikan dengan rig badan yang telah dirancang demikian.  
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Gambar 3.27. Perancangan Control Joint 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

Dalam perancangan control, yang pertama kali penulis lakukan adalah 

membuat control joint untuk setiap joint yang sudah dibuat. Control dibuat 

dengan menggunakan CV Spline yang dijadikan parent dari tiap locator. Control 

ini adalah control yang memungkinkan pergerakan masing-masing joint yang 

telah diletakkan. Control yang kedua adalah control fitur wajah yang dapat 

menggerakkan tiap fitur wajah karakter. Pada tiap fitur wajah seperti alis, kelopak 

mata, garis hidung, pipi, bibir serta bagian dagu, penulis memasang control yang 

cukup besar dan terlihat dibandingkan control yang melekat pada tiap joint. Hal 

ini dilakukan karena control fitur wajah akan menjadi control utama bagi 

animator, sedangkan control joint merupakan control tambahan untuk menambah 

pergerakan pada bagian-bagian khusus bila diperlukan.  
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Gambar 3.28. Control Wajah Mansar 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Gambar 3.28. adalah hasil penerapan perancangan control pada wajah 

karakter Mansar. Control yang berwarna hijau adalah control joint yang dapat 

menggerakkan tiap joint apabila diperlukan. Control yang berwarna biru dan 

merah, serta control segitiga berwarna kuning di area dagu dan bibir adalah 

control yang menggerakkan fitur wajah dagu dan bibir secara luas.  

3.4.6. Skinning 

Proses selanjutnya setelah merancang control adalah melakukan skinning terhadap 

mesh karakter. Proses ini dilakukan dengan menjadikan joint-joint yang sudah 

diletakkan pada wajah sebagai influence terhadap skin mesh wajah karakter. 

Karena sudah ada control yang mewakili tiap joint, hasil skinning bisa langsung 

dilihat dengan cara menggerakkan control-nya. Proses ini bisa diulang dan 

diperbaiki apabila setelah proses aplikasi blendshapes hasil skinning tidak sesuai 

dengan yang diinginkan.  
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3.4.7. Blendshapes Pada Curve 

Fungsi dari control fitur wajah tentu adalah menggerakkan fitur wajah karakter. 

Fitur wajah dari karakter sendiri dikunci oleh curve yang telah penulis buat 

sebelumnya. Oleh karena itu, control fitur wajah ini dirancang untuk mengontrol 

pergerakan dan deformasi dari tiap curve. Pergerakan curve secara keseluruhan 

tidak menimbulkan pergerakan yang halus dan sesuai dengan kode AU FACS, 

sehingga penulis perlu membuat blendshapes pada curve agar pergerakan dapat 

dilakukan pada tiap verts (titik) dari curve yang telah dibuat. 

Sebelum melakukan proses secara teknis, penulis telah membuat list 

blendshapes apa saja yang perlu dibuat dari curve yang ada. Penulis membuatnya 

berdasarkan deskripsi dari kode-kode AU FACS yang akan digunakan dalam 

menciptakan ekspresi karakter Mansar. Tiap kode AU mendeskripsikan gerakan 

fitur wajah yang akan penulis gunakan sebagai acuan pembuatan blendshapes. 

Berikut adalah list yang penulis gunakan dalam membuat blendshapes : 

1. AU1 = Inner Brow Raiser 

2. AU2 = Outer Brow Raiser (unilateral, right side) 

3. AU4 = Brow Lowerer 

4. AU5 = Upper Lid Raiser 

5. AU6 = Cheek Raiser 

6. AU7 = Lid Tightener 
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7. AU9 = Nose Wrinkler 

8. AU10 = Upper Lip Raiser 

9. AU11 = Nasolabial Deepener 

10. AU12 = Lip Corner Puller 

11. AU15 = Lip Corner Depressor 

12. AU16 = Lower Lip Depressor 

13. AU26 = Jaw Drop 

14. AU 27 = Mouth Stretch 

15. AU43 = Eyes Closed 

 

Gambar 3.29. Contoh Penggunaan Blendshapes 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

Penggunaan blendshapes ini sangat diperlukan demi mencapai deformasi 

wajah yang baik. Pada gambar 3.29., terdapat perbandingan apabila wajah 

karakter menggunakan blendshapes dan tidak menggunakan blendshapes. Ketika 
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menggunakan blendshapes, area mulut karakter terlihat lebih natural dan nyata 

dibandingkan apabila tidak menggunakan blendshapes. Pengaplikasian 

blendshapes dan penggunaan expression kemudian diaplikasikan untuk gerakan 

besar di setiap fitur wajah sesuai yang tercantum di list yang penulis buat. 

3.4.8. Penambahan Joint  

Setelah wajah karakter memiliki joint, curve, blendshapes dan control, penulis 

kemudian melakukan perancangan joint tambahan untuk wajah karakter. Fungsi 

joint tambahan ini adalah sebagai penambah detail pergerakan fitur wajah yang 

terlihat pada kulit. Ketika wajah manusia bergerak pada salah satu fitur wajah, ada 

efek yang ditimbulkan pada bagian kulit wajah dekat otot yang berkontraksi.  

 

Gambar 3.30. Penggunaan Joint Tambahan Christopher Evans 

(http://www.chrisevans3d.com/pub_blog/multi-resolution-facial-rigging/) 

Penulis kemudian juga mengambil rancangan joint dari seorang rigger 

yaitu Christopher Evans yang menggunakan penambahan joint sebagai penambah 

detail gerakan wajah. Pada rig yang dirancang, terlihat bahwa control utama 

wajah hanyalah untuk gerakan fitur wajah saja, namun ketika bergerak joint ikut 
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bergerak. Oleh karena itu penulis merancang peletakan joint tambahan ini tanpa 

memiliki control sendiri sehingga para animator tidak perlu menggerakkan joint 

tambahan ini secara manual, namun akan mengunakan sistem otomatis.  

Untuk peletakan joint tambahan ini, penulis melakukan analisis terhadap 

arah gerak dan lokasi otot pada wajah manusia yang didasarkan pada kode AU 

FACS yang akan digunakan dalam film. Dalam tabel 3.2. penulis mendata otot 

apa saja yang bergerak saat seseorang melakukan perubahan ekspresi tertentu. 

Tabel 3.2. Kode AU dan Muscular Basis Tiap Ekspresi 

Emotion AU Muscular Basis 

Surprise 

AU(1+2) Frontalis Pars Medialis 
AU5 Levator Palpebrae Superioris 

AU26 Masetter; Temporal and Internal 
Pterygoid Relaxed 

Fear 
AU(1+2+4) 

Frontalis, Pars Medialis; Depressor 
Glabellae, Depressor 
Supercilli; Corrugator 

AU5 Levator Palpebrae Superioris 
AU20 Risorius 

Anger 

AU4 Depressor Glabellae, Depressor 
Supercilli; Corrugator 

AU5 Levator Palpebrae Superioris 
AU(20+15) Risorius, Triangularis 
AU11 Zygomaticus Minor 

Happiness 

AU12 Zygomatic Major 
AU11 Zygomatic Minor 
AU6 Orbicularis Oculi, Pars Orbitalis 
AU7 Orbicularis Oculi, Pars Palebralis 

Sadness 
AU(1+4) 

Frontalis, Pars Medialis; Depressor 
Glabellae, Depressor 
Supercilli; Corrugator 

AU15 Triangularis 
AU6 Orbicularis Oculi, Pars Orbitalis 
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Pain 

AU(1+4) 
Frontalis, Pars Medialis; Depressor 
Glabellae, Depressor 
Supercilli; Corrugator 

AU6 Orbicularis Oculi, Pars Orbitalis 

AU10 Levator Labii Superioris, Caput 
infraorbitalis 

AU27 Pterygoids, Digastric 

AU43 Relaxation of Levator Palpebrae 
Superioris 

AU9 Levator labii superioris alaquae nasi 
 

Setelah mengetahui otot-otot yang bekerja pada tiap ekspresi, penulis 

kemudian membuat titik-titik pada gambar denah otot wajah manusia. Titik 

tersebut menandakan letak otot wajah yang bekerja pada ekspresi-ekspresi 

tertentu.  Selain itu penulis juga menentukan arah gerak otot sehingga peletakan 

joint bisa disesuaikan dengan kemana harus bergeraknya joint tersebut. Untuk 

menentukan arah gerak otot, penulis menggunakan gambar bergerak yang 

disediakan visual guidebook IMOTIONS. Gambar bergerak tersebut mewakili 

tiap kode AU FACS sehingga penulis tidak hanya mengetahui otot yang 

berkontraksi, namun juga pergerakannya pada wajah manusia.  

 

Gambar 3.31. Lokasi Otot Ekspresi Surprise 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 
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Gambar 3.32. Lokasi Otot Ekspresi Fear 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

 

Gambar 3.33. Lokasi Otot Ekspresi Anger 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

 

Gambar 3.34. Lokasi Otot Ekspresi Happiness 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 
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Gambar 3.35. Lokasi Otot Ekspresi Sadness 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

 

 

Gambar 3.36. Lokasi Otot Ekspresi Pain 
(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

Dengan melakukan penandaan pada letak otot di tiap ekspresi wajah, 

penulis kemudian menemukan bahwa untuk menghasilkan 5 ekspresi terdapat 26 

titik yang mewakili otot-otot wajah tertentu. 26 Titik ini adalah lokasi kulit 

manusia yang akan mengalami pergerakan dalam menghasilkan 5 ekspresi, oleh 

karena itu penulis dapat merancang letak joint tambahan yang dapat 
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menggerakkan 26 titik kulit manusia ini. Letak 26 titik ini dapat dilihat pada 

gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37. 26 Titik Lokasi Otot 

(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

Setelah menganalisis, penulis kemudian melakukan peletakan joint 

tambahan. Penulis menggunakan hasil analisis dan referensi dari Christopher 

Evans, namun tidak mengikuti secara mendetail karena penulis tidak menargetkan 

wajah yang sangat realis pada wajah Mansar karena mengikuti style keseluruhan 

film. Penulis meletakkan joint tambahan di sekitar fitur wajah yang terkena 

dampak pergerakan seperti di sekitar dahi, pipi, kelopak mata dan alis. Untuk 

membedakan, penulis memberi kode warna merah untuk joint tambahan. Setelah 

itu joint tambahan tersebut di-parent ke joint kepala Mansar sehingga setiap kali 

kepala karakter bergerak, joint tambahan akan mengikuti.  
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Gambar 3.38. Perancangan Joint Tambahan 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

3.4.9. Percobaan dan Perancangan Wrinkle Map 

Setelah menyusun sistem joint, penulis kemudian melakukan percobaan 

penggunaan wrinkle map. Wrinkle map dapat menggunakan 3 jenis map, antara 

lain displacement map, bump map dan normal map. Penulis memutuskan untuk 

tidak menggunakan displacement map, dikarenakan file karakter Mansar sudah 

cukup berat untuk dioperasikan dan dirender. Displacement map akan menambah 

jumlah polygon pada area yang aktif sehingga proses render akan menjadi lebih 

lama. Oleh karena itu penulis mempertimbangkan penggunaan bump map dan 

normal map.  

Bump map dan normal map dapat dikatakan lebih ringan karena hanya 

menghasilkan ilusi pada tekstur model 3D, bukan menambahkan polygon seperti 

yang dilakukan displacement map.  Namun begitu, keduanya memiliki perbedaan. 

Bump map yang biasanya berwarna abu-abu hanya memberikan informasi berupa 
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naik turunnya sebuah permukaan. Keterbatasan informasi ini terkadang membuat 

bump map tidak bekerja secara efektif pada angle kamera tertentu. Tidak seperti 

bump map, normal map memberikan informasi RGB yang berhubungan dengan 

axis X, Y dan Z aplikasi 3D. Dengan begitu aplikasi 3D dapat membaca ke arah 

mana seharusnya ilusi yang diciptakan normal map bekerja. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis memilih normal map sebagai wrinkle map karakter Mansar. 

Pertama-tama, penulis membuat plane dengan jumlah polygon yang 

sedikit sebagai percobaan. Dengan plane yang sama, penulis melakukan sculpting 

digital sederhana untuk mendapatkan normal map yang diinginkan. Penulis 

menggunakan aplikasi 3D Autodesk Maya yaitu aplikasi yang digunakan dalam 

melakukan rigging, sedangkan untuk sculpting digital penulis menggunakan 

aplikasi Autodesk Mudbox. Render engine yang akan digunakan dalam 

pembuatan film “Omen” adalah mental ray, sedangkan untuk tekstur kulit Mansar 

akan digunakan mia_material_x. Oleh karena itu percobaan yang penulis lakukan 

akan menggunakan mia_material_x dan render engine mental ray. 

 

Gambar 3.39. Percobaan Normal Map 
(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Gambar 3.39. adalah gambar normal map yang sudah di-extract dan akan 

diaplikasikan ke material plane pada aplikasi Autodesk Maya. Pengaplikasian 

normal map pada mia_material_x dilakukan dengan menggunakan node bump2d 

yang kemudian dihubungkan pada slot standard bump pada mia_material_x. 

Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40. Hasil Percobaan Normal Map  

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Percobaan normal map telah berhasil, namun penulis harus 

mengaplikasikan lebih dari 1 normal map pada tekstur Mansar nantinya sehingga 

penulis melakukan percobaan kedua yaitu mengaplikasikan 2 normal maps pada 

satu material. Pada material dari Maya seperti lambert, blinn dan phong, 

penggunaan lebih dari 1 normal map dapat menggunakan node +/- average yang 

nantinya akan dihubungkan pada input normal camera. Namun penulis tidak 

dapat melakukannya pada mia_material_x karena tidak ada input normal camera 

pada material ini.  
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Gambar 3.41. Penggunaan Layered Texture 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

Penulis kemudian mencoba menggunakan layered texture agar bisa 

menggunakan 2 normal maps pada satu material. Layered texture ini yang 

kemudian dihubungkan ke bump2d dan slot standard bump pada mia_material_x. 

Blending mode yang penulis gunakan pada tiap layer-nya adalah lighten agar 

kedua normal map tersebut tak saling menghalangi. Setelah berhasil 

mengaplikasikan lebih dari 1 normal map, untuk bisa membuat wrinkle map 

penulis juga harus mampu menghubungkan tiap normal map ke control sehingga 

munculnya normal map dapat diatur sesuai dengan pergerakan fitur wajah. Untuk 

itu, penulis menggunakan expression yang menghubungkan control dengan alpha 

gain tiap layer normal maps. 
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Gambar 3.42. Percobaan Wrinkle Map 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

Pada gambar 3.42., penulis mencoba menghubungkan munculnya wrinkle 

yang berupa normal maps menggunakan expression. Ketika control  bergerak 

pada axis X ke arah positif maka muncul kerutan pertama, ketika bergerak ke arah 

negatif, kerutan pertama hilang dan muncul kerutan kedua. Pada awalnya penulis 

hendak menggunakan set driven key, namun alpha gain tiap layer tidak dapat 

dihubungkan melalui set driven key. Penulis kemudian mencari tahu nama 
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attribute alpha gain dari tiap layer menggunakan script editor dan 

menghubungkannya ke control seperti yang penulis lakukan ketika 

menghubungkan blendshapes pada control. Penulis kemudian mengaplikasikan 

apa yang penulis lakukan melalui percobaan untuk bisa menghasilkan kerutan-

kerutan pada wajah Mansar.  

 

Gambar 3.43. Referensi Kerutan 

(Diadaptasi dari Anatomy of Facial Expression/Uldis Zarins/2017) 

Kerutan yang akan dirancang adalah kerutan yang berhubungan dengan 

ekspresi karakter Mansar dalam film “Omen”. Acuannya adalah gambar dan 

penjelasan oleh Uldis Zarins dalam bukunya. Kerutan yang akan dirancang 

tersebut antara lain : 

• AU1 = Inner Brow Raiser ; kerutan pada kening 

• AU1+2 = Inner Brow Raiser + Outer Brow Raiser ; kerutan pada kening 

• AU4 = Brow Lowerer ; kerutan pada bagian tengah alis 

• AU6 = Cheek Raiser ; kerutan pada ujung kelopak mata 
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• AU9 = Nose Wrinkler ; kerutan pada pangkal hidung  

• AU12 = Lip Corner Puller ; kerutan pada ujung bibir 

3.4.10. Otomatisasi 

Otomatisasi penulis yang penulis lakukan dalam rig wajah Mansar adalah pada 

bagian blendshapes dan joint tambahan. Pada bagian blendshapes, otomatisasi 

dilakukan dengan menghubungkan value dari blendshapes tertentu ke control 

yang akan mengendalikannya. Otomatisasi pada blendshapes penulis lakukan 

dengan menggunakan sistem expressions. Penggunaan expression dilakukan 

dengan menghubungkan value dari blendshapes tertentu ke translation value dari 

control. Berikut contoh expression yang menghubungkan control dagu dengan 

blendshapes gerakan membuka mulut.  

 

Gambar 3.44. Expression 
(sumber: dokumentasi pribadi) 

Expression tersebut menghubungkan blendshapes bernama 

BS_upperLips_jawOpen pada attribute upperLipsBlend dengan nilai translation 

di axis Y dari control ctrl_jaw_01. Fungsi dari perintah clamp adalah untuk 

memberi nilai minimum dan maximum yaitu dari  0 hingga 1 sehingga 

blendshapes tidak melebihi nilai 1. Tanda negatif menunjukkan bahwa expression 

ini bekerja apabila ctrl_jaw_01 mengalami perubahan nilai translation Y dengan 

nilai negative, sehingga ketika bergerak ke arah positif control tidak dipengaruhi 
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expression ini. Hal yang sama juga penulis lakukan untuk menghubungkan alpha 

gain dari wrinkle maps ke tiap control. 

Otomatisasi selanjutnya adalah pada joint tambahan wajah karakter. Joint 

tambahan yang penulis letakkan pada wajah karakter harus bergerak secara 

otomatis ketika control tertentu bergerak. Untuk menciptakan gerakan otomatis 

pada joint tambahan tersebut, penulis menggunakan driven key. Penulis 

melakukan analisis pergerakan wajah melalui visual guidebook yang disediakan 

IMOTIONS mengenai FACS dimana terdapat gambar bergerak yang dapat 

diakses. Sebagai contoh, penulis mendapati bahwa ketika alis turun, maka daerah 

kulit di sekitar dahi, bagian atas mata dan tengah alis akan bereaksi. Penulis 

melakukan listing tiap area kulit yang bereaksi berdasarkan analisis penulis 

melalui sumber tersebut. 

3.4.11. Finalisasi Rig 

 

Gambar 3.45. Finalisasi Rig 
(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Setelah seluruh proses perancangan rig telah dilakukan, penulis kemudian 

melakukan finalisasi. Rig yang sudah dirancang harus mampu dikendalikan oleh 

animator tanpa kesulitan, sehingga penulis mengikuti keinginan mayoritas 

anggota kelompok untuk memiliki control wajah tepat di depan wajah karakter. 

Penulis juga mematikan visibility objek-objek yang tidak perlu dan tidak boleh 

diseleksi nantinya. Objek-objek tersebut antara lain curve wajah serta joint. 

Control wajah juga dibatasi pergerakannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 

apabila tidak diperlukan rotasi, penulis melakukan lock and hide pada bagian 

rotasi. Selain itu, dibuat attribute untuk memunculkan dan menyembunyikan 

control wajah karakter sehingga dapat menyederhanakan tampilan ketika 

melakukan animasi. Langkah terakhir adalah merapikan hirarki setiap sistem yang 

sudah diancang agar terlihat rapi dan tidak rumit di outliner.  
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