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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

CGI adalah salah satu bentuk gabungan antara 2 jenis elemen, yaitu seni dan 

teknologi. Terutama pada bidang 3D CGI  yang kerap kali digunakan pada 

beberapa media. Antara lain: permainan virtual , efek visual dan film. Tentunya 

dibutuhkan sebuah cara atau metode untuk menjembatani seni dan teknologi oleh 

karena itu pipeline produksi dibuat (Renee Dunlop, 2012). 

Dalam proses produksi film animasi 3D di butuhkan suatu strategi untuk 

mencapai target yang ingin dicapai. Tahapan Produksi animasi dibagi menjadi 3 

Proses besar yaitu Pre-Production, Production dan Post-Production. Pipeline 

adalah suatu jalur produksi yang mengatur proses produksi suatu proyek animasi, 

agar beberapa proses yang memungkinkan dilakukan bersamaan dapat 

diselesaikan secara efisien (Andy Beane, 2012).  

Proses render merupakan proses yang memerlukan banyak resource dan waktu, 

sehingga sangat diperlukan suatu proses yang efisien agar produksi pada film 

animasi dapat selesai pada waktunya. Proses yang berulang ulang dan rumit pada 

proses pre-render seringkali menyebabkan terhambatnya proses render final, 

sehingga otomatisasi proses pre-render sangat diperlukan. 

Dalam tugas akhir pembuatam film pendek animasi 3D yang berjudul “Topeng 

Monyet”. Pemilihan rendering sebagai bahasan pada penulisan laporan ini agar 

pada tahap rendering dapat dimudahkan dengan adanya MAXScript yang dibuat.  
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MAXScript ini dirancang untuk mengurangi waktu dalam tahap pre-render. Jadi 

pengerjaan yang memerlukan waktu yang relatif lama dapat lebih efisien (König, 

2007). 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan MAXScript yang efisien waktu dalam tahap pre-render 

untuk film animasi 3D “Topeng Monyet? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar isi bahasan yang ada dalam laporan ini tidak terlalu luas maka penulis akan 

membatasi pembahasan hanya pada: 

1. Laporan ini hanya akan membahas tahap pre-render hingga mengeksekusi 

render. 

2. Tahap rendering yang dibahas hanya pada tahap render setup. 

3. Script yang dibuat merupakan 3dsmax MAXScript. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis dapat merancang MAXScript yang 

efisien waktu dalam tahap render setup/pre-render film animasi 3D “Topeng 

Monyet” dalam mempersingkat render setup melalui MAXScript. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Penulis berharap untuk diri penulis sendiri, dengan ditulisnya Penelitian ini dapat 

mempertajam ketelitian dan keteraturan dalam menyusun rencana kerja produksi 

film animasi 3D kedepannya. 
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Penulis juga berharap agar pembaca laporan ini mendapatkan inspirasi tentang 

penyusunan pipeline short film 3D “Topeng Monyet”. 

Penulis juga ingin menyumbangkan pikirannya mengenai penyusunan dan 

perencanaan produksi kepada universitas tempat penulis menimba ilmu. Penulis 

berharap semoga kedepannya ada mahasiswa yang akan terus meneliti tentang 

pipeline agar semakin maju. 
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