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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dari pembahasan tentang berbagai macam tahapan yang harus dilakukan dalam 

proses rendering pada produksi animasi 3D, telah ditemukan beberapa bagian 

yang dapat dipersingkat dalam proses pengerjaannya. Tahapan tersebut akan 

dikelompokan berdasarkan kategori.  

3.1.1. Sinopsis 

Film topeng monyet adalah film yang menceritakan pemuda hasil percobaan dari 

suatu kota yang dipimpin oleh Presiden yang diktaktor. Karena ingin balas 

dendam kepada Presiden, jadi ia pergi ke gedung tempat Presiden akan melakukan 

rapat. Penyusupan diawali dengan Openg masuk melalui ventilasi udara setelah 

itu menerobos pengamanan gedung dengan melawan banyak penjaga. Setelah itu 

Onyet pun mencoba membuka pengamanan ruang rapat dengan mengendalikan 

pikiran petugas keamanan yang mengontrol sistem keamanan ruang rapat. Namun 

saat berhasil menerobos masuk ruang rapat, ternyata presiden dikawal oleh 

pimpinan polisi. Pimpinan polisi ini sangat kuat karena beberapa tubuhnya sudah 

dimodifikasi dengan beberapa alat mekanik. Hingga pada akhirnya Openg 

mengalahkan pemimpin polisi dan membunuh presiden. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Peran penulis pada proyek film 3D ini adalah sebagai rigging artist. Selain itu 

penulis juga bertugas sebagai technical artist yang membantu mengatur dan 
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megerjakan proses rendering dengan script dan SOP (Standard Operating 

Procedure) yang telah disetujui tim. Setelah itu penulis membantu pada proses 

animasi karakter pada scene ruang rapat hingga Openg bertemu dengan 2 penjaga 

yang melindungi presiden. 

3.2. Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1. Sistematika Perancangan 

 (Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.1. Acuan 

 

Gambar 3.2. Dillinger_gift_0 

(http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/render-tools) 

Script ini penulis temukan pada http://www.scriptspot.com/3ds-

max/scripts/render-tools. Script ini adalah script yang mengatur render element 

dengan menekan button pada script. Jika button ditekan maka secara otomatis 

akan menambah render element pada render setup. Namun script ini tidak mampu 

menghasilkan render pass untuk Vray render engine. Pada script ini cukup 

membantu user dalam memilih langsung pass apa yang di butuhkan. Logika yang 

dapat dilakukan pada pada script ini adalah melakukan input render element saat 

statement pada Visual MaxScript diaktifkan.  
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Gambar 3.3. Local Variable 

 (Dokumentasi penulis) 

Pada baris 49 sampai 71 Progamer memasukan variabel lokal satu persatu. Hal ini 

dilakukan guna mengatur variabel render pass.  

Local pada script tersebut menandakan variabel dapat diakses pada blockis (kode 

yang dilampirkan di dalam tanda kurung) kode variabel tersebut tidak akan 

bekerja diluar blockis.  

 

Gambar 3.4. Render element input 

 (Dokumentasi penulis) 
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Pada source code maxscript yang dibuat Esteban Pance terdapat kode yang 

mengatur shadow pass. Kode “zd” pada baris 83 mewakili variabel dari shadow 

pass yang sedang dilakukan coding. Ini yang dilakukan programmer dalam 

mengatur setiap pass yang akan dinyalakan filternya. 

 

Gambar 3.5. Quick Passes 

(Dokumentasi Penulis) 

 

Gambar 3.6. Detect Render Engine  

(Dokumentasi Penulis) 

Source code lain yang penulis analisis adalah MAXScript Quick Passes dari Arda 

Kutlu. Pada baris 112 sampai 122  dari Maxscript quick passes, setiap variabel 

lokal yang dimasukan berupa render engine. Programmer melakukan deteksi kira 

kira renderer apa yang akan dipakai oleh user. Jadi sebagai contoh, saat user 
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memilih renderer VRay, pengaturan pass yang digunakan adalah pengaturan 

render element untuk VRay render engine. 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Vray setting 

(Dokumentasi penulis) 

Pada baris 473 sampai 507 programmer memasukan variabel yang kiranya akan 

di atur pada script agar masuk kedalam pengaturan pre-render. Hal ini dilakukan 

karena programmer membuat script di dalam Visual MaxScript. jadi untuk 

membuat pengaturan pada parameter yang ada pada Visual MaxScript harus 

dilakukan penyambungan pada sistem parameter dari renderer. 
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Gambar 3.8. ZDepth Pass Error 

(Dokumentasi penulis) 

 

Saat melakukan test pada pass, Pada ZDepth pass terjadi error. Lalu penulis 

melakukan cek manual menggunakan metode manual untuk memeriksa apakah 

ada yang salah pada objek yang di-test. 

 

Gambar 3.9. Asset Test 

(Dokumentasi penulis) 
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Setelelah melakukan pengecekan menggunakan cara manual. Zdepth pass tetap 

dapat dihasilkan oleh cara manual. Lalu dapat disimpulkan pada script yang 

penulis akses pada saat melakukan pengujian terdapat error. Penulis memutuskan 

untuk tidak memakai acuan pada script Tik_Quick_Passes_v3.07Beta oleh Arda 

Kutlu. Karena memiliki pengaturan setiap pass yang terlalu rumit. Hal ini 

dikarenakan terdapatnya banyak variabel yang programmer masukan jadi 

mempersulit penulis saat menganalisa cara kerja script. 

 

Selanjutnya penulis melanjutkan mencari script pengaturan yang lebih sederhana 

untuk mengatur render passes. Penulis menemukan script yang dibuat oleh 

Hanselmoniz.  

 

Gambar 3.10. Vray render element setting 

(https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-programming/setting-vray-renderelements-

through-maxscript/td-p/4479621) 
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Dari script diatas penulis menganalisis pada baris 2 pada script programmer 

melakukan seleksi VRay render element yang akan dimasukkan kedalam daftar 

render element yang akan diproses dalam tahap render. Lalu pada baris 

selanjutnya adalah menghapus render element yang terdafar saat ini agar dapat 

diganti dengan render element yang akan di-render. 

 

 

Gambar 3.11. Render engine setting 

(Dokumentasi penulis) 

Yang dilakukan pada baris 4 adalah max mengakses daftar render element yang 

terdaftar. Lalu pada baris 5 adalah tahapan yang dilakukan untuk menghapus 

seluruh render element yang terdaftar. Setelah itu pada baris 6, script ditujukan 

untuk melakukan penomoran atau mengurutkan pass sesuai pengaturan yang 

programmer inginkan. 

 

Gambar 3.12. Render element setting 

(Dokumentasi penulis) 

 

Lalu tahapan selanjutnya adalah mendaftarkan hasil seleksi programmer pada 

baris 2 agar dapat masuk di daftar element untuk proses render nantinya. 
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Gambar 3.13. Render element input 

(Dokumentasi penulis) 

 

Pada bagian script pada baris 8 sampai 9 adalah cara untuk mengakses tabel 

render element  dan menomori render element yang akan dimasukkan. Lalu pada 

script pada baris 12 sampai 15 adalah cara programmer untuk menambahkan 

(add) render element ke dalam tabel render element.  

Setelah itu penulis juga mendapatkan cara yang dapat digunakan untuk 

memasukan texture map kedalam render element.  

 

Gambar 3.14. Texture setting 

(Dokumentasi penulis) 

Pada script ini programmer masuk pada tabel render element dan memilih render 

element terakhir yang di-list untuk disambungkan kepada VRayDirt. Hal ini 

dilakukan pada baris 17 sampai 22.  Logika yang penulis dapatkan dari script 
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tersebut adalah pada baris 17 sampai 22, VRayDirt texture map akan dipasang 

kepada render element. Penulis ternyata mendapatkan banyak keuntungan pada 

script tersebut karena script yang ditulis cenderung lebih sedikit pada MAXScript. 

Logika pada script juga lebih mudah dipahami. 

3.2.2. Analisis Perancangan Final Look 

Dalam perancangan final look penulis dan tim melakukan beberapa pengaturan 

yaitu: 

3.2.2.1. Lampu 

 

Gambar 3.15. Tata Cahaya Scene 1 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Lampu yang dipakai pada scene yang ada pada film animasi topeng 

monyet adalah VRay Lighting. Pada scene 1 lampu/VRayLighting 

dipasang pada titik-titik di mana ada lampu taman dan lampu pada luar 

gedung. Sedangkan untuk ambient light menggunakan VRaySun. Tim 

penulis merancang VRay Lighting sesuai dengan penempatan lampu yang 

ada pada scene tersebut. 

Perancangan Pipeline Yang..., Michael Davit Lee, FSD UMN, 2018



50 

 

 

Gambar 3.16. Tata Cahaya Scene 2 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Lampu yang dipasang telah di-setting dengan pengaturan yang sama agar 

pencahayaan setiap lampu terlihat sama. Lampu yang dipasang sesuai 

dengan posisi lampu yang ada pada tempat tersebut seperti pada scene 2.  

Yang dibedakan selain itu adalah jenis lampu dan/atau sumber cahaya. 

Pada scene 3 VRay dipasang pada 4 titik sebagai lampu dan 1 pada 

monitor sebagai tambahan cahaya yang datang dari objek.   

 

Gambar 3.17. Tata Cahaya Scene 3 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017 

Bentuk dari lampu/VRay lighting juga dibuat menyerupai lampu yang 

dipakai. Bentuk VRay light disusun sedemikian rupa untuk membentuk 

lampu yang ada pada environment. Seperti lampu pada scene 4, lampu 

yang dipasang menyerupai hidden lamp. 
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Gambar 3.18. Tata Cahaya Scene 4 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

3.2.2.2. Renderer dan render passes  

Pada render pass, untuk mencapai final look proses render pass/ render 

element yang digunakan yaitu: 

a. VRayGlobalIllummination 

b. VRayReflection 

c. VRayRefraction 

d. VRaySpecular 

e. VRayLighting 

f. VRayZDepth 

g. VRaySSS2Vray 

h. VRayExtraTex 

3.2.2.3. Memasukkan texture ke Render Pass/Render Element 

Render element seperti VRayExtraTex merupakan pass yang 

membutuhkan texture untuk menghasilkan suatu render element. Untuk 

menghasilkan suatu Ambient Occlusion umumnya VRayExtraTex 

menggunakan VRayDirt material. Ambient Occlusion merupakan pass di 

mana memberikan shade pada sela-sela objek serta bayangan pada benda 
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yang dapat diatur pada compositing. VRayDirt material yang diatur pada 

perancangan final pada texture VRayDirt sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 19. VRayDirt Parameter 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

3.2.2.4. Mengatur Common Parameters 

Dalam langkah pre-render tentunya render artist mengatur pula common 

Parameter seperti time output, output size, dan lainnya. Dalam film 3D 

“Topeng Monyet” kelompok memakai resolusi sebesar 1920x1080.  

3.2.3. Mengidentifikasi Langkah Render  

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi langkah mana yang dapat diotomasikan. 

Pada tahap ini penulis mencari langkah pada perancangan final look untuk 

diotomasikan karena proses tersebut adalah proses yang berulang (Rodic, 2009). 

karena secara general langkah yang ditempuh file asset untuk mencapai final look. 

Penulis melakukan pencatatan mengenai tahapan yang harus diatur oleh artist 

secara manual seperti posisi lighting. Namun intensitas jenis lampu yang dipakai 

atau warna lampu yang dipakai dapat dilakukan dengan menggunakan script agar 

value pada lampu tersebut sama besarnya. 
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3.2.3.1. Identifikasi Proses Manual 

Pada perancangan lampu penulis tidak merancang script untuk 

melakukan automasi. Karena pada produksi film animasi ini, tata 

cahaya yang digunakan sudah terpasang pada titik cahaya pada asset. 

Selain itu, ada perancangan tata cahaya khusus untuk membangun 

suasana tertentu. Jadi diperlukan adanya campur tangan artist agar 

dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. 

3.2.3.2. Identifikasi Proses Otomasi 

Pada perancangan MAXScript hal yang akan di otomasikan penulis 

sebagai berikut. Yang pertama adalah render passes/render element, 

penulis akan melakukan otomasi. Hal ini dikarenakan setiap asset yang 

di render membutuhkan semua passes yang ditentukan. Penulis juga 

akan melakukan otomasi karena VRayDirt akan dipakai sebagai 

texture pada setiap VRayExtraTex render pass. Pengaturan parameter 

pada VRayDirt texture juga merpakan proses yang diotomasikan 

karena render artist mengatur besaran parameter yang sama. Pada 

perancangan parameter yang diotomasikan adalah besaran resolusi 

pada render output. Hal lain yang akan diotomasikan penulis adalah 

common parameter karena kebanyakan pengarutan yang digunakan 

setiap asset cenderung sama. 
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3.3. Proses Perancangan MAXScript 

Penulis mencatat langkah render dan membuat workflow yang dapat menjabarkan 

berapa banyak tahap yang harus ditempuh untuk mendapatkan final look. Proses 

ini dilakukan agar penulis dapat mencatat tahapan yang akan digantikan dengan 

MAXScript. Untuk mencapai final look yang diinginkan penulis melakukan hal 

berikut. 

3.3.1. Open File 

Open File adalah tahapan dimana user membuka file yang berisi asset yang sudah 

melalui tahap animating. Pada tahapan ini user hanya akan melakukan pengaturan 

render setting dan menyamakannya sesuai dengan ketentuan proyek film 3D 

Animasi “Topeng Monyet”. 

3.3.2. Set Render Engine 

Pada tahapan ini user harus membuka render setup atau menekan shortcut F10 

lalu mengubah render engine dari “Default Scanline Renderer” menjadi “Vray 

ADV 4.40.4.01”. untuk melakukan ini penulis melakukannya dengan metode 

script seperti ini. 

 

Gambar 3.20. Mengubah render engine 

 (Dokumentasi Pribadi) 

Logika yang ada pada script tersebut kurang lebih adalah 

Renderer.(dikalikan)current=Vray(). Hal ini menandakan adanya pergantian 

Perancangan Pipeline Yang..., Michael Davit Lee, FSD UMN, 2018



55 

 

render engine/renderer dari renderer sebelumnya menjadi Vray renderer dengan 

versi yang terpasang pada 3dsmax. 

3.3.3. Set output resolution 

Dalam tahapan ini user mengatur besar resolusi dari frame yang akan di-render. 

Untuk standar yang ukuran HDTV dengan cara mengubah output size menjadi 

HDTV dan memilih besar resolusi 1920 x 1080. Penulis melakukan metode 

scripting.  

 

Gambar 3.21. Render output setting 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

3.3.4. Set Render Output File Path 

Pada tahapan ini user harus menentukan kemana file hasil render akan 

ditempatkan, dalam proses ini juga harus menamai file yang akan di-render sesuai 

shotnya. Saat melakukan proses ini penulis menggantikan proses tersebut dengan 

script sebagai berikut: 

 

Gambar 3.22. Render output file 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Penulis pada baris 9 mengaktifkan render output save file agar file yang diproses 

dapat langsung disimpan dengan otomatis. Sedangkan pada baris 10 penulis 

memasukan lokasi file render dapat. Setelah itu penulis menambahkan perintah 
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untuk menamai nama file hasil render sesuai dengan nama file pada asset. Lalu 

penulis menambahkan format file yang akan di-render. File yang kelompok pakai 

dalam produksi adalah png. Format file dapat diganti sesuai dengan kebutuhan 

user contohnya .jpg, .tiff, atau .mov.  

3.3.5. Memasukan render element list 

Render elements/render passes adalah sebuah hasil gambar yang di-render yang 

terdiri dari beberapa lapisan yang disebut pass atau element. Lapisan ini 

mengandung beberapa informasi yang menyusun suatu perhitungan gambar yang 

dibutuhkan dalam membentuk hasil akhir render. dalam memasukan render 

element penulis melakukan metode scripting dengan logika yang mirip dengan 

acuan yang ditulis oleh akun bernama hanselmoniz script yang penulis buat 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.23. Render Element List 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Pada baris 13 penulis memasukan semua render element. Lalu pada langkah 

selanjutnya penulis melakukan tahap melakukan reset pada tabel render element 

pada baris 14 sampai 16. Dalam tahap ini user mencari beberapa pass yang 

dibutuhkan untuk memenuhi hasil visual yang ingin dicapai.  
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3.3.6. Memasukan render element  

Render elements/passes yang digunakan dalam mencapai final look ini antara lain: 

a. VRayExtraTex 

b. VRayGlobalIlumination 

c. VRayRefraction 

d. VRayReflection 

e. VRaySelfIllumination 

f. VRayLighting 

g. VRaySSS2 

h. VRayZDepth 

Penulis melakukan penulisan script sebagai berikut: 

 

Gambar 3.24. Render Element Input 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Script yang ditulis pada baris 18 dan 19 adalah untuk mendapatkan pengurutan 

pada pass yang nanti akan dimasukkan ke dalam tabel render element dapat urut 

sama dengan urutan yang dimasukan pada render element list. Lalu untuk baris 

22-25 adalah perintah pada MaxScript untuk memerintahkan 3dsmax melakukan 

input pada tabel render element.  
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3.3.7. Memasukan texture pada render element 

 

Gambar 3.25.VRayExtraTex parameter 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Pada VRayExtraTex masih belum terdapat texture map untuk membuat suatu 

Ambient Occlusion pass. Cara yang harus dilakukan adalah dengan klik button 

pada parameter texture dan memasukan texture pada tab VRay yang bernama 

VRayDirt.  

Dalam tahap ini yang dilakukan penulis adalah melakukan penulisan script untuk 

mewakili proses tersebut. Script yang ditulis oleh penulis adalah: 

 

Gambar 3.26. VRayDirt texture Setting 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Pada baris 26 penulis mengakses render element terakhir (VRayExtraTex) untuk 

ditambahkan texture VRayDirt pada render element-nya. Dengan demikian 

penulis dapat menghasilkan Ambient Occlusion render pass. Pada baris 28 sampai 

31, penulis melakukan pengaturan pada material VRayDirt yang sesuai dengan 

perancangan final look. 

 

Perancangan Pipeline Yang..., Michael Davit Lee, FSD UMN, 2018



59 

 

3.3.8. Workflow final look Manual 

 

Gambar 3.27. Workflow Perancangan Final Look 

 (Dokumentasi penulis) 

Dalam melakukan proses tersebut user memerlukan waktu sebanyak 02:34.7 

dengan melakukan 28 kali klik. 

3.3.9. Proses perancang script melaui referensi 

 

Gambar 3.28. Bagian common parameter 

 (Dokumentasi penulis) 
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Pada perancangan common parameter penulis menemukan reference sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.29. Script common parameter 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

 

 
Gambar 3.30. Bagian Render Element 

(Dokumentasi penulis) 

Perancangan yang ditemukan pada Render element sebagai berikut: 

 

 Gambar 3.31. Script Render Element 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 
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Gambar 3.32. Bagian Texture Setting 

(Dokumentasi penulis) 

Perancangan yang ditemukan pada texture setting sebagai berikut 

 
Gambar 3.33. Script texture setting 

 (Dokumentasi Pribadi ,2017) 

Dengan demikian workflow yang didapat setelah melakukan penulisan script 

secara lengkap. 

 

 
Gambar 3.34. Workflow setelah menggunakan Script 

(Dokumentasi penulis)
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