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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1.  Pengertian Visual Efek 

Visual efek adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tampilan yang 

dibuat, diubah, atau ditingkatkan untuk sebuah film atau media bergerak lainnya 

di luar konteks sebuah syuting live-action. Visual efek melibatkan integrasi dari 

sebuah live-action movie dan image tambahan untuk membuat sebuah tampilan 

yang terlihat realistik; yang sebenarnya akan berbahaya, membutuhkan banyak 

biaya, atau mustahil dilakukan dalam sebuah live-action (Okun, 2010)
1
.  

 

 
(Sumber: http://screencrave.com/2010-12-10/15-films-qualify-for-visual-effects-oscar-category/) 

Pemberian visual efek dalam sebuah film menggunakan komputer, atau 

dikenal dengan CGI (Computer Generated Imagery), pada masa sekarang ini 

                                                           
1
 Jeffrey A. Okun & Susan Zwerman, 2010, The VES Handbook of Visual Effects: Industry 

Standard VFX Practices and Procedures, USA, Focal Press, p. 2-3. 

Gambar 2.1. Contoh movie yang menggunakan visual efek 
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menjadi hal yang wajar dan sangat sering digunakan, terutama dalam produksi 

yang membutuhkan biaya besar. 

 Visual efek yang diberikan harus sesuai dengan jalan cerita yang ada 

dalam sebuah movie dan biasanya digunakan juga untuk menarik perhatian para 

penonton. Meskipun kebanyakan pemberian visual efek dalam sebuah film 

dilakukan dalam masa post-production, namun hal ini harus dirancangkan dengan 

hati-hati pada saat pre-production dan production. 

 Pembuatan dan pengeditan visual efek yang dilakukan pada saat post-

production merupakan gabungan antara graphic design, modeling, dan animasi 

yang dilakukan dengan menggunakan software dalam komputer (untuk proyek ini, 

penulis menggunakan software 3Ds Max 2011 dan Adobe After Effects untuk 

membuat visual efek yang dibutuhkan).  

Jeffrey A. Okun dan Susan Zwerman (2010) dalam bukunya 

mengemukakan perbedaan antara visual efek dengan spesial efek (special effects), 

dimana spesial efek adalah efek yang dibuat langsung di lapangan pada saat 

proses syuting berlangsung dan seringkali juga disebut sebagai practical effects. 

Beberapa contoh spesial efek yang diberikan dalam sebuah live-action movie 

adalah efek darah, luka, hujan, api, tabrakan mobil, ledakan ringan, ombak laut 

buatan, dan spray. 

Pada masa sekarang ini, pemakaian visual efek dan spesial efek dalam 

sebuah movie berjalan berdampingan seiring dengan perkembangan teknologi. 
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Hal ini yang seringkali menjadikan visual efek dan spesial efek dalam sebuah 

movie menjadi semakin susah dibedakan. 

 

 

2.2.  Pengertian Animasi 

Animasi adalah sebuah ilmu gerakan yang mengikuti dasar-dasar hukum fisika 

dan biologi. Untuk membuat sebuah gerakan yang baik dalam animasi, diperlukan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang akan dibuat animasinya, sehingga 

gerakan yang tercipta mengikuti hukum fisika maupun biologi. 

Menurut Richard Williams (2001) dalam bukunya, animasi pada dasarnya 

hanyalah melakukan beberapa hal simpel dalam satu waktu. Hal-hal yang terlihat 

simpel saat berdiri sendiri, kemudian disatukan menjadi satu bagian dalam satu 

waktu dengan urutan yang tepat menjadi sebuah gerakan yang kompleks dan 

menarik, itulah animasi (Williams, 2001)
2
. 

                                                           
2
Richard Williams , 2001, The Animator’s Survival Kit, London, Faber and Faber, p. 15. 

Gambar 2.2. Contoh pemberian special effect pada film The Choice 
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Pada awalnya, movie pertama kali dibuat menggunakan gambar, inilah 

yang menjadi cikal bakal adanya animated cartoon movie. Ketika movie mulai 

dibuat menggunakan foto, ini menjadi cikal bakal dibuatnya live-action movie. 

Sedangkan, computer animation adalah sebuah proses yang digunakan 

untuk menghasilkan animasi menggunakan komputer grafis. Pada dasarnya, 

computer animaton merupakan bentuk digital dari teknik stop motion dalam 

animasi tradisional dengan menggunakan model dalam bentuk 3D dan teknik 

animasi frame-by-frame. 

Meskipun begitu, tidak semua animasi yang menggunakan komputer 

berbentuk 3D. Ada pula hasil karya digital animation menggunakan komputer 

yang berupa animasi 2D. Animasi yang dibuat menggunakan komputer lebih 

diminati karena lebih mudah dikendalikan dan lebih murah  daripada proses 

lainnya yang berbasis fisik, seperti membangun miniatur untuk pengambilan 

gambar efek, membayar pemeran tambahan dalam jumlah banyak untuk adegan 

keramaian, atau menyewa properti yang mahal. 

2.3.  Membuat Karakter Animasi 3D digital 

Dalam penggunaan program 3Ds Max, obyek (model) dibuat di dalam komputer 

dan figur 3D diberi bones dengan menggunakan kerangka virtual. Kemudian 

dilakukan proses texturing dan skinning sebelum akhirnya dilakukan proses 

animating. Proses animating dalam animasi 3D dilakukan dalam dua cara, yaitu 

keyframing (mengatur obyek yang telah dibuat pada frames yang ditentukan 

dengan gerakan yang ingin dibuat) dan morphing (membuat variabel animasi, atau 
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biasa disebut Avars, dan membuat animasinya dengan mengganti nilai dari Avars 

untuk menciptakan gerakan frame to frame). Terakhir, dilakukan proses lighting 

dan rendering.  

Untuk membuat sebuah karakter atau model yang sesuai dengan model 

yang sebenarnya, diperlukan pengetahuan mengenai anatomi atau rangka dasar 

dari model yang akan dibuat dalam bentuk 3D. Untuk itu, selanjutnya akan 

dibahas mengenai anatomi dari bentuk kucing yang akan dibuat. 

2.3.1.  Cat Anatomy 

Kucing adalah hewan vertebrata (bertulang punggung) yang memiliki empat 

kaki untuk bergerak dan ekor yang memanjang di bagian belakang. Kucing 

memiliki tulang dan otot yang ditutup dengan kulit dan rambut di seluruh 

tubuhnya. Pada kaki depan, kucing memiliki lima cakar, sedangkan pada kaki 

belakangnya, kucing memiliki empat cakar. Kucing juga merupakan hewan 

mamalia (menyusui), dimana seperti hewan mamalia pada umumnya, kucing 

memiliki daun telinga (www.cute-cat.net, 2010)
3
. 

Bentuk dan susunan tulang pada kucing perlu diketahui untuk dapat 

menentukan letak dan susunan tulang yang serupa ketika akan melakukan 

proses rigging dan skinning di 3Ds Max 2011. Dari kerangka kucing yang 

sebenarnya, tidak semua akan dibuat ketika melakukan proses rigging, 

melainkan merupakan bentuk penyederhanaan dari rangka kucing yang 

sebenarnya. Pemberian kerangka yang tepat pada model 3D yang akan 

                                                           
3
www.cute-cat.net, 2010, Cat Anatomy, http://www.cute-cat.net 
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digerakkan sangat menentukan gerakan yang akan dihasilkan ketika nantinya 

proses animating dilakukan. 

 

Sumber: http://maxshouse.com/anatomy-sleleton.htm 

 

1.  calcaneus 

2.  carpals 

3.  caudal   vertebrae 

4.  cervical vertebrae  

5.  clavicle 

6.  costal cartilage #5 

7.  femur 

8.  fibula 

9.  humerus 

10. hyoid apparatus 

11. ilium 

12. ischium 

13. lumbar vertebrae 

14. metacarpals 

15. metatarsals 

16. olecranon 

17. phalanges 

18. pisiform bone 

19. pubis 

20. radius 

21. sacrum  

22. scapula 

23. sternebra No. 2 

24. tarsals 

25. thoracic vertebrae 

26. tibia 

27. ulna 

28. xiphoid process

2.4. Teknik Pencahayaan Noir dalam Genre Thriller 

Thrillers adalah genre literatur, film, dan program televisi yang menggunakan 

ketegangan dan perasaan yang meluap-luap sebagai elemen utama. Salah satu 

Gambar 2.3. Cat Skeleton 
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subgenre dalam thriller adalah psychological thriller. Unsur-unsur yang umum 

ada dalam psychological thriller adalah permainan pikiran, psikologis, 

pengintaian, pengurungan (deathtraps), kepribadian yang menyimpang, dan 

obsesi. 

Untuk membuat sebuah adegan yang dapat menciptakan unsur ketegangan 

dalam film bergenre thriller, umumnya digunakan teknik pencahayaan Noir. Noir 

merupakan teknik pencahayaan yang menekankan pada low-key lighting dan 

unbalanced composition. 

 

 
(sumber: http://juansilva.cgsociety.org/gallery/647949) 

Teknik low-key lighting pada Noir dikaitkan dengan pencahayaan terang 

gelap yang kontras; penempatan cahaya yang menyilaukan (hard light) dan pola 

bayangan yang dramatis (gaya ini dikenal sebagai: chiaroscuro) (Nulph, 2008)
4
. 

                                                           

4
Robert Nulph, 2008, Creative Detective Style Films with Film Noir Lighting Videomaker, 

http://www.videomaker.com/article/13548/ 

Gambar 2.4. Contoh teknik pencahayaan Noir 
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Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan software 3Ds Max 2011 

untuk mengaplikasikan pencahayaan Noir tersebut ke dalam visual efek dan 

animasi yang telah dibuat. Hasil akhir dari pencahayaan yang telah diberikan 

kemudian akan di-render menggunakan Mental Ray renderer untuk mendapatkan 

kesan realistik yang dibutuhkan pada visual efek dan animasi yang telah dibuat. 

2.4.1. Pencahayaan pada Computer Generated (CG) 

3Ds Max menyediakan dua pilhan kategori pencahayaan (lighting). Untuk 

membuat sumber cahaya pada 3Ds Max, klik tombol Lights yang ada pada tab 

Create di 3Ds Max dan akan terlihat dua pilihan mode cahaya: Standard dan 

Photometric. Standard digunakan sebagai pilihan default untuk lighting 

hingga versi 3Ds Max 2009 dan merupakan pilihan pencahayaan yang paling 

banyak digunakan, tetapi mulai tersingkir pada saat pilihan default scanline 

renderer mulai beralih ke Mental Ray renderer (Brooker, 2008)
5
. 

 Namun, menurut Darren Brooker (2008), bukan berarti standard 

lights tidak bisa digunakan pada saat Mental Ray renderer digunakan. 

Standard lights memiliki banyak tipe lights yang dapat digunakan untuk 

mensimulasikan pencahayaan mulai dari sinar matahari hingga cahaya dari 

lampu meja. Warna cahaya, intensitas, dan jarak cahaya dapat diatur sesuai 

yang diinginkan. Standard lights juga lebih cepat di-render dibandingkan 

dengan photometric lights, dimana hal ini juga sering menjadi pertimbangan 

oleh sebagian besar 3D artists dengan jadwal yang padat. 

                                                           
5
Darren Brooker, 2008, Essential CG Lighting Techniques with 3Ds Max Third Edition, USA, 

Focal Press, p.30-40 
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Beberapa tipe cahaya yang ada pada standard lighting adalah: omni 

light, spot light, direct light, skylight, area light, ambient light, sunlight, dan 

daylight. Dalam satu scene, dapat diaplikasikan lebih dari satu tipe lights 

untuk membangun emosi pada ruangan. Penggunaan lebih dari satu obyek 

cahaya dalam satu tipe light pun dimungkinkan, misalnya dalam satu scene 

dapat terdapat dua omni lights, satu spot lights, dan satu direct lights dengan 

intensitas dan warna cahaya yang berbeda-beda apabila dibutuhkan; biasanya 

dengan satu light yang berperan sebagai key light atau sumber cahaya utama 

yang berpengaruh paling besar dalam scene tersebut. 

Photometric lights, di lain pihak, memiliki fleksibilitas yang lebih 

kecil. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu keuntungan dari photometric 

lights. Tidak seperti standard lights, photometric lights didasarkan pada 

pencahayaan yang ada pada dunia nyata dan dibangun dengan parameter 

energi cahaya, seperti distribusi, intensitas, dan temperatur cahaya. Bahkan, 

analisa cahaya pun dimungkinkan dalam penggunaan photometric lighting. 

Hal inilah yang membuat tertarik para pengguna yang menginginkan hasil 

rendering yang realistik dan akurat. 

Dalam 3Ds Max, ada beberapa tipe distirbusi cahaya yang disediakan 

untuk tipe photometric lights, yaitu Photometric Web File, Spotlight, Uniform 

Hemispherical, dan Uniform Spherical. Metode distribusi ini menunjukkan 

bagaimana sebuah cahaya didistribusikan dari sumber cahaya yang ada. 
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2.4.2.  Mental Ray Renderer 

Mental Ray renderer adalah sebuah program render dalam 3Ds Max yang 

dapat mengaplikasikan secara tepat simulasi efek pencahayaan pada obyek, 

yang meliputi ray-traced reflections and refractions, caustics, dan global 

illumination. 

Dibanding default scanline renderer, Mental Ray renderer mampu 

menjawab kebutuhan akan simulasi efek pencahayaan yang kompleks dengan 

memecahkan solusi radiositas. Mental Ray renderer juga memiliki 

kemampuan untuk menggunakan lebih dari satu prosesor dan menarik 

keuntungan dari perubahan incremental untuk hasil render yang lebih efisien 

(Autodesk, 2010)
6
. 

Tidak seperti default 3Ds Max renderer yaitu scanline, dimana proses 

rendering dilakukan dari bagian atas image ke bawah, Mental Ray renderer 

melakukan rendering menggunakan blok-blok segi empat yang disebut 

buckets. Urutan buckets tersebut di-render dapat berubah-ubah, tergantung 

metode yang dipilih. Secara default, Mental Ray menggunakan metode 

Hilbert, yang memilih bucket selanjutnya untuk di-render berdasarkan nilai 

yang dibutuhkan untuk beralih ke bucket selanjutnya. Hal ini penting untuk 

mencegah munculnya obyek yang sama untuk di-render berulang kali dan 

menghabiskan lebih banyak memory. 

                                                           
6
 Autodesk, 2010, Autodesk 3Ds Max Help – Mental Ray renderer, USA: Autodesk, Inc. 

Pengaplikasian aplikasi digital..., Eunike Indriyani Handoko, FSD UMN, 2012



 

15 
 

Dalam penggunaan Mental Ray renderer, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

1. Parameter Overshoot untuk pencahayaan tidak berlaku ketika 

menggunakan Mental Ray untuk melakukan proses rendering 

bayangan yang berupa shadow-mapped. Untuk menggunakan 

parameter Overshoot, gunakan ray-traced shadows. 

2. Pengecualian pemberian bayangan pada sebuah obyek tidak 

bekerja ketika Mental Ray digunakan untuk me-render bayangan 

yang berupa shadow-mapped. Untuk memberikan pengecualian 

bayangan pada sebuah obyek, gunakan ray-traced shadows. 

Tombol Exlude terletak pada General Parameter rollout yang ada 

pada obyek cahaya. 

3. Pada default scanline renderer, sebuah obyek cahaya bisa diatur 

dengan diberi nilai 0, dengan putih sebagai warna bayangan, dan 

ketebalan bayangannya -1. Dengan pengaturan ini, obyek cahaya 

akan menampilkan bayangan tanpa menyinari obyek pada scene. 

Untuk mendapatkan efek yang sama pada Mental Ray renderer, 

nilai pada obyek cahaya bukan diset menjadi 0, melainkan set 

menjadi nilai yang mendekati 0 (misalnya 0.001) 

4. Mental Ray renderer tidak mengindahkan parameter yang ada pada 

Shadow Map Parameter rollout dan Ray Traced Shadow 

Parameter rollout. 
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5. Mental Ray renderer tidak mendukung penggunaan Advanced 

Lighting Override material dan Morpher material, sedangkan 

untuk Raytrace material, Mental Ray mendukung semua setting 

penggunaan material tersebut kecuali untuk parameter antialiasing. 

2.5.  Match Moving / Motion Tracking 

Match moving atau disebut juga motion tracking adalah sebuah teknik sinematik 

yang memungkinkan penggabungan elemen CG ke dalam live- action movie 

dengan posisi, ukuran, dan pergerakan yang tepat; sesuai dengan obyek yang telah 

disyuting sebelumnya (Dobbert, 2005)
7
. Match moving terutama digunakan untuk 

melacak pergerakan kamera melalui sebuah shot sehingga sebuah pergerakan 

kamera virtual yang serupa dapat diproduksi di dalam program animasi 3D. 

Ketika elemen animasi baru dikomposisikan kembali ke dalam shot live-action 

asli, keduanya akan tampil dalam perspektif yang sempurna dan menyatu. 

Proses match moving dapat dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu tracking dan 

calibration. Langkah pertama adalah tracking, yaitu langkah mengidentifikasikan 

dan melacak fitur. Sebuah fitur adalah titik tertentu pada gambar yang dapat 

dikunci dan diikuti oleh tracking algorithm dalam beberapa frame. Seringkali fitur 

yang dipilih adalah titik, tepi, atau sudut yang terang/ gelap, tergantung pada 

tracking algorithm yang ada.  

Langkah kedua adalah calibration. Langkah ini melibatkan pemecahan 

untuk gerakan 3D. Proses ini mencoba untuk menurunkan gerakan kamera dengan 

                                                           
7
 Tim Dobbert, 2005, Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, CA, Sybex, p. 1. 
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memecahkan kebalikan jalur proyeksi 2D pada frame dan menentukan posisi 

kamera. Semakin sedikit elemen yang ada di dalam satu set, semakin mudah kita 

menentukan parameter yang tepat untuk posisi kamera. 

 Proses match moving juga dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu 2D dan 

3D motion tracking. Compositing programs, seperti Shake, Adobe After Effects, 

dan Discreet Combustion, memiliki kemampuan 2D motion tracking. Fitur ini 

mengartikan images ke dalam ruang dua dimensi (X dan Y) dan terdapat efek 

tambahan seperti motion blur untuk meniadakan kejangalan pada dua image 

berbeda yang digerakkan secara bersamaan. Teknik ini biasanya digunakan ketika 

dua image yang akan disatukan tidak memiliki perubahan pada perspektif kamera 

(Wikipedia, 2012)
8
. 

 Program 3D motion tracking memungkinkan pengaplikasian 

informasi 3D (X, Y, dan Z) dari sebuah fotografi 2D. Beberapa contoh program 

yang memungkinkan pengeditan 3D motion tracking adalah Blender, ACTS, 

Maya Match Mover, The Pixel Farm PF Track, dan Voodoo.  

                                                           
8
 Wikipedia, 2012, Match Moving, http://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving 
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