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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Dalam penulisan ini penulis akan meneliti bagaimana cara membuat algoritma 

animasi prosedural untuk langkah kaki tokoh belalang sembah. Algoritma animasi 

prosedural ini akan dibuat dengan metode kualitatif berdasarkan observasi video 

referensi, perancangan logika langkah kaki serta penyusunan logika tersebut 

menjadi algoritma expression. Algoritma tersebut kemudian akan diaplikasikan 

dalam animasi langkah kaki tokoh bernama Mantis dalam animasi Omen pada 

shot ke 73 dan 74. Omen merupakan animasi pendek tiga dimensi yang 

menceritakan tentang sebuah robot luar negeri bernama Mantis yang dengan niat 

jahat berusaha untuk mengambil sumber energinya, yaitu batu uranium. Dengan 

dikawal oleh dua buah robot lokal bernama Ryfi, Mantis menghampiri Rumah 

ketua adat di Papua untuk merebut batu uranium yang berada dibawah patung 

sakral rumah tersebut secara diam-diam. 

3.1.1. Sinopsis 

Omen menceritakan tentang seorang kepala suku Asmat bernama Mansar yang 

didatangi oleh tiga buah robot. Sudah lama Mansar mengenal dua robot yang 

bernama Ryfi namun robot yang ketiga adalah tamu baru bagi Mansar. Robot baru 

tersebut disambut baik oleh Mansar, namun perilaku Mantis menunjukkan 

keanehan. Pada malam hari Mansar mendapati Mantis berusaha untuk merusak 
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patung berharga milik Mansar, hingga terjadi pertikaian dan terlihat motif Mantis 

yang sebenarnya. Mantis menginginkan batu uranium yang terdapat dibawah 

patung tersebut. Semuanya berakhir dengan baik karena Ryfi berhasil menolong 

Mansar dan melumpuhkan Mantis. Tanpa ia ketahui, malam berikutnya Ryfi 

kembali datang dalam jumlah banyak dengan bentuk yang berbeda dan dengan 

tujuan mengambil batu uranium tersebut. 

3.1.2. Rancangan Tokoh 

Dalam cerita Omen terdapat 3 tokoh, yaitu Mansar, Ryfi dan Mantis. Yang akan 

penulis bahas dalam perancangan algoritma animasi prosedural ini adalah tokoh 

Mantis. Mantis adalah tokoh robot yang memiliki fisik menyerupai serangga 

belalang sembah. 

 

Gambar 3.1. Ilustrasi Sketsa Awal Mantis dan Model Akhir Mantis 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Mantis memiliki dua buah kaki depan dan empat kaki belakang dengan 

empat segmen di setiap kaki belakangnya. Kaki Mantis memiliki empat segmen 

kaki, berbeda dengan belalang sembah yang pada umumnya memiliki lima buah 
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segmen. Ilustrasi kaki belalang sembah nyata menunjukkan telapak kaki yang 

mendatar, sedangkan kaki Mantis dalam film Omen menancap ke tanah. Dari 

perbandingan kedua ilustrasi diatas terlihat bahwa perancang tokoh mengadakan 

sedikit perubahan dari bentuk serangga nyata, oleh karena itu dilakukan sedikit 

penyesuaian bentuk langkah kaki.  

 

Gambar 3.2. Perbandingan kaki serangga belalang sembah dan tokoh Mantis 

(sumber: Principles of Insect Morphology, 1982 (kiri); dokumentasi pribadi (kanan)) 

Perancang tokoh Mantis menentukan bahwa dalam animasi Omen 

perancangan cara berjalan tokoh mekanik belalang sembah tidak menggunakan 

keenam kakinya untuk berjalan. Mantis akan berjalan dengan empat kaki 

belakangnya tanpa kaki depan. Tokoh dalam animasi tersebut akan berjalan 

dengan empat kaki, maka penulis akan menyesuaikan pergerakan enam kaki 

dengan pergerakan kaki menyerupai keadaan bila kaki tengah belalang sembah 

diamputasi. 

3.1.3. Posisi Penulis 

Pada laporan ini, posisi penulis adalah sebagai perancang rig untuk tokoh Mantis 

pada animasi berjudul Omen. Penulis juga berperan merancang algoritma animasi 

prosedural untuk pergerakan langkah kaki robot serangga bernama Mantis. 
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3.2. Hubungan Antarteori 

 Dalam menyusun algoritma animasi prosedural ini, penulis terlebih dahulu 

menggambarkan hubungan antarteori dalam bentuk skematika sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3. Hubungan Antarteori 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.3. Skematika Pengerjaan 

Proses perancangan algoritma animasi prosedural akan diuraikan dalam skematika 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.4. Skematika Perancangan 

 (sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.4. Tahapan Kerja 

Setelah merangkai skematika perancangan, penulis akan menjabarkan skematika 

tersebut menjadi tahap-tahap sebagai berikut: 

1.  Analisa kaki belalang sembah. 

2.  Analisa storyboard. 

3.  Analisa kebutuhan animasi prosedural. 

4.  Riset dan referensi animasi prosedural. 

5.  Pemecahan logika animasi prosedural. 

6.  Proses pengubahan logika menjadi algoritma animasi prosedural. 

7.  Uji coba algoritma animasi prosedural. 

8.  Bake simulation serta penyesuaian animasi oleh animator. 

3.5. Acuan  

Dalam menyusun algoritma animasi prosedural ini, penulis mengacu pada 

perancangan animasi prosedural yang telah dibuat oleh Beau Janzen, dimana ia 

merancang animasi prosedural pergerakan kaki semut. Penulis juga mengacu pada 

referensi milik Fabio Muzzarela yang memperlihatkan animasi prosedural dengan 

jumlah kontrol yang sedikit, hanya menampilkan satu pengontrol utama untuk 

makhluk laba-laba. Penulis juga mengacu pada video referensi serangga belalang 

sembah nyata  milik Hkarsuk dan Tyler Danielson yang memperlihatkan gerak 

melangkah serangga belalang sembah. 
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3.6. Hasil Observasi 

3.6.1. Acuan Video Referensi Pertama 

Setelah mengamati video referensi belalang sembah milik hkarsuk dalam berjudul 

“Mantis Walk”, penulis mengamati bahwa siku kaki belalang sembah hampir 

menghadap atas di setiap waktu serta cara berjalannya menggunakan enam kaki 

sesuai yang dinyatakan oleh Wigglesworth dan Vincent (1982). Terlihat dari 

gambar 1 sampai gambar 3 bahwa belalang sembah melakukan langkah diawali 

dengan L1 R2 dan L3, kemudian dilanjutkan dengan langkah R1 L2 dan R3 pada 

gambar 3 sampai gambar 5. Walau bergerak lambat, namun pola berjalan belalang 

sembah tidak mengikuti pola berjalan lambat, melainkan menggunakan pola 

berjalan cepat. Belalang sembah ini menggunakan pola berjalan cepat namun kaki 

tidak mengangkat secara bersama-sama, setiap kaki memiliki sedikit perbedaan 

waktu angkat kaki. 
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Gambar 3.5. Tahap Langkah Kaki Belalang Sembah Referensi Pertama 

 (Mantis Walk, 2008) 
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3.6.2. Acuan Video Referensi Kedua 

Setelah mengamati video referensi belalang sembah milik Tyler Danielson dalam 

berjudul “Praying Mantis Running Away in Slow Motion”, penulis mengamati 

bahwa cara berjalannya juga sesuai dengan pernyataan Chapman (1998). Terlihat 

bahwa belalang sembah melakukan langkah dengan mengangkat tiga kaki secara 

bersamaan dalam keadaan berlari. Dalam gambar dibawah, penulis membuat 

sedikit perubahan visual untuk memudahkan observasi. Yaitu menghapus 

bayangan pada bagian bawah badan belalang sembah. 
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Gambar 3.6. Tahap Langkah Kaki Belalang Sembah Referensi Kedua 

 (Praying Mantis Running Away in Slow Motion, 2009) 
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3.6.3. Acuan Animasi Prosedural dari Referensi Pertama 

Dalam referensi pertama yaitu video “Creating Procedural Animation for an 

Insect in Maya”, penulis menemukan adanya kesamaan animasi prosedural milik 

Beau Janzen dan animasi prosedural yang akan dirancang. Animasi prosedural 

yang diciptakan Beau Janzen memiliki kelemahan yaitu telapak kaki yang 

berpijak mengalami pergeseran pada saat badan melakukan rotasi, sehingga 

menghilangkan ilusi kaki yang berpijak. Menurut hasil observasi penulis, Animasi 

prosedural milik Beau Janzen baik digunakan untuk tokoh skala kecil karena 

animasinya tidak harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan pergerakan kaki 

semut sangat cepat sehingga kesalahan kecil tidak terlalu terlihat. Dalam animasi 

prosedural milik Beau Janzen, terlihat adanya kesamaan dengan ritme langkah 

kaki yang telah dinyatakan oleh Wigglesworth dan Vincent (1982) bahwa 

belalang sembah berjalan menggunakan keenam kakinya dengan cara berjalan 

secara menyilang. Penulis merasa bahwa teknik tersebut dapat diterapkan dengan 

bentuk lain dalam perancangan animasi prosedural untuk belalang sembah. 

 

Gambar 3.7. Karya Animasi Prosedural Beau Janzen 

(Creating Procedural Animation for an Insect in Maya, 2015) 
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3.6.4. Acuan Animasi Prosedural dari Referensi Kedua 

Animasi prosedural yang kedua adalah animasi prosedural karya Fabio Mussarela 

dalam videonya “3d Studio - maxScript Spider Rig Beta – FabioMussaRLZ”.   

Animasi prosedural miliknya ini memiliki tampilan yang sederhana dan 

pengerjaan animasi yang mudah, dilihat dari jumlah pengontrol yang sedikit dan 

tampilan kaki yang disembunyikan saat pengerjaan animasi prosedural. Dapat 

dilihat dari videonya bahwa ia menggunakan proses yang menyerupai proses bake 

simulation, sehingga kerja perhitungan komputer semakin ringan dan hasil dapat 

dilihat secara langsung.  

 

Gambar 3.8.  Karya Laba-Laba Fabio Mussarela 

(3d Studio - maxScript Spider Rig Beta – FabioMussaRLZ, 2008) 
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3.6.5. Analisa Storyboard 

Tokoh Mantis dengan bentuk yang kedua hanya hadir dalam shot 56-74. Setelah 

mengamati shot-shot tersebut, dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut: 

 Mantis yang mengalami perubahan hanya berjalan di daerah belakang 

rumah Mansar, tempat yang rata dan tidak banyak bergelombang serta ketinggian 

tanah hanya berpengaruh sedikit bahkan tidak ada. Oleh karena itu penulis akan 

merancang animasi prosedural untuk tanah yang rata. 

 

Gambar 3.9. Rancangan Environment  

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 Dalam shot 73, ada aksi dimana Ryfi sedang melewati celah kaki Mantis. 

Untuk memulai proses pembuatan animasi Ryfi, maka diperlukan kaki Mantis 

yang sudah selesai terlebih dahulu serta animasi yang dapat dilihat langsung di 

dalam viewport Maya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa ada 

kebutuhan untuk membuat animasi kaki yang matang. Penulis melihat adanya 
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kebutuhan untuk melakukan proses bake simulation agar pengerjaan animasi lebih 

efisien, tanpa ada perhitungan ulang untuk setiap langkah kaki. Dalam shot 

tersebut Mantis akan melakukan balik kanan, oleh sebab itu penulis juga akan 

merancang algoritma animasi prosedural pergerakan kaki yang memperhitungkan 

rotasi perut. 

 

Gambar 3.10. Storyboard Shot 73 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 Dalam shot 74, ada aksi dimana Mantis berjalan dan mengejar Ryfi yang 

menghindar ke arah tebing.  

 

Gambar 3.11. Storyboard Shot 74 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Dalam shot ini Mantis berjalan dengan kecepatan yang berbeda, oleh karena itu 

penulis melihat adanya kebutuhan untuk membuat algoritma animasi prosedural 

langkah kaki mantis yang memperhitungkan perbedaan kecepatan berjalan. 
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3.6.6. Pemecahan Tahap Langkah Kaki Serangga 

Untuk mempermudah pemahaman tahap-tahap langkah kaki, penulis akan 

membagi langkah kaki dalam 4 tahap yaitu: 

 

Gambar 3.12. Ilustrasi Tahap Langkah Kaki 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

1. Kaki  berada di titik awal dan mulai mengangkat dan maju menuju titik 

tujuan. 

2. Di tengah perjalanan, kaki mulai bergerak turun ketanah kembali. 

3. Kaki menapak di titik tujuan. 

4. Kaki menunggu pergantian pergerakan kaki yang lain. 

Setelah membagi logika kaki dalam 4 tahap, jumlah kaki ditambahkan 

menjadi empat untuk menyesuaikan keadaan kaki dengan konsep tokoh. 

Berdasarkan teori bab 2 yang ditulis oleh Wigglesworth dan Vincent (1982) 
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tentang cara melangkah serangga, serangga belalang sembah bergerak dengan 

ritme khusus dimana kaki akan mulai melangkah bergantian secara menyilang. 

Penulis tidak akan menggunakan pola pergerakan langkah kaki belalang sembah 

pada pergerakan lambat, karena penulis tidak menemukan pola pergerakan untuk 

melakukan transisi kedua jenis pergerakan langkah kaki. 

 

Gambar 3.13. Penamaan kaki Mantis 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Dengan penamaan sederhana untuk kaki Mantis seperti diatas, penulis 

akan melakukan perancangan ritme langkah kaki Mantis dengan mengikuti ritme 

sebagai berikut: 

1. R1 dan L2 (fase 1): kaki mulai melangkah. 

      L1 dan R2 (fase 3): kaki berada pada titik tujuan. 

 
Gambar 3.14. Tahap Langkah Kaki pertama 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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2. R1 dan L2 (fase 2): kaki Mencapai titik paling tinggi, dan bergerak turun  

           kebawah. Kaki sudah maju setengah langkah. 

      L1 dan R2 (fase 4): kaki menunggu pergantian giliran. 

 
Gambar 3.15. Tahap Langkah Kaki Kedua 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

3. R1 dan L2 (fase 3): kaki berada pada titik tujuan. 

      L1 dan R2 (fase 1): kaki mulai melangkah. 

 
Gambar 3.16. Tahap Langkah Kaki Ketiga 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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4. R1 dan L2 (fase 4): kaki menunggu giliran. 

L1 dan R2 (fase 2): kaki Mencapai titik paling tinggi, dan bergerak turun  

          kebawah. Kaki sudah maju setengah langkah. 

 

Gambar 3.17. Tahap Langkah Kaki Keempat 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

5. R1 dan L2 (fase 1): kaki mulai melangkah. 

      L1 dan R2 (fase 3): kaki berada pada titik tujuan. 

 
Gambar 3.18. Tahap Langkah Kaki Kelima 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Kemudian Mantis melanjutkan pengulangan langkah kaki. Penulis 

menyederhanakan pergerakan langkah kaki dalam fase-fase untuk mempermudah 

penulisan logika algoritma animasi prosedural langkah kaki Mantis. 
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3.7. Expression 

 

Gambar 2.19. Menu Expression Editor 

(Autodesk Maya 2017: A Comprehensive Guide, 2016)  

Expression editor terdapat pada menu Windows > Animation Editors > 

Expression Editor. Untuk membuat expression, tulis nama expression tersebut 

pada nomor 1 kemudian klik new expression pada nomor 2. Seleksi akan 

ditampilkan pada kotak nomor 4. Umumnya Autodesk Maya akan menampilkan 

expression berdasarkan objek. Namun terdapat menu pada kotak nomor 3 untuk 

mengganti tampilan seleksi dari seleksi berdasarkan objek menjadi seleksi 

berdasarkan nama expression. Algoritma expression dapat ditulis dalam kotak 
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nomor 5, lalu dikonfirmasi pada tombol 6. Tombol 7 digunakan untuk membuang 

expression, sedangkan tombol 8 digunakan untuk mengembalikan algoritma 

expression menjadi algoritma yang sudah dikonfirmasi. Tombol 9 digunakan 

untuk membersihkan isi algoritma pada sebuah expression. 

3.8. Penyusunan Algoritma 

Dalam menyusun algoritma animasi prosedural ini, penulis akan melakukan uji 

coba dengan tahapan kerja sebagai berikut: 

1.  Perhitungan fase. 

2.  Perhitungan langkah horizontal kaki. 

3.  Perhitungan langkah vertikal kaki.. 

4.  Pengontrol untuk mengaktifkan atau mematikan perhitungan algoritma. 

Dengan mengikuti tahap-tahap animasi pada referensi 1, penulis mencoba 

membuat animasi prosedural sederhana. Penulis mengamati bahwa Beau Janzen 

menggunakan set driven key untuk membuat langkah kaki. Namun teknik tersebut 

hanya berlaku untuk serangga yang hanya melangkah ke depan sedangkan dalam 

film Omen dibutuhkan tokoh yang dapat berjalan ke segala arah. Oleh karena itu 

untuk mengatasi kekurangan dari set driven key, maka penulis mencoba untuk 

membentuk sistem animasi prosedural dengan cara yang lain. 
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Dalam melakukan proses animasi prosedural, penulis menggunakan kaki Mantis 

yang sudah diberi kerangka. Kerangka digunakan karena kaki serangga 

merupakan pergerakan makhluk hidup dan sesuai dengan fungki kerangka dengan 

bones dan joints. Perancangan kaki ini juga menggunakan sistem kinematics IK, 

karena IK adalah sistem yang baik untuk pergerakan langkah kaki karena IK 

memudahkan kontrol telapak kaki agar dapat berpijak dan tidak bergeser 

(Derakhshani, 2015). Teknik tersebut menutupi kekurangan yang dimiliki animasi 

prosedural milik Beau Janzen. Hal yang menjadi topik utama penulisan ini adalah 

fungsi expressions, karena fungsi expressions adalah teknik yang ideal untuk 

pergerakan ritmis (Autodesk Knowledge Network, 2014, “Animation 

Expressions”). Pada awal uji coba, penulis akan menggunakan satu kaki untuk 

mempermudah tampilan dalam uji coba. 

  

Gambar 3.20. Mantis dengan Bone dan IK 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.8.1. Perhitungan Fase 

Hal yang menjadi pembahasan pertama dalam pergerakan kaki adalah pemecahan 

fase langkah kaki serangga. Setelah menganalisa fase langkah kaki, penulis akan 

menggunakan fase sebagai acuan dalam pergerakan animasi prosedural.  

Uji coba perhitungan fase diawali dengan menggunakan metode animasi 

keyframe yang kemudian dibuat pengulangan pada graph editor untuk membuat 

animasi repetitif. Setelah menggunakan animasi repetitif, penulis mencoba untuk 

menghitung nilai fase menggunakan metode lain yaitu berdasarkan kecepatan 

perut. Perhitungan jarak tempuh oleh pengontrol perut (CTRL_pinggang) dimulai 

dengan menghitung kecepatan pengontrol perut dengan menggunakan 

perhitungan getattr. 

float $lastPosX = `getAttr -t (frame-1) 

CTRL_pinggang.tx`; 

float $lastPosY = `getAttr -t (frame-1) 

CTRL_pinggang.ty`; 

float $lastPosZ = `getAttr -t (frame-1) 

CTRL_pinggang.tz`; 

Expression getAttr tersebut menentukan nilai dari sebuah atribut di frame 

sebelumnya, kemudian besarnya jarak ditentukan oleh selisih dari posisi saat ini 

dengan posisi pada frame sebelumnya. Besarnya selisih posisi dapat ditulis 

sebagai berikut: 

CTRL_pinggang.speed = abs (mag 

(<<(CTRL_pinggang.translateX - $lastPosX), 

(CTRL_pinggang.translateY - 

$lastPosY),(CTRL_pinggang.translateZ –  

$lastPosZ)>>)); 
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Fungsi mag tersebut menentukan nilai jarak dari dimensi ruang dimana 

maya akan menghitung besarnya jarak antara 2 titik secara 3 dimensi atau vector. 

Teknik ini digunakan sehingga jarak antara posisi frame sebelumnya dengan 

posisi saat ini dapat dihitung. Hasil mag dalam ilustrasi dibawah ditunjukkan oleh 

panah berwarna hijau. 

 

Gambar 3.21. Hasil Akhir dari Fungsi Mag 

(sumber: http://mathinsight.org/media/applet/image/large/vector_3d_coordinates.png) 

Lalu yang kedua adalah fungsi abs atau absolute, dimana fungsi ini akan 

mengubah nilai yang negatif menjadi nilai positif. 

Untuk perhitungan kecepatan, dilakukan penyesuaian yang serupa untuk 

menghasilkan nilai yang sesuai untuk sistem fase. Penulis membagi hasil dengan 

3.5 untuk mencapai hasil yang sesuai dan tidak terlalu besar. 

$lastspeed = CTRL_pinggang.speed / 3.5; 

 Kemudian penulis memasukkan data tersebut dalam perhitungan fase, 

dimana fase adalah akumulasi dari kecepatan kontrol utama. 

CTRL_masterMantisBesar.Phase = `getAttr -t  

(frame-1) CTRL_masterMantisBesar.Phase` +  

$lastspeed; 
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Dalam uji coba selanjutnya penulis mencoba untuk menambahkan 

perhitungan rotasi perut karena dalam logika fase hingga saat ini memiliki 

kelemahan. Perhitungan fase pada saat ini terbatas pada pergerakan perut, namun 

bila perut hanya melakukan rotasi maka posisi kaki tidak akan mengalami 

penyesuaian dengan rotasi tubuh. Ditambah dengan kebutuhan pada shot 73, 

Penulis merasa adanya kebutuhan untuk memperhitungkan rotasi tubuh agar kaki 

dapat menyesuaikan saat tubuh Mantis berputar di satu titik maka kaki dapat 

menyesuaikan. Penulis menggunakan teknik yang serupa dengan perhitungan 

kecepatan, yaitu dengan menghitung selisih dari rotasi perut, ditambah dengan 

sedikit penyesuaian untuk sistem fase. Penulis menyesuaikan nilai rotasi dengan 

berbagai penyesuaian nilai. 

float $rotdelay = (CTRL_pinggang.rotateY - 

`getAttr -t (frame-3) 

CTRL_pinggang.rotateY`) / 100; 

float $rot = abs($rotdelay) - CTRL_pinggang.speed 

/ 10; 

float $rotphase = clamp (0, 100, $rot); 

dalam algoritma $rotdelay penulis menggunakan algoritma yang 

menyerupai perhitungan kecepatan. Penulis hanya menggunakan rotasi Y karena 

rotasi Y adalah pusat rotasi untuk arah pandang kiri dan kanan Mantis, sedangkan 

rotasi yang lain tidak mempengaruhi posisi kaki. Penulis membatasi penggunaan 

rotasi karena kebutuhan animasi prosedural Mantis hanyalah kemampuan berjalan 

pada bidang datar. Penulis menggunakan pengurangan nilai rotasi dengan nilai 

fase perpindahan posisi untuk menyesuaikan kebutuhan antara rotasi tersebut 
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dengan fase yang sudah dimiliki saat perut berpindah posisi agar kedua 

penambahan fase tersebut tidak saling menambahkan.  

Penulis membuat sebuah atribut yang akan memberi nilai tambah 

berdasarkan waktu pada saat perut tidak bergerak serta akan kian berkurang bila 

perut akan melakukan pergerakan. Bila perut melakukan pergerakan maka nilai 

tambahan ini akan berkurang dan habis pada kecepatan tertentu. Atribut ini 

dibentuk menggunakan set driven key kemudian ditambahkan pada perhitungan 

fase akhir, sehingga mendapatkan fase yang terus berjalan dan menghindari ujung 

kaki yang melayang di udara bila fase berhenti tanpa ada pergerakan posisi atau 

rotasi. 

 

Gambar 3.22. Grafik Nilai Atribut Idle Phase Terhadap Atribut Speed 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Pada uji coba awal penulis menggunakan batas fase antara nol sampai dua 

untuk mempermudah uji coba. Fase akan diulang secara repetitif dengan logika 

bahwa bila nilai fase sudah lebih dari dua maka fase akan kembali ke nilai nol. 

if ($phase > 2) {$phase = 0;} 
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Kemudian penulis menambahkan fase menjadi nol sampai empat, dengan 

tambahan jeda untuk langkah kaki yang lain. Bila fase sudah mencapai nilai 

empat, penulis melakukan pengaturan ulang agar fase kembali pada nilai nol, dan 

repetisi dapat terjadi. 

if ($phase > 4) {CTRL_masterMantisBesar.Phase = 0;  

$phase = 0;} 

Pasangan kaki yang kedua akan memulai animasi diawali dengan nilai fase 

berjumlah dua agar kaki dapat melangkah secara bergantian. 

Tabel 3.1. Nilai Fase Pergerakan Kaki 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

   

 Penulis mengalami kendala saat mengaplikasikan logika algoritma diatas, 

karena expression akan melakukan evaluasi pada setiap frame, bukan setiap 

waktu. Saat expression melakukan evaluasi yang terjadi adalah nilai sebagai 

berikut: 

Fase 

kaki kiri 

depan 

dan 

kanan 

belakang 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4/0 

 

1 

 

2 

 

3 

Fase 

kaki 

kanan 

depan 

dan kiri 

belakang 

 

2 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

0 

 

1 
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Tabel 3.2. Fase Pergerakan Kaki sebelum penyesuaian 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

Fase 1 0 1.5 2.3 3.5 0 

Fase 2 2 3.5 0 1.2 2.5 

 

Bila dievaluasi tiap frame maka penulis akan mendapatkan jeda antara 

pasangan kaki pertama dengan pasangan kaki kedua yang berbeda, bahkan dalam 

kasus yang ekstrim penulis mendapat hasil seluruh kaki mengangkat secara 

bersamaan. Penulis berencana untuk mendapatkan jeda fase senilai 2, namun hasil 

perhitungan dengan menggunakan algoritma awal maka algoritma tersebut akan 

menghilangkan nilai lebih yang dimiliki saat fase terhitung.  

Tabel 3.3. Fase Pergerakan Kaki sebelum penyesuaian 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

 

Oleh karena itu penulis mengatasi permasalahan tersebut dengan menulis 

ekspresi baru sebagai berikut: 

if ($phase > 4){CTRL_masterMantisBesar.Phase2 =  

$phase-4;} 

 Dengan logika yang baru, bila fase mempunyai nilai lebih dari 4 maka 

nilai lebihnya akan diperhitungkan di nilai fase yang berikutnya. Contohnya bila 
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setelah dievaluasi nilai fase adalah 4.5, maka nilai fase yang baru adalah 0.5, 

bukan 0. Bila disamakan dengan tabel sebelumnya maka nilainya akan menjadi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Penyesuaian Fase Pergerakan Kaki 

Fase 1 0 1.5 2.3 3.5 0.5 

Fase 2 2 3.5 0.3 1.5 2.5 

 

Hasil yang didapatkan sudah mencapai keinginan penulis. Jeda antara 

kedua fase bernilai dua dan hasil visual animasi proseduralnya sudah lebih baik. 

Kaki dapat berganti giliran untuk melangkah secara tepat.  

Untuk mengurangi kerusakan animasi prosedural, penulis melakukan 

pengaturan ulang pada frame awal atau frame pertama. Frame pertama diatur agar 

nilai fase menjadi nol pada pasangan kaki kiri depan dan kanan belakang, serta 

fase menjadi dua pada pasangan kaki kanan depan dan kiri belakang. Dengan 

demikian fase akan tetap teratur dan langkah kaki dapat terjadi secara bergantian. 

Pada akhirnya penulis menyatukan nilai fase dengan algoritma sebagai berikut: 

if(frame == 1) 

{$phase = 0;} 

else{ 

$phase = `getAttr -t (frame-1) 

CTRL_masterMantisBesar.Phase` + $lastspeed + 

CTRL_masterMantisBesar.idlephase + 

CTRL_masterMantisBesar.rotphase; 

CTRL_masterMantisBesar.Phase = $phase;} 

if ($phase > 4){CTRL_masterMantisBesar.Phase 

= $phase - 4; $phase =  

CTRL_masterMantisBesar.Phase;} 
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Pasangan kaki yang kedua menggunakan algoritma yang sama, dengan 

sedikit perubahan yaitu pada frame awal nilai dari fasenya adalah dua. 

if(frame == 1) 

{$phase = 2;} 

3.8.2. Perhitungan Langkah Horizontal Kaki 

Untuk langkah maju kaki penulis akan membuat algoritma berdasarkan pose kaki 

natural terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan langkah kaki. 

Penulis menggunakan tiga locator tambahan untuk memudahkan tampilan hasil 

algoritma, diilustrasikan dengan gambar A, B dan C. 

 

 

Gambar 3.23. Simbol tiga locator dan posisi netral Mantis 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Penulis memulai dengan kaki yang netral tanpa ada langkah kaki. Dalam 

posisi ini, penulis meletakkan tiga buah locator yaitu A, B dan C dimana B akan 

mengikuti pergerakan perut. X1 adalah posisi perut Mantis. 

       

Gambar 3.24. Ilustrasi fase ketiga 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Setelah itu Mantis akan mengalami fase 1 terlebih dahulu dimana 

pergerakan perut dimulai sementara kaki masih menapak di tanah karena belum 

ada perpindahan posisi perut. Karena kaki masih menapak di tanah maka kaki 

akan diam menunggu hingga mencapai fase 4, yaitu fase menunggu pasangan kaki 

yang lain bergerak. Saat menunggu, perut akan mengalami perubahan posisi.  

 

Gambar 3.25. Ilustrasi Fase Keempat 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Locator A dan C tidak mengalami perubahan posisi, sementara locator B 

akan terus mengikuti pergerakan perut. Pada saat ini perut telah berpindah posisi 

dari posisi pertama menuju posisi saat ini, yaitu X1. X2 adalah posisi X1 pada 6 

frame sebelumnya. Setelah fase empat berakhir maka fase satu dimulai.  

            

Gambar 3.26. Ilustrasi Fase Pertama 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

Pada saat fase satu dimulai, posisi locator C akan berubah menjadi posisi 

locator B ditambah dengan perbedaan posisi antara X2 dengan X1 (ditandai 

dengan garis merah). Pada saat ini locator C akan menjadi titik akhir langkah 

kaki, yaitu posisi fase tiga. Namun Saat menjalankan algoritma tersebut, penulis 

mengamati adanya gerakan kecil yang tidak natural bila locator C terlalu dekat 

dengan locator A. Oleh sebab itu penulis membuat algoritma tambahan, yaitu 

apabila jarak antara locator A dengan locator C terlalu dekat, maka C tidak akan 

berpindah tempat dan kaki tidak akan mengangkat.  

Algoritma perubahan posisi locator C dapat dirancang sebagai berikut: 

if ($phase > 4){ 

CTRL_masterMantisBesar.Phase2 = $phase - 4; 

$phase = CTRL_masterMantisBesar.Phase2; 

if( 
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abs(mag(<<CTRL_ujungKakiProcedural1.tx - 

loc_target1.tx, 0, CTRL_ujungKakiProcedural1.tz - 

loc_target1.tz>>)) < 2){ 

loc_target1diam.translateX = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX; 

loc_target1diam.translateY = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateY; 

loc_target1diam.translateZ = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ;} 

else{ 

loc_target1diam.translateX = 

loc_target1.translateX + (CTRL_pinggang.translateX 

- loc_perutDelay.translateX); 

loc_target1diam.translateY = 

loc_target1.translateY + (CTRL_pinggang.translateY 

- loc_perutDelay.translateY); 

loc_target1diam.translateZ = 

loc_target1.translateZ + 

(CTRL_pinggang.translateZ –  

loc_perutDelay.translateZ); }} 

Atau secara sederhana dalam ditulis seperti berikut: 

Keterangan: 

Locator A: CTRL_ujungkakiProcedural 

Locator B: loc_target 

Locator C: Loc_targetdiam 

if ($phase > 4){ 

CTRL_masterMantisBesar.Phase2 = $phase - 4; 

$phase = CTRL_masterMantisBesar.Phase2; 

if( 

abs(mag(<<A.translateX - B.translateX, 0, 

A.translateZ - B.translateZ>>)) < 2){ 

C.translateX = A.translateX; 

C.translateY = A.translateY; 

C.translateZ = A.translateZ;} 

else{ 

C.translateX = B.translateX + (X1.translateX – 

X2.translateX); 

C.translateY = B.translateY + (X1.translateY – 

X2.translateY); 

C.translateZ = B.translateZ + (X1.translateZ –  

X2.translateZ);}} 
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Posisi horizontal kaki akan diatur berbeda dengan fase, karena penulis 

masih mengalami kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara fase diam 

dengan fase berjalan. Posisi horizontal kaki akan dibuat dengan menggunakan 

perhitungan expressions dengan menambahkan variabel multiplier. Variabel 

multiplier sengaja dibuat oleh penulis agar penulis dapat menentukan kecepatan 

pergerakan kaki dengan mudah, serta mengatasi perbedaan kecepatan fase antara 

berjalan dengan berotasi di tempat yang sama. 

$xlocation = << loc_target2diam.translateX, 

loc_target2diam.translateY, 

loc_target2diam.translateZ >>; 

$locationold = <<loc_old2.translateX, 

loc_old2.translateY, loc_old2.translateZ>>; 

$locationnow = 

<<CTRL_ujungKakiProcedural2.translateX, 0, 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateZ >>; 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateX = 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateX + 

($xlocation.x - $locationold.x) * $multiplier; 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateZ = 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateZ + 

($xlocation.z - $locationold.z) * $multiplier; 

Dalam penulisan algoritma diatas, penulis menghitung posisi kaki pada 

saat ini dengan cara menambahkan posisi kaki pada frame sebelumnya dengan 

selisih dari posisi fase tiga dengan posisi kaki pada fase satu. Penulis mencapai 

nilai yang seimbang untuk mencapai langkah kaki yang cukup natural dengan 

penyesuaian sebagai berikut: 

CTRL_masterMantisBesar.Multiplier = 

0.2 + CTRL_pinggang.speed / 25; 

Setelah penulis melakukan uji coba dengan menggunakan multiplier, 

penulis mengamati masih adanya kesulitan dalam menyesuaikan pergerakan 
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dengan fase. Oleh karena itu penulis kembali mengutamakan penggunaan fase 

dengan maksimal. Pada awal perancangan, penulis mendapati bahwa penggunaan 

multiplier dapat menyesuaikan dengan fase yang dapat berhenti saat tidak ada 

pergerakan, namun dengan adanya perhitungan fase pada waktu diam maka 

penulis mengubah kembali perhitungan langkah horizontal dengan menggunakan 

fase sebagai acuan. Perhitungan dengan fase dapat diterjemahkan menjadi 

algoritma sebagai berikut: 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX = 

$locationold.x + ($xlocation.x - $locationold.x) * 

(CTRL_masterMantisBesar.Phase2/2); 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ = 

$locationold.z + ($xlocation.z - $locationold.z) *  

(CTRL_masterMantisBesar.Phase2/2); 

Pada saat kaki akan mencapai fase tiga, posisi ujung kaki akan mendeteksi 

seberapa dekat posisinya dengan posisi locator C. bila jaraknya sudah cukup 

dekat maka ujung kaki akan berhenti dan locator C, locator A  dan C berpindah 

menuju posisi ujung kaki. penulis memakai algoritma deteksi posisi karena 

expression memiliki kelemahan, yaitu mengevaluasi hanya setiap frame. Bila 

dalam frame tersebut posisi ujung kaki tidak sama persis dengan posisi locator C 

maka expression tersebut tidak akan melakukan algoritma saat posisi ujung kaki 

sama dengan posisi locator C. 

 

Gambar 3.27. Ilustrasi Fase Ketiga 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Pada saat penulis membentuk toleransi jarak, penulis mendapati adanya 

pergerakan yang tidak wajar. Pada uji coba awal, penulis mengubah posisi ujung 

kaki menjadi posisi locator C saat ujung kaki mencapai jarak toleransi kaki. 

Setelah melakukan uji coba didapati pergeseran ujung kaki secara tiba-tiba dan 

tidak natural, oleh sebab itu penulis mengganti logika tersebut menjadi locator A 

dan C berpindah menuju ujung kaki, yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. 

If (abs(mag(<<CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX 

- loc_targetRot1.translateX, 0, 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ - 

loc_targetRot1.translateZ>>)) < (3 - 

CTRL_pinggang.speed)){ 

loc_target1diam.translateX = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX; 

loc_target1diam.translateY = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateY; 

loc_target1diam.translateZ =  

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ; 

 Namun cara toleransi jarak masih belum sempurna. Setelah melakukan uji 

coba kembali, penulis mendapatkan solusi dari permasalahan toleransi jarak. 

Penulis menggunakan variabel baru serta fungsi clamp untuk membatasi 

perhitungan fase yang berlebih. Setelah memakai fungsi tersebut, algoritma 

menjadi lebih akurat serta penulis mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Fungsi 

clamp digunakan sebagai berikut: 

float $phaseclamp1 = 

clamp(0,1,CTRL_masterMantisBesar.Phase2/2); 

if (CTRL_masterMantisBesar.Phase2<4){ 

if ($dist1 > 0){ 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX = 

$locationold1.x + ($xlocation1.x - 

$locationold1.x) * ($phaseclamp1); 
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CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ = 

$locationold1.z + ($xlocation1.z - 

$locationold1.z) * ($phaseclamp1); 

CTRL_ujungKakiProcedural1.kakinaik = abs (($dist1 

- $distxold1) / $distxold1); } 

else{ 

loc_old1.translateX = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX; 

loc_old1.translateZ = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ; 

CTRL_ujungKakiProcedural1.kakinaik = 0;}} 

 Dengan menggunakan fungsi clamp tersebut, tidak ada nilai pengali lebih 

dari 1 yang masuk dalam perhitungan langkah kaki horizontal. Dengan 

menggunakan clamp ini maka penulis mengganti keseluruhan teknik toleransi 

jarak. 

Setelah melakukan berbagai uji coba penulis mendapati posisi B belum 

memberikan hasil yang sempurna untuk proses langkah kaki dikarenakan target 

kaki tidak mengakomodasi perubahan rotasi badan. Oleh karena itu penulis 

menambahkan toleransi perbedaan rotasi pada locator B agar saat melakukan 

rotasi, kaki akan menopang perut secara seimbang. Penambahan toleransi 

perbedaan rotasi akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.28. Ilustrasi Rotasi pada fase 3 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Titik A adalah titik kaki berdiam pada fase 3. Saat mantis sedang 

melakukan rotasi perut, fase akan bertambah hingga kembali pada fase 1. 

 

Gambar 3.29. Ilustrasi Rotasi pada fase 1 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

Pada fase 1, rencana awalnya adalah menggunakan posisi b, yaitu posisi 

netral sebagai acuan untuk menghitung target langkah. Namun penulis 

menambahkan perbedaan rotasi perut sebagai perhitungan target karena mantis 

masih berada dalam keadaan merotasikan perut. Bila target yang digunakan 

adalah B, maka kaki akan terlihat terlambat atau memberikan hasil yang tidak 

baik untuk pengulangan langkah selanjutnya. Penulis menggunakan sebagian dari 

rotasi (A ke B) untuk menghitung rotasi B ke C. untuk melakukan hal tersebut, 

penulis menggunakan sebuah locator (LOC_rotPivot) yang menjadi child dari 

pengontrol perut. Namun untuk rotasi y locator tersebut, penulis akan 

menambahkan fungsi sebagai berikut: 

LOC_rotPivot.rotateY = (CTRL_pinggang.rotateY –  

`getAttr -t (frame-1) CTRL_pinggang.rotateY`)* 10; 
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Penulis menambahkan 4 buah locator (Loc_targetRot) lagi pada masing-

masing ujung kaki posisi netral, kemudian menjadikan locator tersebut child dari 

locator LOC_rotPivot. Dengan demikian didapatkan hasil posisi C. n 

3.8.3. Perhitungan Langkah Vertikal Kaki 

Untuk membuat pergerakan langkah vertikal kaki, proses pertama adalah dengan 

menentukan jarak antara locator A dengan locator C.  

 

Gambar 3.30. Ilustrasi Atribut Kakinaik 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

Setelah menemukan jarak antara locator A dengan locator C, maka 

penulis mulai membuat algoritma yang akan menentukan sudah seberapa jauh 

kaki melangkah. Penulis merancang algoritma tersebut dengan logika sederhana. 

Penulis akan menentukan jarak antara ujung kaki dengan titik awal, yaitu pada 

fase satu. Selanjutnya penulis akan membagi nilai tersebut dengan nilai total jarak 

antara fase satu dengan fase tiga. Dengan demikian penulis mendapatkan nilai dari 

seberapa banyak kaki sudah melangkah, yaitu antara nol sampai dengan satu. 
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Gambar 3.31. Ilustrasi Algoritma Jarak 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

Setelah itu penulis membuat ujung kaki bergerak vertikal dengan 

menggunakan set driven key dan custom attribute bernama kakinaik. Atribut 

kakinaik dibuat untuk memberi nilai vertikal antara fase satu ke fase tiga, dimana 

pada fase satu kakinaik akan memiliki nilai nol dan pada fase tiga kakinaik akan 

memiliki nilai satu. Kemudian setelah mendapat sebuah atribut yang 

mempermudah penentuan fase dua, gerakan kaki naik akan dibuat menggunakan 

atribut kakinaik dengan set driven key. 

 

Gambar 3.32. Ilustrasi set driven key untuk posisi vertikal kaki. 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Teknik set driven key ini memastikan kaki akan naik tepat pada fase 2. 

Teknik set driven key ini masih menghasilkan animasi yang belum baik, namun 

dengan sedikit pengaturan pada graph editor, penulis dapat menghasilkan 

beragam gerakan. Untuk menentukan nilai atribut kakinaik, penulis menerapkan 

algoritma sebagai berikut:  

$xlocation = <<loc_target2diam.translateX, 

loc_target2diam.translateY, 

loc_target2diam.translateZ>>; 

$locationold = <<loc_old2.translateX, 

loc_old2.translateY, loc_old2.translateZ>>; 

$locationnow = 

<<CTRL_ujungKakiProcedural2.translateX, 0, 

CTRL_ujungKakiProcedural2.translateZ>>; 

$dist = abs(mag(<<$locationnow.x - $xlocation.x, 

$locationnow.y - $xlocation.y, $locationnow.z - 

$xlocation.z>>));  

$disttolerance = 

CTRL_masterMantisBesar.disttolerance; 

$distxold = abs(mag(<<$locationold.x - 

$xlocation.x, $locationold.y - $xlocation.y, 

$locationold.z - $xlocation.z>>)); 

CTRL_ujungKakiProcedural2.kakinaik = abs 

(($distxold - $dist - $disttolerance) / ($distxold  

- $disttolerance)); 

Penulis menggunakan $distxold untuk menentukan besar jarak 

keseluruhan, variabel $dist untuk menentukan jarak  ujung kaki saat ini (tanpa 

perbedaan jarak ketinggian) dengan locator C, $distxold untuk menghitung jarak 

antara locator A dengan locator C, serta $disttolerance yaitu toleransi jarak untuk 

nilai deteksi jarak.  
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Gambar 3.33. Ilustrasi Algoritma Jarak Beserta Perhitungannya 

(sumber: dokumentasi pribadi)   

Setelah kembali melakukan beragam uji coba, penulis menemukan alternatif 

untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh toleransi jarak, yaitu 

dengan menggunakan clamp. Fungsi clamp membantu untuk memberi batas 

maksimal langkah kaki, seperti pada algoritma untuk perhitungan langkah 

horizontal kaki. Fungsi clamp memastikan bahwa kaki akan sampai pada titik C 

tanpa ada kelebihan atau kekurangan. Dengan demikian toleransi jarak dapat 

dihilangkan dan diganti dengan algoritma baru sebagai berikut: 

float $phaseclamp1 = 

clamp(0,1,CTRL_masterMantisBesar.Phase2/2); 

if (CTRL_masterMantisBesar.Phase2<4){ 

if ($dist1 > 0){ 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX = 

$locationold1.x + ($xlocation1.x - 

$locationold1.x) * ($phaseclamp1); 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ = 

$locationold1.z + ($xlocation1.z - 

$locationold1.z) * ($phaseclamp1); 
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CTRL_ujungKakiProcedural1.kakinaik = abs (($dist1 

- $distxold1) / $distxold1); } 

else{ 

loc_old1.translateX = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateX; 

loc_old1.translateZ = 

CTRL_ujungKakiProcedural1.translateZ; 

CTRL_ujungKakiProcedural1.kakinaik = 0;}} 

3.8.4. Pengontrol Kondisi Perhitungan Algoritma 

Algoritma expression akan terus berjalan meskipun animasi prosedural tidak 

digunakan. Algoritma tersebut akan mengurangi performa komputer bila 

algoritma tersebut tidak dioptimalisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis 

menggunakan fungsi if pada setiap expression yang dijalankan. Penulis membuat 

sebuah custom attributes sebagai kontrol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

perhitungan algoritma animasi prosedural. Atribut tersebut penulis beri nama 

P_switch. Algoritmanya adalah sebagai berikut: 

if(CTRL_masterMantisBesar.P_Switch == 1){  } 

Dengan menggunakan fungsi tersebut, seluruh algoritma yang ada dalam fungsi 

tersebut hanya akan dihitung apabila P_switch bernilai 1. Dengan demikian bila 

custom attributes P_switch bernilai 0 maka seluruh algoritma animasi prosedural 

tidak akan dikalkulasi dan proses komputer akan lebih ringan bila animasi 

prosedural sedang tidak digunakan. 
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3.9. Kontrol 

Untuk bagian kontrol, penulis membuat kontrol serupa dengan kontrol pada 

referensi animasi prosedural milik Fabio Mussarela. Semua kontrol yang sudah 

dibuat akan disatukan dalam sebuah kontrol yang mudah digunakan, untuk 

menghindari kesulitan pemakaian serta memudahkan penampilan kontrol. Pada 

hasil akhir animasi prosedural, sebagian besar dari pengaturan variabel diletakkan 

pada kontrol utama Mantis dan kontrol perut Mantis.  

 

Gambar 3.34. Kontrol utama (putih) dan kontrol perut (hijau) 

(sumber: dokumentasi pribadi)   
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Atribut yang disisipkan pada kontrol utama sebagai variabel dalam 

algoritma animasi prosedural adalah dua jenis fase, idlephase, nilai toleransi rotasi 

dan nilai toleransi rotasi sebelum penyesuaian ke bentuk fase. Dalam tiap ujung 

kaki animasi prosedural dibuat dua atribut untuk menunjang animasi prosedural 

yaitu tampilan jarak dan kakinaik untuk posisi angkat kaki, serta sebuah 

pengontrol untuk menampilkan hasil pergerakan kaki prosedural. 

3.10. Proses Bake Simulation 

Animator yang sedang mengerjakan animasi memerlukan pengulangan animasi 

dalam viewport, agar dapat membuat animasi dengan timing yang tepat. Penulis 

menggunakan fitur bake simulation dalam software Maya agar pergerakan 

animasi prosedural kaki dapat dikunci dan dapat dilihat dalam viewport tanpa 

adanya proses perhitungan secara berulang dan menyebabkan perhitungan tidak 

sesuai keinginan. Kesalahan perhitungan dapat terjadi karena algoritma yang 

penulis rancang harus dijalankan sesuai alur frame, dimana setiap perhitungan 

yang dihasilkan algoritma tersebut membutuhkan hasil perhitungan pada frame 

sebelumnya. Oleh sebab itu bila penulis tidak menggunakan fitur bake simulation 

maka hasil perhitungannya tidak akan akurat dan terjadi kesalahan perhitungan.  

Dalam uji coba animasi prosedural, penulis mendapati bahwa proses bake 

simulation akan lebih baik bila dilakukan dalam animation layer yang baru, agar 

atribut-atribut yang terdapat dalam pengontrol animasi prosedural tidak 

mengalami kerusakan. Bila proses bake simulation dilakukan pada pengontrol 

animasi prosedural, maka atribut-atribut pengontrol tersebut akan mengalami set 
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key. Apabila ada kebutuhan untuk merubah hasil animasi proseduralnya, hal 

tersebut tidak dapat dilakukan bila proses bake simulation dilakukan pada layer 

BaseAnimation. 

 

Gambar 3.35. Pilihan New Layer pada Menu Bake Simulation 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.11. Proses Perbaikan Animasi Prosedural 

Animasi prosedural yang telah dibuat masih memiliki kelemahan dan belum 

sepenuhnya dapat menggantikan animasi keyframe, oleh karena itu penulis 

membuat alternatif dalam proses pengerjaan animasi tersebut. Penulis 

menggunakan sistem parenting dan constraint, sehingga animator masih dapat 

melakukan perbaikan gerakan setelah animasi prosedural selesai. Penulis 

melakukan parenting pada ujung kaki animasi prosedural ke grup pengontrol 

perbaikan, kemudian sistem IK pada kaki dihubungkan dengan pengontrol 

perbaikan animasi. Dengan struktur seperti demikian, maka pengontrol 

pembetulan animasi dapat mengikuti pergerakan prosedural, serta dapat 

melakukan sedikit perbaikan setelah animasi prosedural selesai. 

 

Gambar 3.36. Kontrol Perbaikan Animasi Prosedural 

(sumber: dokumentasi pribadi)  
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