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BAB III 

METODOLOGI 

3.1.  Gambaran Umum  

Penulis membuat film animasi hybrid yang berjudul Iyatna sebagai projek tugas 

akhir yang penulis kerjakan bersama dengan tim. Iyatna ialah film animasi yang 

menggabungkan 2D dan 3D. Iyatna mengambil latar dari suku di Indonesia, yaitu 

suku Baduy dan juga mengisahkan mengenai hubungan antara orang kota dan 

suku Madami. Pada film ini, penulis berperan sebagai desainer karakter untuk 

karakter utama 3D yang bernama Odi. 

Berikut adalah bagan tahapan kerja penulis dari praproduksi, produksi, 

hingga pascaproduksi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3.1. Bagan Tahapan Kerja 
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3.1.1. Sinopsis 

Iyatna mengisahkan seorang remaja yang baru menjadi seorang backpacker 

bernama Odi. Berawal dengan Odi pergi ke menuju suatu desa yang bernama 

Madami.Odi berangkat ke tempat itu dengan menggunakan mobil elf. Setibanya 

di tempat itu, Odi langsung menelusuri daerah itu hingga ia menemukan desa 

tersebut. Odi yang sangat gemar kamera dan foto, langsung mengambil gambar 

berbagai macam objek yang ia temui. Ia juga mengambil foto seorang nenek yang 

berada di kampung tersebut, tanpa peduli apakah wanita tersebut bersedia untuk 

difoto atau tidak. 

Dalam perjalannya menelusuri hutan, Odi bertemu dengan sesosok 

mahkluk bernama Woo yang hampir terjatuh ke sungai. Odi dengan segera 

membantu Woo tanpa berpikir panjang. Mahkhluk itu pun segera pergi dan tiba-

tiba ada sesosok bayangan yang juga segera menghilang dalam hutan. Odi yang 

tidak peduli akan sekitarnya dan tidak mengetahui akan peraturan yang ada di 

daerah tersebut, dengan santainya makan coklat dan membuangnya secara 

sembarangan.  

Odi terus berjalan menelusuri hutan, hingga ia menemukan sebuah tempat. 

Terdapat sebuah arca di tempat itu. Odi pun langsung mengambil foto dari arca 

tersebut. Dengan seketika, lingkunan di sekitar Odi berkecamuk dan arca 

mengamuk.Keluar akar-akar dan tanaman menjalar dari sekitar arca. Hewan hutan 

keluar dan mengerumuni Odi. Odi dililit oleh akar dan tanaman menjalar. Kamera 

Odi dijerat akar-akar tersebut. Odi stidak mengetahui bahwa hukum di Madami, 

tidak boleh mengambil foto dari arca.Tiba-tiba muncul Uwi dan 
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peliharaannya.Mereka mengambil kamera Odi dan menghancurkan kamera 

tersebut.Begitu pula dengan kertas foto arca.Alam kembali tenang. 

3.1. Konsep 

3.2.1. Odi 

Jordi atau yang sering dipanggil Odi adalah seorang remaja Jakarta yang sangat 

gemar berpergian dengan kamera polaroid. Odi selalu ingin mencoba menjadi 

backpacker dan pergi ke pedalaman. Ke mana ia pergi, ia selalu mengumpulkan 

foto-foto. Odi bukanlah seorang fotografer yang peduli akan peraturan. 

1. Fisiologi 

Penulis menggunakan beberapa referensi dalam menciptakan karakter Odi. 

Penulis ingin menciptakan karakter Odi dengan rupa stylized. Karena itu, 

penulis melakukan beberapa studi eksisting dari beberapa gambar yang juga 

menggunakan gaya dan bentuk dari stylized atau kartun.  

Referensi awal yang penulis gunakan ialah muka remaja Jakarta yang 

sedang berada di bangku SMA. 

 

Gambar 3.2. Remaja Jakarta 
(http://majalahouch.com/newversion/wp-content/uploads/2014/09/cowok-ganteng-sma-

tango.jpg) 
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Kemudian untuk membuat bentuk tubuh Odi, penulis menggunakan 

referensi dari Flint Lockwood dari film animasi Cloudy with a Chance with 

Meatballs. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3. Postur Flint Lockwood 
(http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20131031074301/p__/protagonist/images/1/13/Flint_Lo

ckwood.jpg) 

Kemudian, penulis juga meggunakan tokoh dari film Paperman 

sebagai referensi dari bentuk tubuh dari Odi.  

 

Gambar 3.4. Postur Tubuh George 
(http://cdn1.dottech.org/wp-content/uploads/2013/02/paperman.png) 
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Kedua referensi visual di atas menggambarkan sesosok pemuda yang 

kurus. Flint menggunakan bentuk-bentuk bulat, dari bentuk wajah yang 

berbentuk bulat panjang. Bentuk badan dari Odi juga penulis referensikan 

dari bentuk badan Flint dan Paperman, yang memiliki ukuran badan, kaki, 

dan tangan yang kurus dan panjang.  

Melalui kedua referensi di atas, penulis menciptakan karakter Odi. 

Odi merupakan seorang yang kurus, dengan tinggi 171 cm dan berat 52 kg. 

Badannya kurus, begitu pula dengan tangan dan kaki. Penulis membuat Odi 

memiliki tangan dan kaki yang panjang. Namun, tidak seperti pada karakter 

Flint yang memiliki bentuk tangan dan jari yang bulat, penulis membuat 

tangan dan kaki Odi tidak sebulat pada referensi, melainkan membuatnya 

sedikit lebih kotak tetapi masih memiliki sisi lengkung. 

Selanjutnya, penulis melakukan studi eksisting kembali mengenai 

model kepala untuk Odi. Referensi yang penulis gunakan ialah kepala dari 

Johnnystein pada Hotel Transylvania. 

 

Gambar 3.5. Postur Kepala Johnnystein 
(http://sv.cinedor.es/745/745367.jpg) 
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Penulis menggunakan referensi Johhnystein yang memiliki kepala 

yang bulat. Hampir menyerupai karakter Flint yang juga memiliki bentuk 

kepala yang bulat, tetapi bentuk kepala Flint memiliki ukuran yang besar dan 

melebihi badan. Sedangkan ukuran kepala Johhntstein masih berukuran 

normal dan tidak berukuran besar.  

Odi memiliki ciri-ciri bermata bulat dan besar. Menggunakan 

referensi Johhnystein yang memiliki mata bulat dan bulatan pupil mata di 

tengah. Odi juga memiliki hidup yang lumayan besar dan berbentuk sedikit 

kotak. 

Kemudian, penulis mencari referensi rambut bagi Odi yang memiliki 

rambut pendek cepak. Penulis menggunakan karakter Arthur dari film 

animasi Arthur Christmas sebagai referensi gambar rambut dari Odi.  

 

Gambar 3.6. Rambut Arthur 
(http://www.alexeinechytaylo.com/images/arthur/large/char01.jpg) 
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Namun, dalam bentuk 3D, penulis menginginkan rambut Odi tidak 

terlihat seperti realis, karena itu penulis mengambil referensi dari karakter 

pada film Mytho Logique, yang menggunakan rambut helai per helai. 

 

Gambar 3.7. Rambut Mytho Logique 
(http://www.mytho-logique.com/gallery/still13.jpg) 

Dalam pembuatan karakter Odi sebagai backpacker, penulis 

melakukan studi eksisting mengenai backpacker. Secara umum, penulis 

menjadikan Johnnystein pada Hotel Transylvania sebagai referensi seorang 

backpacker yang urakan. Johnnystein juga mengenakan baju yang kebesaran 

dan membawa tas yang besar dengan barang bawaan yang banyak. 

 

Gambar 3.8. Johnnystein 
(http://4.bp.blogspot.com/-

DZXa2kqEiqE/T5TbuixWc_I/AAAAAAAAALw/su4xbXgRU68/s1600/johnasan_backpack.
jpg) 
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Kemudian penulis melakukan studi eksisting mengenai backpacker 

yang melakukan perjalanan ke Baduy. 

 

Gambar 3.9. Backpacker ke Baduy 
(http://4.bp.blogspot.com/-lZ0K6kpjpPY/UbSL-

cIObvI/AAAAAAAACZ4/jMkUkmNc394/s1600/melintas_baduy.jpg) 

Melalui referensi di atas, penulis mendapatkan gambaran seorang 

backpacker. Namun, Odi merupakan seorang pemuda yang baru pertama kali 

melakukan aktivitas backpacker ke pedalaman. Seperti Johhnystein, Odi 

membawa tas besar berwarna abu-abu yang berisi barang-barang, tetapi 

dalam hal ini, alasan Odi membawa tas besar ialah untuk menunjukkan 

bahwa ia adalah backpacker. Di atas tas, juga terdapat gulungan alas tidur. 

Tas Odi memiliki 3 kantong, kantong kanan, kiri, dan depan. Pada kantong di 

sisi kanan, terdapat peta dari desa Madami dan pada kantong sisi kiri terdapat 

botol minum berwarna jingga.Penulis kemudian mencari beberapa referensi 

backpack. 
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Gambar 3.10. Canvas Backpack 
(http://indulgy.ccio.co/f/Z2/pB/41iSaBojeaL.jpg) 

 

Gambar 3.11. Backpack 
(http://coolmaterial.com/wp-content/uploads/2010/07/Brooklyn-Industries-Marauder-

Backpack.jpg) 

Pada tas Odi, terdapat beberapa pin. Beberapa pin yang terpasang 

pada tas Odi merupakan pin yang ia dapatkan ketika ia berpergian bersama 

keluarganya. Sedangkan beberapa pin lainnya merupakan pin bergambar 

beberapa jenis kamera polaroid, yang juga merupakan salah satu hobi Odi 
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untuk mengumpukan souvenir dari tempat yang ia kunjungi, terutama pin dan 

juga apapun yang berhubungan dengan kamera polaroid. 

 

Gambar 3.12. Pin 
(http://media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/1b/cc/85/1bcc85c0728101254553649945220340.jpg) 

Odi mengenakan baju kaus polos berwarna jingga. Penulis memilih 

warna jingga karena warna jingga memiliki arti petualang, dan Odi sendiri 

merupakan pemuda yang senang untuk berpetualang dan berpergian. 

Sedangkan untuk celana yang Odi kenakan, penulis menggunakan celana 

kargo sebagai referensi. 
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Gambar 3.13. Celana Kargo 
(http://www.dskon.com/wp-content/uploads/2011/11/celana-kargo-pendek-untuk-pria-

e1320942535605.jpg) 

Odi mengenakan celana kargo berwarna coklat dengan kantong di 

kedua sisi celana. Selain itu, Odi juga mengenakan sandal gunung berwarna 

hitam. Penulis mengambil beberapa referensi sandal gunung dan 

menggabungkan kedua referensi menjadi sandal gunung yang digunakan Odi. 

 

Gambar 3.14. Sandal Gunung 
(http://www.sarangsepatu.com/upload/G64441%20sandal%20gunung%20adidas%20Terra%

20sport_1_20131101213631.jpg) 
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Gambar 3.15. Sepatu Sandal 
(http://kliksepatu.net/wp-content/uploads/2013/07/A-217.jpg) 

Odi juga mengenakan topi selama ia pergi. Hal ini adalah salah satu 

hobi Odi, yaitu mengoleksi topi atau yang biasa disebut snapback. Penulis 

melakukan studi eksisting dan mengambil sampel gambar mengenai topi yang 

digunakan Odi. 

 

Gambar 3.16. Obey Propaganda 
(http://www.strapbackshatscapz.com/images/obey-snapbacks/obey-propaganda-5-panel-

strapbacks-caps-snapback-hats.jpg) 
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Gambar 3.17. Topi Levis 

Dalam perjalanannya, Odi selalu membawa kamera polaroid. Penulis 

mengambil kamera Polaroid Cool Cam Instant 600 Film Camera sebagai 

referensi bentuk polaroid yang akan digunakan Odi dan juga sebagai referensi 

dari warna kamera polaroid Odi. 

 

 

Gambar 3.18. Polaroid Cool Cam Instant 600 Film Camera 
http://img1.etsystatic.com/003/0/5972307/il_fullxfull.359580645_p2iq.jpg 

Perancangan Visualisasi..., Kenezia Hermanus, FSD UMN, 2015



Odi sangat gemar dengan dunia fotografi dan juga ia sangat menyukai 

pada kamera-kamera analog dan polaroid. karena, polaroid menjadi kamera 

favoritnya sejak pertama kali ayahnya memperkenalkan polaroid padanya. 

Karena itu ia selalu membawa polaoridnya ke mana-mana. Odi 

mengalungkan polaroid di lehernya. Polaroid yang memiliki warna merah dan 

hitam. Penulis ingin memberikan sebuah maksud tersirat bahwa benda yang 

dibawa Odi ini akan membawa sebuah bahaya nantinya. 

2. Sosiologi 

Odi lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1996. Odi hidup di lingkungan 

yang tergolong elit. Keluarga Odi sangat suka berpergian, karena itu Odi 

selalu mengumpulkan souvenir dari setiap tempat yang sudah ia kunjungi, 

dan Odi juga suka untuk mengumpulkan pin yang bergambar kamera. Ayah 

Odi merupakan seorang fotografer dan ia mengoleksi kamera-kamera analog 

dan juga polaroid. Sedangkan ibu Odi seorang ibu rumah tangga.  

Sejak kecil, Odi selalu diajak ayahnya untuk pergi dan sejak kecil pula 

Odi sudah dikenalkan dengan kamera. Odi sudah menunjukkan minatnya 

terhadap kamera sejak ia berumur 8 tahun. Dari situlah Odi dikenalkan oleh 

ayahnya dengan kamera polaroid, dan sejak saat itu, Odi mulai menyukasi 

polaroid. Polaroid menarik minat Odi karena polaroid merupakan salah satu 

kamera unik yang dapat langsung mencetak foto di saat itu juga. Kertas film 

dari kamera polaroid itu sendiri ada beberapa macam, dan Odi sangat 

menyukai kertas polaroid yang berawarna putih dan hitam. Di sekolah pun, ia 

selalu mengikuti ekstrakulikuler fotografi. 
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Dibesarkan dalam keluarga yang tidak berkekurangan, membuat 

semua yang diinginkan Odi selalu terpenuhi. Namun, orang tua Odi selalu 

mengingatkan Odi untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Karena itu, 

walaupun Odi selalu bersikap cuek, tetapi ia tetap akan membantu orang yang 

kesulitan. 

3. Psikologi 

Odi adalah orang yang ceria. Namun, ia punya sifat yang buruk, yaitu 

terkadang ia sangat cuek dan tidak peduli akan sekitarnya, terutama bila ia 

sudah bertemu dengan polaroidnya. Walaupun ia cuek, Odi selalu membantu 

orang lain yang kesulitan. Odi orang yang ceria, tetapi terkadang ia sulit 

untuk berbicara pada seseorang yang baru pertama kali ia temui. Odi juga 

suka pergi bersama teman-temannya. Walaupun, hampir semua teman-teman 

Odi berasal dari komunitas fotografi.  

Odi sangat gemar kamera. Jika Odi sudah bertemu dengan kameranya, 

ia akan selalu sibuk sendiri dengan kameranya saja, dan yang ada dalam 

pikirannya hanya objek apa yang dapat ia foto. Odi juga merupakan pemuda 

yang ceroboh dan sembrono. Ia selalu melakukan seusatu tanpa dipikirkan 

terlebih dahulu. 
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3.2. Sketsa 

 

Gambar 3.19. Sketsa Alternatif Muka Odi 

Penulis memulai membuat desain karakter Odi dengan beberapa alternatif muka 

Odi. Menggunakan referensi-referensi yang sudah penulis dapatkan, sketsa dari 

wajah Odi berubah hingga mendekati referensi. Penulis ingin mendapatkan 

karakter remaja Jakarta yang berumur 18 tahun. Karena itu penulis juga 

memasukan unsur muka orang Jakarta, tetapi tetap mempertahankan unsur 

stylized. 

Odi memiliki tinggi 171 cm dan berat 52 kg. Tubuhnya berukuran normal 

dan tidak terlalu tinggi. Odi memiliki bentuk tubuh yang kurus, sehingga 

membuat dirinya memakai baju dan celana seakan terlihat besar. Ia juga 

mengenakan topi dan menggunakan sandal gunung. 
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Gambar 3.20. Sketsa Odi saat Backpacker 

Penulis juga membuat Odi menggunakan pakaian sehari-hari dan Odi yang 

menggunakan pakaian saat ia pergi sebagai backpacker. Odi memakai kaus 

dilapisi dengan kemeja yang terbuka.Odi juga mengenakan celana pendek dan 

mengenakan sepatu Converse. Seperti halnya pada saat ia pergi backpacker, Odi 

selalu mengenakan topi. 
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Gambar 3.21. Sketsa Odi Mengenakan Pakaian Sehari-hari 

 

Gambar 3.22. Sketsa Final Odi 

Odi juga membawa barang-barang pada saat ia pergi backpacker, seperti 

backpack tentunya, alas tidur, botol minum, peta, senter, dan polaroid yang selalu 

Odi bawa ke manapun ia pergi. Odi juga membawa telepon genggamnya, namun 
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ia tidak mengeluarkannya pada saat ia pergi ke Madami karena sinyal yang sulit 

untuk didapatkan. Berikut ialah sketsa barang-barang yang dibawa Odi. 

 
Gambar 3.23. Sketsa Barang Odi 

Penulis juga menampilkan visualisasi perkembangan karakter dari Odi 

berusia 6 tahun hingga ia berusia 18 tahun, di saat ia pergi ke suku Madami dalam 

film Iyatna. Sejak Odi kecil, ia selalu mengenakan baju kaus dan celana pendek. 

Celana pendek membuat Odi merasa nyaman dan membuatnya mudah untuk 

bergerak. Odi yang bertubuh kurus dan memiliki wajah yang babyface, 

membuatnya dianggap sebagai anak laki-laki yang kecil. Begitu juga saat ia 

beranjak remaja. 
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Gambar 3.24. Age Chart Odi 

Setelah karakter Odi sudah mencapai final, selanjutnya penulis 

mengembangkan wajah Odi.Penulis membuat beberapa macam eskpresi sebagai 

acuan bagi animator dalam menganimasikan wajah Odi. Terdapat ekspresi takut, 

bingung, senang, sedih, dan panik. Ekspresi yang penulis gunakan menunjukkan 

ekspresi dengan menggunakan prinsip exaggerate sehingga akan memberikan 

kesan humor di dalam film animasi Iyatna. 
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Gambar 3.25. Facial Expression Odi 

Sebelum memasuki proses pewarnaan, penulis memberikan pose pada 

karakter. Kemudian, penulis membuat siluet pada karakter, yang berguna untuk 

memberikan ciri khas pada karakter tersebut.Selanjutnya, penulis memberikan 

warna.Penulis menggunakan warna cokelat sawo matang yang didasari dengan 

latar belakang Odi yang merupakan seorang Indonesia asli tanpa ada keturunan 

tiongkok.Warna baju Odi didominasi warna jingga karena warna jingga memiliki 

arti sebagai petualang atau orang yang suka berpergian.Sedangkan, warna topi 

Odi didominasi warna kuning yang memiliki arti sebagai orang yang selalu 

bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. 

Senang Panik Bingung 

Sedih Takut 
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Gambar 3.26. Warna Odi 

3.3. Model Sheet 

 

Gambar 3.27. Model Sheet Odi 

3.4. Modeling 

Penulis membuat karakter Odi dengan menggunakan beberapa metode modeling. 

Penulis membuat kepala menggunakan metode poly by poly modeling, atau yang 
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disebut oleh Beane (2012) sebagai from-scratch modeling. Penulis menyusun 

polygon satu persatu dari bagian mata dan mulut, yang kemudian penulis menarik 

satu per satu dengan tetap memperhatikan topologi wajah. Penulis melanjutkan 

hal serupa hingga ke bagian belakang kepala, sehingga menjadi sebuah kepala 

yang utuh. 

 

Gambar 3.28. ModelingMuka 

Sedangkan untuk bagian badan, kaki, dan lengan, penulis menggunakan 

bentuk dasar cylinder sebagai dasar dari badan, kaki, dan tangan.  

 

Gambar 3.29.Modeling Bentuk Kasar Tubuh Odi 
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Untuk menunjukkan kesan stylized, seperti referensi yang sudah penulis 

ambil, penulis mengecilkan tangan, kaki, dan leher, serta memanjangkan sedikit 

kaki dari model sheet. 

Selanjutnya, penulis membentuk telapak tangan dan telapak kaki dengan 

menggunakan metode box modeling. Namun, pada bagian kaki, penulis tidak 

membuat kaki dengan 5 jari. Hal ini penulis lakukan untuk memudahkan animator 

pada saat penganimasian.  

 

Gambar 3.30. ModelingTelapak Kaki 

Pada bagian telapak tangan, penulis membuat telapak tangan menjadi lebih 

besar dari model sheet, sehingga menambahkan kesan stylized. Penulis juga 

membuat jari-jari menjadi lebih besar, sehingga hal ini akan memudahkan pada 

saat proses rigging, karena jarak antar jari tidak sempit. 
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Gambar 3.31. ModelingTelapak Tangan 

Pada bagian tangan dan lutut, penulis memberikan beberapa inset untuk 

memudahkan pada proses rigging dan animasi dalam menekuk tangan dan kaki. 

 

Gambar 3.32. Inset Lengan 
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Gambar 3.33. Inset Lutut 

Setelah semuanya telah terbentuk, penulis menggabungkan semua bagian 

menjadi satu kesatuan dan memulai membuat pakaian yang dikenakan Odi. 

Pembentukkan baju dan celana Odi dengan melakukan scale pada bagian bagian 

badan dan bagian dari pinggang ke bawah.  

 

Gambar 3.34. Modeling Baju dan Celana 

Proses pembentukkan sepatu sandal yang digunakan Odi juga sama 

dengan proses pembentukkan baju dan celana. Menggunakan scale pada bagian 

telapak kaki.  
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Gambar 3.35. Modeling Sepatu Sandal 

Pada rambut, penulis membentuk rambut Odi dengan plane yang dibentuk. 

Plane tersebut disusun sedemikian rupa dan ditumpukkan di atas kepala Odi. 

 

Gambar 3.36.Modeling Rambut 

Setelah proses rambut selesai, penulis membuat topi yang digunakan Odi 

dengan melakukan scale dari bentuk kepala Odi. 
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Gambar 3.37. ModelingTopi 

Kemudian penulis membuat barang-barang yang dibawa oleh Odi. Seperti 

tas dan kamera polaroid. Pada tas Odi, terdapat alas tidur dan juga botol minum 

yang berada di sisi kiri tas. Penulis menggunakan box modeling dalam membuat 

barang-barang Odi. 

 

Gambar 3.38. Modeling Tas 
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Gambar 3.39. Modeling Polaroid 

Semua proses modeling penulis tambahkan dengan modifier turbosmooth, 

sehingga model tidak terlihat kaku. Berikut merupakan tampilan dari modeling 

Odi. 

 

Gambar 3.40. Modeling Odi Tampak Depan dan Belakang 
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Gambar 3.41. Modeling Odi Menggunakan Topi Tampak Depan dan Belakang 

 

Gambar 3.42. Modeling Odi Membawa Tas dan Polaroid Tampak Depan dan Belakang 

3.5. Texturing 

Dalam proses texturing, penulis menggunakan referensi dari film animasi 

Fol’Amor dan film animasi Feast dalam penggunaan texturing. Penggunaan gaya 

texturing pada referensi bertujuan untuk mendapatkan hasil non realis dan juga 

hasil yang memberi kesan 2D pada karakter 3D. 
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Gambar 3.43. Feast 
(http://www.toonbarn.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/feast-post.jpg) 

 

Gambar 3.44. Fol’ Amor 
(http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2014/09/FolAmor-Animation4.jpg) 

Selanjutnya, penulis melakukan proses unwrapping dalam 

memaksimalkan texturing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil texture 

yang rapih dan membuat texture tidak akan mengalami stretch saat 

pengamplikasian texture pada model. Penulis menggunakan Unwrap UVW dalam 

proses unwrapping,  karena penulis dapat memilih unwrap tipe apa yang cocok 
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pada model. Proses pengetesan material akan sesuai dengan model dibantu 

dengan penggunaan checker material.  

 

 

Gambar 3.45. UV Map Rambut 

 

Gambar 3.46. UV Map Pin 

Setelah UV didapat, penulis membuat texture dengan meggunakan metode 

digital painting yang penulis lakukan di photoshop. 
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Gambar 3.47. Tekstur Celana 

 

Gambar 3.48. Tekstur Rambut 

Penulis membuat texture rambut dengan tarikan-tarikan brush dengan 

berbagai ukuran, sehingga membuat rambut terlihat lebih hidup. Selanjutnya, 

proses pemberian texture pada model. Penulis menggunakan material ink and 

paint, sehingga hasil akhir dari model akan menyerupai 2D. Penulis memilih ink 
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and paint juga untuk menghemat waktu dalam proses render, karena penulis dan 

tim akan menggunakan tipe render scanline. Kemudian, penulis menambahkan 

bitmap dari hasil digital painting yang sudah penulis buat pada material ink and 

paint. Penulis juga mengatur level paint pada ink and paint, supaya hasinya 

memiliki efek 2D. Berikut merupakan Odi setelah proses texturing. 

 

Gambar 3.49. Odi dengan Tekstur Tampak Depan dan Belakang 

 
Gambar 3.50. Odi Menggunakan Topi dengan Tekstur Tampak Depan dan Belakang 
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Gambar 3.51. Odi Membawa Tas dan Polaroid dengan Tekstur Tampak Depan dan 
Belakang 
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