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ABSTRAK 

 

Dalam pembuatan Tugas Akhir yang dibuat ini, penulis sebagai modeler dalam 

pembuatan sebuah environment film animasi 3 dimensi yang menggunakan teknik 

animasi “primitive modelling”. Film ini akan menggunakan bentuk model objek 3D 

dengan berfokus pada sebuah environment yang dimana menjadi sebuah 

background pada film animasi 3D. Model environment akan ditunjukkan dengan 

bentuk yang realistis dengan texture animasi-realistis, agar bertujuan menunjukkan 

sebuah environment pada film animasi 3D yang unik dan menarik untuk dilihat oleh 

para penonton. Maka untuk menunjang bagusnya sebuah model 3D environment 

harus selalu memperhatikan ke detailan pada objek yang dibuat dengan bantuan 

oleh data yang dihasilkan melalui analisis data yang telah dilakukan, supaya hasil 

tersebut dapat di kembangkan kembali dan menjadi sebuah landasan dasar dalam 

penelitian kedepan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.  

 

Kata Kunci: Model 3 Dimensi, Habitat Berbeda, Primitive Modeling. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Terjadinya sebuah perkembangan teknologi di jaman sekarang, animasi 3 

dimensi (3D) ikut berkembang dengan cepat. Dalam kerangka pemodelan 3D, 

digunakan untuk membuat sebuah objek yang dikatakan sebagai objek yang bentuk 

real/nyata. Namun bisa disebut juga merupakan suatu konsep dengan desain 

menyeluruh, yang banyak menyebutnya sebagai hasil ini sebagai permodelan 3 

dimensi modeling (Nalwan, 1998). Model objek 3D dapat dibentuk bermacam–

macam, seperti mahluk hidup, alat, rumah, lingkungan, dan tumbuhan. Pada 

permasalah penelitian ini objek akan di pusatkan pada pemodelan 3 dimensi pada 

lingkungan, khususnya pada dua habitat ikan yang berbeda. 

Salah satu teknik pemodelan pemodelan 3D adalah primitive modelling. 

Teknik ini sesuai dengan pembuatan model pada lingkungan. Teknik primitive 

modelling berguna untuk pembentukan pada model 3D pada pembuatan 

laboratorium dan alat–alat percobaan yang digunakan oleh ilmuwan. Pembuatan 

model 3D juga dibuat untuk aquarium dan tumbuhan air yang menghiasi air. 

Primitive modelling mudah digunakan untuk pembentukkan pada sebuah objek 3D 

yang ingin di ubah, karena tinggal menggabungkan atau mengurangi pada bagian 

objek.  

Model pada lingkungan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu environment pada air 

laut dan satu lagi pada air tawar. Sementara di laboratorium digunakan para 

ilmuwan untuk bereksperimen. Eksperimen ini dilihat dari terbentuknya sebuah 

laboratorium dan peralatannya. Hal ini dapat menunjukkan adanya perbedaan jenis 

dan bentuk pada tumbuhan dan environment dalam habitat air laut serta air tawar. 

Tumbuhan atau tanaman air akan dijadikan sebagai tempat habitat ikan pada 

Aquarium, yang nantinya menjadi perbedaan pada tingkah laku adaptasi pada ikan. 

Pada pembuatan nanti pastinya isi environment membutuhkan sebuah skala ukuran 

yang menjadi sebuah acuan dalam pembuatan objek 3D nanti. Maka dari itu dalam 

sebuah obyek 3 dimensi, mempunyai bentuk, volume, dan ruang. Sehingga dalam 

sebuah obyek itu memiliki tiga pengukur sumbu koordinat X, Y, dan Z yang 
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digunakan untuk mengatur dalam bentuk Vertex (Titik/Sudut), Edge (Garis/Rusuk), 

dan Face (Sisi/Bidang) yang nanti jika digabung menjadi sebuah objek yang disebut 

Mesh (Fadya, 2018).  

Maka dari itu beberapa uraian ini bertujuan untuk tercapainya sebuah tujuan 

dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) yang menjadikan sebuah pemodelan 

environment dalam 3D animasi untuk Film pendek Fiksi Ilmiah dengan tema 

“Kehidupan Ikan dengan Habitat Berbeda” menggunakan teknik Primitive 

Modeling. Fokus utama dalam penelitian ini adalah membuat sebuah environment 

model 3D dengan berbasis teknik pemodelan 3D primitive modeling yang dapat 

dijadikan sebuah hasil yang berbeda dari film animasi lainnya dengan ciri khas 

tersendiri dalam film ini. Dalam masalah ini juga, penulis juga ingin sedikit 

mengajak masyarakat untuk belajar dalam pembuatan film dan ilmu pengetahuan 

yang di sampaikan dalam cerita film nanti. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan maslah pada Tugas 

Akhir (TA) ini adalah bagaimana menunjukkan pemodelan environtment film 3D 

animasi fiksi ilmiah bertema Kehidupan Ikan dengan Habitat Berbeda Berbasis 

Teknik “Primitive Modeling”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan sdalam sebuah rumusan masalah, dapat dihasilkan batasan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah pemodelan 3D environment dengan berbasis teknik Primitive 

Modeling. 

2. Menangani semua yang berhubungan dengan pemodelan 3D Environment. 

3. Segmentasi pemodelan 3D akan mengarah ke semua kalangan terutama pada 

anak – anak. 

4. Pemodelan akan mengambil bentuk Low Poly. 

5. Mengatur composisi polygon pada environment. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka tujuan pada penelitan adalah 

membuat pemodelan Environment film 3D animasi fiksi ilmiah dengan tema 

kehidupan Ikan dengan Habitat Berbeda berbasis teknik “Primitive modeling”. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam pembuatan film sebagai 

berikut: 

1. Memberikan sebuah ilmu dan wawasan baru bagi semua kalangan terutama 

anak-anak dalam bentuk pemodelan 3D dan ilmu dalam cerita yang dibuat 

dalam film pendek 3D animasi kehidupan ikan dengan habitat yang berbeda.  

2. Bisa menjadi sebuah film pendek 3D Animasi yang juga memberikan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang baru, supaya menjadi hal baru dalam sebuah 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam sebuah film. 

3. Menunjukkan sebuah wadah dan peluang baru dalam perkembangan film 3D 

animasi untuk kedepannya. 

4. Menjadikan sebuah sarana yang diharapkan untuk mengimplementasikan 

pengetahuan penulis tentang Pemodelan 3D animasi dalam praktik. 

5. Bagi cineas, penelitian ini akan dapat digunakan sebagai peningkatan kualitas 

dalam film 3D animasi yang dapat bersaing dalam sebuah festival. 

6. Dalam penulisan ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan–

pengembangan teori mengenai faktor yang mempengaruhi pemodelan 3D 

untuk melanjutkan pembuatan film ini. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dibuat Mansur dengan judul “Pembuatan 

Animasi 3D menggunakan teknik primitive modeling pada Iklan INULDELI 

JOGJA.” Penelitian ini bertujuan untuk membuat iklan dengan animasi 3D untuk 

INULDELI JOGJA, dengan pembuatan animasi melalui teknik prtimitive modeling 

sebagai pembuatannya (Mansur, 2013). Penelitian terdahulu akan mengambil 

refrensi tentang teknik pada pemodelan 3D yang dipakai pada penelitian terdahulu 

tersebut, dan akan dikembangkan lebih dalam sebuah pembuatan film dengan focus 

pada bidang environment di dalamnya, 

Sementara penelitian ini berjudul “Pemodelan Environment Film 3D Animasi 

Fiksi Ilmiah bertema Kehidupan Ikan dengan Habitat Berbeda menggunakan 

Teknik “Primitive Modeling”. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang berlangsung sekarang adalah pada penelitian terdahulu fokus teknik 

primitive modeling lebih menyeluruh kepada karakter. Sedangkan dalam penelitian 

ini teknik primitive modeling akan lebih fokus kepada environment 3D. Penelitian 

ini akan lebih meluas pada sebuah environment yang mencakup lebih lebar dalam 

pembuatannya dengan mengamati segala detail porsi dalam pembuatan objek 3D 

environment. Maka dalam pembuatan pemodelan 3D nanti harus dapat meracang 

suatu environment yang terlihat bentuk dari primitive modeling itu sendiri. 

 

2.2 Film 

Film merupakan sebuah potongan gambar atau klip video yang dijadikan satu 

menjadi sebuah kesatuan yang menjadi wadah untuk menyampaikan sebuah pesan 

dari pembuatnya. (Prasetyo, 2011). Menurut Effendy bahwa film merupakan 

sebuah medium komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan. 

Namun bisa digunakan sebagai penerangan serta pendidikan dalam pembelajaran 

(Oktavianus, 2005). Film juga dapat diartikan menjadi sebuah komunikasi massa 

elektronik yang berupa audio visual yang mampu menyampaikan kata-kata, bunyi, 

cerita, dan kombinasinya. (Alfanthoni & Manesah, 2020). 
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2.3 Film Animasi 

Animasi merupakan suatu teknik yang berasasal dari Bahasa Yunani yaitu 

“anima” yang memiliki arti hidup. Serta dalam Bahasa Inggris juga memiliki kata 

serapan dari kata “animation” yang berasal dari kata “to animate” yang memiliki 

arti menghidupkan. Hidup/menghidupkan sendiri diartikan menjadi suatu proses 

dimana suatu benda/objek yang mati atau diam dapat diubah menjadi bergerak. 

Gerak pada animasi sendiri dapat diatur dan diubah dengan sesuai keinginan dari 

pembuat (Awule, 2016). Dalam animasi sendiri dapat dibilang merupakan sebuah 

teknik untuk proses pembuatan film. Film animasi sendiri berawal dari dunia 

gambar, yaitu design grafis. Dalam hal lain, animasi sendiri diartikan menjadi 

sebuah proses kegiatan untuk menggerakkan benda mati supaya terlihat hidup. 

Suatu benda mati. Film animasi sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, dan 

juga animasi sendiri dapat dibuat melalui berbagai macam, contohnya bisa melalui 

kertas ataupun komputer (Syahfitri, 2011).  

Pada masa ini juga, animasi sendiri menjadi industri yang besar dalam 

dampak ekonomi dan sosial yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara. 

Bisa diketahui, animasi sendiri sekarang mulai dilirik banyak orang dengan 

pembuatan berbagai bentuk seperti pembuatan dalam film, iklan, ataupun 

perancangan dalam pembuatan produk (Pratiwi, 2016). Pada Animasi sendiri 

sekarang yang paling banyak digunakan ada pada pembuatan film, dalam film 

sendiri animasi dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk dan saat dipasarkan 

cukup tinggi dalam penayangannya. Dalam animasi sendiri merupakan salah satu 

seni yang dapat membuat menjadi 2 jenis yang menjadi sebuah objek berbentuk 2 

dimensi dan objek berbentuk 3 dimensi (Pratiwi, 2016). Jenis itu pun juga sering 

dilihat dalam pembuatan film, ataupun gambaran di pinggir jalan. 

 

2.3.1 Animasi 2D 

Animasi 2D atau dwi matra merupakan sebuah animasi yang biasa disebut 

flat animation. Dalam animasi 2D pembuatannya berupa sebuah gambar biasa yang 

di gabungkan dengan gambar lain yang menjadi sebuah adegan bergerak (Risandhy, 

2020). Pada perkembangan animasi 2D sendiri dapat dibilang cukup maju, sekarang 
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pembuatannya dapat berupa film animasi, motion graphic, comic, dan dapat 

digunakan sebagai design promosi sebuah produk juga. Pada Animasi 2D sebdiri 

pengerakkannya hanya dapat kesamping dan atas-bawah, kalau untuk bentuk pada 

animasi 2D berupa sebuah gambar flat yang hanya dapat dilihat dari satu sisi saja.  

Dalam Animasi 2D memiliki bentuk teknik yang dapat di ketahui. 

1. Animasi sel (Cel Technique) 

Teknik film ini merupakan teknik animasi yang biasanya digunakan pada film 

kartun. Teknik animasi ini biasanya dibuat melalui sebuah gambar yang dibuat pada 

kertas yang banyak. Lalu, kertas tersebut akan ditumpuk menjadi satu secara urut 

dan menjadi sebuah adegan yang bergerak (Syahfitri, 2011). 

2. Animasi Penggambaran langsung 

Teknik ini membutuhkan sebuah objek yang dibuat langsung pada pita 

seluloid tanpa melalui sebuah tahapan runtun pemotretan kamera “stop frame”, 

biasanya animasi ini digunakan sebagai pengungkapan atau percobaan mencari 

sesuatu yang baru (Syahfitri, 2011). 

 

2.3.2 Animasi 3D 

Animasi 3D adalah animasi yang berwujud 3D walau bukan berwujud dalam 

3D yang sebenarnya. Bukan juga berarti objek 3D tersebut dapat disentuh dan di 

rasakan, namun berupa wujud 3D berada dalam layar kaca 2D seperti Televisi 

ataupun bioskop. Selain itu animasi 3D memiliki kedua dimensi tersebut juga 

memiliki kedalaman (volume). Animasi 3D di definisikan sebagai animasi yang 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (Waco, 2016). Perubahan teknologi dan 

komputer juga berdampak pada teknik pembuatan animasi 3D semakin berkembang 

pesat. Sehingga Animasi 3D sendiri secara keseluruhan akan dikerjakan 

menggunakan bantuan komputer, yang semakin maju. Melalui menu dan fitur 

dalam pemrograman komputer yang dapat di tunjukkan secara 3 dimensi (Toding, 

2017). Dalam animasi 3D memiliki berbagai macam teknik yang dapat digunakan 

dan dilakukan untuk sebuah pembuatan animasi. Macam tersebut adalah Puppet 

Animation dan Cut out Animation(Syahfitri, 2011) 
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1. Puppet Animation 

Teknik animasi yang digunakan dalam pembuatan film ini adalah boneka dan 

benda yang tidak bisa bergerak, teknik ini biasanya digabungkan dengan Stop 

motion yang nantinya menjadikan sebuah adegan bergerak.  

2. Cut out Animation 

Teknik animasi ini dapat dibuat dengan mudah. Objek animasi yang dibuat 

melalui sebuah gambar yang disusun menjadi sebuah 3D dengan background 

adalah bidang datar. Objek sendiri bisa berupa paper toys atau origami dari kertas 

lipat. 

 

2.4 Modeling 3D 

Pemodelan pada 3 Dimensi biasanya merupakan suatu objek yang memiliki 

bidang dengan adanya panjang, lebar, dan tinggi. Pemodelan 3 Dimensi merupakan 

teknik pembentukannya mencakup pada titik koordinat sumbu X, sumbu Y, dan 

sumbu Z. Biasanya pemrosesan hasil model 3 Dimensi berasal pada gambar 2 

dimensi yang di ubah menjadi bentuk yang berisi. Hasil yang telah tersebut juga 

nantinya dapat dilihat dengan sudut 360 derajat dengan hasil menyeluruh (Fauzi, 

2019). Pada pemodelan memiliki tahapan yang harus di perhatikan, tahapan 

tersebut merupakan cara untuk membuat objek 3D yang akan dijadikan sebuah ciri 

pada film yang dibuat. Pada pemodelan 3D sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu High 

poly, dan Low poly.  

 

2.4.1 High Poly 

High poly merupakan suatu bentuk dalam pemodelan 3 dimensi, pada high 

poly memiliki detail yang cukup jelas. Pembuatannya cukup sangat rumit, objek 

yang dibuat beberapa harus terpisah dengan yang lain. Polygon dan vertex yang 

digunakan cukup banyak, karena memerlukan sebuah resolusi tinggi untuk 

membuat sebuah detail pahatan yang halus menggunakan sculpting (Webster, 

2017).  

Untuk mempermudah pembuatan, biasanya high poly harus di duplicate 

supaya terlihat keasliannya. Cara untuk mempertahakan detail pahatan tersebut 
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harus menggunakan sebuah aplikasi yang membantu mengurangi sebuah poly 

dengan tidak merusak detail dari pada sebuah objek 3D High poly tersebut. 

 

2.4.2 Low Poly 

Low Poly merupakan kebalikan dari High Poly yang dimana suatu bentuk 

dalam pemodelan 3 dimensi memiliki detail yang tidak terlalu jelas dan pada 

bentuknya lebih berbentuk pixel atau bisa di bilang tidak terlalu mulus dalam 

penerapannya. Pada pembuatannya cukup mudah, objek yang dibuat membutuhkan 

tingkat subdivision yang tidak terlalu banyak. Objek pada Low poly sendiri 

memiliki hasil yang cukup simpel dan tidak memberatkan saat proses rendering. 

Untuk mempertahakan hasilnya tetap sama melukan duplicate objek tetapi tidak 

menurunkan resolusinya tapi dengan meningkatkannya supaya terlihat lebih detail 

seperti high poly (Webster, 2017). 

 

Sesudah pada bentuk pemodelan 3 dimensi, terdapat juga berbagai macam 

teknik yang dimiliki dalam pemodelan 3D. Teknik tersebut dapat terpisah seperti, 

Primitive Modeling, Polygonal modeling, dan NURBS modelling. Pada penelitian 

ini akan mengarah ke Teknik Primitive Modeling lebih dalam.   

 

2.4.3 Primitive modelling 

Primitive modelling merupakan salah satu teknik yang ada dalam pemodelan 

3D dasar. Teknik ini mengkombinasikan dari beberapa bentuk geometris primitive 

dan memodifikasi bentuk objek dasar untuk diubah menjadi objek akhir yang 

diinginkan (Setiawan, 2016). Secara umum teknik ini berguna untuk membuat 

environtment dasar seperti rumah, gedung, dan benda–benda peralatan. Tetapi, pada 

dasarnya sendiri, teknik ini lebih mudah digunakan karena tidak harus mengubah 

terlalu banyak dari bentuk dasarnya. 
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Gambar 2.1 Primitive Modeling 

 

2.4.4 Polygonal Modeling 

Teknik Polygonal Modeling merupakan teknik yang dibuat menjadi bidang 

yang memiliki corak. Prosesnya biasanya menggunakan subdivision yang membuat 

vertex pada objek 3D menjadi banyak. semakin banyak vertex semakin detail untuk 

dibuat. Teknik ini pembuatannya menggunakan sculpting atau bisa di bilang teknik 

memahat (Retnowati, 2016). Teknik polygonal modelling ini sering digunakan 

karena mudah, cepat dan simple dalam membuat objek. Objek 3 dimensi yang 

digunakan biasanya dari Primitive geometry yang nantinya di edit dengan 

modifikasi bermacam-macam dengan yang diinginkan. 

 

2.4.5 NURBS Modeling 

NURBS Modeling merupakan sebuah teknik pemodelan 3D demham 

menghitungan segala aspek. Teknik ini meggunakan sebuah curve untuk membuat 

sebuah objek utuh. Curve tersebut nanti akan di extrude menjadi satu kesatuan dan 

memiliki banyak vertex yang akan menjadikannya sebuah objek utuh (Retnowati, 

2016). Pada teknik NURBS biasanya prosenya membutuhkan sangat lama, karena 

membutuhkan tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Teknik ini juga merupakan 

salah satu standar pada pemodelan 3D dengan teknik yang lainnya. 
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2.5 Blueprint 

Blueprint merupakan bentuk gambar yang dirancang dalam bentuk sketsa dari 

objek yang berupa 2 dimensi dengan gambar yang dibagi menjadi bagian depan, 

belakang, dan samping. Dalam Blueprint juga di berikan sebuah ukuran panjang 

yang digunakan untuk membuat ke akuratan sebuah objek yang nanti di ubah 

menjadi 3 Dimensi. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi modal utama dalam 

pembuatan, karena pemodelan 3D nanti mengikuti objek plane yang hanya di beri 

modifier untuk pelenturan dan pendetailan bentuk objek (Fauzi, 2019) . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Peneliti akan memberikan sebuah penjelasan dengan metode penelitian yang 

digunakan dalam melakukan pemodelan film 3D animasi fiksi ilmiah bertema 

“Kehidupan Ikan dengan Habitat Berbeda” berbasis teknik “Primitive Modeling”. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana 

pendekatan ini akan mengambil beberapa data penting pada bentuk environment 

pada Habitat ikan air laut dan air tawar beserta sebuah laboratorium dan perabotan 

alatnya. Pendekatan ini berguna dalam mendapatkan hasil yang deskriptif dan 

berupa sebuah kata kunci yang akan dicantumkan dalam data yang telah di rangkum 

pada penelitian. 

 

3.2 Unit Analisis 

Pada penelitian akan membutuhkan sebuah subjek yang akan dijadikan target 

penelitian. Subjek yang akan diperlukan berupa habitat pada ikan air tawar; habitat 

pada ikan air laut; alat ilmuwan pada laboratorium; dan tempat laboratorium. Dari 

subjek tadi nanti akan di analisis lebih lanjut untuk dibuat dan dikembangkan 

menjadi pemodelan dalam bentuk 3D. Selanjutnya akan di realisasikan dalam film 

yang bertema kehidupan ikan dengan habitat berbeda. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara dalam mengumpulkan data 

yang digunakan dalam menemukan pemecahan masalah untuk penelitian. Secara 

umumnya teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data akan 

menggunakan: wawancara, observasi, studi literatur, dan studi komopetitor. Pada 

pengumpulan data nanti, topik yang akan dibahas merupakan bentuk pada habitat 

ikan air laut, habitat ikan air tawar, teknik primitive modelling. Dalam penelitian 

itu, topik tersebut yang akan menentukan suksesnya dalam penelitian. 
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3.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan 

sebuah informasi yang akan berguna dalam penelitian. Wawancara biasanya berupa 

berbicara kepada para narasumber dengan pertanyaan penting yang digunakan 

untuk memperoleh hasil yang berguna untuk memenuhi proses penelitian. Pada 

wawancara nanti narasumber yang digunakan dalam memenuhi penelitian dilihat 

pada bagian selanjutnya. 

1. Wawancara ke-1 

Pada wawancara awal akan mewawancarai seorang Prof. Dr. Herry Agoes 

Hermadi drh., M.Si. yang merupakan dosen Fakultas kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga, Surabaya. Pada wawancara nanti yang akan menjadi topik 

pembahasan merupakan bentuk sebuah habitat air di perbatasan yang berdampak 

pada ikan yang berada di sana. Hasil nanti setelah wawancara akan menghasilkan 

sebuah bentuk tanaman air beserta suasana pada di bagian perbatasan habitat antara 

air tawar dan air laut. 

 

Gambar 3.1 Prof. Dr. Herry Agoes Hermadi drh., M.Si. 

 

2. Wawancara ke-2 

Pada wawancara selanjutnya akan mewawancarai seorang staff pengurus 

Aquarium di Kebun Binatang, Surabaya yang bernama Fahmi Khalid. Topik yang 

dibahas akan lebih spesifik yaitu warna pada air tawar dan air laut, tumbuhan yang 

cocok untuk ditaruh pada Aquarium, alat yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pada aquarium seperti filter dan hiasan dalam aquarium. Setelah 
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wawancara akan menjadikan sebuah hasil yang dijadikan pemodelan dalam bentuk 

3D untuk melengkapi pada Aquarium tersebut. 

 

Gambar 3.2 Fahmi Khalid 

 

3. Wawancara ke-3 

Selanjutnya akan mewawancarai seorang dosen dan sekaligus ahli dalam 

pemodelan 3D yaitu Matthew Chandra, S. Sn. Topik yang akan dibahas adalah 

tentang pemodelan 3D, teknik primitive modelling dan cara untuk mengurangi 

vertex supaya tidak berat saat proses rendering. Pada hasilnya akan dijadikan 

sebagai landasan dalam pembuatan environment yang benar dalam segi bentuk pada 

habitat kedua air dan laboratorium. Serta membantu dalam kecepatan sebuah proses 

pembuatan supaya tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam wawancara 

ini juga ada sebuah refrensi dari pembuat pemodelan 3D professional oleh pembuat 

game Roblox – David Baszucki dan Erik Cassel dan pembuat Minecraft – Markus 

Alexej Persson yang akan di bahas dalam wawancara untuk lebih memperkuat hasil 

data. 
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Gambar 3.3 Matthew Chandra, S. Sn. 

 

3.3.2 Observasi 

Pada Observasi ini akan melakukan sebuah penelitian yang dilakukan secara 

non partisipan, yaitu berupa bentuk pencarian melalui sebuah situs web dan video 

tentang sebuah habitat air laut dan air tawar dengan bentuk ruangan laboratorium 

dan isinya. Untuk lebih detailnya, observasi ini dilakukan untuk mencermati detail 

dari tumbuhan yang berada di dalam air laut dan air tawar, lalu alat eksperimen 

pada laboratorium, dan bentuk aquarium yang akan dijadikan tempat ikan. Maka 

pada hasilnya nanti akan digunakan sebuah landasan dalam pembuatan sebuah 

pemodelan 3D environment dalam film animasi yang bertema kehidupan ikan 

dengan habitat berbeda. 

 

Gambar 3.4 Habitat Ikan Air Tawar 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=iRBorq3ZSFE) 
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Gambar 3.5 Habitat Ikan Air Laut 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=sxZ3PXVnEyg) 

 

3.3.3 Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan suatu acuan yang nanti digunakan untuk membuat 

sebuah karya dan berguna untuk memperoleh berbagai macam jenis informasi 

dalam pembuatan karya. Dalam Studi literatur ini akan memakai beberapa refrensi 

untuk penelitian yang dijadikan sebuah data sebagai berikut: 

1. Model 3 Dimensi, 

2. Teknik Primitive Modeling, 

3. Film Animasi 3 dimensi, 

4. Habitat air tawar dan laut. 

Dari refrensi–refrensi tersebut yang akan di cari melalui artikel, laporan 

penelitian, jurnal, buku, maupun dari situs–situs resmi di internet yang akan 

nantinya di perkuat menjadi sebuah data yang dibutuhkan dalam penyelesaian. 

 

3.3.4 Studi Kompetitor 

Pada studi kompetitor ini nanti dapat digunakan untuk membantu dalam 

pengkerjaan penelitian yang dibantu dengan refrensi dari hasil berbagai macam 

karya yang dibuat orang lain. Dalam pengerjaan ini yang akan digunakan sebagai 

refrensi dalam pengembangan penelitian adalah beberapa film animasi dan juga 

game yang telah diketahui banyak orang. 
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1. Film Finding Nemo (2003) dan Finding Dory (2016)  

Dua karya yang dibuat oleh Andrew Stanton ini, akan mengaambil sebuah 

refrensi dalam bentuk texture beserta warna yang cerah dalam sebuah film itu. Pada 

Film finding nemo dan Finding Dory yang akan dibuat refrensi tersebut akan di 

ubah sedikit untuk membedakan dalam film Animasi 3D yang bertema kehidupan 

ikan dengan habitat berbeda dengan lebih menambahkan unsur – unsur yang sedikit 

lebih realistis pada texture dan warna warna akan lebih dominan yang lebih muda 

tetapi tidak terlalu soft atau bisa di bilang terlalu muda. 

 

Gambar 3.6 Film Finding Nemo 

 

 

Gambar 3.7 Film Finding Dory 

 

2. Game I Am Fish (2021) 

Sebuah karya game yang di buat oleh Jeff Lindsey dan Gabriel Idowu pada 

tahun 2021 ini menjadi sebuah game yang sering dimainkan oleh beberapa orang 
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pada akhir–akhir ini akan dijadikan sebuah refrensi dalam pembuatan film animasi 

3D yang bertema kehidupan ikan dengan habitat berbeda dengan mengambil bentuk 

habitat pada dasar laut yang berada di dalam game tersebut. Tapi yang akan 

membedakan untuk membuat film nanti adalah bentuk pada dasar lautnya akan di 

campurkan dengan unsur teknik primitive modelling, sehingga bentuknya tidak 

terlalu realistis dengan bentuk sama dengan bentuk di kenyataanya.  

 

Gambar 3.8 Game I am Fish 

 

3. Game Roblox (2004) 

Game yang didirikan oleh David Baszucki dan Erik Cassel ini merupakan 

salah satu game teratas yang banyak dimainkan banyak orang. Selain itu, game 

yang merupakan game multiplayer mempunyai sebuah ciri khas tersendiri yang 

tidak di tiru pihak lain. Game ini menggunakan bentuk low poly dan teknik primitive 

modelling. Untuk di jadikan refrensi nanti, akan mengarah kearah teknik primitive 

modelling yang nanti dijadikan sebuah landasan dasar dalam pembuatan pemodelan 

3D dengan menggabungkan beberapa bentuk yang lebih realistis. Pada environment 

nanti teknik primitive modelling akan menyeluruh kecuali dalam pembuatan 

karakter yang bukan bagian dari environment. 
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Gambar 3.9 Game Roblox 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai unsur-unsur penting 

dalam penganalisis data selanjutnya akan dikualifikasikan sesuai dengan tempat 

data-data itu diperoleh. Kemudian data yang telah terkumpul nanti akan dirancang 

kembali dengan mencari mana yang sesuai dengan data yang seharusnya dipakai 

dalam proses pengumpulan yang berupa table. Teknik analisis data ini nantinya 

dapat digunakan dalam penelitian ini yang berupa reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan untuk memenuhi kriteria dalam setelah riset berlangsung. 

 

1. Reduksi Data 

Pada reduksi data ini akan melakukan klasifikasi data yang telah didapatkan 

melalui sebuah wawancara pada narasumber, observasi, studi literatur, dan studi 

competitor. Data yang didapat akan menjadi sebuah rangkuman dan menghasilkan 

sebuah kata kunci yang nantinya akan berguna dalam pengumpulan hasil data. 

 

2. Penyajian Data 

Pada penyajian data nanti, hasil pada klasifikasi data akan dijadikan sebuah 

tabel untuk mengumpulkan menjadi satu dengan sebuah keterangan yang dapat di 

pahami. Pada isi tabel nanti akan menunjukkan sebuah hasil reduksi data, teknik 

pengumpulan data, penyajian data, dan hasil data yang berupa sebuah kata kunci. 

Data tabel tersebut akan berisikan sebuah inti penting saja yang mudah dipahami. 
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3. Kesimpulan 

Merupakan sebuah hasil dari analisis data yang akan disimpulkan untuk 

mendapatkan sebuah kata kunci untuk memenuhi isi data pada penelitian yang akan 

dilakukan pada proses pembuatan karya. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Seluruh hasil dari data yang telah terkumpulkan dari berbagai macam cara, 

dan nantinya digunakan untuk membuat sebuah rancangan ide dan konsep dengan 

hasilnya berupa sebuah pembuatan model 3D pada sebuah environment pada film 

3D animasi fiksi ilmiah bertema kehidupan ikan dengan habitat berbeda berbasis 

teknik “primitive modeling.” 

 

4.1.1 Hasil Wawancara 

Pada proses peneltian membutuhkan sebuah pengumpulan hasil data yang 

berguna dalam bentuk yang valid dari berbagai sumber dari sebuah wawancara. 

Pada wawancara akan menggunakan 3 narasumber dengan 1 narasumber yang ahli 

dalam bidang pemodelan 3D, dan 2 narasumber yang ahli dalam bidang habitat dan 

kondisi dalam perikanan.  

1. Matthew Chandra 

Pada sebuah wawancara, penulis memilih seorang narasumber yang 

berprofesi sebagai akademis, yaitu sebagai dosen. Hasil yang akan tersampaikan 

berupa pemodelan 3 dimensi environment dengan teknik yang di pakai yaitu 

primitive modeling. Dalam wawancara ini narasumber lebih memilih pemodelan 3 

dimensi yang lebih dilihat dimensinya dan dapat mempermainkan perspektif. 

Dalam pengkerjaan pemodelan 3D, yang susah dilihat dari membayangkan suatu 

objek yang akan dibuat dan menggunakan software yang mungkin sistemnya 

berbeda.  

Untuk para pembuat model 3D sendiri harus memperhatikan bentuk yang 

harus di tentukan. Bentuk itu sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu hard poly dan low 

poly. Dalam bentuk ini, yang membedakan pada polygon nya sendiri dengan 

dimana high poly lebih banyak dan memiliki fungsi yang jumlah detailnya terlihat, 

sedangkan low poly jumlah polygon nya lebih sedikit dan memiliki fungsi yang 

detailnya yang tidak terlalu tampak. Dalam penggunaannya sendiri low poly sering 
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digunakan pada kebanyakan game dan film animasi kartun, sedangkan high poly 

lebih dominan pada game yang berat, dan film animasi. 

Selanjutnya dalam penggunaan teknik primitive modeling dalam pembuatan 

model 3D pada environment cukup relevan karena basic nya menggunakan teknik 

tersebut. Pada environment sendiri, teknik primitive modeling harus tetap di 

perhatikan detailnya, dan jangan di hilangkan. Bentuk model primitive modeling 

sendiri juga dapat cocok dibuat yang lebih advance karena teknik tersebut 

merupakan basic nya. Pada permasalahan ini, karena membuat sebuah habitat 

dalam air untuk tumbuhan sendiri masih dapat ditangani dan tergantung pada 

sebuah polygon yang mungkin tidak lebih dari 5000 polygon dan tergantung besar 

kecilnya suatu model 3D environment yang dibuat. 

 

Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Matthew Chandra (Narasumber 1) 

  

2. Herry Agoes Hermadi 

Pada wawancara selanjutnya, narasumber yang akan di wawancarai adalah 

seorang praktisi maupun seorang akademis juga yang berprofesi sebagai dokter 

hewan dan Dosen. Pada wawancara lebih banyak menanyakan tentang bentuk pada 

ikan yang akan di jadikan karakter dan sedikit tentang lingkungan habitat. 

Narasumber menjelaskan bahwa ikan-ikan yang hidup pada perbatasan itu ikan 

yang cukup cepat beradaptasi pada lingkungannya. Rata-rata ikan yang hidup bisa 

tumbuh cukup besar, dan bisa bertahan cukup lama selama 8-9 bulan, dan 

perkembang biakannya secara stripping. Ada juga terkadang dalam perkembang 

biakan ikan, biasanya dalam perbatasan ikan akan lebih mudah terganggu jika 

mereka saling bertukar tempat. Tetapi ada yang kuat pada seperti bandeng, udang 

gala, dan ikan betik. Untuk pada habitatnya, narasumber hanya menjelaskan jika 
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pada perbatasan sering terdapat hama yang muncul dan lebih air pada perbatasan 

disebut air payau dan bentuk warnanya lebih biru pudar. 

 

Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Herry Agoes Hermadi (Narasumber 2) 

  

3. Fahmi Khalid 

Selanjutnya, wawancara akan mengambil seorang narasumber yang 

merupakan praktisi dan bekerja pada kebun Binatang Surabaya. Dalam pembahasan 

ini, yang dibahas lebih banyak pada habitat dan bentuk karakter. Pada awal 

pembahasan, narasumber memberi tahu bahwa pada perbatasan air sering banyak 

yang mati, dan sering akan kembali ke habitatnya masing-masing. Untuk bagian 

warna air, biasanya lebih baik pada air asin karen warnanya lebih tajam. Sedangkan 

air tawar, warnanya lebih pucat, sehingga ikan jika pindah ke daerah sana lebih 

cepat lemah. Dalam air asin sendiri jika berada di aquarium lebih membutuhkan 

perawatan khusus supaya tidak berubah menjadi warna yang sedikit kekuningan. 

Jika ikan air laut akan di masukkan ke air tawar, harus di berikan sedikit air garam 

jika ingin tidak mati. Tetapi jika tidak di beri garam, ikan itu akan pingsan dan mati. 

Jenis ikan yang berada di perbatasan yaitu ikan kaca-kaca dan ikan kapas-kapas. 

Warna pada ikan air tawar lebih pudar daripada ikan air asin, tetapi jika ikan air 

tawar pergi ke air laut, warnanya akan mulai muncul.  

Pada tumbuhan hias sendiri yang cocok pada aquarium biasanya 

menggunakan tumbuhan aquascape yang tergolong anabias dan alga atau teratai. 

Tanaman tersebut cocok pada air tawar, dan jika diberi tanaman sembarangan, 

tanaman itu akan mati karena tidak ada oksigen dan tidak bisa fotosintesis. 

Sedangkan untuk air laut, tanaman yang digunakan biasanya berbentuk golongan 

tanaman bakau dan rumput laut. Selanjutnya, pada bagian plankton sendiri 
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memiliki dua jenis zooplankton dan fitoplankton. Tetapi zooplankton kebanyakan 

yang ada dan hidupnya berada di air asin. Zooplankton sendiri sering di konsumsi 

oleh kebanyakan ikan air laut. 

 

Gambar 4.3 Wawancara dengan Mas Fahmi Khalid (Narasumber 3) 

 

4.1.2 Hasil Observasi 

Habitat buatan pada sebuah aquarium biasanya bercampur dengan tumbuhan 

asli dan buatan. Pertama pada habitat air tawar, pada aquarium sendiri biasanya 

tumbuhan yang berada di dalamnya lebih sedikit dan itu rata-rata tumbuhan buatan. 

Namun di sisi lain, terdapat batu yang dimana biasanya itu asli diambil dari alam. 

Kedua pada habitat air laut, pada aquarium sendiri mayoritas isinya adalah terumbu 

karang dan tanaman asli dari laut. Untuk perbatasan air sendiri warna air laut dan 

tawar tidak menyatu alias terpisah karena bedanya sebuah massa pada air dan kadar 

bahan yang terkandung dalam masing-masing air. 

 

4.1.3 Hasil Studi Literatur 

1. Model 3 Dimensi 

Pembuatan model 3 dimensi merupakan sebuah objek yang memiliki bidang 

yang berisi dengan volume, dan memiliki ukuran Panjang, lebar, tinggi yang dimana 

ukuran tersebut merupakan bentuk dari volume itu sendiri. Pada pembentukannya 

model 3 dimensi memiliki titik kordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z. Hasil pada 

pemodelan 3 dimensi sendiri akan dapat dilihat secara 360o dengan sudut pandang 

manapun dan hasilnya menyeluruh (Fauzi, 2019). 
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2. Teknik Primitive Modeling 

Teknik Primitive merupakan bentuk teknik yang ada dalam pemodelan 3 

dimensi. Teknik ini merupakan teknik yang mengkombinasikan dari beberapa 

geometris objek yang dimodifikasi menjadi sebuah gabungan antara bangun 

geometris lain yang menghasilkan objek akhir yang diinginkan. Secara umum 

teknik ini berguna untuk berbagai macam bentuk, seperti bangunan, environment, 

tumbuhan, peralatan, dan sebagainya yang dapat dibuat melalui bangunan 

geometris dasar (Setiawan, 2016). 

 

3. Film Animasi 3 Dimensi 

Film animasi merupakan suatu film yang berisikan full animasi semuanya. 

Animasi sendiri berasal dari Bahasa yunanu yaitu “anima” yang memiliki arti 

hidup, serta dalam Bahasa inggris “animation” yang berasal dari “to animate” yang 

berarti hidup. Hidup sendiri memiliki arti menjadikan suatu objek yang diam 

menjadi bergerak. Gerak tersebut dapat diatur dan diubah sesuai keinginan dari 

pembuat (Awule, 2016). Pada animasi sendiri ada yang dinamakan animasi 3D, 

yaitu animasi yang berwujud 3 dimensi dengan sebuah kedalaman (volume) dan 

dapat dilihat dari sisi manapun. (Waco, 2016). 

 

4. Habitat Air Tawar dan Laut 

Habitat air tawar merupakan salah satu ekositem alami yang relative kecil 

jika dibandingkan dengan daratan dan sebuah lautan. Habitat air tawar ini 

merupakan sarana penting bagi kehidupan manusia karena merupakan sumber yang 

dapat memenuhi kebutuhan. Habitat air tawar sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

perairan lentik (perairan tenang) dengan contoh danau, rawa, waduk, sedangkan 

lotik (perairan berarus) dengan contoh sungai. Habitat air tawar sendiri cukup 

lumayan dapat ditinggali oleh ikan-ikan, terutama tempat yang tidak berarus. 

Biasanya ikan akan suka tempat yang tenang dan cukup besar lokasinya (Rafi'i, 

2018). 

Sedangkan Habitat air asin, merupakan suatu habitat yang berada di laut. 

Habitat ini ditandai dengan adanya salinitas (kadar garam) yang tinggi karena suhu 

dan penguapan yang tinggi. Pada permukaan air laut suhu merata dan tetap stabil, 
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sehingga terdapat banyak dihuni plankton dan ikan-ikan. Di dalam lautan, para 

hewan dan tumbuhan memiliki tingkat tekanan rendah pada osmosis sel yang 

hampir sama pada permukaan di laut. Ikan tersebut akan melakukan adaptasi 

dengan cara banyak meminum air, mengeluarkan urine. Sehingga yerjadi 

pengeluaran air dari insang supaya garam yang berlebihan diekskresikan melalui 

insang secara aktif (T., 2011). 

 

4.1.4 Hasil Studi Kompetitor 

Studi kompetitor ini membantu dalam pengkerjaan yang menjadikan sebuah 

refrensi dari hasil berbagai macam karya yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

pemodelan 3 dimensi yang dipakai. Acuan ini dapat diambil melalui film dan game 

sebagai berikut. 

1. Film Finding Nemo (2003) dan Finding Dory (2016) 

Film yang dibuat pada tahun 2003 dan 2016 oleh studio terkenal Disney yang 

didirikan oleh Walt Disney ini menjadi salah satu refrensi yang berfokus pada 

bentuk texture dan model 3 dimensi. Untuk texture nya akan lebih mengarah pada 

habitat air yang cukup lumayan detail dan lebih cerah berwarna. Warna cerah 

tersebut mendominasi seperti warna hijau, merah, ungu, kuning, dan biru. Untuk 

bagian dasarnya akan menggunakan texture pasir laut, dan pasir sungai. Pada 

pemodelan 3D, refrensi pada film akan berfokus pada bentuk ikannya yang lucu 

dan terkesan indah untuk dilihat. Apalagi ditambahkan dengan corak-corak pada 

tubuh ikan yang bermacam macam bentuk. 

 

2. I am Fish (2021) 

Sebuah game yang baru-baru ini rilis pada tahun 2021 dan booming 

dimainkan oleh banyak orang. Game yang dibuat oleh Jeff Lindsey dan Gabriel 

Idowu ini akan menjadi refrensi selanjutnya menjadi bagian pada bentuk 

karakteristiknya. Mengambil sebuah karakteristik game yang minimalis dan tidak 

terlalu berwarna akan direalisasikan pada texture warna pada laboratorium yang 

terlihat minimalis tapi tidak terlalu monoton, supaya tidak terlalu bosen dan enak 

untuk dilihat. Selanjutnya, karakteristik pada game ini juga ditujukkan pada bentuk 
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manusianya yang di minimaliskan dengan hanya menggunakan baju safety anti 

virus dan radiasi yang tidak membutuhkan campuran warna yang banyak. 

 

3. Roblox (2004) 

Game yang banyak dimainkan banyak orang dan bersifat multiplayer ini 

sangat simple untuk bentuknya. Game yang di buat oleh David Baszucki dan Erik 

Cassel ini merupakan salah satu game teratas. Hal ini menjadi sebuah refrensi yang 

berfokus pada bentuk primitive modeling nya, yang dimana sebuah bentuk yang 

terlihat simple dan tidak terlalu banyak polygon. Karena game ini menggunakan 

bentuk low poly jadi cukup sama dengan konsep yang akan digunakan nantinya. 

Tetapi bentuk yang dibuat pada film tidak akan terlalu kotak dan refrensi game ini 

hanya akan digunakan pada model 3D environment pada bentuk laboratorium, 

aquarium, dan barang property pada laboratorium. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

Dalam hasil analisis data dilakukan pengumpulan data yang nanti akan dibuat 

sebuah kesimpulan dari sebuah point bahasan yang telah tercipta. Hasil data 

tersebut akan dibuat berupa tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Tabel Analisis Data 

NO Bahasan Wawancara Literatur Kesimpulan 

1 Pemodelan 3D Merupakan sebuah 

pemodelan yang dapat 

dilihat dimensinya dan 

dapat mempermainkan 

pespektif. Pemodelan 3D 

harus memperhatikan 

bentuk yang harus di 

tentukan, yaitu antara 

hard poly dan low poly. 

 

 

 

Pembuatan model 

dengan sebuah 

objek dengan 

memiliki bidang 

dan volume yang di 

ukur dengan 

Panjang, lebar, dan 

tinggi dengan titik 

kordinat X, Y, dan 

Z. Beserta bagian 

bentuk dapat dilihat 

secara 360 derajat 

dengan sudaut 

pandang manapun. 

Pemodelan 3D 

merupakan objek 

yang dilihat 

dimensinya secara 

360 derajat dan 

memiliki volume 

yang berbentuk 

high/low poly dengan 

memiliki ukuran 

Panjang, lebar, dan 

tinggi dengan titik 

kordinat X, Y, dan Z. 
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4.3 Kesimpulan 

Pembuatan sebuah model 3D environment yang dapat dilihat dari segala sisi 

dengan bentuk low poly, yang dimana teknik Primitive Modeling menjadi sebuah 

dasar teknik dalam pembuatan model 3D dengan menunjukkan sebuah environment 

dengan perbedaan pada sebuah habitat air tawar dan habitat air asin di dalam 

aquarium. Pada pembuatan model environment mempunyai refrensi dari berbagai 

macam sumber yang menjadi landasan pada bentuk perbedaan pada 2 objek pada 

environment dan texture warna yang akan digunakan dengan ciri khas masing-

masing pada habitat air tersebut. 

 

2 Teknik Primitive 

Modeling 

Cukup relevan dalam 

pembuatan model 3D 

karena merupakan 

basicnya. Tetapi tetap 

harus memperhatikan 

detailnya dan jangan 

hilang. 

Teknik yang 

mengkombinasikan 

bentuk objek 

geometris dasar 

yang dimodifikasi 

menjadi sebuah 

gabungan geometris 

dan menjadikan 

objek akhir. Teknik 

ini cocok untuk 

pemodelan 3D pada 

bangunan, 

environment, 

tumbuhan, dan 

peralatan. 

 

 

 

 

 

Teknik Primitive 

Modeling merupakan 

teknik dasar 

pemodelan 3D yang 

dapat dibuat menjadi 

apapun dengan 

melalui bentuk 

geometris dasar yang 

dan digabungkan 

menjadi satu 

kesatuan.  

3 Habitat Air 

Tawar dan Air 

Asin 

Habitat Air tawar warna 

pada air lebih pucat dari 

pada Air asin yang lebih 

tajam karena 

mengandung banyak 

kadar garam mineral. 

Pada bagian tanaman air 

tawar berisi tanaman 

anabias sedangkan untuk 

air asin banyak rumput 

laut dan coral. Untuk 

perbatasan habitat jika 

ikan berpindah tempat 

sering banyak yang 

mudah terganggu dan 

akhirnya mati.   

Habitat Air tawar 

merupakan suatu 

ekosistem alami 

yang relative kecil 

dan sering berguna 

sebagai sumber 

kebutuhan mahluk 

hidup. Sedangkan 

habitat Air asin 

merupakan 

ekosistem yang 

besar dan berada di 

laut. Tempat ini di 

tandai dengan kadar 

garam yang tinggi 

dengan suhu dan 

penguapan, 

 

 

Habitat air tawar 

merupakan ekosistem 

yang kecil dengan 

warna air pucat dan 

berisi tumbuhan 

anabias. Sedangkan 

habitat air asin 

merupakan ekosistem 

yang besar dengan 

warna air lebih tajam 

dengan berisi 

tumbuhan rumput 

laut dan coral. 
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4.4 Keyword atau Konsep 

Dalam menentukan keyword/konsep akan didapatkan dari hasil kesimpulan 

yang telah dibuat dari hasil analisis data. Setelah kesimpulan yang di hasilkan, maka 

di dapat sebuah keyword “Split Zone” yang di ambil dari Bahasa inggris yang 

berarti zona/area yang terbelah/terbagi. Setelah keyword tercipta maka akan 

dimasukkan menjadi sebuah acuan utama dalam pembuatan rancangan karya pada 

film. Dalam proses pengkerjaan penulis menggunakan keyword tersebut pertama 

berguna untuk membuat model 3D environment utama yaitu sebuah habitat air pada 

aquarium yang dimana berisikan habitat pada Air Tawar dan Habitat Air Asin yang 

saling bersebelahan dengan dihubungkan oleh sebuah pipa balok. Selanjutnya 

dalam bentuk texture dimana pada habitat air tawar menggunakan warna yang lebih 

natural dengan dominasi kehijauan beserta warna air yang sedikit pucat, sedangkan 

air laut yang menggunakan warna yang lebih mencolok dengan dominasi warna 

kebiruan beserta warna air yang sedikit tajam. 

 

4.5 Perancangan Karya 

Bagian ini akan menjelaskan sebuah rancangan karya yang akan dibuat. Isi 

nya akan menjelaskan tahap pada proses pembuatan dalam pra produksi, produksi, 

dan pasca produksi. Jika dalam tahap proses pembuatan perancangan mengalami 

perubahan selama tahap produksi, maka akan di jelaskan lebih detail pada bagian 

bab selanjutnya.  

 

Gambar 4.4 Perancangan karya 
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4.5.1 Pra Produksi 

Pada Pra Produksi biasanya merupakan tahap awal untuk persiapan sebelum 

memasuki tahap produksi. Dalam tahap ini penulis akan terlibat dalam pembuatan 

idea dan konsep dari pembuatan karakter dan model environment. Maka dari itu, 

bentuk ide dan konsep dari karakter berisikan sebagai berikut. 

1. Ide 

Dalam pembuatan karakter, biasanya sebelum tercipta sebuah ide dan konsep 

yang menunjang dalam pembuatan dasar sebuah karakter. Dalam proses 

pembuatannya awal dari idenya tercipta sebuah hasil wawancara dengan seorang 

narasumber yang memberikan sebuah contoh pada kehidupan di perbatasan air asin 

dan tawar atau disebut muara yaitu ikan kaca-kaca dan ikan kapas-kapas. Setelah 

itu penulis bersama sutradara mendapatkan ide menggabungkan dengan ikan asli 

air asin dan air tawar yang tidak hidup berada di perbatasan. Ikan yang digunakan 

dalam percampuran karakter adalah ikan patin (air tawar) dan ikan pari (air asin). 

Pada air asin, karakter yang tercipta akan tergabung antara “Ikan Pari dan Ikan 

Kapas-kapas” seperti pada Gambar 4.5. Sedangkan untuk air tawar, karakter 

tercipta antara gabungan “Ikan Patin dan Ikan Kaca-kaca” seperti pada gambar 4.6.  

 

Gambar 4.5 Ide Percampuran karakter Ikan Air Asin 
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Gambar 4.6 Ide Percampuran karakter Ikan Air Tawar 

 

Selanjutnya ada tambahan karakter pendukung yaitu sebuah plankton dan 

seorang ilmuwan. Untuk karakter plankton sendiri akan menggunakan spesies dari 

Zooplankton yang bentuknya dipilih dari salah satu spesies nya. Selanjutnya untuk 

seorang ilmuwan dibentuk menggunakan sebuah baju keamanan anti virus untuk di 

dalam laboratoriumnya.  

Kemudian untuk ide pada environment laboratorium dibuat dengan dua 

bagian dengan sebuah ruangan riset di bagian kiri dan ruangan penelitian di bagian 

kanan, di bagian tengah berupa jalan lurus yang menuju ke sebuah ruangan 

penelitian tertutup. Pada laboratorium juga terdapat barang-barang lab yang 

menjadi tempat bahan kimia, serta pada salah satu lab terdapat aquarium yang 

berisikan masing-masing habitat air tawar dan air asin yang berbentuk sesuai di 

kehidupan nyata. 

 

Gambar 4.7 Rancangan Laboratorium 
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2. Konsep 

Pembuatan konsep ini akan menghasilkan sebuah bentuk yang telah di 

sepakati untuk dijadikannya sebuah karakter percampuran ikan pada habitat 

masing-masing dan tercipta juga sebuah nama untuk dua karakter tersebut. Pada 

ikan air asin yang tergabung antara “Ikan Pari dan Ikan Kapas-kapas” yang bernama 

“Papas” dan ikan air tawar yang tergabung antara “Ikan Patin dan Ikan Kaca-kaca” 

yang bernama “Paca”. Selanjutnya untuk Plankton sendiri tidak memiliki nama, 

tapi dibuat selucu mungkin. Pada bagian environment seluruh pembuatannya di 

samakan melalui ide yang sudah di rancang dan dibuat menjadi model 3 dimensi 

secara langsung. 

 

Gambar 4.8 Bentuk Karakter Ikan Air Asin dan Ikan Air Tawar 

 

 

4.5.2 Produksi 

Dalam proses produksi, pembuatan karya akan dilakukan secara bertahap. Ide 

dan konsep yang sudah dibuat dalam proses pra produksi akan di lanjutkan dalam 

tahap pemodelan 3D karakter dan environment. Dalam proses produksi film 

animasi 3D, akan menggunakan sebuah aplikasi yang membantu jalannya proses 

pembutan model 3D yaitu aplikasi bernama bagian “Blender” seperti pada Gambar 

4.9 di bawah ini. 
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Gambar 4.9 Aplikasi Blender 

 

Setelah itu pada bagian Produksi akan terbagi dari berbagai macam proses 

yang akan dilakukan dalam pengkerjaannya, proses ini nanti yang akan berdampak 

pada pembuatan sebuah film. Proses ini dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Modeling 

Pada pemodelan 3D hasil sebuah environment dan karakter yang dibuat akan 

melalui banyak proses, mulai dari kedetailan bentuknya sampai tata letak yang 

sesuai dengan tempat yang diinginkan. Pada pembuatan juga menggunakan 2 team 

bagian yang menangani pembuatan model 3 dimensi. Untuk environment sendiri 

pada bagian laboratorium dan property yang harus di buat menggunakan teknik 

Primitive Modeling yang digunakan supaya lebih ringan dalam proses render dan 

mudah dibuat bentuknya. Pada environment Laboratorium dengan teknik Primitive 

modeling dapat di lihat hasilnya pada gambar di bagian bawah ini. 

 

Gambar 4.10 Pembuatan Model Laboratorium 
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Gambar 4.11 Hasil Environment Laboratorium 

  

Selanjutnya untuk pembuatan habitat air asin dan air tawar menghasilkan 

bentuk yang cukup bagus dan hasilnya dapat dibilang sudah mendekati bentuk 

environment yang cukup baik. Hasil model environment habitat bisa dilihat menjadi 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.12 Model Habitat Air Tawar (kiri) dan Air Asin (kanan) 

 

 Pada bagian karakter dibuat melalui ide & konsep dalam bentuk sketsa 2D 

yang digunakan sebagai alas untuk membuat karakter dalam bentuk 3D dengan 

bentuk menggunakan low poly dengan teknik primitive modeling yang diberi 

modifier sub division dan di perhalus. Karakter tersebut akan dibuat oleh team lain 

yang menangani karakter tersebut. Penulis akan bertanggung jawab dan mengamati 

team pemodelan karakter untuk melihat hasilnya supaya sesuai. Hasil tersebut 

nantinya akan langsung di lempar ke bagian texturing untuk dikerjakan. Contoh 

hasil karakter dapat dilihat pada Gambar 
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Gambar 4.13 Bentuk 3D model Ikan Air Asin (kiri) dan Ikan Air Tawar (kanan) 

 

Dalam pembentukan pemodelan 3D sendiri menggunakan teknik primitive 

modelling dengan bentuk low poly yang menjadi ciri khas dari film ini. Setelah itu 

masuk dalam tahapan pemodelan 3D, yaitu pembuatan dalam bentuk solid yang 

dimana dalam pemodelan 3D nanti membutuhkan sebuah bentuk objek yang 

memiliki volume dan terlihat detail yang cukup baik. Bentuknya sendiri akan 

terlihat tebal dan memiliki banyak polygon yang dibutuhkan. 

 

2. Texturing 

Dalam proses texturing, akan dilakukan sebuah proses pemberian texture 

secara bertahap, segala hasil dan bentuk model 3D yang sudah dibuat akan langsung 

dilakukan pengkerjaan pemberian texture. Untuk hasilnya akan terlihat sedikit 

realistis di campur unsur animasi yang akan megabungkan 2 bemtuk ciri khas 

tersendiri. Pembuatan texture cukup bisa dibilang menggunakan waktu yang cepat 

jika sudah tahu cara membuatnya. Hasil contoh dari texture dapat di lihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.14 Salah satu Texture pada Batu dan tumbuhan 

  

3. Rigging 

Pada tahap rigging, khusus untuk karakter yang sudah selesai dalam proses 

tahap texture, akan langsung di tangani team rigging. Team ini sendiri akan 

membuat tulang/bone yang nantinya dapat menggerakkan karakter tersebut. Dalam 

proses ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama dan ketepatan untuk 

menggerakkannya supaya tidak terjadi cacat gerak. Bentuk rigging yang dibentuk 

mengikuti struktur tulang pada Ikan Pari dan Ikan Patin, karena basic bentuk 

tubuhnya dari ikan-ikan tersebut. Contoh hasil dari rigging bisa dilihat sebagai 

berikut ini, 

 

Gambar 4.15 Contoh Rigging pada Ikan Air Asin 

 

4. Animating 

Setelah proses pada tahap rigging sudah selesai, akan masuk pada tahap 

animating. Dalam tahap ini akan dilakukan pergerakkan pada karakter yang sesuai 

dengan mengikuti storyboard yang telah dibuat. Proses ini yang bisa di bilang 

membutuhkan waktu yang lama, karena membutuhkan kejelihan pergerakkan pada 
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karakter yang sesuai dengan “12 Prinsip Animasi” seperti Squash and Streatch, 

timing and motion, Anticipation, dan lainnya. Setelah animating sudah selesai, 

maka animasi tersebut di masukkan pada sebuah shot yang tepat untuk segera 

dilanjutkan pada tahap compositing. 

 

Gambar 4.16 Hasil Animating pada salah satu shot 

  

5. Compositing 

Dalam compositing proses yang dilakukan adalah membuat tata posisi pada 

pengaturan sebuah hasil gambar, cahaya, dan perwarnaan. Terutama gambar yang 

nantinya kan dijadikan menjadi sebuah shot video yang nantinya akan digabungkan 

menjadi scene. Pengaturan tata gambar ini akan dibuat melalui dengan camera yang 

nantinya akan di setting menurut storyboard dengan background tertentu. Lalu pada 

pembuatan warna yang sesuai dengan sebuah film, akan di alihkan pada seorang 

pada team yang nantinya diarahkan oleh sutradara. Lalu pengaturan pencahayaan 

yang dimana akan digunakan untuk menerangi ruangan dan pencahayaan yang 

mungkin dibilang masih terlalu gelap. Setelah pengaturan seluruh compositing 

selesai akan masuk tahap rendering yang diamana digunakan untuk menjadikan 

sebuah frame yang di ubah jadi shot video.  

 

Gambar 4.17 Compostiting pada Camera dan Cahaya 
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6. Rendering 

Tahap Rendering merupakan tahap dimana pada bagian Compositing pada 

camera sudah selesai, akan dilanjutkan pada progress untuk dijadikan sebuah video 

yang diambil per frame pada setiap camera yang di jadikan satu kesatuan menjadi 

sebuah video dengan durasi singkat. 

 

Gambar 4.18 Proses Rendering 

 

4.5.3 Pasca Produksi 

Waktu berlangsungnya proses pasca produksi ini, penulis sebagai modeler 3D 

menunggu hasil pengeditan yang dikerjakan oleh editor yang dibantu dan diarahkan 

oleh sutradara. Dalam hal ini nantinya, proses editing yang dikerjakan oleh editor 

sepenuhnya. Setelah selesai proses pasca, akan terciptalah sebuah film pendek yang 

nantinya akan di tunjukkan ke semua kalangan. 

 

4.6 Jadwal Produksi 

Jadwal produksi sangat berguna untuk melakukan proses saat menjalakan 

proses produksi. Sehingga berguna untuk menjadwalkan sebuah kegiatan dengan 

prakira akan selesai sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Isi dari tabel jadwal 

produksi ini tentang kegiatan pada pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 
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Tabel 4.2 Jadwal Produksi 

No Kegiatan 
Febuari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pra Produksi                     

2 Modeling                     

3 Texturing                     

4 Rigging                     

5 Animating                     

6 Compositing                     

7 Rendering                     

8 
Pasca 

Produksi 
                    

 

4.7 Budgeting 

Adanya budgeting biasanya dapat membantu berbagai jadwal rancangan 

untuk menghitung seluruh pengeluaran biaya selama proses pembuatan film 3D 

animasi berlangsung. 

Tabel 4.3 Hasil Pengeluaran 

No Nama Kebutuhan Jumlah Harga 

1 Set Komputer 1 set Rp 9.000.000, 00 

2 Listrik 1 bulan Rp 800.000, 00 

3 Texturing 1 orang Rp 1.700.000, 00 

4 Rigging 1 orang Rp 800.000, 00 

5 Animating 1 orang Rp 2.200.000, 00 

6 Effect 1 orang Rp 800.000, 00 

Total Rp 15.300.000, 00 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

4.8 Publikasi 

Pada bagian terakhir dari pembuatan sebuah film adalah publikasi yang di 

mana berisi sebuah promosi karya dalam bentuk merchandise untuk ditunjukkan 

kepada penonton. Pada publikasi ini dilakukan dengan bermacam cara yang akan 

membuat sebuah barang seperti poster, Cover/Label DVD, dan Kaos yang termasuk 

menjadi sebuah merchandise yang akan di bagikan. 

 

1. Poster Film Animasi 3D “DIMIDIATE” 

 

Gambar 4.19 Poster Film "DIMIDIATE". 

 

2. Cover & Label DVD 

 

Gambar 4.20 CD dan Tempat Cover "DIMIDIATE". 
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3. Kaos 

 

Gambar 4.21 Desain Kaos "DIMIDIATE" Tampak Belakang. 

 

 

Gambar 4.22 Desain Kaos "DIMIDIATE" Tampak Depan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penciptaan sebuah pemodelan 3D environment pada film animasi fiksi 

ilmiah berjudul “DIMIDIATE” dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang modeler 

3D pada environment harus memperhatikan pembentukan sebuah objek 

environment yang detail, membantu dalam ide dan konsep dalam pembentukan 

environment pada sebuah laboratorium dan habitat air pada aquarium. Sehingga 

film animasi 3D yang dibuat dapat memperlihatkan hasil pemodelan 3D 

environment yang menarik dan indah dengan texturing yang dibuat animasi 

realistis. Penulis dalam produksi mengkerjaan seluruh bagian pemodelan 3D 

environment dan ikut bertanggung jawab dan menemani sutradara dalam proses 

produksi sampai selesai. Maka hasil yang tercipta akan berupa sebuah pemodelan 

3D environment dari analisis data yang telah di dapat dari teknik pengumpulan data 

yang telah dilakukan supaya dapat maksimal dalam dinikmati oleh penonton. 

 

5.2 Saran 

Sebagai modeler 3D pada environment dalam sebuah film animasi 3D 

berjudul “DIMIDIATE”, dapat disampaikan berdasarkan dari pengalaman dari sang 

penulis bahwa peluang dalam perkembangan sebuah penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan lebih lagi. Perkembangan ini seperti, penambahan objek pada 

sebuah environment, pembuatan texture yang lebih terlihat 3D realistis, 

menciptakan partikel pada bagian air, dan membantu keseimbangan antara 

mengurangi vertex dengan bentuk yang detail untuk mempercepat dalam proses 

rendering. Dalam perkembangan penelitian ini, maka dapat menerima masukan 

apapun yang dapat diterima dalam proses berkempangnya pembuatan film animasi 

3D dalam jangka waktu selanjutnya. Sehingga berguna bagi kemajuan dalam 

penelitian selanjutnya
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