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Abstrak: Peneliti sebagai editor pada pembuatan film animasi 3D ilmiah bertema kehidupan
habitat ikan yang berbeda berjudul “Dimidiate”. Masalah yang diangkat pada film animasi ini
yaitu mengenai pola kehidupan ikan yang memiliki habitatnya masing-masing. Tujuan yang ingin
dicapai yaitu supaya dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada seluruh kalangan agar
dapat memahami bahwa setiap ikan memiliki habitat tempat tinggalnya masing - masing. Penulis
yang memiliki peran sebagai editor dalam pembuatan film animasi 3D ini bertanggung jawab
pada segala aspek visual didalam pengeditan atau penyuntingan , dalam prosesnya editor
melakukan editing dengan menerapkan teknik editing cutaway kemudian melakukan
Compositing, Color grading, sound effect dan rendering. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,
observasi, studi literatur dan studi kompetitor sehingga dapat menghasilkan data bersifat
deskriptif. Dalam proses produksi film animasi 3D ada bebrapa tahapan yang dilalui yaitu pra
produksi, proses ini meliputi ide storyline, sinopsis, skenario, storyboard, karakter. Tahap
Produksi meliputi, modeling karakter dan environment, texturing, Animating. Tahap Pasca
Produksi meliputi, editing, compositing, sound effect, color grading, rendering. Penulis sebagai
editor dalam proses produks harus mampu berfikir kreatif dalam melakukan editing supaya hasil
akhir yang produksi sesuai dengan skenario dan berkualitas. Peneliti sebagai editor berharap dapat
menghasilkan film animasi 3D yang dapat memberikan kesan positif dan mengedukasi. Dalam
penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dari pemilihan sound effect, color grading dan
penataan shot, yang masih belum sempurna. Dengan ini peneliti berharap semoga kedepanya bisa
menghasilkan karya lebih baik.
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1. PENDAHULUAN
Pembuatan film animasi 3D ilmiah
bertema kehidupan habitat ikan yang berbeda
dengan judul “DIMIDIATE” memiliki tujuan
memberikan wawasan dan edukasi kepada
seluruh kalangan bahwa tidak semua ikan
bisa hidup pada dua habitat, ada ikan yang
hanya bisa hidup pada satu habitat saja dan
apabila ikan hidup tidak pada habitatnya

masing-masing berdampak buruk bagi ikan
tersebut
Dengan dibuatnya film animasi 3D,
penulis berharap film ini tidak hanya menjadi
sarana tontonan yang biasa saja, tetapi
didalamnya
terdapat
pesan
yang
mengedukasi dan juga menambah wawasan.
Pembuatan film animasi 3D tentunya
ditambahkan beberapa aspek pendukung
lainnya seperti penambahan sound effect, vfx,
backsound dan tone warna yang sesuai
dengan konsep dari film.

Dalam proses pembuatan karya film
animasi 3D, penulis memiliki jobdesk
sebagai editor.Editing merupakan salah satu
bagian dari proses pembuatan film.
Penulis sebagai editor bertanggung jawab
dalam melaksanakan proses editing. Dalam
pengerjaannya
seorang
editor
harus
konsultasi dengan sutradara supaya shot
yang disusun dalam proses editing sesuai
dengan urutan dalam skenario yang sudah
dibuat sutradara, supaya urutan shot yang
sudah disusun menjadi kesatuan yang utuh
dan layak untuk ditonton. [2]
Proses penyuntingan atau editing, editor
harus mampu berfikir kreatif dalam
menyusun audio dan visual supaya hasil
akhir dari produksi film animasi 3D layak
untuk disuguhkan. Tujuan dari editing yaitu
supaya cerita yang ditampilkan kepada
penonton dapat tersampaikan dengan jelas
kepada penonton. [1]
Pada proses pengerjaanya ada berbagai
macam teknik yang dapat dipakai oleh editor,
dalam pengerjaanya penulis sebagai editor
menerapkan teknik editing cutting cutaway.
Cutaway merupakan teknik cutting yang
memasukkan shot lain ke dalam adegan yang
masih ada hubungannya dengan shot utama.
Teknik ini diterapkan untuk menampilkan
versi visual lain dari shot utama dan juga
untuk menyesuaikan tempo agar visual yang
disuguhkan tidak terkesan monoton.
Jadi dapat dirumuskan, penulis sebagai
editor memiliki tujuan untuk menghasilkan
film animasi 3D ilmiah bertema kehidupan
habitat ikan yang berbeda, film animasi 3D
yang dibuat dapat memberikan pesan positif
yang dapat mengedukasi dan memberikan
informasi kepada penonton. Penulis sebagai
editor menerapkan teknik editing cutting
cutaway supaya film yang disuguhkan
memiliki variasi visual supaya tidak terkesan
biasa saja.

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh
penulis yaitu penelitian kualitatif, dalam
penelitian kualitatif peneliti mendapatkan
data berbentuk deskriptif. Proses yang
dilakukan untuk memperoleh data yang
dibutuhkan yaitu dengan cara wawancara
beberapa praktisi dan akademis, observasi,
studi literatur dan studi competitor. Tujuan
penggunaan metode penelitian kualitatif yaitu
data yang diperoleh dari hasil penelitian
tersebut dapat digunakan sebagai referensi
dan memperkuat informasi yang diperlukan
dalam proses pengerjaan film animasi 3D.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pra Produksi
Merupakan tahapan awal dari proses
produksi karya film animasi 3D. Pada
tahapan ini penulis sebagai editor ikut ambil
bagian dalam membantu sutradara untuk
memberi masukan – masukan terhadap karya
film animasi 3D yang akan dibuat.
Produksi
Merupakan tahapan untuk mengeksekusi
dari konsep yang sudah disusun dan matang
lalu kemudian tim produksi film animasi 3D
mulai untuk melakukan proses pengerjaan.
Dalam prosesnya, produksi film animasi 3D
meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu
Modeling, Texturing, Rigging, Animating,
Compositing, dan Rendering.

Gambar 1 Membantu proses produksi
modeling 3D
Pasca Produksi
Merupakan tahapan akhir dari proses
pembuatan film animasi 3D. Pada tahapan ini
penulis sebagai editor berperan penting

dalam melakukan penyuntingan atau editing
guna untuk menyusun rangkaian shot, audio,
color grading, vfx, sound effect, dan
rendering supaya menghasilkan visual yang
sesuai dengan runtutan skenario yang sudah
disusun.
Pada tahap ini meliputi beberapa tahapan,
diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Compositing
Merupakan tahapan awal dari proses
editing, pada tahapan ini editor memotong,
menyusun, memilih, merapikan, dan
menggabungkan shot yang dianggap sudah
sesuai dengan skenario.

c. Sound Effect
Pada tahap ini penambahan musik dapat
membantu disetiap pergerakan dari karakter
dalam film animasi 3D. Penyesuaian audio
dengan visual yang sinkron menimbulkan
suasana mod yang dapat membuat penonton
ikut terbawa dalam suasana film tersebut.
Melihat dari jenis dari sound effect, ada
banyak suara yang bisa digunakan sebagai
sound effect misalnya dari suara alam, suara
alat musik, suara kehidupan sehari – hari dan
suara buatan dari software.

Gambar 4 Menambahkan dan menata beberapa
sound effect yang diperlukan

Gambar 2 Proses penggabungan shot yang
sudah selesai diproduksi
b. Color grading
Pada tahap ini seorang editor melakukan
tahapan untuk koreksi warna pada masing –
masing shot, supaya hasil visual yang
disuguhkan lebih baik lagi dan juga
meningkatkan kualitas dari produksi film
animasi 3D. Color grading bukan hanya
sekedar mengatur warna supaya hasil film
lebih terlihat memanjakan mata, tetapi dalam
mengatur color grading di masing – masing
shot dapat mempengaruhi mood di setiap
scene. Penyesuaian color grading terhadap
masing – masing scene harus disesuaikan
dengan kondisi di setiap alur ceritanya agar
color grading dan alur cerita sesuai dan
kualitas film lebih baik lagi.

Gambar 3 Proses coloring

d. Rendering
Pada tahap ini shot yang diproduksi
sudah melewati tahapan editing compositing,
color grading, sound effect dan selanjutnya
masuk kedalam proses rendering. Rangkaian
shot yang sudah disusun dan dilakukan
penyuntingan akan dilakukan proses export
dan kemudian menjadi sebuah kesatuan
video yang sudah tersusun rapi menjadi satu
video yang siap untuk ditonton.

Gambar 5 Proses rendering
KESIMPULAN
Dalam berproses membuat film animasi
3D ilmiah bertema kehidupan habitat ikan
yang berbeda yang berjudul “DIMIDIATE”,
hasil yang didapatkan yaitu sebagai seorang
editor dalam pembuatan film animasi 3D ini
harus mampu berfikir kreatif dalam

menyusun shot supaya menjadi kesatuan
yang utuh dan dapat dinikmati seluruh
penonton. Penyesuaian antara skenario
dengan shot – shot yang perlu ditambahkan
atau dikurangi dalam proses editing sangat
berpengaruh supaya hasil akhir dari editing
sesuai dengan skenario awal yang sudah
disusun oleh sutradara.
SARAN
Berdasarkan pengalama yang
oleh peneliti pada saat proses
Tugas Akhir film animasi 3D
dapat diambil beberapa saran
sebagai berikut :

didapatkan
pengerjaan
ini. Maka
penelitian

1. Ketika
akan
berproses
dalam
melaksanakan sebuah produksi film,
penggunaan teknik editing dan pemilihan
jenis transisi yang akan digunakan dalam
proses editing dapat mempengaruhi
jalannya cerita suatu film. Penerapan
teknik dan transisi yang sesuai dapat
membuat film yang dihasilkan lebih
sempurna.
2. Pemilihan dan penggunaan sound effect
yang sesuai supaya film yang dihasilkan
menjadi lebih baik.
3. Meningkatkan teknik editing supaya film
yang diproduksi lebih baik lagi.
Dalam proses pembuatan film animasi
3D ini masih terdapat banyak kekurangan
dikarenakan waktu yang diperlukan dalam
proses pembuatan film animasi 3D sangatlah
membutuhkan waktu yang cukup banyak
supaya film yang dihasilkan sesuai dengan
skenario yang sudah dibuat. Editing yang
dilakukan pada proses produksi masih
terdapat banyaknya kekurangan dikarenakan
penataan setiap shot dan pemberian sound
effect yang belum benar – benar sempurna
sehingga
masih
terdapat
beberapa
kekurangan. Demikian saran yang diperoleh,
dengan ini untuk kedepannya supaya lebih
baik lagi dan dapat dijadikan sebagai
pembelajaran bagi penulis.
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