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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Otot Wajah 

Manusia menggunakan wajah untuk menunjukkan sebuah ekspresi, 

dan untuk melakukan sebuah ekspresi ini wajah memiliki otot- otot yang 

fungsinya untuk mengendalikan gerakan ekspresi pada wajah manusia, dan 

otot ini disebut facial muscle, mimetic muscle, atau otot wajah[8]. Otot 

wajah merupakan jaringan otot tipis yang berada di dalam kulit wajah dan 

dapat dibagi menjadi beberapa area. 

                      
                                 Gambar 2. 1 Gambar anatomi otot wajah manusia 

Sumber gambar : https://www.slideplayer.com/ 
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2.1.1. Otot Pada Area Mata dan Alis 

Otot-otot mata termasuk kelopak mata, otot yang melingkar 

disekitar mata dan bagian dalam rongga mata. Otot-otot ini 

memungkinkan kita dapat berkedip sukarela dan tidak sukarela, 

menggerakan bola mata serta mengkontrol saluran air mata[6]. 

2.1.2. Otot Pada Area Hidung 

Disekitar hidung, beberapa otot kecil dapat memanjang dan 

terhubung dengan otot-otot lain mulai dari kulit kepala sampai 

bibir bagiam atas. Otot ini juga mengontrol lubang hidung 

sehingga memugkinakn untuk melebar atau menyempit serta untuk 

mengkat bibir atas dan dapat menaris bagian alis[6]. 

2.1.3. Otot Pada Area Mulut dan Rahang 

Massa otot mulut mengandung jumlah terbesar dari otot 

dan digunakan secara luas selama sync animasi bibir. Tiga 

kelompok otot multifungsi mengelilingi mulut. Mereka membuat 

kita mengerut atau tersenyum, membantu otot-otot lain dengan 

mengunyah dan tarik sudut mulut atas atau bawah, dan berbagai 

tugas lain yang diperlukan. Salah satu tugas ini adalah untuk 

memberikan ekspresi dan struktur wajah[7]. 

2.1.4. Otot Pada Area Dahi 

Daerah dahi memiliki otot yang halus dan lentur yang bisa 

bergerak keatas dan kebawah[6]. 

 

2.2. Gerakan Otot Wajah Manusia 

Untuk gerakan otot wajah, penelitian ini akan menggunakan hasil 

dari penelitian Jacobo Bibiliowicz yang membagi otot wajah menjadi 

beberapa bagian untuk mengetahui otot mana saja yang akan bergerak 

dan otot yang gerakannya saling mempengaruhi otot yang lain sesuai 

area pada wajah. Gerakan otot wajah sesuai dengan areaya tersebut akan 

disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini 
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Tabel 2. 1 Tabel pembagian otot pada wajah pada penelitian Jacobo 

Bibliowicz 

 

Face Area Muscles 

Forehead 

Frontalis (both components) 

Procerus 

Corrugator 

Eyebrow 

Frontalis (both components) 

Procerus 

Corrugator 

Nose Orbicularis Oculi (inner) 

Cheek Orbicularis Oculi (outer) 

NasoLabial 
Levator Labii (nasal) 

Levator Labii (mid) 

Mouth Upper Center 

Levator Labii (nasal, both sides) 

Levator Labii (mid, both sides) 

Zygomatic Major (both sides) 

Orbicularis Oris Incisivis (both sides) 

Mouth Upper Corner 

 

Levator Labii (nasal) 

Levator Labii (mid) 

Zygomatic Major 

Risorius 

Triangularis 

Orbicularis Oris Incisivis 

Mouth Lower Corner 

 

Zygomatic Major 

Risorius 

Triangularis 

Depressor Labii 

Mentalis 

Orbicularis Oris Incisivis 

Mouth Lower Center 

 

Zygomatic Major (both sides) 

Risorius (both sides) 

Mouth Lower Center Triangularis (both 

sides) 

Depressor Labii (both sides) 

Mentalis 

Orbicularis Oris Incisivis (both sides) 

 

2.3.Teknik Animasi 

2.3.1. Animasi Tradisional 

Disebut juga Cell Animation, frame yang dugunakan adalah 

buatan tangan atau gambar manual. Gambar-gambarnya dikopi ke 

atas lembaran plastik transparan yang bernama Cell, yang 
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kemudian diletakkan di atas latar belakang berwarna dan difoto 

satu per satu dengan rostum kamera[3]. 

 

          Gambar 2. 2 Pembuatan animasi tradisional 

Sumber gambar : http://satin-ashien.blogspot.co.id/ 

2.3.2. Computer Animation 

Figur diciptakan menggunakan komputer dengan polygons. 

Untuk membuat mereka bergerak seperti aslinya, digunakan rangka 

digital, yang prosesnya disebut rigging. Untuk membuat ilusi 

pergerakan, sebuah gambar ditampilkan di layar monitor, lalu 

dengan cepat digantikan oleh gambar lain yang identik dengan 

gambar sebelumnya namun berbeda dalam pergerakannya, teknik 

ini seperti ilusi pada TV dan Motion Pictures[3].  

2.3.3. Rotoscoping 

Merupakan teknik dimana animator melakukan pengikutan 

gerak dari aksi sesungguhnya seorang aktor, diikuti frame demi 

frame dan digunakan dalam film animasi. Contohnya : Gulliver;s 

Travel, A Scanner DDarkly, American Pop[3]. 
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Gambar 2. 3 Pembuatan animasi rotoscoping 

Sumber gambar : http://www.awn.com/ 

2.3.4. Keyframe 

Gagasan dasar dari cell adalah satu gambar dibuat untuk 

satu frame. Perubahan kecil dibuat dalam frame-frame berikutnya, 

sampai perubahan yang berarti merupakan keyframe. Animasi yang 

dibentuk oleh frame-frame antara dua keyframe disebut in-between 

animation, biasanya dibuat oleh animator tersendiri[6]. Animasi 

ini juga bisa digunakan untuk menganimasikan model 2 dimensi 

maupun 3 dimensi. 

Gambar 2. 4 Pembuatan animasi keyframe 

Sumber gambar : http://www.utdallas.edu/ 

http://www.awn.com/
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2.3.5.  Scripted Animation 

Merupakan teknik animasi yang gerakannya animasinya 

dikontrol menggunakan script. Gerakan animasi dibuat dengan 

banyak cara seperti memanipulasi koordinat dari objek yang 

dianimasikan dengan cara transformasi (scalling, translate, rotate).  

2.4. Software yang digunakan 

2.4.1. Blender 

Blender adalah salah satu software open source yang 

digunakan untuk mengolah konten multimedia khususnya 3 

Dimensi. Software ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan Software sejenisnya, antara lain: 

a) Blender merupakan software yang bersifat open source. 

Artinya pengguna dapat memodifikasi source code dan 

menambahkan bahkan membuat fiturnya sendiri berupa add 

on, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Dan 

karena dapat secara bebas dikembangkan oleh user, maka 

update dari software  ini lebih cepat, karena selalu ada fitur-

fitur baru yang dikembangkan baik oleh Blender sendiri 

maupun dari pengguna. 

b) Blender bersifat multiplatform yang berarti pengguna dapat 

menggunakannya software ini di banyak sistem operasi. Saat 

ini blender dapat dijalankan pada sistem operasi windows, 

machintos dan linux. 

c) Blender adalah software yang gratis, dengan menggunakan 

Blender pengguna tidak perlu membayar. 

Selain itu blender memiliki beberapak fitur tersendiri yang berbeda 

dari software yang lain yang dapat mempermudah pengguna dalam 

proses pembuatan model 3 Dimensi, antara : 

a) Fast Modelling 

Susunan  alat pemodelan Blender yang komprehensif dapat 

mempermudah pengguna dalam menciptakan, mengubah dan 

mengedit model. alat pemodelan Blender meliputi:[11] 
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- Shortcut keyboard untuk alur kerja yang cepat. 

- N-Gon Support 

- Edge slide, collapse, and dissolve 

- Grid and Bridge fill 

- Phyton scripting untuk bantuan khusus dan add-ons 

b) Realistic Materials 

Dengan mesin rendering terbaru dari Blender 

memungkinkan menggunakan material yang sangat banyak. 

Fitur utamanya adalah:[11] 

- Node support yang lengkap untuk kustomisasi penuh. 

- Physically shaders yang akurat seperti kaca, tembus, dan 

SSS. 

- Open Shading Language (OSL) support for coding unique 

shaders. 

c) Fast Rigging 

Transformasi model menjadi karakter posable belum 

pernah lebih mudah. Blender menawarkan kumpulan produk 

alat rigging yaitu:[11] 

- Envelope, kerangka, dan automatic skinning. 

- Pemberian weight paint yang mudah 

- Mirror functionality 

- Bone layers dan colored groupsss for organization 

- Tulang B-spline yang terinterpolasi. 

 

d) Fast UV Unwrapping 

Kemudahan unwrap pada mesh terdapat dalam Blender, 

dan menggunakan tekstur gambar atau mewarnai sendiri ke 

model secara langsung. Blender memungkinkan untuk:[11] 

- Dapat dengan cepat membuat kubus, tabung, bentuk bola 

and proyeksi kamera. 

- Conformal and Angle Based unwrapping. 

- Melukis langsung pada mesh. 
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- Multiple UV layers. 

- UV layout image exporting. 

2.4.2. Unity3D 

Unity adalah sebuah software system untuk game 

development baik itu 2D maupun 3D dimana software ini 

mempunyai mesin render yang efektif yang terintegrasi lengkap 

satu set alat intuitif dan alur kerja yang cepat untuk membuat 

konten 2D maupun 3D yang interaktif. Unity3D terkenal dengan 

kemampuannya dalam mengontrol berbagai object dalam aplikasi 

maupun game dengan mudah. 

Unity3D memiliki beberapa fitur yaitu GUI (Graphic User 

Interface), Audio, Animasi, Effect, dan Scripting (Pemrograman). 

Terdapat pula fitur multiplatform yang disediakan Unity, para 

pengembang game dapat membangun sebuah game tidak hanya 

di platform desktop. Unity3D digunakan dalam pembuatan 

animasi game ini karena kemudahannya dalam menerapkan 

animasi pada karakter model 3D, pengelolaan sudut pandang 

kamera, serta kefektifannya dalam proses render. Berikut 

merupakan daftar fitur yang dimilki Unity Game Engine 

General 

Unity3D adalah platform yang relevan dimana dapat digunakan 

untuk membuat aplikasi dan mengekspornya pada device yang 

berbeda. Kemampuan untama yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan project diantaranya: 

- Dapat menggunakan Bahasa pemrograman C#, Javascript 

atau Boo. 

- Action-Packed Physics 

- Life-Like Animation 

- One-Click Deployment 

- Optimasi grafik 

- Unmatched Import Pipeline 

- 64-bit Editor 
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- Fully Extendible Editor 

Animation 

Ketika mengembangkan adegan animasi dasar menjadi 

memungkinkan jika dibuat menggunakan Unity3D: 

- Inverse Kinematics;  

- Sync Layers and Additional Curves. 

 

Graphics 

- Physically-Based Shading;  

- Shuriken Particle System;  

- Enlighten-powered Real-time Global Illumination 

- Low-Level Rendering Access;  

- Dynamic Fonts with Markup;  

- Static Batching;  

- Render-to-Texture Effects;  

- Full-Screen Post-Processing Effects. 

3d Physics 

Sebuah 3D Physic engine adalah software yang menyediakan 

simulasi perkiraan physical system, seperti rigidbody dynamics, 

soft body dynamics, and fluid dynamics digunakan dalam grafik 

komputer, video game, dan film:  

- Simulasi Multithreaded  

- Cloth Component 

- Advanced Vehicle Physics 

- Collision Detection yang ssangat akurat  

- Bake-free Scaled MeshCollider Support. 

 

 

Optimization 

Optimasi menunjukkan bagaimana untuk bake lighting hasil 

pencahayaan untuk kinerja yang lebih baik dan bagaimana para 
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pengembang memanfaatkan high-contrast textures, dengan bake 

lighting, untuk membuat scene tampak hebat. 

- Occlusion Culling 

- Profiler 

- Level of Detail 

- Deferred Rendering 

- Stencil Buffer Access 

- GPU Skinning for DirectX 11 and OpenGL ES 3.0 

- Fully-Fledged Streaming with Asset Bundles 

- Dynamic Batching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


