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Abstrak
Dalam pembuatan film animasi perlu diperhatikan gerakan dan ekspresi karena wajah adalah
sumber identitas dan penunjuk situasi mood yang sedang terjadi. Emosi seperti halnya warna primer,
kombinasi dari emosi dasar ini menghasilkan karakter-karakter emosi dengan ciri khas tersendiri. Adapun
tujuan dari penelitian yaitu penerapan face tracking terhadap facial expression dalampembuatananimasi
3D.Untukpenerapan face tracking perlu alat pendukungseperti kamera kinect x-box 360 sebagai input data
user yang selanjutnya dilakukan capturing dan tracking dengan software faceshit studio didapatkan user
scan data model yang digunakan untuk mengekspresikan user expression model dengan software faceshit
studio. Setiap gerakan ekspresi user yang mengekpresikan user data model terdapatblen shape. User data
model yang digunakan berupa 6 ekspresi yaitu bahagia, sedih, takut, marah, kaget, dan jijik. Setiap input
data model dengan berbagai ekspresi tersebutmendapatkan blenshape yang berbeda-beda yang
selanjutnya diaplikasikan ke dalam model karakter animasi.
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1. Pendahuluan

kasus animasi artistik, mocap aktor dan facial
animation 3D terlihat ekspresi yang berbeda sesuai
dengan keakuratan penanda yang digunakan.
Dengan kecanggihan software saat ini
mengenalkan teknik face tracking. Animator tidak
perlu membuat gambar yang banyak untuk setiap
gerakan. Proses produksi animasi 3D juga akan
lebih mudah apabila animator sudah memiliki model
karakter. Metode tersebut merupakan sebuah
metode yang mengacu pembuatan gerakan animasi
dengan tracking wajah (Kang M.C & Chiu C.k,
2016).
Berdasarkan hal tersebut diatas Facial
expression apa saja yang dapat diterapkan dalam
karakter animasi 3D dengan teknik face tracking.
Fungsi dari penelitian yang akan dikerjakan dapat
dijadikan sebagai facial expression apa saja yang
bisa diterapkan dalam pembuatan animasi 3D
dengan teknik face tracking.

1.1.Latar Belakang
Perkembangan teknologi saat ini sangat
berpengaruh dalam perkembangan industri
perfilman, terutama dalam pembuatan film animasi.
Animasi Merupakan rangkaian gambar yang
disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame.
Objek dalam gambar bisa berupa gambar, tulisan,
warna atau spesial efek(Munir, 2012).
Pembuatan karakter animasi yang berkualitas,
tentunya dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar
animasi yang membuat seolah animasi itu terlihat
nyata mulai gerakan awal hingga gerakan akhir.
Untuk membuat suatu karakter hal utama yang perlu
diperhatikan adalah gerakan dan ekspresi wajah,
karena wajah adalah sumber identitas dan penunjuk
situasi mood yang sedang terjadi.
Dalam penelitian Hirosea & Higuchib (2012)
dengan mempertimbangkan suatu masalah dari
hasil karakter facial animation 3D. Prosedur yang
efisien diwujudkan dengan menggunakan data 1.2. TinjauanPustaka
motion capture, yang diperoleh dengan melacak
Penelitian Atthariq (2012) dengan metode
spidol dari wajah seorang aktor. Dalam beberapa Active Appearance Models (AAM) yang bertujuan
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untuk mendeteksi dan melacak sekumpulan fitur
wajah, macam-macam ekspresi dan pose dari wajah
manusia, orientasi wajah dan pergerakannya dengan
menggunakan sensor Kinect sehingga gerakan yang
dihasilkan lebih alami.
Menurut Suardinata dan I Wayan (2011)
melakukan penelitian yang membahas tracking
wajah dengan menggunakan algoritma terbalik
untuk pembuatan animasi karakter 3D, hasil
tracking digunakan untuk melihat tingkat akurasi
dalam penerapan mimik karakter tersebut.
Penelitian dengan menggunakan kinectyang
mendemostrasikan kulitas tinggi facial animation
dapat dilakukan secara real time dengan
menggunakan sensor RGB-D yang murah dan
mendapatkan hasil yang potensial dari sistem yang
diaplikasikan pada virtual reality, interaksi manusia,
live virtual
shows TV,
dan komputer
gaming.(Bouaziz. S, 2012).
Yeongho dkk (2011) meneliti bagaimana facial
animation retargeting system yang dirancang untuk
mendukung alur kerja animator, pengamatan dan
analisis pada proses key frame animation
mengembangkan generasi automatic GUI metode
untuk blendshape berbasis animasi wajah. Hasil
penargetan ulang dan uji pengguna mengkonfirmasi
bahwa taknik ini lebih efektif dan mampu
mengurangi waktu editing yang diperlukan untuk
generation hight quality animasi wajh secara offline.

2.Pembahasan
2.1. Metode Face Tracking
Face tracking merupakan memperkirakan
lokasi suatu wajah di dalam video secara real time.
Pada peneitian Kang M.C dan Chiu C.k (2016) face
tracking merupakan hasil capture sebuah kamera
untuk mendapatkan salah satu wilayah yang
menarik (region of interesting/ROI) berupa
gambaran wajah dari frame capture processor.
Dengan metode face tracking dapat digunakan
untuk membuat gerak karakter pada animasi melalui
proses capturing dan tracking menggunakan sensor
kamera RGBD sederhana sebagai data input.
Dari hasil penelitian Jack dkk (2012), ada 6
jenis karakter emosi yang dari satu sudut pandang
bisa dikatakan sebagai karakter emosi dasar. Enam
jenis karakter emosi yang diekspresikan melalui
wajah, yang masing-masingnya unik.
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Gambar 1. Contoh 6 Facial Expression
Berdasarkan Joshi and Friends (2003) facial
expression diatas dapat digunakan dalam proses
penganimasian ekspresi wajah karakter dengan
teknik Blend Shape. Blend Shape merupakan
permukaan deformer termodifikasi bentuk suatu
mesh dengan megubah garis yang berhubungan
pada mesh referensi. Misal nya dengan teknik ini
seseorang animator dapat memberikan pose
senyum, netral, mata tertutup dan sebagainya. Blend
Shape ini dapat sangat berguna untuk tugas seperti
merubah ekspresi wajah selama proses animasi.
Adapun koefisien blend shape model dapat
dituliskan sebagai berikut:

(1)
Dimana: V = Koordinat Vertex
αi= Skala Blending Weight
Vi = Lokasi Vertex
n= Number Blend Shapes
I = Blend shapes
Cara kerja teknik ini adalah dengan
merubah bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Di
mana bentuk-bentuk tersebut bisa kita siapkan
dahulu sebelumnya, sehingga mempersingkat waktu
penganimasian.
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2.2. Model Karakter AnimasiDenganFacial
Expression
Terdapat beberapa tahap dalam proses
pemodelan karakter,dengan menggunakan dua buah
software yaitu Zbrush untuk pembuatan dasar
bentuk karakter Zsphere terbentuk karakter sesuai
yang di inginkan, selanjutnya
mengkonversi
ZSphere
menjadi
sebuah
mesh
dengan
menggunakan Adaptive skin pada Zbrush.
Pada Selanjutnya setelah mesht erbentuk,
selanjutny aexport mesh tersebut ke Autodesk Maya
untuk proses modif topology atau retopology.
Setelah topology terbentuk sesuai dengan
keinginan,selanjutnya merapikan topology tersebut
agar objek terlihat lebih halus dan mendapatkan
hasil yang baik dalam proses penganimasian. Tahap
ahir Setelah texture map dan normal map
selesai,selanjutnya memasukan texture pada object
di autodesk maya.
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2.4.Implementasi objek Face tracking dengan
objek animasi
Pada tahap Implementasi objek face tracking
dangan objek animasi dibutuhkan data model user
sebagai input selajutnya dilakukan capturing dan
tracking dengan softwarefaceshit studio didapatkan
user scan data model yang digunakan untuk
mengekspresikan user
Gambar 4. Implementasi user dengan objek animasi

Gambar 2. Proses Pembuatan Karakter Animasi
2.3. Capturing dan Tracking objek video
Pada tahap ini dilakukan tindakan capturing
dan tracking objek video selanjutnya digunakan
sebagai data input untuk di implementasikan ke
objek animasi. Proses Capturing dapat diartikan
sebagai proses rekam gerakan dan mengkonversi
gerakan ke dalam bentuk model gerakan digital.
Sedangkan Tracking adalah sebuah proses yang
bertujuan melacak titik sebuah pergerakan pada
sebuah video atau animasi.
Proses tracking digunakan dalam proses
dari perekaman gerakan wajah user untuk
dianimasiakan kebentuk model animasi dua dimensi
atau tiga dimensi. Seperti yang ditampilkan di
gambar di bawah, tampilan utama gambar tengah
menunjukan data yang ditangkap oleh kamera yang
menghasilkan contoh ekspresi animasi dengan
menggunakan face shift studio (Lanier, 2007).
Gambar3. Proses capturing dan trackingsebagai
input data model

expression model dengan software faceshit studio.
Setiap gerakan ekspresi user yang mengekpresikan
user data model terdapat blenshape yang berbedabeda yang selanjutnya dapat di animasikan dengan
model karakter animasi yang dibuat.
2.5. Pengujian Pada Facial Expression
Dalam tahap pengujian facial expression dengan
berbagai ekspresi diperlukan mengkoneksikan
software faceshit studio dengan autodesk maya
menggunakan plugin faceshit for maya.Model user
melakukan sebuah expresi sudah ditentukan,
selanjutnya akan di olah sofware faceshit studio
dengan tracking algorithm. Saat usermodel yang
melakukan ekspresi faceshit memberikan contoh
model dengan blenshapeweihgt yang berbeda beda
kemudian akan dilakukan compositing dengan
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model karakter animasi 3D yang telah dibuat
softwareautodeskmaya.
Tabel 1.Alur Penerapan face tracking dengan berbagai facial
expression.
No

User
Expresi
Model

User
Expressi
on
Model

Blenshape
Weight

3D
Animatio
n

1
LipsStrerch_R(0
.17)mouthdimple
_R(0.24)

Bahagi
a
2

Takut

LipsStrerch_R
(0.71)Mouthdim
ple_R(0.01)

3
LipsStrerch_R(0
.49)mouthdimple
_R(0.10)

Sedih
4
LipsStrerch_R(0
.47)mouthdimple
_R(0.23)

Marah
5
LipsStrerch_R(0
.31)mouthdimple
_R(0.00)

Kaget
6

Jijik

LipsStrerch_R(0
.20)mouthdimple
_
R(0.00)

2.6. Tinjauan Hasil Face tracking dengan Facial
expression Animasi 3D
Pembahasan tinjaun hasil bertujuan untuk
mengetahui respon terhadap penelitian yang sudah
di lakukan dengan mengadakan kuisioner kepada
ahli mulimedia dengan menggunakan skala likert.
Rumus Interval:I= 100 / Jumlah Skor (likert)
= 100 / 4 = 25
(2)
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Ini merupakan interval jarak terendah 0% hingga
tertinggi 100%, berikut kriteria interpretasi skor
berdasarkan intervalnya:
1. Angka 0% - 24, 99% = sangat tidak baik
2. Angka 25% - 49,99% = tidak baik
3. Angka 50% - 74, 99% = baik
4. Angka 75% - 100% = sangat baik
Hasil data selanjutnya akan diolah menggunakan
software spss.Penilaian cukup dengan memberi
tanda cek (√) pada kolom angka sebaris. Angka –
angka tersebut dapat ditafsirkan dengan pernyataan
sebagai berikut:
1=sangat tidak baik
3=baik
2=tidak baik
4=sangat baik
Tabel 2. Kuisioner Facial expression Animasi 3D dengan teknik
Face Tracking.
No
Pertanyaan
Penilaian
1
2
3
4
1
Bagaimana
kesesauian
gerakan gerakan user
dengan karakter animasi
3D
2
Bagaimana
kesesuain
gerakan exspresi bahagia
antara objek animasi
dengan user.
3
Bagaimana
kesesuain
gerakan
exspresi takut
antara objek animasi
dengan user.
4
Bagaimana
kesesuain
gerakan exspresi sedih
antara objek animasi
dengan user.
5
Bagaimana
kesesuain
gerakan exspresi marah
antara objek animasi
dengan user.
6
Bagaimana
kesesuain
gerakan exspresi kaget
antara objek animasi
dengan user.
7
Bagaimana
kesesuain
gerakan
exspresi jijik
antara objek animasi
dengan user.
Total

2.7.Hasil Frekuensi Jawaban Responden
Setelah data diolah kemudian penulis
membuat tabel frekuensi dari jawaban responden
beserta presentasenya. Berikut adalah tampilan
tabelnya.

260

Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (KNASTIK 2016)
Yogyakarta, 19 November 2016
Tabel 3.Tampilan Deskripsi Frekuensi Jawaban Reponden
1.
2. Tidak
3. Baik
4. Sangat
Soa
Sangat
Baik
Baik
l
tidak
baik
F
%
F
%
F
%
F
%
1

0

0

2

2

0

0

3

0

0

4

1

8,3

3

5

0

0

1

6

0

0

3

7

0

0

2

0
5

16,7

7

0

8

41,
7
25,
0
8,3

6

25,
0
16,
7

7
8
7
8

58,
3
66,
7
50,
0
58,
3
66,
7
58,
3
66,
7

3

1

25,
0
33,
3
8,3

1

8,3

3

25,
0
16,
7
16,
7

4

2
2
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3. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
terlihat sebagian besar presentase jawaban
responden pakar multimedia berada pada ketegori
baik, yaitu di antara 50% sampai dengan 74,99%.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penggunaan teknik face tracking dalam facial
expression animasi 3D yang terdiri dari ekspresi
bahagia, takut, marah, sedih, jijik, dan kaget dapat
diaplikasikan, dengan menggunakan kamera RGBD
sensor sederhana sebagai input data model yang
selanjutnya diterapkan kedalam karakter animasi
tersebut.
3.1. Saran
Berikut adalah saran yang dapat dijadikan acuan
untuk penelitian berikutnya.
1. Penerapan teknik face tracking pada facial
expression animsi 3D hanya sebatas untuk 6
ekspresi saja berupa ekspresi bahagia, takut,
marah, sedih, jijik, dan kaget, mungkin untuk
penelitian selajutnya bisa menerapkan lebih
banyak ekspresi dalam facial animation.
2. Pada penerapan facial expression animasi 3D
dengan teknik ini aktor sebagai user model
sangat berpengaruh untuk melakukan berbagai
ekspresi, mungkin untuk penelitian selanjutnya
gunakanlah aktor yang ahli dalam dunia seni
peran agar dapat melakukan berbagai ekspresi
dengan baik.
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