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BAB 1 

PENGENALAN 
BLENDER 3D 

 
1.1 Sejarah Blender 3D 

Berawal dari kepiawaian seorang Ton Roosendal, ketika ia 
memberikan inspirasi dengan sofware internalnya yang 
bernama Trace, pada tahun 1988 di perusahaan yang ia pimpin 
sebagai art director, sofware ini bernama Neo Geo sebelum 
berubah menjadi Blender, yang terinspirasi dari band eropa 
ketika itu bernama Yello dengan Album Baby.  
Pada tahun 1995, sofware Blender akhirnya muncul untuk 
pertama kalinya. Dinamakan Blender, salah satunya karena 
kecanggihan yang memadukan kecanggihan program tracer 
yang ditemukan oleh Ton Roosendal dengan berkerja sama 
dengan artist 3 dimensi yang mereka banyak berada diluar Neo 
Geo. Oleh karenanya Ton Roosendal membutuhkan wadah 
untuk memasarkan Blender melalui sebuah perusahaan yang ia 
beri nama NaN (Not a Number) namun cita-cita Ton Roosendal 
untuk memasarkan Blender dengan nama Blender Publisher 
tidak menuai hasil yang maksimal, bahkan NaN dan Blender 
pun tutup untuk dikembangkan.  
Ton Roosendal merasa harus bertanggung jawab dengan apa 
yang ia telah raih, kecanggihan Blender, sayang untuk tidak 
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diteruskan. Maka pada tahun 2002, Blender hadir lagi dan dirilis 
dibawah organisasi non profit yang bernama Blender Fondation.  
Blender Fondation, berambisi untuk memasarkan Blender 
dengan lesensi opensource (GNU General Public License) yang 
akhirnya terus berkembang hingga saat ini.  
 

1.2 Kenapa harus Blender 3D? 

Perkembangan dunia animasi kian marak bahkan begitu 
cepatnya berkembang, banyak dari film box office yang 
menggunakan sofware animasi 3 dimensi dalam pembuatan 
filmnya, alasannya banyak scene (adegan dalam film) yang 
tidak bisa menggunakan sistem live bahkan mustahil, seperti 
animasi hewan kecil seperti semut atau monster yang fiktif.  
Makin pesat berkembangnya dunia CG, maka berkembang juga 
software atau perangkat lunak yang mendukung pembuatan 
karya-karya CG khususnya animasi 3D. Diantaranya yang 
terkenal adalah Blender 3D. Namun pertanyaannya adalah, 
mengapa kita harus menggunakan Blender?. Maka pertanyaan 
ini dapat dijawab dengan point-point berikut ini :  
 
1. Free! 
“Free” di sini tidak hanya berarti “gratis” tetapi lebih dari itu, 
“free” yang dimaksud adalah “freedoom” yaitu kebebasan 
dalam mendapatkan, menggunakan bahkan memodifikasinya. 
Bahkan untuk keperluan komersial pun Blender Foundation  
memperbolehkannya cukup dengan mencantumkan credit pada 
karya kita.  
2. Opensource! 
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Blender 3D adalah program Opensource artinya selain bebas 
untuk diunduh, Blender juga membuka source code-nya (kode 
sumbernya) sehingga siapapun bisa melihat kode pembuat-
annya dan bebas untuk  memodifikasi ulang untuk keperluan 
pribadi bahkan komersial, selama masih dalam koridor GNU 
(General Public Licence). 

 
3. Lengkap! 
Hebat! Satu sofware untuk berbagai keperluan dan kecanggihan, 
Blender adalah sofware yang tidak hanya untuk membuat 
sebuah karya 3D baik modeling, rigging ataupun lighting seperti 
yang akan kita uraikan nanti, tapi dengan Blender bahkan kita 
bisa mengedit video, membuat game bahkan kita bisa membuat 
karya ukiran bagaikan mematung atau yang disebut dengan 
sclupting.  
Kenapa dikatakan lengkap? karena tidak membutuhkan plugin 
lagi tapi sekali download dari webnya kita sudah dapat 
segalanya.  

 
4. Up to date 
Karena sifatnya yang opensource maka Blender selalu up to 
date karena pengembangnya yang banyak tersebar diseluruh 
dunia. Kecepatan Up to date-nya Blender bahkan berubah 
bukan lagi tahunan tapi dalam hitungan jam!.    
 
5. Ringan 
Blender relatif ringan jika dibandingkan software sejenis. Hal ini 
terbuti dengan sistem minimal untuk menjalankan Blender. Hanya 
dengan RAM 512 dan processor Pentium 4 dan VGA on board, 
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Blender sudah dapat berjalan. Namun lebih di-rekomendasikan 
lagi bila processor lebih besar dengan VGA yang lebih mumpuni. 
Agar dapat menjalankan Blender lebih maksimal.  
Satu hal lagi bahwa besaran file installer Blender hanya berkisar 
lima puluhan mega, dengan kemampuan yang tidak kalah dengan 
software sejenis yang membutuhkan minimal 3 gigabyte. wow!!!! 

 
6. Dukungan Komunitas  
Ini salah satu yang menguntungkan kita dalam penggunaan 
Blender, adalah komunitas yang mendunia untuk mesupport 
dalam hal pembelajaran atau share karya. Dengan lisensi 
creative common kita dapat menggunakan karya-karya yang 
dihasilkan oleh komunitas untuk keperluan komersil atau 
sekedar pembelajaran. Di dalam komunitas siapapun juga bisa 
memberi dukungan dalam perkembangan software ini, dukung-
an komunitas inilah yang membuat software Blender semakin 
canggih. 
 

1.3 Hasil Karya Dengan Blender 3D 

Dari beberapa kelebihan Blender diatas, berikut karya-karya 
yang dihasilkan dengan menggunakan Blender yang tidak kalah 
dengan sofware lain yang berlisensi mahal. 

1.3.1 Open Movie 

Selain mengembangkan kemampuan softwarenya, Blender 
Fondation juga membuat film-film pendek untuk menguji 
kemampuan software Blender. Konsep yang dipakai adalah 
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Open Movie, konsep yang terbilang baru, dimana semua proses 
pembuatannya dibuka dan dishare kan untuk umum.    

Big Buck Bunny 

Gambar 1.1 Film pendek Big Buck Bunny 
Berkisah tentang Bunny, seekor kelinci raksasa, yang hidup di 
pinggiran hutan bersama teman-temannya kupu-kupu selalu 
setia menemaninya setiap pagi. Hingga datang tiga berandal 
yang sangat usil yang dengan beraninya membunuh kupu-kupu 
kesayangannya. Sifatnya yang lembut telah sirna, dan dengan 
sigap penyusun strategi untuk membalas dendam atas kematian 
teman kupu-kupunya.  
Proyek dengan nama kode Peach ini untuk menguji kemampuan 
Blender dalam menghasilkan simulasi bulu dan rambut. Semua 
proses pembuatannya dapat kita lihat dan videonya pun dapat 
didownload secara gratis di www.bigbuckbunny.org.  
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Sintel 

Gambar 1.2 Film pendek Sintel 
Berkisah tentang petualangan Sintel, seorang gadis tunawisma, 
mencari seekor naga kecil yang pernah ditemukannya dan 
dirawatnya karena luka di bagian sayapnya. Naga kecil tersebut 
dibawa kabur oleh seekor naga dewasa saat sedang bermain 
dengannya. Dari sinilah petualangan Sintel dimulai untuk 
menyelamatkan si naga kecil. 
Blender Fondation berhasil membuat penontonnya terpana, 
dengan project yang diberi nama Durian Project. Film kali ini 
menguji kemampuan beberapa tool baru yang ada pada Blender 
versi 2.5 yang sudah begitu matang seperti Hair Dinamics, 
Sculpt Tool. Hasilnya bisa terlihat dari guratan wajah dari naga 
yang menggunakan tool sclupt. Dengan film ini membuat 
Blender patut disandingkan dengan sofware render 3D manapun 
sebagai software untuk standar produksi film animasi.  

 



7 
 

1.3.2 Gallery Arsitektural 

Blender sangat canggih bila digunakan untuk keperluan 
arsitektural dari segi kelengkapan fungsi dari lighting dan 
rendering yang mapan, membuat sofware ini tidak bisa 
diremehkan bila disandingkan dengan sofware lain yang sejenis, 
apalagi dilengkapi dengan fungsi matric yang telah diterangkan 
sebelumnya, bahwa Blender juga sangat mementingkan akurasi.  
Oleh karena itu, maka karya-karya Arsitektural interior maupun 
exterior dapat dilihat pada gallery ini:  
Living room salah satu rumah pada proyek interior yang 
terdapat di Puri Mansion Jakarta Barat ini bertujuan 
menciptakan ruang tamu yang hangat dengan kesederhanaan 
elemen ruang menjadikan ruang ini lebih bersahabat dengan 
tamu. 

 
Gambar 1.3 Rendering Interior dengan Blender 
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1.3.3 Gallery Otomotive 

 
Gambar 1.4 Animotion Car 

 
Gambar dari render menggunakan Blender yang fokus 
pembuatan  karya 3D ini tidak hanya pada modeling mobil 
namun lebih dari itu, gambar ini menunjukkan 
kecanggihan Blender menggunakan fasilitas texturing 
yang begitu memukau.  
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1.3.4 Gallery Nature 

 
Gambar 1.5 Morning Mountain 

 
Morning Mountain merupakan image yang dihasilkan 
untuk mengilustrasikan suasana pagi yang cerah di bawah 
pegunungan yang bersalju, dengan menggunakan rumput 
ilalang yang berwarna kecoklatan dan bebatuan yang 
sebagian tertutup lumut. 
Gambar diatas menunjukkan tools dari Particle System  
yang ada pada blender.  
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