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BAB III  

METODOLOGI 

1.1. Gambaran Umum  

Dalam mengerjakan project tugas akhir ini, penulis bersama kelompoknya 

membuat sebuah film animasi 2D yang berjudul “Sebelum Kota”. Secara singkat, 

“Sebelum Kota” merupakan sebuah film animasi pendek bergenre action dan slice 

of life yang mengangkat kisah seorang anak kecil di perkampungan yang ingin 

menyelamatkan kampung halamannya dari kontraktor pembangunan yang ingin 

mengadakan penggusuran. Target penonton pada film ini adalah penonton dengan 

umur sekitar 9 hingga 13 tahun, dilihat dari bentuk tokoh yang sudah memiliki 

proporsi dan warna yang lebih realis, serta detail yang lebih banyak. Namun cerita 

dan pesan yang terdapat pada film tersebut dapat dinikmati oleh audience dengan 

umur 13 tahun keatas.  

1.1.1. Sinopsis 

Suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Rojak yang tinggal di suatu daerah 

perkampungan yang dekat dengan kota yang sedang dalam tahap pembangunan. 

Lambat-laun perkampungan nya mulai tergusur akibat pembangunan yang 

dilakukan oleh seorang kontraktor pembangunan, dan tempat anak ini biasa 

bermain bola dengan teman – temannya mulai tergusur. Sampai tahap dimana 

banyak kawasan nya sudah banyak tergusur dan beberapa teman seperkampungan 

nya yang sudah mulai pindah tempat tinggal. Rojak tidak terima dengan keadaan 

yang seperti ini, dan sedih dengan kawasan dimana dia bermain sudah tergusur 
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dan tetangga nya sudah mulai pergi satu persatu. Ia marah dan berlari pergi kearah 

sang kontraktor dan dia diusir. Tidak terima dengan hal ini, Rojak tiba-tiba 

mempunyai kekuatan super, dan ia gunakan kekuatannya untuk mengangkat 

kawasan perkampungannya yang belum tergusur ke langit. Setelah 

menyelamatkan daerah perkampungannya ke langit, Rojak kehilangan kesadaran 

karena telah menggunakan seluruh kekuatannya dan kemudian ia terjatuh ke 

bawah. Setelah tak sadarkan diri Rojak kemudian terbangun dengan suara teguran 

ayah nya, ternyata kejadian heboh itu hanyalah sebuah mimpi. Dan keluarga 

Rojak sudah mulai siap – siap untuk pindah rumah, kemudian bapaknya Rojak 

menggendong Rojak menuju kendaraan dimana semua perabot rumah nya sudah 

siap diangkut dengan pemandangan dimana perkampungannya sudah menjalani 

pembangunan kota. 

1.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam laporan ini ialah sebagai peneliti dalam proses perancangan 

tokoh pada project tugas akhir film animasi 2D “Sebelum Kota”. Penulis memiliki 

tugas untuk merancang dua tokoh yaitu Rojak dan Kontraktor yang bernama Roy. 

Kedua tokoh tersebut akan dirancang dari segi fisiologi, yakni dari hierarki tokoh, 

bentuk, umur, kostum, dan warna. 

1.2. Metodologi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari studi pustaka 

mengenai perancangan tokoh melalui artikel dan literature. Penulis juga 

Perancangan Toko Rojak..., M Harish Soewandi, FSD UMN,2019



3 

 

menggunakan referensi dari film-film animasi serta foto – foto sebagai data 

pendukung untuk kepentingan penelitian. Segala sumber tersebut akan diolah dan 

dianalisis secara kualitatif, agar penulis dapat menarik kesimpulan dari 

pembahasan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan 

pada bagian perumusan masalah. 

1.3. Tahapan Kerja  

Pada tahapan kerja, penulis memulai perancangan tokoh dengan mengumpulkan 

beberapa referensi dari foto – foto maupun dari film – film animasi. Setelah 

referensi yang didapatkan sudah cukup, penulis kemudian memulai proses 

perancangan tokoh berdasarkan dari referensi – referensi yang telah didapat dan 

berdasarkan teori – teori mengenai perancangan tokoh yang didapat dari berbagai 

studi literature dan artikel. 

 Kedua tokoh yang dirancang merupakan tokoh yang memiliki ras Malayan 

mongoloid, dimana ras ini merupakan ras yang mendominasi wilayah Asia 

Tenggara, terutama Indonesia. Penulis merancang tokoh Rojak sebagai protagonis 

dan tokoh Roy sebagai antagonis. Berikut merupakan skema perancangan tokoh: 

Perancangan Toko Rojak..., M Harish Soewandi, FSD UMN,2019



4 

 

 

Gambar 3.1. Skematika Perancangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

1.4. Three Dimensional Character 

Penulis melakukan perancangan terhadap three dimensional characters dari tokoh 

Rojak dan Roy. 
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1.4.1. Three Dimensional Character Rojak 

Ar – Razzaq Dzulkifli Nur – Rohman, yang akrab disapa dengan Rojak lahir dari 

sebuah keluarga sederhana di daerah perkampungan di provinsi Banten, 

merupakan seorang anak laki – laki berusia 10 tahun. Rojak adalah anak yang 

extrovert, ia selalu menjadi pusat perhatian di kelasnya, selalu percaya diri, serta 

penuh semangat. Walaupun ia berbadan kecil, Rojak adalah anak yang kuat dan 

aktif, memiliki stamina yang cukup kuat untuk anak seusianya, sehingga hal ini 

membuat ia menjadi penyerang dalam tim sepak bola di sekolahnya, dan ia selalu 

menjadi pencetak gol terbanyak pada setiap pertandingan di sekolahnya. 

Tabel 3.1. Tabel Three Dimensional Characters Rojak 

Fisiologi Sosiologi Psikologi 

Laki – Laki Tinggal di perkampungan 

provinsi Banten daerah 

pinggiran Tangerang 

Selatan, suku Sunda dan 

Betawi.  

Anak yang extrovert, dan 

selalu menjadi pusat 

perhatian teman – teman 

sekolahnya. 

Usia 10 tahun Kondisi keluarga nya 

merupakan ekonomi kelas 

bawah.  

Percaya diri yang baik. 

Tinggi 120 cm dan berat 

badan 23 kg. 

Bersekolah Dasar kelas 5 

SD. 

Memiliki semangat yang 

tinggi. 

Berambut hitam dengan Penggemar klub sepak bola Murah senyum 
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jenis rambut ikal. Persija dan sangat 

menggemari pemain sepak 

bola Bambang Pamungkas. 

Memiliki tubuh yang 

kecil dan warna kulit 

gelap sawo matang. 

Pemain inti dalam tim 

sepak bola di sekolahnya 

Rojak adalah anak yang 

mementingkan kepentingan 

orang lain daripada 

kepentingan dirinya sendiri, 

hal ini dipengaruhi dengan 

tokoh superman yang ia 

kagumi. 

 Rojak menyukai tokoh 

superhero superman, di 

kamar Rojak terdapat 

poster tokoh tersebut yang 

ia peroleh dari majalah 

anak – anak.    

 

1.4.2. Three Dimensional Character Roy 

Roy Bamantara tinggal di daerah Jakarta dan memiliki etnis Jawa. Ia adalah 

seorang kontraktor di PT Pembangunan Madjoe Lantjar, dimana dia menjabat 

sebagai Project Manager di perusahaan tersebut. Karena ia merupakan seorang 

Project Manager ia memiliki karisma dan wibawa, hal ini membuat ia disegani 

oleh anak – anak buahnya. Kejadian tragis menimpanya ketika anak 

perempuannya mengalami kecelakaan pada saat masih sekolah dasar dan 
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kecelakaan tersebut merenggut nyawa putri semata wayangnya, hingga membuat 

ia depresi dan terpuruk, tak lama setelah kejadian itu ia bercerai dengan istrinya, 

karena istrinya tak kuat menahan rasa sakit atas kehilangan putri semata 

wayangnya. Kejadian besar dalam hidup ia ini membuat Roy menjadi pribadi 

yang dingin, namun ia tetap berteguh dengan ambisinya menjadi seorang 

kontraktor besar, akan tetapi masa lalu yang kelam membuat ia tidak peduli 

dengan lingkungan perkampungan yang akan ia gusur untuk melakukan 

pembangunan. 

Tabel 3.2. Tabel Three Dimensional Characters Roy 

Fisiologi Sosiologi Psikologi 

Laki – laki  Orang Jakarta tinggal di 

Cilandak, Jakarta Selatan, 

memiliki etnis Jawa. 

Seorang introvert, lebih 

senang menghabiskan 

waktunya saat sendirian. 

Usia 45 tahun Memiliki kondisi 

ekonomi kelas menengah 

keatas. 

Dingin dan jarang 

berbicara. 

Memiliki tinggi 178 cm, 

berat badan 65 kg. 

Seorang kontraktor di PT 

Pembangunan Madjoe 

Lantjar, dengan jabatan 

Project Manager. 

Memiliki karisma dan 

wibawa, disegani oleh 

anak – anak buahnya. 

Berambut hitam dan 

berjenis rambut lurus. 

Lulusan teknik sipil 

Universitas Trisakti. 

Tidak pernah ragu dalam 

mengambil keputusan 
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bahkan apabila suatu 

daerah perkampungan 

harus digusur ia tak ragu 

untuk menggusur daerah 

tersebut demi 

kepentingan 

pembangunan dan 

ambisinya. 

Memiliki tubuh yang 

kurus dan jangkung, serta 

warna kulit yang cukup 

terang. 

Memiliki masa lalu yang 

kelam, putri semata 

wayangnya meninggal, 

sehingga membuat ia 

menjadi dingin. 

Ambisi yang dimilikinya 

sangat tinggi, sehingga ia 

selalu tekun dalam 

menjalankan 

pekerjaannya. 

1.5. Acuan Tokoh Rojak 

Setelah merancang three dimensional character dari tokoh – tokoh tersebut 

penulis menggunakan berbagai macam acuan berupa foto, film – film animasi, 

serta film live action, untuk menentukan proporsi, bentuk, kostum, serta warna 

dari tokoh. 

Berdasarkan dari three dimensional character yang telah penulis rancang, 

penulis mencari beberapa acuan untuk tokoh Rojak seperti visual anak kecil di 

Indonesia yang bermain bola, serta beberapa acuan dari film animasi maupun live 

action. 
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1.5.1. Acuan Proporsi dan Umur Tokoh Rojak 

Penulis melakukan pencarian berbagai macam referensi untuk proporsi tubuh dari 

film – film animasi 2D dengan hierarki tokoh leading character untuk dapat 

merancang tokoh Rojak. Tokoh yang dijadikan sebagai referensi adalah Goku 

dalam serial Dragon Ball dan Boboiboy dalam serial Boboiboy, tokoh – tokoh 

tersebut sengaja penulis pilih karena tokoh tersebut memiliki usia yang dekat 

dengan usia Rojak, dan merupakan tokoh protagonis. Rancangan proporsi tubuh 

Rojak berdasarkan dari tinggi ukuran kepala tokoh – tokoh yang dijadikan 

referensi. 

1. Goku dari serial animasi “Dragon Ball” 

Dragon Ball merupakan serial animasi jepang yang ditayangkan di Fuji TV yang 

diadaptasi dari komik seorang komikus Jepang Akira Toriyama, mengkisahkan 

perjalanan seorang anak bernama Goku yang kemudian bertemu dengan Bulma 

untuk mencari tujuh bola yang dapat mengabulkan permintaan. Animasi Dragon 

Ball memiliki target penonton dengan usia 9 – 13 tahun, dimana menurut Tillman 

(2011) tokoh dengan target penonton tersebut memiliki desain tokoh yang sudah 

tidak lagi sederhana, karena tokoh ini sudah menyerupai proporsi yang realis, 

dengan warna lebih realis dan memiliki detail yang lebih banyak, namun animasi 

Dragon Ball juga dapat dinikmati oleh penonton dengan usia 13 tahun keatas, 

sama seperti pada animasi “Sebelum Kota”. 
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Tabel 3.3. Tabel analisa tokoh Goku 

Acuan Keterangan 

 

(Dragon Ball, 1986)  

 Tokoh dengan usia anak – anak 

11 tahun 

 Hierarki tokoh leading character 

 Bentuk kepala berbentuk 

lingkaran 

 Proporsi tinggi 2,5 kepala 

  Memakai jumpsuit tanpa lengan 

berwarna oranye 

 Kulit terang dan berambut lurus 

jabrik 

Dari hierarki tokoh Goku, Goku memiliki hierarki tokoh dengan jenis 

leading character, menurut Bancroft (2006) tokoh leading character memiliki 

gerakan, ekspresi, serta anatomi yang realistis, tokoh ini juga perlu melakukan hal 

– hal seperti kita pada normalnya agar penonton merasa dekat dengan sang tokoh. 

Goku juga memiliki anatomi dan gerakan yang realistis serta dapat melakukan hal 

– hal selayaknya manusia normal, sehingga penonton dapat merasa dekat dengan 

tokoh Goku. 

Tokoh Goku dalam serial Dragon Ball berumur 11 tahun, sehingga tokoh 

Goku memiliki desain yang berbentuk lingkaran, dimana hal ini dapat dilihat dari 

bentuk kepalanya, kemudian pada tubuh Goku terdapat sudut yang melengkung, 
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dimana menurut Bancroft (2006) tokoh anak – anak memiliki sudut dan garis 

yang melengkung, namun tidak sebanyak pada tokoh bayi. 

2. Boboiboy dalam serial animasi Boboiboy 

Boboiboy adalah serial animasi asal Malaysia yang diproduksi oleh Studio 

Animonsta. Animasi ini mengkisahkan seorang anak berumur 10 tahun yang 

mendapatkan kekuatan super berupa elemen, yang diperoleh dari Ochobot, sebuah 

robot berbentuk lingkaran. 

Tabel 3.4. Tabel analisa tokoh Boboiboy 

Acuan Keterangan 

 

(Boboiboy, 2011) 

 Tokoh anak – anak, usia 10 tahun 

 Hierarki tokoh leading character 

 Bentuk kepala berbentuk lingkaran 

 Proporsi tinggi 2,5 kepala 

 Mengenakan rompi berwarna 

oranye dan baju dalam lengan 

panjang coklat tua 

 Memiliki rambut hitam lurus 

Boboiboy memiliki hierarki tokoh leading character, dimana menurut 

Bancroft (2006) tokoh ini memiliki anatomi dan gerakan yang realistis, serta dapat 
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melakukan hal – hal seperti manusia pada normalnya agar penonton dapat merasa 

dekat dengan sang tokoh. 

Tokoh Boboiboy berumur 10 tahun, sehingga tokoh Boboiboy memiliki 

desain yang berbentuk lingkaran, dimana hal ini dapat dilihat dari bentuk 

kepalanya, kemudian pada tubuh Boboiboy terdapat sudut yang melengkung, 

seperti pada lengannya. 

1.5.2. Acuan Bentuk Tokoh Rojak 

 

Gambar 3.2. Gambar bentuk tokoh Goku 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=joBV1Nj4ikA) 

Goku memiliki bentuk kepala yang berbentuk lingkaran, bentuk ini dapat dilihat 

dari wajah tokoh Goku yang berbentuk lingkaran, serta garis seperti pada dagu 

tokoh Goku yang melengkung, dimana menurut Bancroft (2006) tokoh anak – 

anak memiliki garis yang melengkung. Menurut Tillman (2011) bentuk lingkaran 
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diasosiasikan pada sifat kekanak – kanakan, bentuk ini selaras dengan sifat Goku 

yang kekanak – kanakan. 

 

Gambar 3.3. Gambar bentuk tokoh Boboiboy 

(Sumber: https://boboiboy.fandom.com/wiki/BoBoiBoy_(Character)) 

 Kemudian bentuk wajah dari tokoh Boboiboy berupa lingkaran, dimana 

menurut Tillman (2011) bentuk lingkaran diasosiasikan pada sifat kekanak – 

kanakan. Tokoh Boboiboy yang berumur 10 tahun, memiliki sifat yang kekanak – 

kanakan, dimana hal ini juga selaras dengan bentuk lingkaran. 

1.5.3. Acuan Ras Tokoh Rojak 

Tokoh Rojak memiliki suku sunda dan Betawi. Penulis melihat acuan dari foto 

yang diperoleh dari foto album kerabat penulis yang memiliki etnis sunda dan 

betawi. 
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Tabel 3.5. Tabel analisa anak suku betawi sunda 

Gambar Acuan Keterangan 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Memiliki rambut ikal 

 Memiliki mata yang besar 

 Memiliki kulit sawo matang 

 Memiliki bentuk wajah yang bulat 

Dari acuan yang diperoleh penulis dapat dilihat bahwa anak dengan suku 

sunda dan betawi memiliki rambut ikal berwarna hitam, dimana acuan ini akan 

membantu penulis dalam proses perancangan tokoh Rojak, kemudian pada warna 

kulit berwarna sawo matang. Bentuk wajah pada anak sunda betawi juga memiliki 

bentuk lingkaran. 

1.5.4. Acuan Kostum dan Warna Tokoh Rojak 

Untuk acuan tokoh Rojak, sesuai dengan three dimensional character tokoh 

Rojak dimana ia adalah seorang anak Indonesia yang suka bermain bola, penulis 
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mencari acuan berupa foto mengenai anak Indonesia bermain bola. Penulis juga 

mencari acuan dari film layar lebar Indonesia, “Garuda di Dadaku”. 

“Garuda di Dadaku” merupakan film layar lebar Indonesia yang 

menceritakan seorang anak bernama Bayu yang masih duduk di sekolah dasar, 

yang memiliki mimpi untuk menjadi pemain sepak bola hebat. Bayu memiliki 

sahabat bernama Heri yang yakin akan kemampuan dan bakat Bayu, ia yang 

kemudian meyakinkan Bayu untuk ikut seleksi untuk masuk Tim Nasional 

Indonesia. 

 

Gambar 3.4. Gambar film Garuda di Dadaku 

(Sumber: Sumber: http://1.bp.blogspot.com/Garuda+Di+Dadaku.jpeg) 

Dalam foto garuda di dadaku Bayu mengenakan baju berwarna merah dan 

putih, dimana warna merah dan putih merupakan warna dari baju Tim Nasional 
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Indonesia. Penulis menggunakan warna merah dan putih dalam pakaian yang 

dikenakan oleh Bayu sebagai acuan untuk merancang kostum tokoh Rojak. 

Tabel 3.6. Tabel acuan kostum anak – anak Indonesia bermain bola 

No Gambar Acuan Palet 

Warna 

Keterangan 

1 

 

(urat.co/images/uploads/akurat_ 

20170331_sm43y2.jpg) 

 

 

 Mengenakan kaos bergambar 

berwarna putih kusam 

berbahan katun 

 Memakai celana pendek 

dengan ukuran 3/4 

2 

 

(siatimur.co/wp-

content/uploads/2015/02/kampung-

sepak-bola.jpg) 

  Mengenakan kaos berwarna 

merah berbahan katun 

 Mengenakan celana pendek 

berwarna biru tua dengan 

ukuran 3/4 
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3 

 

(https://republika.co.id/berita/region

al/jabodetabek/12/03/19/m147bg-

di-jembatan-kami-bermain-bola) 

  Mengenakan kaos berwarna 

putih kusam kekuningan 

berbahan katun 

 Mengenakan celana pendek 

berwarna putih kusam dengan 

ukuran 3/4 

4 

 

(Sumber: http://pemain-

bolaa.blogspot.com/2014/09/tiga-

anak-menyundul-bola-pada-

seleksi.html) 

  Mengenakan kaos berwarna 

putih berbahan katun 

 Mengenakan celana pendek 

berwarna merah berbahan 

polyester dengan ukuran 

diatas lutut 

Dari acuan foto – foto yang telah diperoleh penulis, anak – anak Indonesia 

yang bermain bola cenderung memakai pakaian dengan warna yang mendominasi 
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putih dan merah, dimana warna tersebut menggambarkan warna pakain Tim 

Nasional Indonesia. 

1.6. Acuan Tokoh Roy 

Setelah proses perancangan three dimensional character, penulis melakukan 

pencarian referensi dari film sebagai acuan untuk merancang tokoh Roy. Penulis 

berfokus pada pencarian referensi berupa tokoh pria dewasa. Dan juga sesuai 

dengan three dimensional character tokoh Roy dimana ia adalah seorang project 

manager di sebuah perusahaan kontraktor, penulis mencari referensi seorang 

project manager. 

1.6.1. Acuan Proporsi dan Umur Tokoh Roy 

Sama seperti pada tokoh Rojak, penulis melakukan pencarian berbagai macam 

referensi untuk proporsi tubuh dari film – film animasi 2D dengan hierarki tokoh 

leading character untuk dapat merancang tokoh Roy. Tokoh yang dijadikan 

sebagai referensi adalah Jafar dalam animasi layar lebar “Aladdin” dan Captain 

Hook dalam animasi layar lebar “Peter Pan”, tokoh – tokoh tersebut sengaja 

penulis pilih karena tokoh tersebut memiliki usia paruh baya, dan merupakan 

tokoh antagonis. Rancangan proporsi tubuh Roy berdasarkan dari tinggi ukuran 

kepala tokoh – tokoh yang dijadikan referensi. 
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1. Jafar dari animasi “Aladdin” 

Penulis mengambil tokoh Jafar dalam film animasi layar lebar Aladdin (1992) 

sebagai acuan tokoh Roy. Aladdin menceritakan seorang rakyat jelata bernama 

Aladdin yang kemudian menemukan sebuah lampu yang ketika ia gosok keluar 

sosok jin yang mampu memberikan segala permintaan. Ia kemudian menjadi 

seorang pangeran dan berhasil mencuri hati sang putri Jasmine, namun sosok Jafar 

hadir untuk menentang keberadaan Aladdin. 

Tabel 3.7. Tabel analisa tokoh Jafar 

Acuan Ketereangan 

 

(Aladdin, 1992) 

 Tokoh pria dewasa  

 Hierarki tokoh leading character 

 Memiliki proporsi tinggi 6,5 

kepala 

 Warna pakaian yang dikenakan 

didominasi warna merah dan 

hitam 

 Memiliki tubuh dengan garis yang 

kaku layaknya pria dewasa 

Tokoh Jafar memiliki hierarki tokoh leading character, dimana menurut 

Bancroft (2006) tokoh ini memiliki anatomi yang realistis, seperti yang terlihat 

pada tokoh Jafar. Bancroft (2006) menambahkan bahwa tokoh dengan hierarki 
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leading character, dapat melakukan hal seperti manusia pada normalnya, dimana 

hal ini dapat dilihat pada tokoh Jafar. 

Tokoh Jafar juga merupakan tokoh pria dewasa, dimana menurut Bancroft 

(2006), tokoh dewasa memiliki bentuk yang tegas, hal ini bisa terlihat pada garis 

dan sudut dari tokoh Jafar. Jafar juga memiliki proporsi tinggi 6,5 kepala layaknya 

tokoh berusia dewasa. 

2. Captain Hook dari animasi “Peter Pan” 

Penulis mengambil tokoh Captain Hook dari animasi layar lebar Peter Pan (1953). 

Peter Pan mengkisahkan Wendy dan kedua saudaranya yang masih kecil bertemu 

dengan Peter Pan yang kemudian memberikan mereka sebuah serbuk ajaib dari 

seorang peri bernama Tinker Bell yang memberikan mereka kemampuan untuk 

terbang. Peter Pan membawa mereka ke negeri Neverland dimana disana anak – 

anak tidak bisa menua, namun datang sosok Captain Hook, musuh bebuyutan dari 

Peter Pan yang berbuat onar, sehingga membuat Wendy dan adik – adiknya ingin 

kembali ke rumah mereka. 
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Tabel 3.8. Tabel analisa tokoh Captain Hook 

Gambar Acuan Keterangan 

 

Captain Hook, Peter Pan (1953) 

 Tokoh pria dewasa 

 Hierarki tokoh leading 

character 

 Memiliki proporsi tinggi 6,5 

kepala 

 Warna pakaian yang dikenakan 

didominasi warna merah dan 

putih 

 Memiliki tubuh dengan garis 

yang tegas 

Tokoh Captain Hook memiliki hierarki tokoh leading character, dimana 

menurut Bancroft (2006) tokoh ini memiliki anatomi yang realistis. Bancroft 

(2006) menambahkan bahwa tokoh dengan hierarki leading character, dapat 

melakukan hal seperti manusia pada normalnya. 

Tokoh Captain Hook juga merupakan tokoh pria dewasa, dimana menurut 

Bancroft (2006) tokoh dewasa memiliki bentuk yang tegas, hal ini bisa terlihat 

pada garis dan sudut dari tokoh Captain Hook. Captain Hook juga memiliki 

proporsi tinggi 6,5 kepala layaknya tokoh dewasa. 
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1.6.2. Acuan Bentuk Tokoh Roy 

Tokoh Jafar memiliki bentuk segitiga dapat dilihat dari bentuk wajah dan tubuh 

nya, dimana pada wajah tokoh Jafar pada bagian dagu yang mengerucut dan 

kepala bagian atas yang lebih besar dari kepala bagian bawah, sehingga 

membentuk ilusi bentuk segitiga pada wajahnya, untuk tubuh Jafar bagian pundak 

lebih lebar dari bagian perut, serta lingkar pinggang yang kecil, sehingga 

membentuk ilusi berupa bentuk segitiga pada tubuh tokoh Jafar. Menurut Tillman 

(2011) bentuk segita dapat diasosiasikan pada konflik dan ketegangan, aspek ini 

selaras dengan tokoh Jafar, dimana tokoh Jafar merupakan tokoh antagonis, yang 

menurut Tillman (2011) tokoh antagonis merupakan tokoh yang berlawanan 

dengan tokoh protagonis. Dalam film animasi Aladdin, Jafar merupakan lawan 

dari tokoh Aladdin yang merupakan tokoh protagonis. 

 

Gambar 3.5. Gambar bentuk wajah tokoh Jafar 

(https://popculture.com/entertainment/2017/08/04/aladdin-marwan-kenzari-jafar/) 
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Gambar 3.6. Gambar bentuk tubuh tokoh Jafar 

(Sumber: https://i.pinimg.com/originals/) 

Kemudian tokoh Captain Hook memiliki bentuk segitiga pada tubuh nya, 

hal ini dapat terlihat dari ukuran pundaknya yang lebar, namun pada lingkar 

pinggang dan perut terlihat ramping, sehingga akan terbentuk ilusi dimana tubuh 

dari tokoh Captain Hook berbentuk segitiga. Menurut Tillman (2011) bentuk 

segita dapat diasosiasikan pada konflik dan ketegangan, aspek ini selaras dengan 

tokoh Captain Hook, dimana tokoh tersebut merupakan tokoh antagonis, yang 

menurut Tillman (2011) tokoh antagonis merupakan tokoh yang berlawanan 

dengan tokoh protagonis. Dalam film animasi Peter Pan, Captain Hook 

merupakan tokoh yang menentang tokoh Peter Pan yang merupakan tokoh 

protagonis. 
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Gambar 3.7. Gambar bentuk tokoh Captain Hook 

(Sumber: https://disney.fandom.com/wiki/Captain_Hook) 

1.6.3. Acuan Ras Tokoh Roy 

Sesuai dengan three dimensional tokoh Roy, dimana tokoh Roy merupakan tokoh 

pria dewasa yang memiliki etnis Jawa yang memiliki kedudukan yang tinggi 

dalam suatu perusahaan, penulis mencari acuan yang berkaitan dengan hal diatas, 

dengan mengambil foto keluarga penulis, dimana penulis memperoleh foto acuan 

diatas dari foto ayah penulis, yang memiliki etnis Jawa dan memiliki jabatan 

sebagai seorang deputi direktur dalam suatu perusahaan swasta. 
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Tabel 3.9. Tabel analisa pria dewasa suku Jawa 

Gambar Acuan Keterangan 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

 Memiliki rambut hitam lurus 

 Memiliki kulit yang terang 

 Memiliki hidung yang mancung 

 Memiliki ukuran mata yang sedang 

berwarna hitam 

Menurut acuan yang diperoleh penulis, pria dengan suku Jawa memiliki 

warna kulit yang cukup terang, rambut yang lurus, hidung yang mancung dan 

cukup besar, dimana menurut Bancroft (2006) tokoh pria dewasa memiliki ukuran 

hidung yang besar, serta ukuran mata yang sedang. 

1.6.4. Acuan Kostum dan Warna Tokoh Roy 

Penulis mencari berbagai referensi sebagai acuan untuk merancang kostum tokoh 

Roy, dimana sesuai dengan three dimensional character tokoh Roy, Roy 

merupakan seorang kontraktor dengan jabatan seorang project manager. Penulis 

juga mendapatkan foto yang diperoleh penulis di daerah Cikupa, pembangunan 

perumahan Suvarna Sutra, cluster Lavon SwanCity, disana penulis mendapatkan 
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kesempatan untuk mengambil foto seorang project manager dari perusahaan 

kontraktor PT. Karya Citra Bangun Mandiri, dimana perusahaan tersebut yang 

bertanggung jawab atas pembangunan perumahan tersebut. 

Tabel 3.10. Tabel analisa acuan kostum tokoh Roy 

No Gambar Acuan Palet 

Warna 

Keterangan 

1 

 

(Dokumentasi Pribadi) 

  Mengenakan helm keselamatan 

berwarna putih 

 Mengenakan kemeja berwarna biru 

berbahan katun 

 Mengenakan celana panjang bahan 

berwarna abu – abu tua 

 Mengenakan sepatu kulit berwarna 

hitam 
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2 

 

(http://www.kjk.name/201

3/11/project-manager-

kontraktor-nasional.html) 

  Mengenakan helm keselamatan 

berwarna putih 

 Mengenakan kemeja lengan 

panjang berwarna biru muda 

 Mengenakan celana jeans panjang 

berwarna biru tua 

 Mengenakan kartu identitas 

 Mengenakan sepatu kulit berwarna 

hitam 

3 

 

(https://www.tatamulia.co.

id/ 

  Mengenakan helm keselamatan 

berwarna putih 

 Mengenakan kemeja lengan 

panjang berwarna biru muda 

 Mengenakan celana bahan panjang 

berwarna hitam 
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services/main-contractor) 

4 

 

(https://www.construction

businessowner.com/sites/d

efault/files/styles/main_im

age/public/mainimage_00

0067268411_Large-

rgb.jpg?itok=uNMkKl3m) 

  Mengenakan helm keselamatan 

berwarna putih 

 Mengenakan jas berwarna abu – 

abu 

 Mengenakan rompi berwarna 

oranye 

 Mengenakan kemeja lengan 

panjang berwarna biru 

 Mengenakan celana panjang 

berwarna coklat muda 

Menurut beberapa acuan yang telah diperoleh penulis, seorang kontraktor 

yang menjabat sebagai project manager menggunakan helm keselamatan 

berwarna putih, dimana menurut Wulandriani (2017) helm keselamatan berwarna 

putih digunakan oleh pekerja yang memiliki jabatan manajer, pengawas, dan 

insinyur. Untuk pakaian yang digunakan menurut acuan yang diperoleh, 

menggunakan kemeja dan celana panjang, dan tidak semua mengenakan rompi. 

Dari acuan tersebut penulis juga mendapatkan seorang kontraktor yang 

mengenakan kartu identitas. Penulis mengambil warna biru dan coklat pada acuan 

yang diperoleh penulis untuk merancang tokoh Roy, karena warna tersebut seusai 
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dengan three dimensional character tokohh Roy, dimana warna biru menurut 

Tillman (2011) dapat melambangkan sifat dingin, dimana psikologi warna ini 

selaras dengan sifat tokoh Roy, sedangkan warna coklat merupakan perpaduan 

antara warna biru dan oranye, dimana warna biru dan oranye merupakan warna 

complementary, dimana menurut Holtzschue (2011) warna complementary 

merupakan warna yang saling berlawanan pada color wheel. 

1.7. Proses Perancangan 

Pada proses perancangan tokoh Rojak dan Kontraktor, penulis melalukan 

beberapa tahapan dimulai dari perancangan proporsi tokoh, bentuk tokoh, 

eksplorasi tokoh, eksplorasi warna tokoh, sampai pada desain akhir dari tokoh 

tersebut. 

1.7.1.  Perancangan Tokoh Rojak 

Dari acuan yang telah diperoleh dan diteliti oleh penulis, penulis memulai proses 

perancangan tokoh Rojak dimulai dari perancangan proporsi, bentuk, eksplorasi 

tokoh Rojak, dan eksplorasi kostum dan warna tokoh Rojak. 

1.  Proporsi Tokoh Rojak 

Pada tahapan awal dalam perancangan tokoh Rojak penulis menentukan terlebih 

dahulu proporsi tinggi dari tubuh Rojak berdasarkan acuan yang telah diperoleh 

penulis, yakni dari tokoh dengan hierarki leading character, menurut Bancroft 

(2006) tokoh leading character harus bisa harus melakukan hal – hal seperti kita 

pada normalnya, sehingga membuat penonton merasa lebih dekat dengan sang 
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tokoh, seperti pada tokoh Goku dan Boboiboy mampu melakukan hal – hal seperti 

manusia pada normalnya. Tokoh – tokoh tersebut memiliki proporsi tinggi badan 

2,5 kepala. Penulis memutuskan untuk menggunakan proporsi 2,5 kepala dalam 

merancang tokoh Rojak. 

 

Gambar 3.8. Perancangan proporsi tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2.  Bentuk Tokoh Rojak 

Kemudian penulis merancang bentuk dasar dari tokoh Rojak menggunakan teori 

Tillman mengenai bentuk, dimana penulis menggunakan bentuk dasar seperti 

lingkaran, persegi, dan segitiga dalam eksplorasi bentuk Rojak, kemudian penulis 

menggunakan siluet, dimana menurut Roberts (2007) siluet akan sangat 

membantu agar penonton dapat memahami apa yang sedang terjadi dengan cepat. 

berikut eksplorasi yang telah dikerjakan: 
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Gambar 3.9. Eksplorasi bentuk tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis memutuskan untuk menggunakan bentuk lingkaran sebagai bentuk 

dasar dari tokoh Rojak. Menurut Tillman (2011) bentuk lingkaran secara umum 

menunjukan keceriaan dan kekanak – kanakan, kemudian sesuai dengan acuan 

yang telah diperoleh penulis anak – anak dengan suku sunda betawi memiliki 

bentuk wajah yang berupa lingkaran. Berikut adalah bentuk dasar dari tubuh 

tokoh Rojak: 
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Gambar 3.10. Perancangan bentuk tubuh tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3. Eksplorasi Tokoh Rojak 

Pada tahap ini, penulis melakukan berbagai macam eksplorasi terhadap tokoh 

Rojak, pada usianya. Tokoh Rojak merupakan tokoh anak – anak , dimana 

menurut Bancroft (2006) tokoh anak – anak memiliki bentuk garis yang 

melengkung, namun tidak sebanyak pada tokoh bayi. Penulis merancang tokoh 

Rojak berdasarkan acuan yang telah didapatkan oleh penulis, dimana pada acuan 

yang diperoleh memiliki wajah yang bulat serta garis yang melengkung. Berikut 

eksplorasi yang telah dikerjakan penulis: 
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Gambar 3.11. Sketsa eksplorasi tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada tahap eksplorasi ini penulis merancang berbagai desain untuk tokoh 

rojak, dimana beberapa desain ini berdasarkan dari acuan yang telah penulis 

peroleh seperti pada proporsi Rojak yang diambil menurut acuan proporsi tokoh 

Goku dan Boboiboy yang memiliki proporsi tinggi 2,5 kepala, bentuk kepala 

Rojak yang berbentuk lingkaran serta memiliki garis dan sudut yang melengkung, 

diperoleh juga dari tokoh Goku dan Boboiboy. Kemudian pada rambut tokoh 

Rojak diperoleh dari acuan foto anak dengan suku sunda dan betawi dimana 

menurut acuan yang diperoleh memiliki rambut yang ikal. Pada kostum Rojak 

diperoleh dari acuan foto anak Indonesia bermain bola dimana pada acuan yang 

diperoleh anak Indonesia bermain bola mengenakan baju kaos dan celana pendek.    
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Gambar 3.12. Pemilihan desain tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Setelah penulis melakukan beberapa eksplorasi dari tokoh Rojak penulis 

akhirnya memutuskan bahwa desain tokoh ini merupakan desain yang paling 

mewakili tokoh Rojak dari bentuk, proporsi umur serta kostum tokoh, hal ini tentu 

berdasarkan three dimensional character tokoh Rojak, serta acuan yang telah 

diperoleh oleh penulis, dimana acuan proporsi, umur, dan bentuk dari tokoh Goku 

dan Boboiboy, rambut dari foto anak suku sunda betawi, dan kostum dari foto 

anak Indonesia bermain bola. 

  Karena Rojak adalah tokoh protagonis, dimana menurut Tillman (2011) 

tokoh tersebut merupakan tokoh utama dalam suatu cerita, sehingga tokoh Rojak 

harus tampil berbeda dengan tokoh lainnya. Penulis mencari acuan berupa tokoh 

protagonis seperti Luffy pada animasi One Piece, dimana menurut referensi yang 

diperoleh, tokoh Luffy mengenakan sebuah plester pada wajahnya. 
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Gambar 3.13. Referensi plester tokoh Rojak 

(Sumber: https://steemit.com/art/) 

Kemudian penulis memutuskan untuk menerapkan plester yang dikenakan 

tokoh Luffy pada tokoh Rojak, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.14. Penerapan plester pada tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Kemudian gambar dibawah ini merupakan desain akhir dari tokoh Rojak, 

dimana desain ini telah mewakili acuan dan three dimensional character tokoh 

Rojak, serta acuan yang telah diperoleh oleh penulis, dimana acuan proporsi, 

umur, dan bentuk dari tokoh Goku dan Boboiboy, rambut dari foto anak suku 

sunda betawi, dan kostum dari foto anak Indonesia bermain bola, serta plester dari 

tokoh Luffy. Gambar dibawah ini merupakan action pose dan ekspresi dari tokoh 

Rojak, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.15. Action pose tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.16. Ekspresi tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

4. Kostum dan Warna Tokoh Rojak 

 

Gambar 3.17. Eksplorasi warna kulit tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Pada tahap perancangan tokoh ini penulis melakukan eksplorasi terhadap warna 

tokoh Rojak. Penulis menentukan warna apa yang digunakan untuk warna kulit 

Rojak. Penulis menggunakan beberapa warna dalam eksplorasi ini yang sejenis 

dengan warna kulit anak Indonesia bermain bola sesuai dengan acuan yang telah 

penulis dapat, dimana pada acuan yang telah penulis dapat, mereka memiliki 

warna kulit yang gelap dan sawo matang. 

 

Gambar 3.18. Pilihan warna kulit tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dari eksplorasi warna kulit yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 

memutuskan gambar diatas merupakan warna yang paling mewakilkan tokoh 

Rojak, menurut acuan yang telah diperoleh penulis dari foto anak suku sunda 

betawi dan foto anak Indonesia bermain bola, dimana pada acuan tersebut 

memiliki warna kulit sawo matang. 
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Penulis kemudian melakukan eksplorasi terhadap warna dari kostum 

Rojak, beradasarkan acuan yang telah diperoleh penulis berupa foto anak 

Indonesia bermain bola, berikut eksplorasi yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 3.19. Eksplorasi warna pakaian tokoh Rojak 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis memutuskan untuk menggunakan warna putih pada baju Rojak, 

dimana menurut Tillman (2011) warna putih pada umumnya memberikan 

gambaran mengenai kebaikan, kepolosan, dan kesederhanaan. Warna putih 

mewakili three dimensional character dari tokoh Rojak. Sedangkan untuk celana 

Rojak, penulis menggunakan warna merah, dimana menurut Tillman (2011) 

warna merah memberikan gambaran mengenai aksi, keberanian, dan percaya diri, 
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dimana warna ini mewakili three dimensional character dari tokoh Rojak. Berikut 

visual akhir dari tokoh Rojak: 

 

Gambar 3.20. Visual akhir tokoh Rojak  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.7.2. Perancangan Tokoh Roy 

Sama seperti pada tokoh Rojak, dari acuan yang telah diperoleh dan diteliti oleh 

penulis, penulis memulai proses perancangan tokoh Roy dimulai dari perancangan 

proporsi, bentuk, eksplorasi tokoh Roy, dan eksplorasi kostum dan warna tokoh 

Roy. 

1. Proporsi Tokoh Roy 

Pada tahapan awal dalam perancangan tokoh Roy sama seperti tokoh Rojak, 

penulis menentukan terlebih dahulu proporsi tinggi dari tubuh Roy berdasarkan 

acuan yang telah diperoleh penulis, yakni dari tokoh dengan hierarki leading 
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character, menurut Bancroft (2006) tokoh leading character bisa melakukan hal – 

hal seperti kita pada normalnya, sehingga membuat penonton merasa lebih dekat 

dengan sang tokoh, penulis mengambil tokoh Jafar dan Captain Hook, dimana 

tokoh – tokoh tersebut mampu melakukan hal – hal seperti manusia pada 

normalnya. Tokoh – tokoh tersebut memiliki proporsi tinggi badan 6,5 kepala. 

Penulis memutuskan untuk menggunakan proporsi 6,5 kepala dalam merancang 

tokoh Roy. 

 

Gambar 3.21. Perancangan proporsi tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

2. Bentuk Tokoh Roy 

Kemudian sama seperti pada tokoh Rojak, penulis merancang bentuk dasar dari 

tokoh Roy menggunakan teori Tillman mengenai bentuk. Pada tahap ini, penulis 

menggunakan bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga dalam 
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eksplorasi bentuk Roy, kemudian penulis sama seperti pada tokoh Rojak penulis 

menggunakan siluet, dimana menurut Roberts (2007) siluet akan sangat 

membantu agar penonton dapat memahami apa yang sedang terjadi dengan cepat. 

berikut eksplorasi yang telah dikerjakan: 

 

Gambar 3.22. Eksplorasi bentuk wajah tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Penulis menggunakan bentuk segitiga sebagai bentuk dasar dari tokoh Roy, 

terutama pada bagian wajah dan bagian tubuhnya, dimana di wajahnya pada 

bagian dagunya mengerucut dan kepala bagian atas yang lebih besar dari kepala 

bagian bawah, serta pada tubuh Roy memiliki pundak yang lebih lebar pada 

lingkar pinggangnya. Menurut Tillman (2011) bentuk segitiga secara umum 

menunjukan konflik, dan ketegangan, dimana hal ini memiliki keselarasan dengan 

three dimensional character tokoh Roy. Berikut adalah bentuk dasar dari tubuh 

tokoh Roy: 
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Gambar 3.23. Perancangan bentuk tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3. Eksplorasi Tokoh Roy 

Tokoh Roy merupakan dengan usia dewasa, dimana menurut Bancroft (2006) 

tokoh dewasa memiliki bentuk dan garis yang tegas, hidung yang besar untuk 

tokoh pria, dimana hal ini terdapat pada tokoh Roy yang memiliki bentuk yang 

tegas terutama pada wajah dan tubuhnya, dan hidung yang besar. Tokoh Roy 

memiliki proporsi tinggi 6,5 kepala, layaknya tokoh dewasa dimana menurut 

Bancroft (2006) tokoh dewasa memiliki tinggi 6 kepala. Penulis melakukan 

beberapa eksplorasi pada tokoh Roy, sebagai berikut: 
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Gambar 3.24. Eksplorasi tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pada tahap eksplorasi ini penulis merancang berbagai desain untuk tokoh 

roy, dimana beberapa desain ini berdasarkan dari acuan yang telah penulis peroleh 

seperti pada proporsi Roy yang diambil menurut acuan proporsi tokoh Jafar dan 

Captain Hook yang memiliki proporsi tinggi 6,5 kepala, bentuk kepala Roy yang 

segitiga serta tubuhnya, diperoleh dari tokoh Jafar dan Captain Hook. Kemudian 

pada rambut tokoh Roy diperoleh dari acuan foto pria dewasa dengan suku Jawa 

dimana menurut acuan yang diperoleh memiliki rambut yang lurus dan hidung 

yang mancung. Pada kostum Roy diperoleh dari acuan foto kontraktor project 

manager dimana pada acuan yang diperoleh mengenakan kemeja bahan katun 

panjang, celana bahan panjang, helm keselamatan, serta rompi keselamatan. 
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Setelah penulis melakukan beberapa eksplorasi dari tokoh Roy, penulis akhirnya 

memutuskan bahwa desain tokoh dibawah ini merupakan desain yang paling 

mewakili tokoh Roy dari proporsi, umur, dan bentuk, serta kostum. 

 

Gambar 3.25. Eksplorasi tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian dalam tahap eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, karena tokoh Roy 

merupakan tokoh pria dewasa yang dingin dan tegas, penulis membuat beberapa 

ekspresi untuk tokoh Roy. 
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Gambar 3.26. Ekspresi tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

4. Kostum dan Warna Tokoh Roy 

Dalam tahap eksplorasi kostum tokoh Roy, penulis menambahkan kartu identitas 

yang terdapat di kemeja yang dikenakan Roy, dimana sesuai acuan yang diperoleh 

penulis, seorang project manager mengenakan kartu identitas. 

 

Gambar 3.27. Kartu identitas kostum tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Kemudian setelah penulis melihat kembali acuan yang diperoleh penulis, 

seorang project manager mayoritas tidak mengenakan rompi, melainkan hanya 

kemeja lengan panjang dan celana bahan panjang, sehingga penulis merancang 

kembali kostum untuk tokoh Roy, sebagai berikut: 

 

Gambar 3.28. Desain akhir tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian setelah penulis kembali melihat acuan yang telah diperoleh, 

seperti pada tokoh Jafar dan Captain Hook, dimana tokoh tersebut merupakan 

tokoh antagonis, dimana menurut Tillman (2011) tokoh antagonis merupakan 

tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh – tokoh tersebut 

mengenakan sebuah aksesoris yang mereka pegang, kemudian penulis juga 
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kembali melihat foto – foto acuan kontraktor dengan jabatan project manager, 

dimana mereka memegang sebuah blueprint. 

 

Gambar 3.29. Desain akhir tokoh Roy beserta acuan aksesoris 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kemudian penulis melakukan eksplorasi terhadap warna tokoh Roy, 

dengan menentukan warna kulit tokoh Roy. Penulis menggunakan beberapa 

warna dalam eksplorasi ini yang sejenis dengan warna kulit pria dewasa Indonesia 

bersuku Jawa, menurut acuan yang telah diperoleh penulis. 

Perancangan Toko Rojak..., M Harish Soewandi, FSD UMN,2019



49 

 

 

Gambar 3.30. Eksplorasi warna kulit tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dari eksplorasi warna kulit yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 

memutuskan gambar dibawah berikut merupakan warna kulit yang penulis 

gunakan untuk tokoh Roy: 

 

Gambar 3.31. Pilihan warna kulit tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis kemudian melakukan eksplorasi terhadap warna dari kostum Roy, 

berikut eksplorasi yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 3.32. Pilihan warna kulit tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Untuk kostum Roy, penulis memutuskan untuk menggunakan warna biru 

pada kemeja Roy, dimana menurut Tillman (2011) warna biru pada umumnya 

menggambarkan integritas, keseriusan, kehormatan, dan kedinginan, dimana 

psikologi dari warna tersebut selaras dengan three dimensional character tokoh 

Roy. Kemudian Roy mengenakan celana bahan berwarna coklat, dimana warna 

coklat merupakan perpaduan warna biru dan oranye, dimana warna tersebut 

merupakan warna complementary, menurut Holtzschue (2011) warna 

complementary merupakan warna yang saling berlawanan pada color wheel. 
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Gambar 3.33. Desain akhir tokoh Roy 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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