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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Gambaran Umum Tugas Akhir/Skripsi 

Perancangan yang dihasilkan akan berbentuk sebuah mobile game dengan genre 

strategy tower defense dengan bertema kebudayaan Bali. Nama mobile game 

tersebut adalah Rakshati yang dalam bahasa sansekerta mempunyai arti 

melindungi sesuai dengan tipe permainan yang ada pada mobile game ini. Pada 

penulisan laporan tugas akhir penulis akan membahas mengenai perancangan 

tokoh yang akan digunakan pada mobile game ini, yakni berperan sebagai menara 

penjaga dan juga sebagai musuh yang datang untuk menyerang.  

 Segala tokoh yang ada terinspirasi dari cerita rakyat dari Bali sendiri dan 

mencangkup tokoh - tokoh cerita rakyat Bali yang terkenal yakni Rangda, Leak, 

dan Garuda. Permainan akan dimenangkan dengan menaruh menara yang 

mencegat jalan musuh ke destinasinya, jika sampai waktu selesai musuh tidak 

dapat sampai ke destinasinya maka pemain akan memenangkan permainan. 

 Proses perancangan akan menggunakan proses desain iterative design dari 

Tracy Fullerto yang disesuaikan dengan perancangan yang ada, dengan bagan 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.1. Metode Perancangan 
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Tabel 

3.2. 
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Tabel Fungsi Menara 

 

 Diatas merupakan tabel dari profil menara pertahanan yang akan dirancang 

dalam perancangan. Menara yang paling basic merupakan Dwarapala, Menara 

yang mampu membuat musuh berjalan lebih lambat adalah naga, menara yang 

mempunyai daya serang yang paling sakit adalah Garuda dan menara terakhir 

yang memberikan sumber daya serta melindungi menara didekatnya adalah 

Ganesha. 
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3.2. Metodologi Penelitian (expertise & user) 

 

3.2.1. Kuesioner 

Kuisioner yang dibuat mempunyai objektif untuk mengetahui secara persis 

apakah target audiens benar - benar tidak sadar/ aware atas keberadaan Candi 

Gunung Kawi dan mengetahui secara persis gaya kartun seperti apa yang disukai 

oleh target audiens, dikarenakan gaya gambar kartun yang banyak dan sangat 

beragam. 

Pertanyaan 1 : 

  

 Pada pertanyaan pertama yang bertuliskan "Apakah anda mengetahui 

mengenai Candi Gunung Kawi?" dengan pilihan jawaban iya dan tidak 

mempunyai objektif untuk mengetahui apakah target audiens mengetahui 

keberadaan candi tersebut yang menjadi tujuan utama perancangan.  

 Jawaban dari 86 responden adalah secara mayoritas dari target audiens 

tidak mengetahui keberadaan dari Candi Gunung Kawi. Dengan angka 78.2% 

tidak mengetahui keberadaan Candi Gunung Kawi dan sisan 21.8% mengetahui. 
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 Pertanyaan kedua digunakan untuk mencari tahu gaya gambar kartun apa 

yang diinginkan oleh target audiens, pilihan gaya gambar kartun semua diambil 

dari game yang sudah ada di pasaran yang mempunyai genre yang sama dengan 

hasil 
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rancangan.

 

 Opsi pertama yang menang secara besar yang merupakan gaya gambar 

Dungeon Inc yang akan dijadikan sebagai studi eksisting perancangan tokoh 

untuk Rakshati. 

 

3.2.2. Studi Eksisting (Referensi) 

3.2.2.1 Tokoh dalam Castle Doombad 

Untuk studi eksisting perancangan ini penulis mempunyai 3 studi eksisting yang 

dilakukan kepada 3 games yang berbeda - beda masing - masing hanya diambil 

beberapa aspek tertentunya saja. Permainan pertama yang penulis ambil sebagai 

studi eksisting adalah Castle Doombad. 

 Mobile game tersebut menjadi studi eksisting penulis dikarenakan aspek 

keunikkan dari permainan strategy tower defense tersebut dimana ketika pada 
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umumnya genre strategy tower defense ini mengambil sisi pandang dari atas, 

permainan ini melakukan inovasi dengan membuat sisi pandangnya dari samping. 

Pada sisi gameplay pun mempunyai dampak tidak hanya pada estetika saja. 

 

 

Gambar 2.56 Tampilan Main Menu Castle Doombad 

(https://i.ytimg.com/vi/qbk_XkMcdE8/maxresdefault.jpg)  

 

 Pada mobile game ini arstyle yang digunakan juga adalah kartun dengan 

nuansa seram dan humoris pada saat yang bersamaan, dimana pewarnaan ungu 

memberikan kesan misterius tetapi dikarenakan hue dari warna tersebut dan warna 

pendamping sangatlah terang didampingi dengan desain aset bentuk sederhana 

menghasilkan suasana tercipta. 
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Gambar 2.57 Tampilan In- Game  Castle Doombad 

(https://i.ytimg.com/vi/qbk_XkMcdE8/maxresdefault.jpg)  

 

 Pada tampilan diatas dapat terlihat keunikkan dari mobile game bergenre 

strategy tower defense dengan studi eksisting lain setelahnya. Seperti yang sudah 

ada pada paragraf sebelumnya aspek perbedaan yang paling terlihat jelas adalah 

pada sisi pandang yang permainan ini berikan kepada audiens, tetapi tidak hanya 

itu menara kali ini berada pada siap petak yang tersedia dan petak - petak tersebut 

merupakan jalan dari para musuh untuk mencapai destinasi yang ada. 

 Hal tersebut berdampak besar pada dalam sisi gameplay permainan, tidak 

lagi menara aman dari serangan musuh dikarenakan musuhpun akan 

menghancurkan menara agar dapat mencapai destinasi mereka. Tempat menaruh 

menara pertahanan menjadi lebih krusial dikarenakan menara - menara yang tidak 

dapat menyerang tidak boleh ditempatkan terlalu dekat dengan musuh sehingga 
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menciptakan suatu strategi cara bermain yang baru yang walaupun familiar seperti 

strategy tower defense lainnya secara prinsip, secara bermain sangatlah berbeda. 

 Target dari permainan adalah agar pemain dapat menghentikan semua 

pahlawan - pahlawan tersebut dari menyelamatkan putri yang ditangkap oleh kita 

sang pemain. Jika Musuh meraih putri tersebut permainan tidak langsung berakhir 

melainkan jika musuh tersebut mampu membawa putri tersebut sampai kembali 

keluar maka baru pemain akan kalah. Apabila musuh yang membawa putri 

tersebut dikalahkan musuh lain akan mengambil putri tersebut dalam jangka 

waktu singkat. 

 Jalur musuhpun juga berubah sesuai dengan perubahan yang ada pada sisi 

pandang permainan, musuh datang dari kiri ke kanan layar lalu pada saat 

mencapai pintu lantai tersebut musuh akan keluar pada pintu lantai diatasnya dan 

kali ini berjalan dari kanan ke kiri, serta adanya tambahan lantai yang tidak ada 

dimana musuh akan melompati lantai tersebut memberikan kesempatan waktu 

lebih pada pemain untuk mencegatnya sebelum sampai kepada destinasinya. 
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Gambar 2.58 Tampilan Musuh  Castle Doombad 

(https://i.pinimg.com/originals/6d/e3/d5/6de3d5ebad5f04569a9563f6023a31e6.jp

g)  

 

 Tampilan musuh pada mobile game Castle Doombad mempunyai 

archetype yang saling berbeda sesamanya, dikarenakan pada mobile game Castle 

Doombad peran pemain adalah penjahatnya yang menahan seorang putri, segala 

gambaran musuh dibuat dengan stereotipe pahlawan. Pada mobile game Castle 

Doombad ini archetype dibuat sangat jelas untuk membantu pemain mengerti 

kemampuan dari setiap musuh yang ada, seperti ninja pasti akan ditangkap oleh 

audiens sebagai musuh yang gesit dan memang demikian pada saat bermain. 

Pewarnaan dari tokoh tersebut dibuat saling berbeda antar sesamanya karena 

dalam permainan yang membutuhkan kecepatan ini, hal demikian dapat 

membantu audiens memproses informasi dengan lebih cepat. 
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Gambar 2.59 Tampilan Menara Pertahanan Castle Doombad 

(https://i.pinimg.com/736x/55/6c/1b/556c1b3eab036d8bb16ae25702764b98--

castle-doombad-game-design.jpg)  

 

 Dikarenakan perbedaan sisi view pemain mempunyai dampak pada aspek - 

aspek lain aset, aset menara pertahanan pun terdampak juga. Jika dibandingkan 

dengan studi eksisting yang pertama sisi perspektif dari menara pun berbeda, yang 

pertama dari atas sedangkan pada mobile game Castle Doombad menara tersebut 

terlihat mempunyai perspektif samping menyamai view dari pemain. Perancangan 

menara pertahanan menggunakan elemen warna sebagai penanda kepada pemain, 

dimana menara paling bawah kanan menembakkan api maka karena itu bewarna 

merah sedangkan samping kiri dari menara tersebut beharga mahal dan 
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mempunyai damage yang tinggi sehingga bewarna emas yakni mewah dan 

membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk dapat digunakan oleh pemain. 

 Dikarenakan kecilnya ukuran tokoh yang ada pada dalam permainan 

kerumitan dari tokoh pun disederhanakan dan hanya menggunakan aksesoris - 

aksesoris yang penting saja. Shading pun dibuat dengan sangat sederhana dengan 

hanya menggunakan 1 warna lainnya. Bahkan ada beberapa tokoh yang tidak 

semua bagiannya mempunyai shading.  

 Permainan skala pun dilakukan, dimana untuk tokoh yang mempunyai 

kesusahan yang lebih sulit untuk dikalahkan ketimbang tokoh lainnya ataupun 

mempunyai kekuatan lebih dibandingkan yang lainnya mempunyai skala yang 

lebih besar. Sama dengan kebalikannya suatu tokoh yang mudah dikalahkan atau 

mudah didapatkan pemain mempunyai bentuk yang kecil.  

 

3.2.2.2 Tokoh dalam Plants vs Zombies 

 Mobile game kedua yang menjadi studi eksisting adalah salah satu game 

yang paling sukses pada genre strategy tower defense yakni plants vs zombies.  

Pada sejak keluarnya permainan ini pada tahun 2009, mobile game segera 

mendapatkan banyak sorotan dari audiens bahkan memenangkan penghargaan 

best game of the year award. Dikarenakan kesuksesan tersebut dan menjadi salah 

satu pelopor majunya genre strategy tower defense, kami memilih mobile game 

ini sebagai studi eksisting kedua dari sisi gameplay dan gamebalance. Dari sisi 

tokoh sendiri akan mengambil sisi perancangan akrakter yang ada pada plants vs 

zombies. 
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Gambar 2.60 Plants vs Zombies 

(http://www.original-gamer.com/og/images/pvzgoty.jpg)  

 

 Plants vs Zombies mempunyai salah satu tokoh terikonik pada dunia 

game, yakni musuh yang reguler dan juga menara pertahanan utama yang 

dipunyai oleh pemain yakni peashooter. Pada perancangan karkter tersebut 

shading dibuat sangat sederhana dan hanya mempunyai 1 warna varian. 

Pembahasan selanjutnya akan dibahas sesuai dengan pembagian tokoh tersebut 

yang diklasifikasikan sebagai menara dan juga yang sebagai musuh. 

 Pada tokoh yang diklasifikasikan menjadi menara, aspek pertama yang 

dapat dilihat adalah semua tokoh tersebut mempunyai orientasi ke arah yang 

berhadapan dengan arah orientasi musuh yang akan datang, akan tetapi tidak 

semua tokoh mempunyai orientasi yang sama, ada juga tokoh yang mempunyai 2 

orientasi dan hal itu menginformasikan kemana arah menembak tokoh menara 
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tersebut, untuk mempermudah pemain mengerti arah menmbak dari menara yang 

dipunyai pemain. 

 Akan tetapi ada beberapa tanaman yang tidak mempunyai orientasi arah 

berlawanan dengan musuh, dengan orientasi 45 derajat tanaman mempunyai 

kemampuan khusus yang akan membantu perlawanan dengan zombie dan 90 

derajat yakni mengarahj kepada pemain tanaman tidak membantu pemain dalam 

perlawanan terhadap zombie melainkan membantu menghasilkan sumber daya 

pemain. 

 

Gambar 2.61 Peashooters 

(https://vignette.wikia.nocookie.net/plantsvszombies/images/d/d2/Peashooters.png

/revision/latest?cb=20120624034051)  

 

 Aspek kedua yang dapat diambil dari perancangan tokoh pertahanan 

plants vs zombies adalah tanaman yang dipilih mempunyai arti tersendiri, yakni 

kacang dikarenakan mempunyai kulit luar yang kuat dijadikan sebagai tembok 

untuk musuh yang datang meyerang, kentang yang setengah masuk ke dalam 

tanah menjadi sebuah mine dikarenakan kesamaan yang dimiliki keduanya. Hal 

tersebut mempermudah pemain untuk mempunyai gambaran kira - kira atas 
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kemampuan dari menara pertahanan yang dipunyai pemain tidak hanya 

mengandalkan dari deskripsi berupa teks saja.  

  

Gambar 2.62 Walnut 

(https://vignette.wikia.nocookie.net/pvzcc/images/0/09/Aaaaa.walnut.png/revision

/latest?cb=20120412092854)  

 

 Ketiga adalah pewarnaan, pewarnaan tokoh pertahanan juga mengikuti 

fungsi dari menara tersebut, misalnya yang bisa membekukan lawan mempunyai 

warna biru muda yang diambil dari pewarnaan es dan bagi yang mempunyai 

damage yang lebih mempunyai warna merah yang melambangkan api. Beberapa 

aksesoris tambahan juga dimasukkan seperti pada peashooter yang menembakkan 

es dia mempunyai seperti bongkahan es pada bagian kepala belakangnya. Untuk 

peashooter yang menembakkan api aksesoris tersebut berbentuk api yang ada 

pada bagian atas kepalanya, hal ini juga terjadi pada perancangan tokoh 

pertahanan lainnya yang ada di dalam permainan. Tidak hanya tokohnya saja, 

tetapi projectile yang ditembakkan juga mengikuti warna elemen tersebut.  
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Gambar 2.63 FirePeashooter 

(http://vignette3.wikia.nocookie.net/plantsvszombies/images/e/e0/Le_Fire_Peasho

oter.jpg/revision/latest?cb=20150312053022)  

 

  Selain pemikiran itu pewarnaan mengikuti sesuai dengan warna asli dari 

objek tersebut msialnya jagung tetap menggunakan warna kuning. Hal mengenai 

warna yang bisa sangat diperhatikan adalah warna hijau merupakan warna yang 

sangat dominan digunakan sesuai dengan fakta bahwa semua karkter yang ada 

adalah tanaman Semua pewarnaan pun kembali pada tone yang ada pada game ini 

dan semuanya mempunyai kecerahan yang tinggi. 

  

Gambar 2.64 Kernel-put Tanaman Jagung  
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(http://cdn3.bigcommerce.com/s-

fw2plafw/products/8522/images/9876/PVZ2_PS_Kernel_pult__10114.143561289

7.500.750.jpg?c=2)  

 

 Permainan skala pun dapat terlihat dalam perancangan tokoh dalam Plants 

vs Zombies. Dimana semakin besar skalanya mempunyai daya tahan yang lebih 

terhadap serangan, hal tersebut sangat terlihat dalam perancangan tall-nut dimana 

merupakan versi dari wall-nut yang mempunyai daya tahan yang lebih tinggi. 

Dalam perancangan tall-nut ini, ukurannya diperbesar dan dipertinggi sehingga 

secara visualpun sudah terlihat daya tahan lebihnya. 

 

Gambar 2.65 Tall-nut  

(http://4.bp.blogspot.com/_ckSzBG211KU/TNRzl16urMI/AAAAAAAAACU/ne

3OLtPZrSc/s1600/tallnut.jpg)  

 

Sumber daya yang harus dikeluarkanpun juga menjadi satu aspek skala diterapkan 

dalam perancangan tokoh, misalnya adalah tanaman yang memperlukan sumber 

daya tersedikit dalam permainan yakni puff-shrooms. Jika dibandingkan dengan 

jamur lainnya ukurannya merupakan yang terkecil bahkan lebih kecil dari yang 

kedua termurah yakni water-shroom. Permainan skala ini menarik untuk salah 
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satu jamu yakni sun-shroom dimana pada saat awal ditanam dia mempunyai skala 

yang kecil dan menghasilkan sumber daya yang kecil juga jumlahnya, setelah 

sudah lama ditanam skala dia berbubah menjadi besar begitu pula dengan sumber 

daya yang dihasilkannya. Sun-shroom berada pada gamber kedua di kiri atas pada 

gambar dibawah.  

 

 

Gambar 2.66 Mushrooms  

(https://vignette.wikia.nocookie.net/plantsvszombies/images/4/45/The_Ten_Mush

rooms.png/revision/latest?cb=20110112020524)  

 

 Hal  lain yang dapat diperhatikan adalah semua dari tokoh tersebut 

mempunyai garis luar atau outline serta mempunyai antara mata atau mata dengan 

mulut.  

 Pada paragraf ini akan mulai dibahas mengenai pasukan lawan yang akan 

dihadapi. Perancangan tokoh zombies pada umumnya semua mempunyai warna 

yang sama, yang berbeda hanyalah pada aksesoris yang digunakan dan pewarnaan 
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mengikuti warna dari aksesoris tersebut.Aksesoris tersebut dipilih sesuai dengan 

kemampuan yang dapat dilakukan oleh pasukan musuh semisalnya football 

zombie dapat berlari dengan kencang dan sangat tahan terhadap dengan serangan 

dan pole jumping zombie bisa melompati 1 menara didepannya.  

 

Gambar 2.67 Zombies 

(http://i.pinimg.com/originals/1b/80/a4/1b80a40bfa0ff800920f47a7658bd1c6.jpg)  

 

 Aspek pertama yang dapat dipetik adalah pewarnaan, walaupun semua 

zombies mempunyai pewarnaan umum yang sama yakni hijau tua dan mempunyai 

raut wajah yang hampir sama satu dengan yang lain, yang menjadi faktor 

pembeda adalah aksesoris yang dikenakan oleh zombies. Pembeda zombies biasa 

dengan conehead zombies adalah satu dari mereka mengenakan conehead sebagai 

topi dan warna dari conehead tersebut merupakan warna conehead pada 

umumnya, sehingga walaupun warna utamanya mempunyai rumus warna 

tersendiri aksesoris tidak terpengaruhi. 
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 Pewarnaan juga membantu pemain dalam melihat betapa bahayanya 

beberapa musuh yang akan datang, football zombie berwarna merah bukan karena 

hanya baju seragam dari timnnya memang bewarna merah akan tetapi itu juga 

merepresentasi bahwa musu hyang ini berbahaya dan harus diperhatikan. Begitu 

pula juga pole-zombies dimana bajunya jgua bewarna merah dikarenakan mampu 

melompati menara. 

 Skala juga menjadi aspek penting dalam perancangan tokoh dalam plants 

vz zombies dimana semakin berbahaya musuhnya yakni mempunyai daya tahan 

serangan yang kuat dan mampu menyerang dengan sakit mempunyai ukurang 

yang lebih besar dibandingkan zombies lainnya dengan bos utamanya yang 

mempunyai skala yang sangat besar sehingga tidak terlihat secara utuh pada layar. 

Sebaliknya imp yang mempunyai ukuran yang kecil tidak mempunyai daya tahan 

yang kuat terhadap serangan. Tetapi tetap mempunyai warna merah dikarenakan 

ukuran kecilnya membuat imp dapat dilempar dari jauh oleh zombie yang besar 

sehingga tetap berbahaya untuk pemain. 

 

Gambar 2.68 Zombie Imp 

(http://vignette3.wikia.nocookie.net/plantsvszombies/images/4/44/B8274e0140aa

1af38a767b9625719419.jpg.png/revision/latest?cb=20170216170041)  
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3.2.2.3 Tokoh dalam Fallout Shelter 

 Fallout shelter merupakan spin-off atau game yang mempunyai hubungan 

dengan game lainnya akan tetapi tidak mempunyai cara bermain yang sama dan 

itulah fallout shelter. Ini merupakan satu - satunya permainan dalam studi 

eksisting yang bukan merupakan tower defense. Pada permainan ini pemain harus 

berperan sebagai pengatur dari suatu bunker emergensi agar tempat tersebut dapat 

berjalan secara optimal dan penduduknya jaya. Permainan ini mempunyai 

tampilan yang menarik dikarenakan suatu penggabungan dari 2D dan 3D dimana 

tokoh berbentuk 2D dan environment berbentuk 3D. 

 

 

Gambar 2.69 Fallout Shelter 

(https://www.imore.com/sites/imore.com/files/styles/xlarge/public/field/image/20

15/06/fallout-shelter-pregnant-ladies.jpg?itok=hhaFL96J)  
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 Perancangan tokoh dalam permainan ini mempunyai detil yang sangat 

minim dikarenakan ukuran yang ditampilkan pada saat bermain, dan mempunyai 

shades 1 warna saja untuk meminimalisir detil. Hal ini sangat signifikan untuk 

dilakukan karena tampilan yang dibuat adalah untuk mobile yang mempunyai 

ukuran tampilan yang sangat kecil.  

 

 

Gambar 2.70 Fallout Shelter 

(http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/fallout-

shelter/thumb/3/3a/Legendary_Dwellers.png/468px-Legendary_Dwellers.png)  

 

 Bahkan tidak semua tokoh mempunyai shading dikarenakan sekecil 

gambar diatas  ukuran tampilan tokoh yang ada pada game, sehingga detil 

menjadi tidak penting dan hanya merusak estetika saja dengan membuat tokoh 

terlihat sangat rumit. Setiap tokoh mempunyai outline hitam  dan raut muka yang 

sama terkecuali jika tidak senang. 

 Pewarnaan kulit dari tokoh merupakan dari fakta aslinya, dan yang 

menjadi pembeda utama adalah pewarnaan aksesoris yang tidak mempunyai 

warna lebih dari 3 dan colour scheme yang ada hanya berlaku pada aksesoris yang 

dikenakan dengan variasi paling banyak monochrome. 
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 Aspek yang paling menarik dari perancangan tokoh fallout shelter adalah 

cara agar tokoh dengan environment bisa blending menjadi 1. Hal tersebut 

tercapai dengan menggunakan shading yang sama yakni hanya 1 variasi dan juga 

kesederhanaan dari tokoh dan environment yang ada.  

 

3.2.2.4 Tokoh dalam Dungeon Inc 

 Studi eksisting keempat yang akan diambil adalah hasil dari kuesioner 

yang disebar oleh kelompok penulis. Pada kuesioner tersebut dari semua style 

kartun yang tertera cara gambar ini yang paling cocok untuk target audiens. 

Dungeon Inc sendiri adalah permainan idle clicker dengan permainan pertahanan 

juga sebagai side game. Permainan ini bertema medieval sehingga mempunyai 

banyak tokoh yang terinspirasi dari cerita rakyat zaman tersebut seperti elf dan 

monster. 

 Tokoh pada permainan ini digambar secara digital painting dengan gaya 

gambar kartun. Colour tone yang ada dalam game mempunyai mayoritas ungu 

yang menyimbolkan magic atau sihir. Yang menarik dari pewarnaan tokoh dalam 

permainan ini adalah warna ungu benar - benar diimplementasikan kedalam 

hampir semua elemen dalam game, dalam tokoh nilai warna yang dipunyai 

dipengaruhi oleh warna ungu . 
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Gambar 2.71 Tampilan Dungeon Inc 

(http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/fallout-

shelter/thumb/3/3a/Legendary_Dwellers.png/468px-Legendary_Dwellers.png)  

 

 Tokoh musuh adalah yang berwujud manusia dan berjalan dari lantai 

paling atas ke lantai yang paling bawah dimana pada setiap lantainya akan perlu 

melewati penjaga yang ditaruh oleh pemain. Tokoh penjaga dalam permainan ini 

terinspirasi dari cerita rakyat medieval dan juga dengan hal - hal yang ada pada 
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hidup perkantoran. Maka ada tokoh penjaga yang menggunakan briefcase 

perkantoran sebagai armor, troli dan alat - alat perkantoran lainnya. 

 

 

Gambar 2.72 Tampilan Tokoh Dungeon Inc 

(http://www.theteachersalaryproject.org/wp-content/uploads/2017/05/Dungeon-

Inc-Cheats-Hack-Tips-guide.jpg)  

 

 Dalam pewarnaan, permainan ini mempunyai 2 warna dominan yakni 

ungu dan juga warna kuning. Kuning melambangkan kekayaan yang ada sebagai 

objektif utama pemain, yakni menjadi lebih kaya dan kaya dari sebelumnya. Dan 

apabila warna ungu tidak masuk ke dalam nilai warna dari tokoh tersebut warna 

ungu masuk dengan menjadi warna salah satu aksesoris yang dimiliki tokoh 

tersebut, misalnya dasi yang naga pada gambar diatas gunakan. 

 

Perancangan Tokoh Untuk..., Theodore Stephen, FSD UMN, 2018



96 

 

 Orientasi dari tokoh pun saling berhadap - hadapan agar pemain dapat 

mengetahui arah dari serangan musuh dan arah serangan dari tokoh yang 

mempertahankan pemain. Dikarenakan gaya gambar yang sangat dipengaruhi oleh 

kartun, semua tokoh mempunyai outline hitam yang organis sehingga tidak begitu 

rapi. 
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3.3. Metodologi Perancangan 

3.3.1. Pre-Production Phase 
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Gambar 2.73 Mindmap 

 

Tahap pertama pada perancangan adalah pembuatan Mindmap, yang membantu 

penulis untuk mengatur segala ide yang mungkin berkaitan terhadap perancangan 

secara tertulis. Cabang pertama yang dibuat adalah kegunaan dimana penulis 

berdiskusi dengan kelompok untuk mencapai kesimpulan bentuk dari perancangan 

akhir tertentu yang dapat menyelesaikan suatu masalah di Indonesia, yang 

akhirnya berkonsensus sebuah mobile game.  Setelah itu penulis memulai 

membuat cabang lainnya yang menentukan hal utama terlebih dahulu refrensi 

pengambilan tokoh dari cerita rakyat mana, dikarenakan yang dicari adalah 

awereness untuk Candi Gunung Kawi di Bali perancangan tokoh pun mengambil 

refrensi utama dari cerita rakyat Bali. 

 Proses tersebut berlanjut sampai pada tahap dimana penulis memulai 

menentukkan stereotipe, gender, orientasi, perspektif dan hal krusial lainnya 

dalam perancangan tokoh. Hal ini penulis lakukan agar perancangan dari tokoh 

tersebut mempunyai fondasi yang solid dan kuat dalam proses perancangan 

kedepannya. Kata kunci yang didapatkan adalah : 
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Gambar 2.74 Moodboard Kelompok 

 

 Setelah proses mindmap selesai penulis tiba pada tahap penentuan 

moodboard kelompok, sebagai suatu titik yagn dapat menyelaraskan hasil 

perancangan agar terlihat menjadi satu kesatuan dibandingkan seperti pecahan - 

pecahan. Pada moodboard ini kelompok kami ingin mengambil esensi mood 

warna yang dapat diambil dari sesuatu yang berkhas bali. Maka dari itu kami 

mengambil warna kuning dari bunga kamboja bali yang banyak ditemukan di Bali 

dan digunakan untuk berbagai macam ritual. Kedua adalah keindahan alam Bali, 

dari warna biru langit, kuning matahari dan hijau dari rerumputan. Keindahan 

Alam Bali menjadi suatu originalitas yang membuat turis dari segala penjuru 

dunia datang ke Bali. Ketiga adalah warna batu dari candi - candi di Bali yang 

juga terkenal kaya dalam nilai sejarahnya. Ketiga aspek tersebut yang menjadi 

landasan perancangan kami kedepannya. 

 

 

Gambar 2.75 Colour Scheme Perancangan 
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 Dari ketiga aspek tersebut penulis mendapatkan colour tone yang akan 

digunakan untuk perancangan tokoh untuk Rakshati, yakni Oranye 

melambangkan warna matahari dan bunga kamboja, hijau melambangkan 

rerumputan dan pepohonan yang ada di Bali, Biru laut dan merah yang banyak 

dikenakan oleh tokoh - tokoh cerita rakyat Bali yang melambangkan keberanian. 

Penulis juga mencatat secara jelas warna - warna yang akan dipakai dari hexcode 

warna tersebut yakni merah AE3A3D, oranye AF6E3B, biru 246A67, dan hijau 

358E30. 

 

Gambar 2.76 Colour Tone Perancangan 
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3.3.2. Production Phase Ganesha 

 

 

 

Gambar 2.77 Moodboard Ganesha 

 

1. https://www.dreamstime.com/stock-photo-ganesha-    

 image27147780 

2. https://pxhere.com/id/photo/1137755 

3. https://liklikcung.blogspot.co.id/2015/01/dijual-patung-ganesha-di-  

 bali.html 

4. https://id.pinterest.com/shital_shah/art/) 

5. https://www.pinterest.com/pin/475692779364037917/ 

6. https://kogatravel.com/2014/09/12/ganesha/ 
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7. https://www.pinterest.co.uk/pin/356136283003833347/ 

 

 Sebelum pembuatan tokoh menara Ganesha, terlebih dahulu hal yang 

harus ditentukan adalah bentuk dasar dari menara tersebut sesuai dengan fungsi 

dan latar belakang dari tokoh Ganesha ini. Ganesha merupakan suatu dewa yang 

melambangkan kemakmuran dalam ilmu dan juga dalam harta manusiawi. Suatu 

bentuk yang melambangkan kemakmuran adalah lingkaran. 

  Dari sisi gameplay tokoh Ganesha tidak dapat menyerang musuh dan juga 

tidak mempunyai daya tahan yang besar dari serangan musuh. Suatu bentuk yang 

melambangkan tidak berbahaya dan tidak kokoh adalah lingkaran dan 

dikarenakan alasan tersebut bentuk dasar yang akan digunakan dalam 

perancangan menara Ganesha adalah lingkaran.   

 

 

Gambar 2.78 Shape Dasar Menara Ganesh 
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 Ketiga lingkaran yang ada pada bentuk dasar Ganesha menempatkan 

kepala badan dan juga kaki dari tokoh yang akan dibuat. Bentuk tersebut hanyalah 

sebagai pedoman saja dalam perancangan agar bentuk lebih rumitnya tetap 

mengikuti bentuk sederhana ini. Dari bentuk dasar yang ada, penulis mulai 

membuat sketsa yang mengikuti bentuk dasar tersebut. Dalam penciptaan suatu 

tokoh adanya alternatif adalah hal yang harus sebagai eksplorasi dari suatu tokoh 

juga tetapi tetap memegang esensi tokoh yang sama. 

 Setelah itu penulis terlebih dahulu mengambil beberapa refrensi sebelum 

pembuatan sketsa dibuat. Ganesha mempunyai rupa sebagai manusia dengan 

berkepala gajah dan maka karena hal itu penulis terlebih dahulu mencari refrensi 

gajah untuk diambil menjadi sketsa dari kepala Ganesha sendiri. Sehingga dari 

gambar refrensi yang ada dibawah hanyalah dari kepala gajah tersebut saja tanpa 

mengambil badan dari gajah tersebut. Kepala gajah terdiri dari telinga gajah yang 

lebar, belalai, dan gading. Fitur lainnya adalah pada kepala dajah mempunyai 

banyak kerutan terutama pada bagian belalainya. 
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Gambar 2.79 Gajah 

(https://pxhere.com/id/photo/1137755) 

 

 Setelah itu refrensi yang diperlukan adalah dari patung Ganesha itu 

sendiri. Refrensi patung yang diambil adalah versi patung Ganesha yang paling 

banyak ditemukkan di Bali yakni yang mempunyai 4 tangan dan masing - masing 

dari tangan tersebut mempunyai aksesoris mereka masing - masing yakni kapak, 

tali, cawan dan berkah. Tiha refrensi tersebut menjadi yang paling pokok akan 

tetapi refrensi lainnya digunakan juga untuk memastikan prporsi dan aksesoris 

yang ada. 
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Gambar 2.80 Patung Ganesha Pengrajin Patung Bali 

(https://liklikcung.blogspot.co.id/2015/01/dijual-patung-ganesha-di-bali.html)  

 

Gambar 2.81 Lukisan Ganesha 

(https://id.pinterest.com/shital_shah/art/)  
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 Ketiga alternatif tetaplah mengikuti bentuk dasar yang ada, dan tetap 

mencerminkan Ganesha yakni suatu dewa berujud manusia dengan kepala gajah. 

Yang divariasikan disini adalah aksesoris dari Ganesha melainkan perbedaan 

bentuk telinga, ukuran aksesoris badan dan pose kaki. Tetapi ketiga alternatif 

tersebut tetap mempunyai gading, kepala gajah, tempat minum Ganesha dan 

Mahkota emas Ganesha.  

 

 

 Gambar 2.82 Shape Dasar Menara Ganesha 

 

 Alternatif yang disajikan berikutnya adalah aksesoris opsional dari menara 

Ganesha, dikarenakan Ganesha yang dirancang berupa patung apakah masih 

memerlukan tempat duduk patung belakang Ganesha yang biasanya ada apda 

patung Ganesha. 
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Gambar 2.83 Sketsa Menara Ganesha dengan alternatif 

 

 Setelah alternatif telah dipilih dari segala perbedaan aksesoris yang ada, 

satu dari sketsa tersebut akan diambil dan disempurnakan lebih lanjut lagi. Hal 

yang penulis lakukan adalah pembenaran proporsi sehingga lebih seimbang serta 

penambahan detil sederhana untuk membantu penulis mendapatkan gambaran dari 

hasil akhir perancangan tokoh menara Ganesha tersebut. 

 Tahap selanjutnya adalah menambahkan aksesoris yang lebih detil dari 

penambahan detil sebelumnya. Detil tersebut adalah sebuah medali di tangan kiri 

Ganesha, tangan ketiga Ganesha yang memegang tali dan rumput, perhiasan yang 

dikenakan Ganehsa dan juga sebuah lingkaran dibelakang mahkota Ganehsa yang 

melambangka satatusnya sebagai dewa. 
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Gambar 2.84 Sketsa Menara Ganesha dengan Detail 

 

 Setelah penambahan detil selesai, penulis mengecek kembali apakah 

bentuk ini sudah sesuai untuk mencermikan Ganesha. Dengan mengikuti teori 

silhouette yang ada pada landasan teori, penulis membuat silhouette dari Ganesha 

dan melihat apakah dalam keadaan bayangan seperti ini tokoh Ganesha sudah 

terlihat bentuknya sebagai dewa dengan wujud manusia setengah gajah.  

 Setelah bentuk dari menara Ganesha sudah benar dan dapat mencerminkan 

Ganesha hanya dengan melihat bayangannya penulis berpindah kepada tahap 

dimana bentuk tersebut mulai diberi warna dasar. Warna Kuning diberikan kepada 

aksesoris yang dikenakan oleh Ganesha untuk mensimbolkan emas dikarenakan 

Ganesha adalah Dewa dan segala aksesoris yang dikenakan dewa haruslah agung 

dikarenakan itu warna kuning memenuhi semua aksesoris yang dikenakan 

Ganesha. Warna abu - abu memenuhi tubuh Ganesha dikarenakan tokoh ini yang 

berupa patung dan juga sesuai dengan warna gajah yang juga bewarna abu - abu. 
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 Tahap selanjutnya adalah penambahan detil berupa warna serta shading 

dari tokoh Ganesha. Sesuai dengan studi eksisting yang ada shading yang 

dilakukan hanyalah berupa 1 warna varian lain dan tidak perlu sebegitu rumintya 

dikarenakan akan ditampilkan pada mobile dengan tampilan yang kecil. Shading 

diberikan pada tubuh dan aksesoris ganesha dengan varian warna yang lebih 

gelap. Dikarenakan pada tradisi Bali yang takut pada tempat yang kosong, detil 

yang banyak diberikan kepada aksesoris yang dikanakan oleh Ganesha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.85 Sketsa Menara Ganesha dengan Shading 

 

 Terakhir, penulis menyesuaikan warna yang ada dengan yang ada pada 

colour tone yang sudah disetujui oleh kelompok agar hasilnya dapat selaras antar 

anggota. Hal tersebut tercapai dengan mengganti hex code dari warna yang sudah 

ada menjadi hex code yang ada pada colour tone. Pewarnaan ini pun sudah 
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ditentukan secara colour schemes yakni monochrome. Serta untuk menjaga tone 

dari perancangan ini sedikit nilai warna oranye dimasukkan kepada warna abu - 

abu Ganesha agar mood yang ingin disampaikan bisa dirasakan. Perubahan juga 

dilakukan pada hue warna yang bertujuan agar tokoh lebih timbul dibandingkan 

environment yang ada. Akan tetapi msh tetap sesuai dengan cerita rakyat yang 

ada. 
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3.3.3. Production Phase Garuda 

 

 

Gambar 2.86 Moodboard Garuda 

1. https://www.pinterest.com/pin/357895501630574161/ 

2. https://www.pinterest.co.uk/pin/333759022375989413/ 

3. https://www.pinterest.co.uk/pin/356136283003833347/ 

4. http://balibusrental.com/best-interest-place/gwk-park.html 

5. http://www.alamy.com/stock-photo-garuda-statue-bali-indonesia-  

 26223415.html 

6. https://id.pinterest.com/pin/475692779368521303/ 
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Sebelum perancangan dimulai, penulis mengumpulkan terlebih dahulu gambar - 

gambar yang akan menjadi refrensi dalam perancangan nantinya. Pengumpulan 

gambar ini untuk membantu penulis untuk menvisualisasikan bentuk dari 

perancangan garuda nantinya. Setelah pengumpulan gambar yang ada diatas 

selesai, penulis memulai perancangan dengan menciptakan dan menentukan 

bentuk dasar dari menara Garuda. 

 Penulis menentukan bentuk dasar ini sesuai dengan teori bentuk yang ada 

pada bab dua, dan penulis memutuskan untuk menggunakan bentuk yang paling 

cocok merepresentasikan sifat yang dipunyai oleh Garuda secara cerita rakyat dan 

secara fungsi di dalam permainan. Bentuk mayoritas yang dipunyai oleh 

perancangan Garuda adalah kotak, sebagai menara yang dapat menyerang dan 

membantu mempertahankan.  

 Kotak tersebut merepresentasikan Garuda sebagai sosok yang kokoh dan 

dapat diandalkan oleh pemain, akan tetapi tidak hanya kokoh saja menara ini juga 

mempunyai kapabilitas serangan terbaik maka karena itu bentuk segitiga juga 

diinkorporasikan kedalam perancangan. Segitiga dalam perancangan 

melambangkan berbahayanya menara ini sesuai dengan teori bentuk yang 

menjelaskan bahwa segitiga mampu melambangkan bahaya. Karena kedua alasan 

tersebutlah bentuk dasar dari Garuda merupakan campuran dari kotak dengan 

segitiga. 
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Gambar 2.87 Shape Dasar Menara Garuda 

 

 Setelah bentuk dasar dari menara Garuda sudah terselesaikan, maka tahap 

selanjutnya adalah penulis membuat sketsa dengan bantuan bentuk dasar yang 

sudah dibuat sebelumnya. Dengan adanya bentuk dasar penulis tidak akan dapat 

membuat sketsa yang terlalu lepas jauh dari akar ide bentuknya. Sketsa yang 

penulis rancang berbasis pada kumpulan gambar refrensi yang ada pada halaman 

sebelumnya, penulis mengumpulkan setiap kemiripan aksesoris yang dipunyai 

oleh gambar - gambar tersebut dan menyamakannya juga dengan teori yang ada 

pada bab dua mengenai perwujudan dari Garuda.  

 Beberapa fitur terpenting Garuda adalah seperti sayap dari garuda, fitur 

kepala burung, tangan manusia bercakar burung dan juga kaki Garuda yang juga 

mempunyai cakar burung.  Penulis juga menyertakan beberapa alternatif sketsa 

untuk menggambarkan variasai apa saja yang dapat digarap dari bentuk dasar 

berikut. 
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Gambar 2.88 Sketsa dan Alternatif  Menara Garuda 

 

 Berikut diatas merupakan sketsa dan  alternatif dari menara garuda yang 

variasi antar sketsa didapatkan dari perbedaan - perbedaan antar patung Garuda 

yang ada di Bali. Pada alternatif  pertama menara garuda digambarkan 

mempunyai gigi sesuai dengan gambar refrensi nomor 3dan merupakan patung 

garuda yang terinspirasi dengan wujud patung garuda pada negara ASEAN. 

Selain itu figur sektsa alternatif pertama ini mempunyai psotur yang paling tegak 

dibandingkan alternatif lainnya dan menggunakan salah satu variasi pakaian dari 

refrensi patung garuda yang ada, yakni yang mempunyai tingkat kerumitan yang 

paling tinggi. 

 Pada alternatif kedua, gigi yang ada pada alternatif pertama dihilangkan, 

postur lebih menunduk sesuai dengan mayoritas patung garuda apda refrensi serta 

mempunyai sayap yang paling rumit ketimbang alternatif lainnya, serta 

menggunakan salah satu variasi pakaian yang ada pada gambar refrensi. Untuk 
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yang ketiga refrensi gambar nomor empat menjadi peran utama dalam 

menvisualisasikan kepala dari menara garuda. Sedangkan sayap dan pakaian 

mengikuti variasi yang ada pada refrensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.89 Sketsa Final  Menara Garuda 

 

 Setelah alternatif sketsa sudah divisualisasikan, penulis memilih salah satu 

sketsa yang paling sesuai dengan perancangan. Penulis memilih sketsa yang 

terletak di tengah atau kedua. Setelah sudah ditetapkan penulis mulai 

memasukkan detil yang lebih rumit kepada sketsa serta merapikan garis - garis 

yang kurang rapi. Detil diberikan secukupnya sesuai dengan studi eksisting 

refrensi gambar yang sudah dijabarkan sebelumnya. 
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 Sesuai dengan teori pada bab 2 setelah sketsa utama sudah selesai, tahap 

selanjutnya adalah untuk membuat siluet dari sketsa tersebut untuk memastikan 

apakah memang benar - benar tepat sketsa tersebut. Setelah dilakukan oleh 

penulis dengan hasil seperti yang ada diatas, bentuk burung garuda sangat terlihat 

dan tercerminkan. Karena sketsa yang sudah tepat dan sesuai penulis baru bisa 

melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pewarnaan. 

 Pewarnaan dasar diberikan kepada menara garuda untuk menandakan 

bagian mana yang merupakan tubuh dari garuda dan mana yang merupakan 

aksesoris yang dikenakan oleh garuda. Aksesoris Garuda diwarnakan emas sesuai 

dengan studi eksisting aksesoris Bali dimana warna emas diberikan kepada figur - 

figur yang dihormati oleh masyarakat Bali. Warna abu - abu sebagai penanda 

tubuh garuda nantinya akan diganti warnanya sesuai dengan warna asli sang 

garuda sesuai dengan teori bab 2 dan refrensi gambar yang ada. 

 Pada teori bab kedua, dinyatkan bahwa garuda mempunyai tubuh bewarna 

emas dan sayap bewarna merah. Hal tersebut juga didukung dari warna gambar 

refrensi yang mempunyai warna demikian. Pada tahap ini penulis mencocokkan 

warna yang sesuai pada cerita rakyat garuda pada hasil perancangan. Serta 

menambahkan detil - detil akhir serta shading dua warna sesuai dengan studi 

eksisting yang ada.  

 

 

 

 

Perancangan Tokoh Untuk..., Theodore Stephen, FSD UMN, 2018



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.90 Hasil Perancangan Menara Garuda 
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3.3.4. Production Phase Naga 

 

 

Gambar 2.91 Moodboard Naga 

1. https://id.pinterest.com/pin/340725528042205516/?lp=true 

2. http://kenballardjourneys.com/home/destination/bali/ 

3. http://kb.alitmd.com/kenapa-saat-gempa-orang-bali-berteriak-idup-idup/ 

4. https://id.pinterest.com/pin/566116615641640674/?lp=true 

5. http://www.hubert-herald.nl/SerpentNaga.htm 
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Sebelum perancangan dimulai, penulis mengumpulkan terlebih dahulu gambar - 

gambar yang akan menjadi refrensi dalam perancangan nantinya. Pengumpulan 

gambar ini untuk membantu penulis untuk menvisualisasikan bentuk dari 

perancangan garuda nantinya. Setelah pengumpulan gambar yang ada diatas 

selesai, penulis memulai perancangan dengan menciptakan dan menentukan 

bentuk dasar dari menara Naga. 

 Penulis menentukan bentuk dasar ini sesuai dengan teori bentuk yang ada 

pada bab dua, dan penulis memutuskan untuk menggunakan bentuk yang paling 

cocok merepresentasikan sifat yang dipunyai oleh tokoh Naga tersebut secara 

cerita rakyat dan secara fungsi di dalam permainan. Bentuk menara Naga 

merupakan campuran dari bentuk dasar segitiga dan pesergi yang sesuai dengan 

tokoh tokoh Naga yang mampu dalam mempertahankan tempat suci dari serangan 

musuh, dan menyerang kembali musuh tersebut. 

 Kotak tersebut merepresentasikan Naga sebagai sosok yang kokoh dan 

dapat diandalkan oleh pemain, akan tetapi tidak hanya kokoh saja menara ini juga 

mempunyai kapabilitas serangan terbaik maka karena itu bentuk segitiga juga 

diinkorporasikan kedalam perancangan. Segitiga dalam perancangan 

melambangkan berbahayanya menara ini sesuai dengan teori bentuk yang 

menjelaskan bahwa segitiga mampu melambangkan bahaya. Karena kedua alasan 

tersebutlah bentuk dasar dari Garuda merupakan campuran dari kotak dengan 

segitiga. Akan tetapi dikarenakan menara ini mempunyai kapabilitas menyerang 

yang sangat besar secara dekat maka bentuk dasar segitiga mendominasi bentuk 

bagian kepala tokoh menara Naga. 
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Gambar 2.92 Shape Dasar Menara Naga 

 

 Setelah bentuk dasar dari menara Naga sudah terselesaikan, maka tahap 

selanjutnya adalah penulis membuat sketsa dengan bantuan bentuk dasar yang 

sudah dibuat sebelumnya. Dengan adanya bentuk dasar penulis tidak akan dapat 

membuat sketsa yang terlalu lepas jauh dari akar ide bentuknya. Sketsa yang 

penulis rancang berbasis pada kumpulan gambar refrensi yang ada  pada halaman 

sebelumnya, penulis mengumpulkan setiap kemiripan aksesoris yang dipunyai 

oleh gambar - gambar tersebut dan menyamakannya juga dengan teori yang ada 

pada bab dua mengenai perwujudan dari Naga.  
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Gambar 2.93 Shape Dasar dengan Sketsa Kepala Menara Naga 

 

 Dari sketsa yang didapatkan, secara mayoritas menggambarkan sosok 

naga yang seperti ular yang diceritakan pada bab naga di landasan teori. Maka 

atas landasan tersebut penulis merancang naga yang paling mendekati seperti 

sosok ular, bukan yang berbentuk setengah ular dan manusia. Dari kelima gambar 

refrensi yang didapatkan, hanya terdapat 1 variasi yang mempunyai sayap maka 

penulis merancang salah satu variasi dari naga dengan fitur tersebut. Alternatif 

lainnya didapatkan dari perbedaan yang ada pada gambar - gambar refrensi yang 

ada, tetapi tetap berpegang pada variasi naga yang menyerupai ular. 

 Pada aalternatif pertama merupakan naga yang paling simpel sehingga 

paling menyerupai ular diambil dari gambar refrensi yang didapatkan. Untuk 

varisai kedua didapatkan dari patung Naga yang ada di Bali, sehingga pada variasi 

ini tokoh Naga digambarkan dengan aksesoris yang lebih detil dikarenakan dalam 

variasi ini, tingginya tahta naga sangat diwujudkan. Pada variasi ketiga 

Perancangan Tokoh Untuk..., Theodore Stephen, FSD UMN, 2018



123 

 

merupakan gambaran Naga pada lukisan dan buku kuno, digambarkan 

mempunyai sayap dan kedua mata berada di sisi kanan. 

 Setelah alternatif dan variasi telah dibuat, maka penulis memilih salah satu 

dari ketiga alternatif tersebut yang paling sesuai dengan rancangan yang diambil 

dan dikarenakan menara yang ada pada permainan Rakshati merupakan patung, 

penulis mengambil variasi tokoh Naga yang terinspirasi dari patung - patung Naga 

di Bali. Sketsa yang penulis lanjutkan ke tahap selanjutnya merupakan sketsa 

yang berada paling tengah. Detil diberikan secukupnya apda tahap selanjutnya 

sesuai dengan studi eksisting refrensi gambar yang sudah dijabarkan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.94 Sketsa Final Kepala Menara Naga 
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 Sesuai dengan teori pada bab 2 setelah sketsa utama sudah selesai, tahap 

selanjutnya adalah untuk membuat siluet dari sketsa tersebut untuk memastikan 

apakah memang benar - benar tepat sketsa tersebut. Setelah dilakukan oleh 

penulis dengan hasil seperti yang ada diatas, bentuk kepala nagasangat terlihat dan 

tercerminkan. Karena sketsa yang sudah tepat dan sesuai penulis baru bisa 

melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pewarnaan. Beberapa segitiga yang 

tampak pada siluet seperti gigi dan juga aksesorisnya juga menunjukkan 

kemampuan menyerang dari menara ini. 

 Pewarnaan dasar diberikan kepada kepala menara Naga untuk 

menandakan bagian mana yang merupakan tubuh dari garuda dan mana yang 

merupakan aksesoris yang dikenakan oleh garuda. Aksesoris Naga diwarnakan 

emas sesuai dengan studi eksisting aksesoris Bali dimana warna emas diberikan 

kepada figur - figur yang dihormati oleh masyarakat Bali. Warna abu - abu 

sebagai penanda tubuh  naga yang merupakan patung yang terbuat dari batu maka 

warna tersebut adalah warna yang paling sesuai, keputusan pewarnaan ini 

difondasikan dari teori bab 2 dan refrensi gambar yang ada. Serta studi eksisting 

dimana warna asli objek tersebut juga harus terdapat pada rancangan. 
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Gambar 2.95 Sketsa Final Kepala Menara Naga 

 

 Setelah pewarnaan dasar telah ditetapkan maka tahap selanjutnya yang 

diambil adalah memberikan detil pada hasil rancangan. Sesua idengan studi 

eksisting hal pertama yagn harus diingat adalah detil yang diberikan harus 

mempunyai warna dengan nilai yang berbeda tetapi dekat dan jumlahnya tidak 

lebih dari satu. Kedua adalah detil pada atrbut yang digunakan oleh tokoh Naga 

harus mempunyai detil yang banyak sesuai dengan kepercayaan masyarakat Bali 

yang ada pada Studi eksisting. 

 Kepala merupakan salah satu fitur pembeda antara naga dan ular, maka itu 

penulis terlebih dahulu fokus terhadap perancangan kepala Naga yang ada, 

dikarenakan Naga digambarkan mempunyai tubuh seperti ular maka penulis 

menambahkan satu buah refrensi lagi untuk membantu penulis membuat tubuh 

dari tokoh Naga tersebut. 
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Gambar 2.96 Cara Ular Menggulung Tubuhnya 

 

 Dari gambar refrensi tersebut penulis menyesuaikan dan 

menvisualisasikan bagaimana bentuk jika tubuh dari tokoh Naga dibaut 

menggulung juga. Dengan mengambil refrensi ini akan memudahkan penulis 

untuk membayangkan bagaimana menvisualisasikan hal tersebut pada 

perancangan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.97 Sketsa Dasar Menara Naga 
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 Setelah sketsa telah dibuat dan pewarnaan dasar telah diterapkan, makan 

penulis mengikuti tahap sama seperti saat membuat kepala dari tokoh Naga, 

setelah pewarnaan sederhana selesai makan akan dilanjutkan dengan memberikan 

detil yang sesuai dengan studi eksisting yang ada. Disamakan pula juga dengan 

kepalanya agar tidak terlihat terpisah dan kesatuannya tetap terlihat. 

 

 

Gambar 2.98 Hasil Perancangan Menara Naga 

  

 Perubahan warna pun dilakukan oleh penulis sesuai dengan input dari 

audiens, dengan memberikan warna yang lebih cerah akan tetapi masih tetap 

sesuai dengan cerita rakyat Bali mengenai Naga. Warna tersebut adalah warna 

biru yagn sesuai dengan latar belakang cerita naga yang hidup dibawah lautan. 

Hal ini juga dilakukan oleh penulis agar tokoh bisa terlihat lebih tumbul 

dibandingkan environment yang ada tetapi masih dalam artstyle yang sama. 
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3.3.5. Production Phase Dwarapala 

 

 

Gambar 2.99 Moodboard Dwarapala 

1. http://www.alamy.com/stock-photo-bedogol-dwarapala-gate-guardian-

 statue-in-bali-78512761.html 

2. http://wanderlust-and-tikarterbang.blogspot.co.id/2014/06/meeting-

 dwarapalas-in-bali.html 

3. http://balifreeinformation.blogspot.co.id/2015/12/the-powerful-guardian-

 of-balinese-house.html 

4. https://www.pinterest.co.uk/pin/475692779381320221/ 

5. http://smart-pustaka.blogspot.co.id/2013/08/patung-dwarapala.html 

6. http://picssr.com/tags/dwarapala/interesting/page6 
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Sebelum perancangan dimulai, penulis mengumpulkan terlebih dahulu gambar - 

gambar yang akan menjadi refrensi dalam perancangan nantinya. Pengumpulan 

gambar ini untuk membantu penulis untuk menvisualisasikan bentuk dari 

perancangan garuda nantinya. Setelah pengumpulan gambar yang ada diatas 

selesai, penulis memulai perancangan dengan menciptakan dan menentukan 

bentuk dasar dari menara Dwarapala. 

 Penulis menentukan bentuk dasar ini sesuai dengan teori bentuk yang ada 

pada bab dua, dan penulis memutuskan untuk menggunakan bentuk yang paling 

cocok merepresentasikan sifat yang dipunyai oleh tokoh Dwarapala tersebut 

secara cerita rakyat dan secara fungsi di dalam permainan. Bentuk menara 

Dwarapala didasari dari bentuk persegi, yang melambangkan peran Dwarapala 

yang teguh dalam mempertahankan obek lindungannya dan mampu menyerap 

serangan musuh akan tetapi berbeda dengan menara lainnya, menara Dwarapala 

tidak mempunyai kapabilitas menyerang sebesar lainnya sehingga tidak ada 

bentuk segitiga yang diinkorporasikan. 

 Menurut landasan teori yang didpatkan penulis, Dwarapala berperan 

sebagai penjaga dari candi - candi dan situs suci yang ada di Bali, menahan keluar 

roh - roh jahat untuk memasuki tempat tersebut. Kata kunci yang dapat 

didapatkan dari ringkasan singkat Dwarapala adalah mempertahankan, maka 

karena itu bentuk persegi yang mampu melambangkan Dwarapala. Tokoh tersebut 

berwujud raksasa yang memegang senjata dan biasanya ditemukan mengenakan 

kain pelong. 
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Gambar 2.100 Shape Dasar Menara Dwarapala 

 

 Setelah bentuk dasar dari menara Dwarapala sudah terselesaikan, maka 

tahap selanjutnya adalah penulis membuat sketsa dengan bantuan bentuk dasar 

yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan adanya bentuk dasar penulis tidak akan 

dapat membuat sketsa yang terlalu lepas jauh dari akar ide bentuknya. Sketsa 

yang penulis rancang berbasis pada kumpulan gambar refrensi yang ada  pada 

halaman sebelumnya, penulis mengumpulkan setiap kemiripan aksesoris yang 

dipunyai oleh gambar - gambar tersebut dan menyamakannya juga dengan teori 

yang ada pada bab dua mengenai perwujudan dari Dwarapala.  
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Gambar 2.101 Shape Dasar dengan Sketsa Menara Dwarapala 

 

 Pada landasan teori sosok Dwarapala digambarkan sebagai raksasa 

penjaga situs suci dan juga candi - candi di Bali, sehingga nilai itu harus dipegang 

teguh oleh penulis dalam perancangan ini. Sketsa diatas dibuat atas gagasan 

tersebut dan ditemukan tiga alternatif yang dapat dikembangkan. Alternatif dari 

sketsa didapatkan dari perbedaan yang ada pula pada gambar refrensi yang 

didapatkan dikarenakan setiap Dwarapala mengenakan aksesoris yang berbeda 

ataupun bentu wajah atau pose yang berbeda. Pada alternatif pertama sketsa 

tersebut mengeksplorasi ide suatu sosok Dwarapala yang tersenyum, 

menggunakan tombak dan terlihat berdiri tegak.  

 Pada alternatif kedua ide yang dieksplorasi adalah sosok Dwarapala yang 

mempunyai pekerjaan royalti sehingga mengenakan aksesoris yang lebih mewah 

serta memegang senjata yang lebih mewah dibandingkan lainnya dan juga 

mengenakan kain pelong Bali. Ketiga merupakan sosok Dwarapala yang sedikit 
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terpengaruh oleh buadaya Jawa, bentuknya lebih manusia dibandingkan sosok 

Dwarapala di Bali dan mempunyai aksesoris yang lebih sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.102 Sketsa Final Menara Dwarapala 

 Setelah alternatif dan variasi telah dibuat, maka penulis memilih salah satu 

dari ketiga alternatif tersebut yang paling sesuai dengan rancangan yang diambil 

dan dikarenakan menara yang ada pada permainan Rakshati merupakan patung, 

penulis mengambil variasi tokoh Dwarapala yang paling umum ada di Bali. 

Sketsa yang penulis lanjutkan ke tahap selanjutnya merupakan sketsa yang berada 

paling tengah. Detil diberikan secukupnya apda tahap selanjutnya sesuai dengan 

studi eksisting refrensi gambar yang sudah dijabarkan sebelumnya. 

 Sesuai dengan teori pada bab 2 setelah sketsa utama sudah selesai, tahap 

selanjutnya adalah untuk membuat siluet dari sketsa tersebut untuk memastikan 

apakah memang benar - benar tepat sketsa tersebut. Setelah dilakukan oleh 

Perancangan Tokoh Untuk..., Theodore Stephen, FSD UMN, 2018



133 

 

penulis dengan hasil seperti yang ada dibawah ini, didapatkan seorang sosok yang 

terlihat seperti seorang penjaga yang sedang mengenakan aksesoris dan juga 

senjata. Karena tahap siluet sudah berhasil, maka penulis beralih pada tahap 

selanjutnya yaitu pewarnaan sederhana. 

 

Gambar 2.103 Salah satu variasi warna Dwarapala 

(https://id.pinterest.com/pin/687502699338595109/?lp=true) 

 

 Pewarnaan sederhana membantu penulis untuk mewarnai dan menandai 

warna dasar dai tokoh Dwarapala. Dikarenakan Dwarapala merupakan sebuah 

patung, maka warna dasar Dwarapala adalah abu - abu sesuai dengan warna 

patung yang terbuat dari batu tersebut ,maka warna tersebut adalah warna yang 

paling sesuai, keputusan pewarnaan ini difondasikan dari teori bab 2 dan refrensi 

gambar yang ada. Serta studi eksisting dimana warna asli objek tersebut juga 
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harus terdapat pada rancangan.. Pewarnaan kain pelong Dwarapala pun dilakukan 

sesuai dengan pewarnaan motif kain tersebut. Setelah pewarnaan tersebut selesai 

tahap selanjutnya adalah memberikan warna sebenarnya sesuai dengan colour 

tones yang ada pada perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.104 Hasil Perancangan Menara Dwarapala 

 

 perubahan warna juga dilakukan oleh penulis agar hasil perancangan 

tokoh dapat terlihat lebih menonjol dibandingkan environment yang ada. Tetapi 

masih sesuai dengan artstyleyang ada serta warna tersebut masih representatif 

terhadap tokoh yang dirancang. 
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3.3.6. Character Sheet 

 

 

Gambar 2.105 Character Sheet Menara  

 

Gambar diatas adalah  hasil dari menara yang sudah dirancang disesuaikan skala 

dan ukurannya agar sesuai dengan cerita rakyat yang ada dan batasan teknis yang 

ada di dalam permainan Rakshati. Dari studi eksisting keempat menara tersebut 

ukurannya selalu beragam sehingga penulis dapat menyesuaikan ukuran menara 

tersebut dengan kebutuhan teknis. Sedangkan dari sisi teknis ada suatu batasan 

dalam hasil perancangan menara melainkan petak tempat menara bisa 

ditempatkan. 

 Untuk mengatasi hal tersebut penulis membuat garis - garis yang 

menyamakan lebar dari hasil perancangan yang ada, dikarenakan jika lebar 

melebihi batas bisa menabrak dengan menara lainnya. Sedangkan secara teknis 

tidak ada batasan dari tinggi menara yang ada. 
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Ganesha 

 

 

 

 

Ganesha merupakan tokoh yang 

bukanlah petarung, sehingga fungsi 

Ganesha pada permainan adalah 

menghasilkan sumber daya yang dapat 

digunakan oleh pemain. Dikarenakan 

hal tersebut atribut tokoh ini 

mempunyai daya tahan serang yang 

lemah dan tidak dapat menyerang. 

Secara strategi pemain tidak boleh 

menaruh Ganesha pada pertahanan 

terdepan, dan harus menaruhnya di 

belakang tokoh lainnya. 

Hit Points 3/10 

Attack Power 0 

Special : Produce Resources 

    Buff tower in front

   

 

Range : 0 (Attack) 

  1 infront (Buff)   

 Price : 50  
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Garuda 

 

 

 

Garuda merupakan tokoh yang 

membutuhkan sumber daya yang 

terbanyak, sesuai dengan hal tersebut 

Garuda mempunyai kemampuan 

menyerang yang paling sakit. Akan 

tetapi dikarenakan serangan Garuda 

yang sangat sakit, untuk memberikan 

keseimbangan di dalam gameplay, hit 

points dari Garuda dilemahkan.Dengan 

ini pemain harus menempatkan Garuda 

di belakang tokoh yang mempunyai hit 

points yang lebih tebal seperti Naga dan 

Dwarapala. 

Hit Points 4/10 

Attack Power 10 

Special : Splash Damage 

Target Air and    

Ground   

 Range : 4 (Attack)  

 Price : 200  
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Naga 

 

 

 

Naga merupakan Tokoh yang paling 

mampu menyerap serangan musuh dan 

memperlambat serangan musuh 

memberikan pemain waktu yang 

beharga untuk mempersiapkan 

pertahanan lainnya. Karena hal tersebut 

Naga merupakan tokoh kedua yang 

memperlukan sumber daya paling 

banyak. Kemampuan Naga untuk 

menyerap serangan musuh membuat 

tokoh ini pantas untuk ditempatkan 

pada posisi terdepan untuk melindungi 

Tokoh lemah lainnya seperti Garuda 

dan juga Ganesha. 

Hit Points 10/10 

Attack Power 1 

Special : Slow Enemies 

    Tank Damages

   

 

Range : 1 (Attack)  

 Price : 150 
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Dwarapala Dwarapala merupakan tokoh yang 

paling seimbang dalam menyerang dan 

menyerap serangan musuh. Dengan 

sumber daya yang tergolong cukup 

sedikit, pemain dapat menggunakan 

Dwarapala pada awal – awal permainan 

sambal menunggu sumber daya yang 

cukup untuk menggunakan tokoh 

lainnya. Dikarenakan Dwarapala dibuat 

berpasangan di candi – candi, pada 

permainan ini jika Dwarapala 

dipasangkan, keduanya akan lebih kuat 

dalam menyerang musuh. Dwarapala 

merupakan Menara yang dapat 

ditempatkan dimana saja karena 

keseimbangannya tersebut. 

 

Hit Points 6/10 

Attack Power 6 

Special : if paired up with 

another Dwarapala, both will 

have greater damage   

 Range : 4 (Attack)  

 
Price : 100 
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