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BAB III 

METODOLOGY TUGAS AKHIR 

 

3.1 Gambaran Umum 

Kami secara berkelompok membuat sebuah game yang berjudul Emendation yang 

ditujukan sebagai tugas akhir. Video game dengan genre role playing game (RPG) 

dengan bertemakan futuristik di dalamnya. Menggunakan PC sebagai platform. 

Dengan target audience dari 13-24 tahun.  

Dalam proses desain tokoh game Emendation di mana penulis sebagai 

pendesain tokoh dalam game 3D ini, membuat tahap-tahap pembuatan, untuk 

mempermudah dalam proses pengerjaan. Tahap-tahap tersebut dikelompokan ke 

dalam tiga tahapan yang terdiri dari pra-produksi, produksi, dan pascaproduksi. Di 

bawah ini merupakan tabel proses desain tokoh game berupa 2D sebagai dasar 

dari tokoh game 3D. 

 

Gambar 3.1. Diagram Proses Pembuatan Karakter Game 
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3.2 Pra-Produksi 

Pra-produksi adalah sebuah persiapan atau tahap awal dalam sebuah proses 

dimana sebagai langkah untuk mencapai tahap produksi. Tahap pra-produksi ini 

untuk mempermudah jalannya proses dalam mempersiapkan dan merencanakan 

secara matang karakter yang akan diaplikasikan nantinya. Berdasarkan dengan 

referensi dan hasil dari pembahasan secara berkelompok, maka terbentuklah 

sebuah gambaran awal mengenai tokoh untuk game Emendation. Bagian yang 

termasuk ke dalam bagian pra-produksi ini yaitu mengenai penyusunan dasar 

konsep dari sebuah desain karakter yang akan dibuat dalam game Emendation. 

 

3.2.1 Penyusunan Konsep 

Penulis bekerja bersama rekan-rekan dalam sebuah tim untuk menyusun sebuah 

konsep yang bertemakan role playing game. Karakter yang dibuat telah 

disesuaikan dengan storyline yang telah dibuat oleh Zuhra, 2012. Storyline yang 

ada tidak menceritakan secara menyeluruh menganai karakter yang ada, sehingga 

penulis melakukan inisiatif untuk membentuk karakter tersebut dan menciptakan 

bentuk dari fisiologi, sosiologi, dan psikologi karakter melalui ide-ide yang ada. 

Penulis juga telah melakukan studi literatur terhadap beberapa buku yang 

berhubungan dengan proses pembuatan karakter game 3D. Pada langkah awal 

penulis membuat sebuah konsep karakter yang akan diciptakan. Dalam 

penyusunan konsep tujuh karakter manusia ini, penulis akan memasukan tiga 

buah unsur yaitu fisiologi, sosiologi, dan psikologi yang mencerminkan gambaran 

dasar karakter tersebut dibuat. Ketiga hal tersebut tidak lepas dari hasil studi 
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literatur penulis, karena ketiga unsur tersebut di kutip dalam buku yang berjudul 

Character Development and Storytelling dan buku The Ark of Dramatics Writing. 

Dengan dasar yang telah dipahami dari buku-buku tersebut, penulis 

mengembangkan karakter tersebut untuk mendapatkan peran  dalam game 

Emendation.  

 Emendation merupakan sebuah game dengan genre role playing game 

dengan tema penyuluhan terhadap global warming, dimana sebuah karakter yang 

akan berperan sebagai PC bernama Vla, mendapatkan peran penting dalam sebuah 

organisasi keamanan dalam kota tersebut. Sedangkan sebuah karakter yang 

bernama Vincent, merupakan otak dari semua kegaduhan yang ada, dimana 

karakter ini ingin memperbaharui kota futuristik tersebut dan menjadikannya 

sebuah tempat yang baru. Dan kelima NPC lainnya, salah satu orang ibu dan anak 

sebagai penduduk dalam kota tersebut, sedangkan peran pria dan wanita dengan 

pakaian putih dan bru merupakan pengawas daerah yang juga sebagai teman kerja 

bagi si tokoh utama. 

3.2.1.1. Player Character 

Dari awal permainan pemain hanya akan memerankan tokoh seorang 

wanita yang bekerja sebagai bagaian keamanan kota. Karakter tersebut 

juga nantinya akan menuntun pemain sampai akhir melalui alur cerita yang 

sudah disesuaikan dan beberapa misi yang telah di sisipkan dalam game  

ini. 
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1.) Vla 

a.)  Fisiologi 

Sebuah karakter yang memegang peran protagonis. Dalam cerita Vla 

merupakan seorang wanita yang bertugas sebagai anggota keamanan 

dalam kota tersebut, Memiliki tinggi 165cm, berat badan berkisar 55 kg, 

dan berumur kurang lebih 21 tahun. Vla merupakan manusia normal yang 

memiliki rambut yang pendek sebagai gambaran bahwa dirinya memiliki 

sisi yang tomboy dengan warna coklat dengan rambut pendek juga dapat 

memberikan kesan sebuah karakter yang ceria dan lincah. Dalam 

pemilihan rambut karakter, penulis menggunakan  2 buah karakter dengan 

rambut yang pendek, seperti Asuka Kazama (gambar 3.2.) dan Aya Brea 

(gambar 3.3.) Vla memiliki mata yang tajam untuk memberikan kesan 

dimana dia memiliki tingkat pertahanan yang tinggi, dan ekspresi wajah 

yang serius menggambarkan bahwa karakter ini memiliki sikap tanggung 

jawab yang besar. 
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Gambar 3.2. Tekken 6, Asuka Kazama  

(http://storage.canoe.ca/v1/blogs-prod-

photos/9/3/0/8/4/93084f27f94ae0493b1452fd81293a1f.jpg?stmp=1347909598) 

 

 

Gambar 3.3. The Third Birthday, Aya Brea  

(http://lh3.ggpht.com/_RU8vXW4WLqU/TNIS9O80zlI/AAAAAAAAW68/_oAOD6AUmKo/A

ya%20Brea%201.jpg) 
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Pakaian Vla juga merupakan pakaian  kerja, didesain dengan tangan dan 

celana yang pendek dengan alasan karena Vla merupakan karakter yang 

berasal dari kalangan menengah ke bawah hal tersebut didasari oleh 

storyline yang menceritakan darimana Vla berasal, sehingga dirinya tidak 

terbiasa dengan pakaian yang bentuknya mengikuti lekukan pada badan, 

alasan selanjutnya, yaitu: agar karakter tersebut terlihat lebih bebas untuk 

bergerak dan agar pemain juga dapat merasa nyaman. Vla juga 

mengenakan sepatu boots  dan sarung tangan sebagai  unsur difensive 

sebagai pekerja. Dalam segi pewarnaan banyak menggunakan warna biru 

karena digambarkan juga di mana warna biru itu berupa warna produktif 

bagi seorang pekerja,  hal tersebut dikutip dari buku berjudul The color 

code, Hartman. 

b.)  Sosiologi 

Vla merupakan karakter yang berasal dari kalangan menengah kebawah 

dimana dia dibesarkan di sebuah desa kecil. Desa tersebut memiliki 

keadaan alam yang indah dimana terdapat berbagai macam tanaman pada 

sekitar desa sehingga memberikan kesan yang sejuk dan panorama yang 

indah.  

Suatu ketika Vla harus meninggalkan desa tersebut bersama orang 

tuanya dan tinggal di sebuah kota yang dikenal sebagai Triantan.  
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c.) Psikologi 

Vla digambarkan memiliki sikap bertanggung jawab dan berwaspada, 

sikap tersebut didorong  karena pekerjaannya. Karakter ini juga memiliki 

jiwa penolong, sebagai contoh yang digambarkan dalam cerita dimana Vla 

harus membantu seorang ibu yang sedang kesulitan mencari anaknya di 

sebuah kota yang hancur. 

 

3.2.1.2 Shadow Character 

Dalam game Emendation, karakter utama memiliki musuh atau sebagai 

dalang dari semua permasalahan yang ada, karakter musuh tersebut 

dikenal sebagai peran antagonis dalam sebuah cerita. Disebut juga sebagai 

shadow character, hal ini diambil berdasarkan telaah literatur penulis dari 

buku yang berjudul Game Development Essentials : Game Story & 

Character Development karangan Krawczyk dan Novak, 2006. Shadow di 

sini memiliki tujuan yang berbeda dengan karakter utama, sehingga 

terjadilah konflik yang mengakibatkan permasalahan yang terjadi pada si 

karakter utama.  

 

1. Vincent 

a.)  Fisiologi 

Sebuah Tokoh yang memegang peran antagonis dalam game Emendation 

ini bernama Vincent, sebuah ilmuan yang berambisi untuk menghijaukan 

kembali kota Triantan. Tokoh ini juga sebagai dalang dari segala masalah 
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yang terjadi dalam kota Triantan tersebut. Seorang Pria dengan tinggi 175 

cm, berat 70 kg dan berumur 24 tahun ini menjadikan bagian tangan 

kanannya menjadi android dengan alasan agar dia bisa menghancurkan 

kota Triantan dengan tangannya sendiri. Referensi yang digunakan yaitu 

berasal dari karakter Mortal Combat yang bernama Jax, karakter ini 

merupakan karakter humanoid . Memiliki mata yang tajam dan berwarna 

kuning yang memberikan kesan kejam bagi karakter ini. Vincent 

digambarkan dengan berpenampilan buruk dengan rambut acak-acakan 

karena Vincent sudah tidak lagi mengurus dirinya, karena yang ada 

dipikirannya hanyalah ambisi untuk menghancurkan kota. 

 

 

Gambar 3.4. Mortal Combat, Jax  

(http://media.comicvine.com/uploads/7/74523/1967811-

tumblr_lb2si4gmjb1qcoghpo1_500_super.jpg) 
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Mengenakan kemeja yang lusuh dengan dasi yang terpasang sembarangan, 

dikarenakan dia terus menerus menutup dirinya dengan dunia luar. Warna 

yang digunakan yaitu ungu, hitam, dan merah. Karena perpaduan warna 

tersebut memberikan unsur kejahatan yang misterius. 

b.)  Sosiologi 

Pada awal cerita Vincent dan Vla merupakan teman dekat saat mereka 

masih tinggal di sebuah desa kecil dengan pemandangan yang indah dan 

banyaknya tumbuhan yang menghijaukan daerah desa tersebut. Tetapi 

kehidupan antara Vincent dan Vla berbalik seratus delapan puluh derajat, 

dimana Vincent merasakan pahitnya sebuah kehidupan karena keadaan 

keluarganya. 

 Seiring berkembangnya teknologi, Vincent pun pindah ke kota dimana Vla 

tinggal dimana kota Triantan sudah tidak ada lagi penghijauan. Karena 

dikota tersebut terus menerus melakukan pembangunan, sehingga 

membuat perasaan dendam Vincent meluap dan muncullah niat untuk 

menghancurkan kota tersebut.  

c.) Psikologi 

Dari segi kehidupan Vincent sendiri tidak menyenangkan sehingga 

tertanam sebuah sifat dendam dan pendiam, hal ini dibuktikan dengan 

alasan dia ingin menghancurkan kota yang ada dan menjadikannya hijau 

kembali dengan cara yang salah. Dengan sikapnya yang menutup diri 

dengan dunia luar ini juga menimbulkan segi misterius bagi Vincent. 
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3.2.1.3 Non-Player Character (NPC) 

Dalam game Emendation juga terdapat lima buah karakter lain yang dapat 

diajak berbicara, dan bahkan ada pula yang memberikan misi untuk 

mendapatkan item atau sebagai alasan untuk dapat lanjut menuju level 

selanjutnya. Terdapat empat buat non player character , yang terdiri dari : 

 

1. NPC seorang ibu 

a.)  Fisiologi 

Sebuah non player character (NPC) yang bernama Velttia, karakter ini  

yang akan memberikan misi kepada si tokoh utama (Vla). Dalam cerita 

karakter ini merupakan seorang ibu-bu dengan tinggi 163 cm, berat 58 kg, 

berumur 32 tahun, dan terlihat sedang bingung mencari anaknya yang 

hilang di suatu tempat dalam kota Triantan. Akibat kegaduhan yang terjadi 

saat itu, sang ibu kehilangan anaknya dan meminta bantuan tokoh utama 

untuk membantu mencari anaknya yang hilang. 

 Pakaian yang dikenakan menggunakan desain futuristik dimana motif yang 

ada berupa bentuk-bentuk geometri, dan pakaian yang yang menonjolkan 

bentruk proporsi tubuh manusia. Warna yang digunakan dalam desain 

karakter ini menggunakan warna biru dan abu-abu, warna abu-abu 

dilambangkan sebagai warna kesederhanaan dan sebagai dasar warna 

metalik pada baju NPC ini. Sedangkan biru sebagai warna desain futuristik.  
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b.)  Sosiologi 

Karakter ini tinggal di kota Triantan sejak awal dan dipengaruhi dengan 

unsur futuristik dan banyaknya daerah perindustrian. Non Player 

Character ini berdiri tepat di depan gedung yang telah terbakar setelah 

kebakaran terjadi.  

c.) Psikologi 

NPC ini memiliki tekanan sehingga ia menjadi panik dan terlihat gelisah. 

Memiliki jiwa yang tegar dan tingkat khawatir yang tingggi, dengan 

gerakan yang panik sambil berbicara pada si tokoh utama untuk meminta 

bantuan dalam menemukan putrinya yang hilang. 

 

2. NPC Anak Kecil 

a.)  Fisiologi 

Seorang non player character (NPC)  anak kecil bernama Verrucchia, 

berjenis kelamin perempuan dengan rambut pendek dan poni yang rata, 

berumur 8 tahun, tinggi 125cm, berat 20 kg. Pakaian yang dikenakan juga 

seperti NPC pada umumnya tetapi dibedakan berdasarkan motif yang ada, 

motif dibentuk lebih kekanak-kanakan. Dalam game  ini anak kecil 

tersebut sedang dikejar-kejar oleh sebuah robot sehingga menampilkan 

raut wajah yang sedang ketakutan.  

 Baju yang dikenakan menggunakan celana pendek, karena celana 

pendek akan memberikan kesan gampang bergerak. Warna yang 
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digunakan menggunaka biru, karena warna biru melambangkan suatu hal 

mengenai futuristik.  

Desain awal didapat dengan melihat referensi dari karakter Final 

Fantasy yang bernama  Palom dan Porom , dua karakter anak kecil yang 

bersenjatakan tongkat sihir, karena job mereka sebaga white dan dark 

mage. 

 

Gambar 3.5. Final Fantasy IV, Palom dan Porom  

(http://1.bp.blogspot.com/-3BcsAe3tC3Q/T-

CNhh0BeJI/AAAAAAAAAnk/uLC3YJpeZuc/s1600/PalomPorom01.jpg) 
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b.)  Sosiologi 

Verrucchia ditemukan tepat di tengah-tengah kota, dimana dia sudah 

terkepung oleh sekelompok robot penghancur. Verrucchia adalah anak dari 

NPC yang bernama Velttia yang berada di depan gedung terbakar. 

c.) Psikologi 

NPC ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga 

mengakibatkan dirinya terpisah dari sang ibu. Mengalami rasa ketakutan 

yang sangat besar diakibatkan robot yang terus mengejarnya. 

 

3. NPC Anggota Keamanan Wanita  

a.) Fisiologi 

Secara fisik wanita ini memiliki tinggi 163cm, berat 50kg, karakter ini 

merupakan bawahan dari tokoh utama (Vla). Didesain karakter ini 

menggunakan sebuah seragam yang ketat dan dilengkapi dengan alat 

komunikasi yang terdapat pada tangan sebelah kanannya. Non player 

character ini tidak memberikan misi bagi karakter utama, tapi dia akan 

memberikan beberapa informasi bagi pemain. 

Warna pada baju yang dikenakan karakter ini dominan berwarna biru 

dan putih, sebagai lambang karakter ini adalah sebagai pekerja dan warna 

biru mencerminkan sifat yang produktif, sedangkan warna putih 

melambangkan sifatrendah hati dan tulus. 
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b.)  Sosiologi 

Karakter ini tersebar di kota Triantan, dimana dia akan berdiri di beberapa 

spot dan memberikan informasi atau bahkan item kepada pemain, untuk 

menyelesaikan misi yang harus dijalani. 

c.) Psikologi 

Memiliki hati sukarelawan, dimana dia memiliki jiwa penolong karena 

tuntutan pekerjaan yang digeluti oleh si karakter. 

 

4. NPC Anggota keamanan Pria 

a.)  Fisiologi 

Merupakan seorang pria dengan tubuh yang besar dan mengenakan 

seragam. Tinggi 175cm, berat 80kg. Mengenakan pakaian elastis, didesain 

sama dengan non player character anggota keamanan wanita hanya desain 

pada baju ada beberapa bagian yang tampak berbeda, pada karakter ini 

juga terdapat alat komunikasi yang terdapat pada tangan sebelah kanannya.  

Warna yang digunakan dalam desain baju non player character ini 

dominan berwarna biru dan putih, biru sebagai lambang mengenai sikap 

produktif dan putih mencerminkan sifat rendah hati dan sebuah ketulusan. 

Penulis mengambil referensi  dari kostum Macross dengan karakter yang 

bernama Alto Saotome. 
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Gambar 3.6. Macross Frontier, Alto Saotome  
(http://1.bp.blogspot.com/-HIO2IwRk7bg/UJQjW2SzlXI/ 

AAAAAAAAUdA/IJKjkh9aIAw/s1600/Req2.png) 

 

b.)  Sosiologi 

Seperti dengan NPC lainnya ia tinggal di daerah yang sama, dan karena dia 

sebagai bagaian keamanan daerah maka dia bertempat tinggal di sebuah 

kantor yang juga sebagai tempat tinggal para pekerja. 

c.) Psikologi 

Memiliki jiwa penolong dan pekerja keras, selain sebagai pekerjaannya. 

Juga memiliki hati yang baik dan pemberani karena dia melakukan 

pekerjaannya dengan baik dikala daerah tersebut sedang diserang, serta 

bersedia menolong para penduduk yang belum terevakuasi. 
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3.3. Produksi 

Setelah menjalani tahap pra-produksi dimana terdapat sebuat penyusunan konsep 

yang telah menjelaskan mengenai karakter-karakter baik player character, 

shadow, dan non player character dan dijelaskan secara toritis berdasarkan tiga 

unsur yang terdiri dari Fisiologi, Sosiologi, dan Psikologinya, disesuaikan dengan 

hasil studi literatur yang diterima oleh penulis. Maka pada tahan Produksi ini 

pebulis membagi menjadi dua tahapan, yaitu berupa pembuatan sketsa kasar dan 

tahap pembuatan model sheet.  

 

3.3.1. Sketsa Kasar 

Penyesuaian konsep gambar dan target pemain yang yang ada telah disesuaikan. 

Target pemain dalam game ini yaitu dari umur 13-24 tahun. Diamana terhitung 

sebagai pemain remaja. Karakter yang digunakan menggunakan tipe gambar 

manga atau disebut juga sebagai semi realis, dimana sudah hampir menyerupai 

bentuk realis, akan tetapi bentuk mata yang besar kemudian hidung dan mulut 

yang kecil menjadi sebuah ciri khas dari tipe manga. Karena pada saat sekarang 

ini tipe gambar tersebut banyak digemari dan karakter yang dihasilkan juga 

banyak yang menyukainya, sehingga kami menggunakan tipe gambar seperti ini 

untuk pembuatan konsep dasar desain ini. Penulis juga tidak lepas dari referensi 

dalam mendesain tokoh-tokoh tersebut. 
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Gambar 3.7. Sketsa kasar Vla 

 

 

Gambar 3.8. Sketsa kasar Vincent 
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Gambar 3.9. Sketsa kasar NPC Anak kecil 

 

Gambar 3.10. Sketsa kasar NPC Anggota Keamanan Wanita 
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Gambar 3.11. Sketsa kasar NPC Anggota Keamanan Pria 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa kasar NPC Ibu 
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3.3.2. Model Sheet 

Dibuat untuk mempermudah bagian modelling dalam membentuk karakter ke 

dalam bentuk 3D. Model sheet yang digunakan hanya menggunakan sisi depan 

dan samping, karena modeler sudah merasa cukup untuk proses modeling dalam 

software 3D Max, berikut contoh-contoh bentuk model sheet yang telah penulis 

rancang. Model sheet dibuat dalam dua bentuk, dimana satu model sheet 

merupakan bentuk keseluruhan dari badan si karakter tersebut dan satunya lagi di 

fokuskan pada wajah si karakter. Dibuat seperti itu karena bila bagian kepala di 

satukan dengan badan dari awal akan menyulitkan bagian modeling dalam 

memberikan detail pada wajah. 

 

 

Gambar 3.13. Model Sheet Vla 
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Gambar 3.14. Model Sheet Head Color Vla 

 

Gambar 3.15. Model Sheet Vla Color 
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Gambar 3.16. Model Sheet Vincent 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Model Sheet Head Color Vincent 
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Gambar 3.18. Model Sheet Vincent Color 

 

 

Gambar 3.19. Model Sheet Non Player Character Ibu 
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Gambar 3.20. Model Sheet Head Color Non Player Character Ibu 

 

Gambar 3.21. Model Sheet Non Player Character Ibu Color 
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Gambar 3.22. Model Sheet Non Player Character Anak 

 

 

Gambar 3.23. Model Shee Head Non Player Character Anak 
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Gambar 3.24. Model Sheet Non Player Character Anak Color 

 

 

Gambar 3.25. Model Sheet Non Player Character Pekerja Wanita 
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Gambar 3.26. Model Sheet Non Player Head Character Pekerja Wanita 

 

Gambar 3.27. Model Sheet Non Player Character Pekerja Wanita Color 
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Gambar 3.28. Model Sheet Non Player Character Pekerja Pria 

 

Gambar 3.29. Model Sheet Non Head Player Character Pekerja Pria 
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Gambar 3.30. Model Sheet Non Player Character Pekerja Pria Color 

 

3.4. Pascaproduksi 

Setelah melewati proses pra-produksi yang merupakan penyusunan konsep dan  

proses produksi melalui proses sketsa dasar dan model sheet maka penulis 

melanjutkan proses tersebut ke dalam sebuah proses pascaproduksi. Tahap 

pascaproduksi ini membahas mengenai penentuan warna dasar terhadap karakter 

yang ada. Dimana penulis hanya menggunakan pewarnaan sederhana untuk dapat 

memberikan gambaran mengenai warna apa saja yang akan digunakan bagi si 

karakter, pewarnaan juga dilakukan sesuai dengan studi literatur mengenai 

psikologi warna teori dari Gothe, dengan melihat penyesuaian dari segi psikologi 

karakter. 
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3.4.1. Pewarnaan 

Dalam proses ini penulis menggunakan software photoshop dalam pemberian 

warna sedangkan dalam proses pemilihan penulis menggunakan software color 

schemer, pewarnaan ternilai sederhana karena hanya menggunakan teknik 

blocking color. Dibawah ini merupakan contoh dari hasil pewarnaan yang telah 

dilakukan berdasarkan dengan hasil studi . 

1.) Vla 

Menggunakan warna dominan putih  sebagai lambang dari sebuah kebersihan dan 

ketulusan hati dimana Vla dalam cerita ini digambarkan sebagai seorang wanita 

yang rela berkorban dan senang untuk menolong sesama. Warna biru terbagi 

menjadi dua bagian yaitu antara biru muda dan biru muda, biru tua untuk 

melambangkan sebuah sikap dingin si karakter dan tenang dalam menghadapi 

masalah apapun, sedangkan biru muda melambangkan sebuah warna futuristik. 

Dan terdapat sebuah aksesoris pada lengan kiri Vla, itu merupaka sebuah kain 

dengan motif batik dan dengan warna dasar merah sebagai dasar dari sebuah 

lambang keberanian. 
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Gambar 3.31.  Pewarnaan dasar Vla 

2.) Vincent 

Dalam penentuan konsep pewarnaan dasar vincent di sini menggunakan warna 

yang berdominan ungu, untuk melambangkan dirinya yang misterius dan penuh 

dengan kesombongan dengan ambisinya untuk menjadikan dunia yang baru. 

Sedangkan warna hitam melambangkan sebuah kekuatan dan lambang bahwa dia 

tipe yang pemarah, sedangkan warna merah yang terdapat di pakaian Vincent 

memiliki arti berbalik dengan milik Vla, dimana merah di sini melambangan 

kekerasan dan kekejaman. Kemudian tangan kanan Vincent menjadi sebuah 

android, diwarnai dengan menggunakan abu-abu agar memberikan kesan berat. 
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Gambar 3.32.  Pewarnaan dasar Vincent 

 

3.) Non-Player Character Ibu (NPC Ibu) 

Karakter ini mengenakan pakaian dengan warna abu-abu dan biru yang terlihat 

dominan, dalam teori psikologi warna, abu-abu hanya melambangkan sebuah 

warna yang neutral, tapi dalam desain ini warna abu-abu dilambangkan sebagai 

warna yang modern, abu-abu di sini untuk melambangkan sebuah dasar milenium, 

sedangkan warna biru mencerminkan sebuah sikap yang tenang dan sifat yang 

mudah terbawa dengan suasana. 
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Gambar 3.33.  Pewarnaan dasar NPC Ibu 

 

4.) Non-Player Character Anak (NPC Anak)  

Warna yang terdapat dalam karakter ini terdiri dari tiga buah warna biru yang 

berbeda dan juga sepatu yang diberikan warna yang cerah. Warna biru di sini 

mencerminkan sebuah keceriaan, perasaan sejuk, warna pastel yang 

mencerminkan sebuah keceriaan  dan anak-anak, dan biru juga sebagai warna dari 

gambaran futuristik. Sedangkan sepatu yang dikenakan oleh NPC ini berwarna 

jingga, karena warna jingga melambang kan sebuah sifat yang ceria dan enerjik 

untuk itu kostum ini diberikan warna yang cerah agar lebih menonjolkan sebuah 

sifat kekanak-kanakan pada si karakter. 
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Gambar 3.34.  Pewarnaan dasar NPC Anak 

 

5.) Non-Player Character Pekerja Wanita (NPC Pekerja Wanita) 

Warna dalam pakaian NPC ini dominan dengan warna putih dan biru, dimana 

mencerminkan sebuah warna hi-tech. Biru dalam kostum ini mencerminkan 

mengenai sifat produktif sebagai pekerja dan juga sebagai warna teknologi yang 

telah maju. Sedangkan warna putih menjelaskan mengenai ketulusan hati sebagai 

pekerja dan sikap rela berkorban dalam bertugas.  
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Gambar 3.35.  Pewarnaan dasar NPC Pekerja Wanita 

 

6.) Non-Player Character Pekerja Pria (NPC Pekerja Pria) 

Sama seperti NPC pekerja wanita, dimana hanya dibedakan dari motif yang 

terdapat pada baju saja, NPC ini memiliki peranan yang sama dengan NPC 

pekerja wanita, sehingga tidak dibedakan terlalu jauh. Penentuan warna biru 

sebagai warna yang produktif dan putih sebagai perasaan tulus dan sikap 

bertanggung jawab yang tinggi. 
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Gambar 3.36.  Pewarnaan dasar NPC Pekerja Pria 
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