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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam proyek tugas akhir ini, penulis bekerja sendiri. Penulis secara spesifik 

membahas mengenai perancangan karakter-karakter dalam concept art berjudul 

The Art of Nusanroid. Penulis membahas tahap pembuatan konsep, sketsa, dan 

perancangan persendian. Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah sebuah buku 

concept art mengenai Nusanroid. 

 Penulis melakukan perancangan karakter ini hanya pada fase praproduksi. 

Berikut adalah diagram yang menggambarkan proses dan tahap-tahap 

perancangan karakter dalam concept art Nusanroid. 

         

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1. Diagram Proses Desain Tokoh 

 

 Peran penulis disini adalah sebagai concept artist. Penulis merancang 

konsep dan membuat sketsa cepat, dan beberapa alternatif. 

 Pra-produksi 

Konsep dan Referensi 

Sketsa 

Digital Painting 
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3.2. Konsep dan Referensi 

Penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini melakukan observasi terhadap film 

animasi yang memiliki karakter robot. Penulis juga mengamati film-film 

dokumenter Komodo. Film documenter yang penulis amati adalah “Massive 

Lizard : Documentary on Giant Komodo Dragon” yang diunggah oleh akun 

youtube bernama learning about the wild life pada tanggal 9 September 2013 dan 

video seekor Komodo yang berjalan yang berjudul “Walking Behind the 

Komodo”. 

 
Gambar 3.2. Massive Lizard: Documentary on Giant Komodo Dragon 

 (https://www.youtube.com/watch?v=oaRK4a4qFLk) 

 
Gambar 3.3. Walking Behind the Komodo 

 (https://www.youtube.com/watch?v=UJ0_fvv8BqU) 
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Studi referensi ini dilakukan untuk menganalisa cara bergerak Komodo, 

agar pergerakan karakter Komodo dalam animasi ini dapat terlihat nyata dan 

dapat dipercaya. 

Konsep cerita Nusanroid ini akan mengambil tempat dan waktu di 

Indonesia tepatnya di Jakarta pada tahun 2200. Kondisi sumber daya alam di 

Indonesia mulai menipis, dan Indonesia harus bergantung pada energi sintetis 

yang jumlahnya terbatas. Hal ini menimbulkan perpecahan antar daerah dan 

menimbulkan keinginan untuk menguasai energi sitentis ini. Ada dua kelompok 

besar yaitu “Bumi” dan “Laut” yang menguasai hampir seluruh wilayah 

Indonesia. Kedua kelompok ini saling bermusuhan dan selalu berperang. Bumi 

memiliki Komodroid sebagai senjata utama dalam menaklukan musuh-musuhnya, 

sedangkan Laut memiliki Gedunairoid. Selain kedua kelompok tersebut ada 

kelompok kecil yang berusaha untuk menghentikan pertikaian dan menyatukan 

kembali Indonesia. Berbekal teknologi kuno kelompok ini menamakan dirinya 

Sakhti, dan memiliki senjata untuk melerai peperangan bernama Garudragon. 

3.2.1. Komodroid 

3.2.1.1. Fisilogi 

Konsep fisiologis dari Komodroid adalah seekor Komodo dalam bentuk 

robot. Komodo dikatakan telah punah sejak tahun 2100. Berat dari 

Komodroid adalah setara dengan berat tiga buah tank. Komodroid didesain 

secara khusus untuk perang di darat, sesuai dengan konsep Bumi yaitu 

mengusai daratan. namun ia juga diberikan sebuah roket dipundaknya 

untuk mengantisipasi serangan udara.  
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Gambar 3.4. Komodo 

 (http://www.komodo.travel/wp-content/uploads/2011/12/komodo-dragon-travel.gif) 

Komodo dikatakan sebagai hewan reptil terbesar yang ada di 

dunia. Oleh karena itu penulis melakukan obervasi pada film animasi yang 

menggunakan sebuah hewan reptil Buaya bernama Deckerdramon dari 

serial Digimon Xross Wars. Observasi dilakukan untuk menganilsa 

limitasi pergerakan hewan reptil dalam bentuk robot.  

 
Gambar 3.5. Deckerdramon 

 (http://img1.nocookie.net/__cb20101224150226/digimon/images/d/df/Deckerdramon_b.jpg) 

Komodroid juga dilengkapi dengan persenjataan yang ada pada 

punggungnya. Dia diberikan dua buah gatling gun dan satu buah kotak 

yang berisi missile. Penulis mengambil referensi senjata dari mainan zoid 
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dikarenakan senjata yang digunakan pada mainan tersebut sudah didesain 

khusus untuk diletakan pada robot-robot hewan. 

 

Gambar 3.6. Zoid Gatling Gun 
 (http://2.bp.blogspot.com/-Y40WWETj-

fU/UVd9Zx3JNeI/AAAAAAAAATY/Pc_EApUqhu4/s400/P1000175.JPG) 

 

Gambar 3.7. Referensi Pengaplikasian Senjata 

 (http://img.amiami.jp/images/product/review/104//TOY-RBT-1316_07.jpg) 

 

3.2.1.2. Sosiologi 

Komodroid diciptakan oleh ilmuwan keturunan Nusa Tenggara tempat 

dimana Komodo dulu tinggal. Sistem AI Komodroid membuat dia 

bertingkah selayaknya Komodo, hal ini membuat dia disimpan dalam 

ruang bawah tanah jauh dari manusia ataupun mesin-mesin lain. Mesin-
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mesin AI yang lain tidak ada yang mau dekat dengan Komodroid karena 

mereka merasakan bahaya jika ada berada di dekat Komodroid. 

3.2.1.3. Psikologi 

Komodroid bersikap selayaknya Komodo pada umumnya, hal ini 

dikarenakan sistem AI yang diprogram berdasarkan catatan sejarah dari 

Komodo. Komodroid hanya menuruti perintah dari ilmuwan yang 

menciptakannya, tidak yang lain. Selayaknya Komodo ia bergerak tenang 

dan tidak tergesa-gesa saat berperang. Ketika ia merasa musuh sudah ada 

dalam jangkauan serangannya ia akan langsung menyerang dengan kuat.  

Lingkungan sosial Komodroid mengakibatkan ia sulit mengenali 

siapa kawan dan siapa lawan, hal ini menyebabkan ia bisa saja menyerang 

rekan sendiri jika ia merasa rekannya itu adalah ancaman. 

3.2.2. Gedunairoid 

3.2.2.1. Fisiologi 

Gedunairoid didesain berdasarkan legenda ular naga air yang ada di 

Sumatra. Secara umum bentuknya memiliki bentuk seperti naga cina yang 

dijadikan mechanical. Penulis mengambil referensi dari robot megazord 

milik ranger merah dari mighty morphins serta naga dari Kamen Rider 

Ryuki., sebagai acuan dari desain Gedunairoid  
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Gambar 3.8. Red Ranger Dragonzord 

 (https://lh3.googleusercontent.com/-

Ce01HWdq7Ug/UEGnfNEpFFI/AAAAAAAAACA/uFrayBJ2aOo/s150-c/photo.jpg) 

 
Gambar 3.9. Kamen Rider Ryuki’s Dragon 

 (http://img.amiami.jp/images/product/review/112//TOY-TOK-1297_10.jpg) 

Peffer (2010) mengatakan untuk membuat sebuah naga air terlihat 

dipercaya haruslah dibuat benda-benda yang berhubungan dengan air. 

Seekor naga air organic akan mempunyai benda seperti sirip atau selaput 

pada cakarnya untuk membuat mereka dipercaya bahwa mereka tinggal 

didalam air. Hal ini juga sama dalam bentuk robot, pergantian kaki dengan 

sirip akan member kesan dapat bergerak di laut dengan lebih nyata. 
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Gambar 3.10. Mega Seadramon 
 (http://www.zerochan.net/477806) 

 

Gambar 3.11. Giga Seadramon 

 (http://img3.nocookie.net/__cb20140707235143/digimon/images/5/58/GigaSeadramon_b.jpg) 

Menurut legenda, saat Dang Gedunai akan berubah menjadi naga 

ia merasakan kerongkongannya seperti terbakar. Hal ini melatar belakangi 

senjata utama milik Gedunairoid, yaitu sebuah meriam laser dari 

mulutnya. Penulis melakukan observasi pada film berjudul zoid, dan 

mengamati secara khusus robot bernama Geno Breaker untuk mendesain 

senjata meriam laser yang keluar dari mulut Gedunairoid. Geno Breaker 

memiliki senjata utama berupa charged particle cannon yang merupakan 

sebuah tembakan laser yang ditembakan melalui mulutnya. 
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Gambar 3.12. Charged Particle Canon 
 (http://hardcoreako.files.wordpress.com/2008/06/gb_cpc_22.jpg) 

3.2.2.2. Sosiologi 

Gedunairoid dibuat didasar laut oleh ilmuwan yang merupakan anak dari 

keluarga nelayan Sumatera.  Dang Gedunai merupakan cerita yang sering 

ia dengar dari para orang tua di keluarganya. Hal ini melatar belakangi 

mengapa ia membuat desain Gedunairoid seperti apa yang legenda Dang 

Gedunai ceritakan. 

Gedunairoid disimpan di sebuah pabrik di dalam gua bawah laut. 

Ia juga sering dibiarkan keluar berenang di laut lepas untuk uji performa. 

Hal ini menyebabkan Gedunairoid dikenal oleh penghuni lautan, dan 

sering Gedunairoid berenang bersama ikan-ikan yang ada. 

Suatu ketika kelompok bumi membuang limbahnya kelaut, yang 

mengakibatkan hewan laut banyak yang meninggal, hal ini membuat 

suasana antara kelompok Bumi dan Laut menjadi semakin tegang dan 

mengarah kepada peperangan. 
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3.2.2.3. Psikologi 

Gedunairoid sangat sayang dengan penciptanya. Ia menganggap 

penciptanya sebagai ibunya sendiri selayaknya anak kecil dengan ibunya. 

Gedunairoid juga senang bermain dengan teman-temannya para hewan 

laut. Namun Gedunairoid tidak menyukai manusia semenjak hari dimana 

hewan-hewan laut banyak yang mati karena ulah kelompok Bumi. 

Gedunairoid bisa sangat ganas ketika melihat manusia selain 

penciptanya. Dalam medan pertempuran ia bergerak lincah di dalam air 

dan menyerang dengan gegabah. Jika ia diharuskan menyerang ke darat, ia 

dapat terbang dalam jangka waktu tertentu. Ia akan menggunakan senjata 

utamanya yaitu sebuah laser untuk memporak-porandakan daratan, hal ini 

dikarenakan kebenciannya terhadap kelompok Bumi yang membunuh 

teman-temannya. Penulis mengamati film Godzilla untuk menciptakan 

bentuk psikologi yang merusak dari Gedunairoid. 

3.2.3. Garudragon 

3.2.3.1.  Fisiologi 

Konsep fisiologi dari Garudragon adalah pencampuran antara hewan mitos 

Garuda dengan Naga. Berdasarkan ceritanya Garuda dan naga saling 

bermusuhan karena pertikaian dalam memperebutkan air Saktiwisa. 

Penulis ingin Garudragon menjadi sosok pembawa perdamaian, oleh 

karena itu penulis membuat konsep Garudragon sebagai perpaduan dari 
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Garuda dan Naga sebagai simbolisasi bahwa keduanya tidak lagi bertikai 

namun sudah saling berdamai dan melahirkan karakter baru yaitu 

Garudragon. 

 
Gambar 3.13. Ilustrasi Garuda Melawan Naga 

 (http://features.cgsociety.org/newgallerycrits/g98/213298/213298_1231698265_large.jpg) 

Secara anatomi dasar, Garudragon mengikuti anatomi Garuda yang 

ada pada patung Dewa Wisnu Kencana. Sepasang kaki, tangan dan sayap 

yang besar.  

 
Gambar 3.14. Patung Dewa Wisnu Kencana  
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(http://wisataraya.com/gbr/Patung-Garuda-Wisnu-Kencana-Foto1.jpg) 

Kepala dari Garudragon akan dicampur dengan kepala naga, 

sehingga ia memiliki leher yang lebih panjang daripada Garuda pada 

umumnya. Secara garis besar anatomi yang akan tercipta adalah sebuah 

naga dengan anatomi manusia, ditambah dengan sayap garuda. 

 
Gambar 3.15. Referensi Anatomi Naga dengan Postur Manusia 

 

(http://i152.photobucket.com/albums/s174/COVYLYNN16/Dragons/l_634fde9a01ef29762a6ec6d

76f9761ed.jpg) 

Untuk pengamatan lebih lanjut penulis mengamati animasi 

Bakugan, untuk mengamati pergerakan dari naga dengan anatomi 

manusia. Karakter Drago dalam animasi bakugan juga menggunakan 

persenjataan seperti mesin-mesin yang dapat dijadikan referensi robot 

Garudragon. 
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Gambar 3.16. Dragonoid dari Bakugan 

 (http://www.gdunlimited.net/forums/uploads/gallery/category_4/gallery_25428_4_28560.png) 

3.2.3.2.  Sosiologi 

Garudragon diaktifkan oleh ketua dari kelompok kecil yang bernama 

Sakhti yang menemukan Garudragon di museum bawah tanah Monumen 

Nasional. Garudragon yang terbangun dari tidur lamanya berteman akrab 

dengan ketua dari kelompok Sakhti. Garudragon juga ramah kepada 

anggota Sakhti yang lain. 

Garudragon sendiri dibuat oleh ilmuwan di tahun sebelum 2200 

tepatnya pada tahun 2050. Pada masa itu keluarlah sebuah ramalan 

mengatakan Indonesia akan terpecah dikemudian hari. Ramalan lainnya 

juga mengatakan disaat itu terjadi Indonesia membutuhkan Garuda baru 

untuk menyatukan Indonesia kembali. Banyak yang merasa itu mustahil, 

dan hanya ilmuwan ini saja yang mempercayainya. Ia kemudian 

melakukan penelitian dan menciptakan Garudragon dengan teknologi dan 

sedikit kekuatan sakti. Garudragon langsung dibuat tertidur setelah ia 
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diciptakan sehingga memorinya tidak menyimpan apapun mengenai masa 

sebelum 2200. 

3.2.3.3.  Psikologi 

Ketika terbangun dari masa hibernasi yang lama Garudragon tidak 

mengingat apapun, yang ada hanyalah rasa ingin melindungi. Setelah 

mengetahui apa yang terjadi melalui kelompok Sakhti, Garudragon sedikit 

mengingat tentang apa keinginan dari penciptanya. Ia bertekat untuk 

menghentikan perpecahan yang terjadi di Indonesia. 

Garudragon berbeda dengan Komodroid dan Gedunairoid. Ia 

bergerak bukan dengan system AI, melainkan dengan energi sakti yang 

diberikan kepadanya oleh para dewa saat pembuatannya. Hal ini membuat 

Garudragon memiliki perasaan iba, perasaan untuk berusaha dan perasaan 

manusia lainnya.  

Garudragon tidak menggunakan senjata apapun untuk bertarung, ia 

menggunakan energi sakti yang diberikan padanya. Energi ini dapat 

memberikannya kemampuan untuk melemparkan bola api dari tangannya 

dan dapat menciptakan tornado dengan kibasan sayapnya.  

3.3. Sketsa 

Setelah menentukan konsep dan mengamati referensi-referensi yang ada penulis 

membuat sketsa kasar terlebih dahulu untuk menentukan bentuk dari karakter 

yang akan diciptakan. 

 Berdasarkan teori dari Yamimaki (2002) yang mengatakan dalam 

membuat karakter mecha hewan, desainer harus menentukan referensi bentuk 
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hewan terlebih dahulu. Penulis membuat masing-masing 2 sketsa kasar untuk tiap 

karakter, satu bentuk organiknya dan satunya lagi adalah bentuk mecha-nya. Hal 

ini dilakukan untuk membantu penulis untuk mendesain mecha yang dapat 

dipercaya secara bentuk dasar.  

3.3.2. Komodroid 

Komodroid pada dasarnya memiliki bentuk seperti Komodo yang sebenarnya. 

Oleh karena itu penulis mendesain sketsa bentuk organik dari Komodroid dengan 

menggunakan bentuk Komodo. 

  

 

Gambar 3.17. Sketsa Kasar Komodroid 

 

Setelah mendapatkan sketsa komodo selanjutnya penulis membuat 

alternatif desain dari bentuk mechanical dari Komodroid. 

 

 

Gambar 3.18. Sketsa Alternatif Komodroid 
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3.3.3. Gedunairoid 

Gedunairoid berdasarkan legenda asal mula naga di laut lepas, memiliki bentuk 

seperti lung dragon. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat desain 

Gedunairoid dengan anatomi lung dragon, dengan tambahan beberapa bagian 

yang menyerupai sirip ikan hiu, agar memberikan kesan bahwa naga ini dapat 

tinggal di dalam air. 

 Setelah menetapkan konsep dan observasi pada referensi, penulis 

mendesain beberapa alternatif bentuk organik sebagai acuan dalam mendesain 

Gedunairoid. Hal ini sesuai dengan teori Yamimakai dimana dalam membuat 

sebuah robot hewan sebaiknya menggunakan bentuk organik sebagai acuan. 

 

Gambar 3.19. Sketsa Alternatif Organik Gedunairoid 

 

Setelah mendapatkan beberapa alternatif dari bentuk organik, penulis 

kemudian melakukan proses seleksi sehingga mendapatkan bentuk robot atau 

mechanical dari bentuk organik yang sudah ada.  
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Gambar 3.20. Sketsa Alternatif Gedunairoid 

3.3.4. Garudragon 

Konsep Garudragon adalah perpaduan antara raja dewa para burung Garuda 

dengan seekor naga. Berdasarkan konsep tersebut penulis membuat terlebih 

dahulu bentuk organik dari garuda yang dipadukan dengan seekor naga. 

 Dengan teori dari Peffer (2010) yang mengatakan bahwa dalam 

memadukan desain naga dengan hewan lain, concept artist harus memilih bagian 

mana saja yang dipertahankan dan mana yang dirubah. Pada kasus Garudragon ini 

penulis merubah desain burung garuda dengan menambah sebuah leher yang 

panjang seperti naga barat, sepasang tanduk pada bagian kepala dan ekor ular 

yang menggantikan ekor burung.  
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Gambar 3.21. Sketsa Organik Garudragon 

 

Berdasarkan sketsa bentuk organik dari perpaduan Garuda dengan naga, 

kembali penulis melakukan proses transformasi menjadi bentuk robot/mechanical 

berdasarkan teori Yamimakai. Proses ini kemudian menghasilkan beberapa 

alternative desain yang akan dipilih sebagai desain Garudragon. 
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Gambar 3.22. Sketsa Alternatif Bentuk Mechanic Garudragon 

3.4. Studi Siluet 

Tillman mengatakan karakter yang baik adalah karakter yang dapat dikenali 

dengan hanya melihat dari bentuk siluetnya saja. Maka dari itu, berdasarkan 

sketsa-sketsa alternatif masing-masing karakter dibuatlah bentuk siluetnya. 

3.4.2. Komodroid 

 

Gambar 3. 23 Siluet Tes Komodroid 
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Berdasarkan sketsa alternatif Komodroid dibuatlah bentuk dua bentuk siluet. 

Siluet pertama menggambarkan bentuk Komodroid dengan desain senjata gatling 

gun dan peluncur roket pada bagian punggung, sedangkan siluet ketua 

menggambarkan desain lain Komodroid dengan senjata meriam besar dipunggung 

dan peluncur roket pada kaki bagian belakang. 

3.4.3. Gedunairoid 

 

Gambar 3. 24 Siluet Tes Gedunairoid 

Pada bagian Gedunairoid juga menggunakan dua bentuk siluet. Masing-masing 

siluet menggambarkan alternatif desain robot dari Gedunairoid. Siluet pertama 

menggunakan desain Gedunairoid dengan sirip kecil sedangkan siluet kedua 

menggunakan desain Gedunairoid dengan sirip yang lebih besar. 
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3.4.4. Garudragon 

 

Gambar 3. 25 Siluet Tes Garudragon 

Berdasarkan alternatif desain Garudragon dipilihh dua jenis sketsa yang dibuat ke 

dalam bentuk siluet. Pada bentuk siluet pertama digambarkan Garudragon dengan 

tiga buah tanduk dan ekor yang panjang, sedangkan pada siluet kedua 

digambarkan Garudragon dengan halo dibagian bagian belakang sayap 

3.5. Bentuk Akhir dan Warna 

Berdasarkan beberapa alasan dan tes bentuk siluet, ditetapkanlah bentuk akhir dari 

masing-masing karakter, yang lebih lanjut dijelaskan dibawah ini. 

3.5.2. Komodroid 

Berdasarkan hasil hasil studi sketsa alternatif dan studi siluet, penulis akhirnya 

menentukan bentuk akhir dari Komodroid. Bentuk Komodroid ini dipilih karena 

memiliki bentuk yang paling mirip dengan hewan Komodo, meski terdapat 

beberapa bagian yang sangat berbeda seperti pada bagian kaki depan yang lebih 

besar dari Komodo asli dan kaki belakang yang berbentuk roda tank.  

 Warna yang digunakan dominan warna cokelat sebagai identitas kelompok 

bumi yang menekankan pada daratan. Selain itu warna cokelat juga sebagai warna 
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spesifik pada elemen tanah. Warna lainnya adalah warna merah yang menandakan 

bahaya dan amarah. 

 

Gambar 3. 26 Bentuk akhir dan warna Komodroid 

3.5.3. Gedunairoid 

Setelah melalui tahap seleksi dengan beberapa pertimbangan penulis, 

menggunakan bentuk Gedunairoid seperti dilampirkan pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3. 27 Bentuk Akhir dan warna Gedunairoid 

Gedunairoid dibalut dengan warna biru untuk menunjukan 

karakteristiknya yang dekat dengan air. Warna jingga pada bagian mata dan 

beberapa bagian lainnya berperan sebagai salah satu sumber cahaya yang 
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membantu penerangan Gedunairoid saat berenang di dalam laut yang agak dalam. 

Warna ini juga digunakan dengan tujuan untuk menarik perhatian mata agar 

tertuju pada warna hangat ini. 

3.5.4. Garudragon 

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, penulis kemudian menentukan bntuk 

akhir Garudragon sebagai berikut. 

 

Gambar 3. 28 Bentuk Akhir Garudragon dan Warnanya 

Garudragon memiliki warna keemasan pada bagian badannya. Hal ini 

didesain sesuai dengan teori Eason yang mengatakan bahwa warna badan dari 

Garuda adalah emas. Warna merah pada sayap merupakan warna dari bentuk 

energi panas yang dapat memotong benda apapun, dan dapat menjadi senjata 

lempar Garudragon. 

3.6. Color Schemes 

Selain arti dari warna-warna ada pula color schemes atau bisa disebut juga sebagai 

color harmony yang membantuk concept artist  untuk menentukan warna-warna 
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apa saja yang dapat saling bersinergi untuk menciptakan suatu kesan pada sebuah 

desain karakter. 

 Dalam membuat color schemes ini juga penulis menggunakan sebuah 

aplikasi berbasis web yang bernama “color schemes designer”. Aplikasi ini 

membantu penulis dalam menentukan color schemes sesuai dengan tipe-tipenya. 

 Berikut adalah penjelasan mengenai color schemes masing-masing 

karakter: 

3.6.2. Komodroid 

 

Gambar 3. 29 Komodroid Color Schemes 

Color schemes yang digunakan pada Komodroid adalah tipe analogous dengan 

warna merah kuning dan jingga. Warna lainnya yang terbentuk adalah warna 

cokelat yang timbul dari warna jingga dengan value yang kecil. Tipe ini 

digunakan untuk menunjukan kesan alami gurun dan berbahaya pada Komodroid. 
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3.6.3. Gedunairoid 

 

Gambar 3. 30 Gedunairoid Color Schemes 

Pada Gedunairoid Color schemes yang digunakan adalah Complimentary. Dua 

warna yang digunakan adalah warna biru dan jingga.Warna biru digunakan 

sebagai warna dominan yang menguasai hampir kesulurahan desain, sebagai tanda 

air. Warna yang membantunya adalah warna  jingga. Warna jingga yang 

merupakan warna yang berlawanan dengan biru ini digunakan dengan tujuan 

menarik perhatian mata agar tertuju pada bagian-bagian tersebut, seperti 

contohnya mata.  
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3.6.4. Garudragon 

 

Gambar 3. 31 Garudragon Color Schemes 

Pada Garudragon color schemes yang digunakan adalah triadic dengan dominan 

pada warna kuning dan warna yang membantunya adalah warna merah dan biru. 

Warna kuning dominan untuk memberikan kesan harapan dan atas dasar teori 

mengenai bulu dari burung Garuda. Warna merah menunjukan keberanian dan 

semangat yang membara. Serta warna biru sebagai warna pelengkap. 

3.7. Sketsa Sendi dan Artikulasi 

Setelah membuat sketsa kasar dari karakter-karakter Nusanroid, penulis 

melanjutkannya dengan membuat sketsa sendi dan artikulasi. Pada tahap ini 

penulis selaku concept artist mendesain persendian dan menentukan artikulasi 

yang tercipta melalui persendian tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu pada 

tahap produksi, sehingga modeler dan animator mendapat acuan dalam membuat 

model dan menggerakan bagian tubuh dari karakter. 
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3.7.2. Komodroid 

Persendian pada karakter Komodroid dibuat berdasarkan persendian pada hewan 

komodo. Secara umum persendian yang digunakan adalah sendi peluru pada 

bagian pangkal kaki, sendi engsel pada bagian siku Komodroid, sendi putar pada 

bagian lehernya, dan sendi luncur pada bagian ekor. 

3.7.3. Gedunairoid 

Persendian pada karakter Gedunairoid dibuat dengan mencampurkan beberapa 

jenis persendian, diantaranya sendi pada sayap kelelawar, sendi sirip ikan dan 

sendi tubuh ular. Persendian yang digunakan lebih banyak menggunakan sendi 

engsel pada bagian sirip, dan sendi luncur yang membuat badan dari Gedunairoid 

seperti ular. 

3.7.4. Garudragon 

Pada Garudragon, persendian dirancang dengan observasi pada persendian 

manusia. Persendian yang digunakan umumnya hampir sama dengan manusia, 

dengan tambahan ekor, leher yang panjang, sayap dan sendi siku kaki yang sedikit 

berbeda.  

3.8. Value Pattern and Value Gradient 

Selain bentuk dan warna dari karakter penulis juga melakukan studi value. Value 

adalah jarak antara gelap dan terang pada suatu objek. Studi ini terbagi menjadi 

dua jenis yaitu value pattern dan value gradient. 
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Tabel 3.1 Value Pattern and Value Gradient 

 Value Pattern Value Gradient 

Komodroid 

  

Gedunairoid 

 
 

Garudragon 

  

 

3.9. Environment 

Environment tidak menjadi bahasan penulis, namun dalam proses pembuatan 

concept art ini penulis masih harus membuat desain environment masing-masing 

karakter. 

Perancangan Karakter..., Petrus Setiadi, FSD UMN, 2015



63 

 

 Environment masing-masing karakter memiliki ciri khas tersendiri berikut 

adalah penjelasan mengenai masing-masing environment. 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Environment  

Nama Environment Color Schemes Makna 

Komodroid 

 

Monochromatic 

Cokelat 

Menggambarkan 

suasana alam 

gurun yang 

menjadi markas 

kelompok bumi 

Gedunairoid 

 

Monochromatic 

Biru 

Menggambarkan 

suasana tenang 

dan sejuk 

dibawah laut 

yang merupakan 

kota kelompok 

laut 

Garudragon 

 

Complimentary 

Biru-Jingga 

Menggambarkan 

suasana suram 

dengan warna 

biru gelap 

dominan dan 

secercah 

harapan dengan 

warna jingga. 
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