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BAB III 

METODOLOGI TUGAS AKHIR 

 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam proses pengaplikasian karakter 3D ke dalam game Neo Tak Benteng Kuru 

Kingdom, penulis menemukan delapan langkah penting yang tertulis dalam buku 

Game Character Design Complete oleh Franson & Thomas (2007). Untuk 

mempermudah proses pengerjaan, kedelapan langkah tersebut kemudian 

dikelompokan ke dalam tiga tahapan, yakni pra-produksi, produksi, dan 

pascaproduksi. Di bawah ini merupakan diagram proses pembuatan karakter 3D 

untuk game.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pra-produksi merupakan tahap persiapan sebelum melangkah ke proses produksi. 

Tahap ini ada untuk mempermudah jalannya proses produksi dengan 

mempersiapkan dan merencanakan secara matang karakter yang akan diproduksi. 

Tahap ini terdiri dari dua langkah, yakni penyusunan konsep dan pembuatan 

sketsa.  

3.2.1. Penyusunan Konsep 

Penulis bekerja bersama rekan dalam satu tim untuk menyusun konsep game yang 

akan digarap. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur dari beberapa buku 

yang berhubungan dengan pembuatan karakter untuk game 3D. Pada langkah ini, 

penulis membuat konsep dari karakter game 3D yang akan diciptakan. Dalam 

penyusunan konsep keenam karakter tersebut, penulis menggunakan tiga dimensi 

dalam diri manusia yaitu fisiologi, sosiologi dan psikologi. Ketiga hal tersebut 

terdapat dalam buku The Art of Dramatic Writing (1946) yang ditulis oleh Egri 

dan juga dikutip oleh Krawczyk dan Novak (2006) dan Sheldon (2004). Dengan 

bertolak dari tiga dimensi tersebut, penulis kemudian mengembangkan keenam 

karakter tersebut menjadi karakter untuk game Neo Tak Benteng Kuru Kingdom. 

Dalam game Neo Tak Benteng Kuru Kingdom, penulis mengambil tema 

dari wiracarita Mahabharata, yang secara garis besar berkisah tentang perselisihan 

antara Pandawa dan Kurawa. Tiga karakter yang berperan sebagai PC adalah para 

Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan tiga karakter yang 

berperan sebagai NPC adalah para Kurawa, yaitu Duryodhana, Dursasana, dan 

Dursilawati. 
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Penulis mendapatkan informasi mengenai keenam karakter pewayangan 

jawa Mahabharata dari buku Wayang Kulit Gagrag Yogyakarta (1991) yang 

ditulis oleh Sagio dan Samsugi, Seni Pedalangan (2008) oleh Supriyono dan 

kawan-kawan, serta dari buku Gelis Kenal Wayang (1992) oleh Bastomi. 

3.2.1.1. Player Characters 

Pada awal game, pemain akan disuguhkan pilihan tiga karakter yang akan 

dimainkan. Tiga karakter tersebut adalah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Karakter 

yang dipilih oleh pemain diawal game akan terus digunakan sebagai PC hingga 

game berakhir.  

1. Yudhistira 

• Fisiologi 

Yudhistira merupakan seorang lelaki, putra sulung dari pasangan Pandu 

dan Kunthi. Yudhistira yang dipakai sebagai PC dalam game ini adalah 

Yudhistira yang telah dewasa dan menikah dengan Dropadi. Yudhistira 

memiliki badan seperti manusia normal pada umumnya. Meski tidak 

segagah Bima, saudara Pandawanya, namun ia terkenal akan kekuatan, 

kebijaksanaan, kesabaran dan keberaniannya.  

Yudhistira berambut hitam, sama seperti keempat saudaranya yang 

lain. Ia juga memiliki warna mata hitam keabuan. Yudhistira mengenakan 

kampuh (kain penutup bagian bawah) bermotif parang rusak karena ia 

adalah seorang Prabu (Raja) kerajaan Amerta. Penulis juga menambahkan 

kumis pada sebagian wajah Yudhistira untuk memberikan sentuhan yang 
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berbeda dengan karakter lainnya, sedangkan untuk rambut pada bagian 

kepalanya digelung  keling. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Gelung Keling Yudhistira 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 

Yudhistira memiliki ekspresi wajah yang tenang, sesuai dengan 

pembawaannya yang bijaksana sebagai Prabu. Namun, pada wajahnya 

juga tersirat sifatnya yang agak santai, mengingat ia pernah 

mempertaruhkan kerajaan, rakyat, serta istrinya sendiri pada sebuah 

permainan dadu. 

• Sosiologi 

Yudhistira adalah putra sulung dari Pandu dan Kunthi. Ia merupakan raja 

dari kerajaan Amerta. Ayahnya adalah salah satu raja dari kerajaan Kuru. 

Ia memiliki dua orang saudara satu ibu bernama Bima dan Arjuna, dan dua 

saudara lain ibu bernama Nakula dan Sadewa.  

Yudhistira menikah dengan seorang wanita bernama Dropadi yang 

dimenangkan oleh para Pandawa melalui sayembara ketika mereka berada 
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di kerajaan Pancalaradya. Pernikahannya dengan Dropadi melahirkan 

seorang putra bernama Pancawala. Yudhistira serta para saudaranya 

berhubungan baik dengan Kresna, mereka sering mendapatkan nasehat-

nasehat dari Kresna yang berperan sebagai penasehat para Pandawa.  

• Psikologi 

Yudhistira memiliki kepribadian yang bijaksana, tenang, sabar, dan 

bertanggung jawab, hal ini dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai 

seorang Prabu dan posisinya sebagai kakak sulung dari para Pandawa. 

Selain itu, sikap hidup Yudhistira selalu optimis dan tidak pernah 

menyerah. Berdasarkan cerita, Yudhistira juga selalu menepati janji-janji 

yang dibuatnya. Salah satu contohnya adalah ketika Pandawa diasingkan 

oleh Kurawa selama 12 tahun dan harus kembali ke kerajaan dengan 

menyelinap pada tahun ke-13, para Pandawa pun melakukannya seperti 

yang diminta oleh Kurawa. Meskipun pada awalnya Bima tidak setuju dan 

ingin pergi ke Hastinapura untuk menumpas para Kurawa, Yudhistira 

tidak mengizinkannya. Pada akhirnya Bima tetap menurut pada 

Yudhistira, kakaknya, dan mereka berlima menjalani masa pengasingan 

tersebut. Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa Yudhistira 

memiliki kharisma sebagai seorang kakak bahkan seorang pemimpin, yang 

dapat membuat adik-adiknya bahkan orang disekitarnya segan dan hormat 

kepadanya. Selain itu, Yudhistira juga merupakan seorang yang rendah 

hati. Meski ia telah menjadi raja di kerajaan Amerta, ia tetap memakai 

busana yang sederhana dan menyatu dengan rakyatnya. 
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Namun dibalik semuanya itu, Yudhistira juga memiliki 

kekurangan. Terkadang ia bersikap impulsif jika sudah terbawa suasana, 

contohnya adalah ketika ia bermain dadu kesukaannya dengan para 

Kurawa dan pada akhirnya menjadikan kerajaannya sendiri sebagai 

taruhan dalam permainan.  

 

2. Bima 

• Fisiologi 

Bima adalah seorang lelaki bertubuh gagah dan terkenal akan 

kekuatannya. Dalam game ini, karakter Bima yang dimainkan adalah Bima 

yang telah dewasa dan menikah. Warna kulit dan warna matanya serupa 

dengan milik Yudhistira, yaitu hitam legam. Ia memiliki kuku ibu jari 

yang ukurannya lebih besar melampaui manusia pada umumnya. Kuku 

tersebut seringkali ia gunakan sebagai senjata dalam pertempuran.  

Ekspresi wajah Bima dibuat lebih garang dibandingkan para 

Pandawa lainnya karena sifat Bima paling keras dan mudah termakan 

amarah di antara para Pandawa. Salah satu contohnya adalah ketika ia 

bersumpah akan membunuh Dursasana kelak akibat tindakan sewenang-

wenang yang pernah dilakukan Dursasana terhadap Dropadi, istri 

Yudhistira.  

Kampuh yang dikenakan Bima bermotif poleng lengkap dengan 

lima warna, yaitu hitam, merah, emas, kuning, dan putih. Rambut Bima 
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bergelung sapit urang dan pada bagian wajahnya, terdapat jenggot untuk 

membedakannya dengan karakter Pandawa lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Gelung Sapit Urang pada Bima 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 

• Sosiologi 

Sama seperti kakaknya, Bima adalah seorang keturunan raja Hastinapura. 

Ayahnya bernama Pandu dan ibunya bernama Kunthi. Ia memiliki empat 

saudara lain, yaitu Yudhistira, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Bima bergelar 

Raden dalam kerajaan Amerta.  

Ia menikah dengan tiga wanita yang masing-masing memberikan seorang 

putra kepadanya. Dari pernikahan pertamanya dengan Nagagini, Bima 

mendapatkan putra bernama Arya Anatareja. Kemudian dari 

pernikahannya dengan Arimbi, lahirlah Gatotkaca. Sedangkan 

pernikahannya dengan Urangayu, Bima mendapat putra bernama Arya 

Antasena.  
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• Psikologi 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Bima adalah seorang yang 

temperamental dan emosional. Perangainya juga paling keras diantara para 

Pandawa. Ia seringkali berselisih paham dengan Yudhistira, kakaknya, 

akan tetapi pada akhirnya ia tetap tunduk dan menurut pada apa yang 

dikatakan oleh Yudhistira. Namun disamping sifat kerasnya itu, ia 

sebenarnya adalah seorang yang jujur, tegas, lugas, dan tinggi rasa 

keadilannya. Ia juga selalu sigap melindungi orang-orang yang berarti 

baginya. 

 

3. Arjuna 

• Fisiologi 

Arjuna merupakan anak lelaki terakhir dari pasangan Pandu dan Kunthi. 

Tidak seperti Bima, Arjuna memiliki tubuh yang ramping dan ideal. Ia 

juga memiliki paras yang sangat tampan. Usia karakter Arjuna pada game 

ini adalah ketika ia telah dewasa dan menikah. Warna kulit, rambut dan 

mata Arjuna sama seperti saudaranya yang lain.  

Kampuh yang dikenakan oleh Arjuna bermotif parang rusak, sama seperti 

Yudhistira kakaknya. Pada wajah Arjuna tidak terdapat kumis atau 

jenggot, hal ini dilakukan untuk memberikan kesan terang dan bersih pada 

fisik Arjuna sesuai arti namanya. Rambutnya dibuat bergelung sapit urang, 

sama seperti Bima. Ekspresi wajah Arjuna adalah ekspresi yang ramah, 

sesuai dengan sifatnya yang penuh kasih sayang dan baik hati. 
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Gambar 3.4. Gelung Sapit Urang pada Arjuna 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 

• Sosiologi 

Arjuna merupakan keturunan keluarga kerajaan Kuru dan bergelar Raden. 

Ayahnya bernama Pandu dan Ibunya bernama Kunthi. Ia adalah anak 

bungsu yang lahir dari pasangan tersebut. Meski ia adalah anak bungsu 

Kunthi, tetapi ia masih memiliki adik kembar dari lain ibu, yaitu Nakula 

dan Sadewa. Arjuna juga memiliki dua saudara satu ibu yang bernama 

Yudhistira dan Bima.  

Dalam pewayangan Jawa, Arjuna dikisahkan memiliki 99.999 

orang istri, tetapi istri yang dimaksud bukanlah seorang putri melainkan 

ilmu. Pernikahan Arjuna yang sebenarnya hanya dengan Dewi Wara 

Sumbadra dan ia mendapatkan  seorang putra bernama Abimanyu dari 

pernikahannya tersebut.  
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• Psikologi 

Arjuna adalah seorang yang pandai dan senang menuntut ilmu. Ia terkenal 

akan kecerdikannya dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah. 

Ketika perang Bharatayuda, Arjuna sempat bimbang karena harus 

bertempur dengan banyak orang yang masih memiliki hubungan darah 

dengannya. Dari hal tersebut, terlihat bahwa Arjuna memiliki sifat yang 

ramah dan penuh kasih sayang. Selain itu, ia juga orang yang penuh sopan 

santun dan menurut pada kakak-kakaknya, khususnya kepada Yudhistira 

yang memiliki kharisma besar.  

 

3.2.1.2.Non-Player Characters 

Dalam game Neo Tak Benteng Kuru Kingdom, pemain akan bertemu dengan tiga 

NPC yang masing-masing menjaga sebuah item yang berfungsi untuk 

melanjutkan ke stage berikutnya. Ketiga NPC yang terdapat dalam game ini 

bertipe Hostile, yang dapat membuat PC kalah dan mengulang kembali permainan 

dari awal.  

1. Duryodhana 

• Fisiologi 

Duryodhana adalah putra pertama dari pasangan Dertharastra dan Gandari. 

Duryodhana dalam game ini adalah Duryodhana yang telah dewasa dan 

bergelar Prabu Hastinapura dari kerajaan Kuru. Tubuhnya sangat besar. 

Warna rambutnya hitam legam, sedangkan warna matanya kuning 

menyerupai binatang singa yang buas dan kejam. Jika Pandawa 
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digambarkan memiliki rambut yang lurus, para Kurawa memiliki rambut 

ikal dan agak berantakan. Mulut Duryodhana cukup lebar dan hampir 

separuh wajahnya ditutupi oleh kumis dan jenggot. Duryodhana memiliki 

ekspresi garang, sangar, serta licik. Ia memiliki gigi taring yang besar dan 

tampak keluar dari mulutnya. Para Kurawa diberikan aksen merah pada 

kostum dan tubuh mereka, contohnya pada bagian bawah dekat mata 

mereka. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesan menakutkan dan 

mengintimidasi dari warna merah darah.  

Duryodhana mengenakan mahkota pada kepalanya yang 

menyatakan bahwa ia adalah raja Hastinapura. Pada bagian punggungnya 

terdapat praba, yaitu hiasan pada bahu yang bentuknya seperti sayap. 

Kampuh yang dikenakan oleh Duryodhana bermotif parang rusak, karena 

ia adalah seorang prabu.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Mahkota pada Duryodhana 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 
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• Sosiologi 

Duryodhana adalah putra pertama dari pasangan Drestharastra dan 

Gandari. Ia lahir dari gumpalan daging yang keluar dari dalam perut 

Gandari yang kemudian dipotong menjadi seratus bagian dan dimasukkan 

ke dalam pot yang dikubur selama satu tahun. Duryodhana merupakan 

anak yang pertama keluar dari pot tersebut.  

Duryodhana merupakan pemimpin dari 100 Kurawa yang 

merupakan saudaranya sendiri. Ayah Duryodhana adalah salah satu raja 

dari kerajaan Kuru, jadi Duryodhana berasal dari keluarga kerajaan dan 

masih merupakan sepupu dari para Pandawa, karena ayah Duryodhana 

tersebut bersaudara dengan ayah para Pandawa. Duryodhana memiliki 

teman baik bernama Adipati Karna, yang sebenarnya masih memiliki 

ikatan darah dengan para Pandawa. Selain berteman baik dengan Karna, 

Duryodhana juga dekat dengan pamannya yang merupakan adik dari 

ibunya, yaitu Sangkuni.  

Duryodhana bergelar  Prabu dan memerintah di kerajaan Kuru 

dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Ia menikah dengan salah satu 

putri  Prabu Salya, raja dari negeri Mandaraka.   

• Psikologi 

Duryodhana memiliki pola pikir yang pendek dan lemah terhadap hasutan-

hasutan dari Sangkuni. Ia juga menjadi pribadi yang rakus dan iri hati 

khususnya terhadap Yudhistira, saudara sepupunya sendiri. Duryodhana 

menganggap Yudhistira sebagai saingan dalam memperebutkan takhta 
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kerajaan Kuru, sehingga ia selalu menghalalkan segala macam cara untuk 

menyingkirkan para Pandawa dari kerajaan Kuru.  

 

2. Dursasana 

• Fisiologi 

Dursasana adalah putra kedua dari pasangan Drestharastra dan Gandari 

yang merangkak keluar dari pot setelah Duryodhana. Dursasana dalam 

game adalah Dursasana yang telah dewasa. Ia memiliki badan yang sama 

seperti manusia normal pada umumnya. Matanya berwarna kuning emas 

sama seperti Duryodhana, sedangkan rambutnya agak ikal, berantakan 

dan, berwarna hitam legam.  

Dursasana memiliki mulut yang lebar untuk memberikan kesan 

licik dan berlidah tajam. Matanya dibuat seperti meremehkan orang lain, 

sehingga ekspresi wajahnya tampak seperti orang yang jahil dan senang 

bertindak sewenang-wenang. 

Dursasana mengenakan penutup kepala yang disebut topong. 

Kampuh yang dikenakannya bermotif parang rusak, seperti yang biasa 

digunakan oleh kalangan bangsawan, raja, dan satriya.  
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Gambar 3.6. Topong pada Dursasana 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 

• Sosiologi 

Dursasana lahir dari pasangan Dretharastra dan Gandari. Ia merupakan 

adik dari Duryodhana yang adalah pemimpin dari 100 Kurawa. Dursasana 

bergelar Raden di kerajaan Kuru dan dikenal sebagai tangan kanan 

Duryodhana. Dursasana sendiri menganggap kakaknya sebagai sosok yang 

paling ia hormati dan kagumi.  

• Psikologi 

Dursasana digambarkan memiliki perangai yang sangat buruk karena ia 

senang bertindak sewenang-wenang. Contohnya ketika ia menarik pakaian 

Dropadi, istri Yudhistira, setelah Kurawa berhasil memenangkan 

permainan dadu melawan Pandawa. Selain itu, ia juga memiliki rasa 

hormat yang sangat tinggi terhadap Duryodhana sehingga bersedia 

melakukan apa saja yang diminta oleh kakaknya tersebut.  
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3. Dursilawati 

• Fisiologi 

Dursilawati adalah satu-satunya wanita diantara para Kurawa. Dursilawati 

pada game ini adalah Dursilawati yang telah dewasa dan menikah dengan 

Jayadrata. Tubuh Dursilawati digambarkan sangat menawan dan ia 

berparas sangat cantik. Dursilawati memiliki rambut ikal berwarna hitam 

legam yang menutupi punggungnya. Sedangkan warna matanya sama 

seperti saudara-saudaranya. Dursilawati dalam game diberi pemulas bibir 

berwarna merah dan bulu mata yang lentik dengan tujuan menampilkan 

kesan seksi dari diri Dursilawati yang gemar merayu pria. 

Dursilawati mengenakan kethu sebagai penutup kepala. 

Sedangkan, kampuh yang dipakainya bermotif parang rusak, karena ia 

berasal dari kalangan bangsawan kerajaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Kethu pada Dursilawati 

(Sagio dan Samsugi, 1991) 
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• Sosiologi 

Dursilawati adalah putri dari salah satu raja di Hastinapura yang bernama 

Drestharastra, sedangkan ibunya bernama Gendari. Ia merupakan anak 

paling bungsu diantara 100 Kurawa dan satu-satunya perempuan. Ia 

menikah dengan Jayadrata dan memiliki dua anak dari pernikahannya 

tersebut. 

• Psikologi 

Dursilawati memiliki kepribadian yang sombong karena paras elok yang 

dimilikinya. Ia senang menggoda pria-pria tampan dan memanfaatkan 

kecantikannya untuk menghasut mereka agar memihak pada Kurawa. 

Karena hal tersebut, ia dikenal memiliki tabiat yang buruk. 

 

3.2.2. Pembuatan Sketsa 

Setelah melakukan penyusunan konsep dari keenam karakter tersebut, penulis 

melanjutkan proses pra-produksi menuju pembuatan sketsa. Pada bagian ini 

penulis membaginya menjadi dua tahapan, yaitu tahap pembuatan sketsa kasar 

dan tahap pembuatan model sheet. Berikut merupakan uraian dari kedua tahapan 

tersebut. 

3.2.2.1. Sketsa Kasar 

Pada awal pembuatan sketsa kasar, penulis mencari gaya gambar karakter yang 

sesuai untuk game dan target pemain. Target pemain pada game ini berumur 15 

tahun ke atas, dan gaya gambar karakter yang sesuai adalah karakter yang 

tubuhnya dideformasi dan kostumnya lebih disederhanakan. Setelah mencoba 
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mengaplikasikan gaya gambar tersebut pada salah satu karakter yang akan dibuat 

dan hasilnya sesuai, penulis kemudian melanjutkan menggambar sketsa dari lima 

karakter lainnya dengan gaya gambar yang sama. Dalam pembuatan sketsa kasar 

tersebut, penulis mengambil referensi kostum dari wayang-wayang setiap 

karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Sketsa Kasar Pencarian Gaya Gambar 
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Gambar 3.9. Sketsa Kasar Yudhistira 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Sketsa Kasar Bima 
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Gambar 3.11. Sketsa Kasar Arjuna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa Kasar Duryodhana 
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Gambar 3.13. Sketsa Kasar Dursasana 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Sketsa Kasar Dursilawati 
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3.2.2.2. Model Sheet 

Model sheet merupakan alat bantu dalam pembuatan model suatu obyek 3D. Pada 

pengerjaan proyek Tugas Akhir ini, model sheet terbukti sangat membantu penulis 

dalam pembuatan model keenam karakter game. Penulis hanya menggambar dan 

menggunakan model sheet dari sisi samping dan depan saja karena kedua sisi ini 

dinilai cukup untuk membantu proses modeling keenam karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Model Sheet Yudhistira 
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Gambar 3.16. Model Sheet Bima 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Model Sheet Arjuna 
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Gambar 4.18. Model Sheet Duryodhana 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Model Sheet Dursasana 
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Gambar 3.20. Model Sheet Dursilawati 

 

3.3. Produksi 

Tahap produksi adalah tahap inti dalam proses pembuatan karakter game, karena 

dalam tahap inilah karakter game diciptakan. Tahap ini terdiri dari lima langkah, 

antara lain: 

3.3.1. Modeling 

Modeling merupakan langkah awal dari tahap produksi pembuatan karakter game 

3D. Dalam Tugas Akhir ini, penulis menggunakan software 3ds Max 2011 serta 

dibantu dengan model sheet yang sebelumnya telah dibuat pada proses pra-

produksi. Terdapat berbagai macam teknik dalam modeling, tetapi dalam tugas 

akhir ini, penulis secara umum menggunakan teknik box modeling karena teknik 

tersebut dinilai paling cocok untuk membuat model 3D dengan jumlah polygon 
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rendah yang sesuai untuk game (Franson & Thomas, 2007). Selain itu, teknik box 

modeling adalah teknik yang paling dikuasai penulis sehingga mampu membuat 

proses pengerjaan menjadi lebih efektif.  

Untuk membuat pengerjaan modeling lebih efisien, penulis membuat sebuah basic 

model untuk badan dan penutup kepala keenam karakter. Basic model merupakan 

sebuah model 3D berbentuk dasar sebuah obyek yang masih belum ditambahkan 

berbagai macam detail. Jadi jika ingin membuat sebuah karakter yang baru, 

penulis hanya perlu menambahkan beberapa detail seperti jenggot/kumis, rambut, 

gelang, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Basic Model 3D 

 

 

Pengaplikasian karakter 3D..., Christina Citrayani, FSD UMN, 2012



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Basic Model 3D Setelah Diberikan Detail 

 

Keenam karakter yang telah dibuat rata-rata memiliki jumlah polygon 

yang sedikit, sekitar 1600-2200 polygon. Hal ini dilakukan pada setiap karakter 

game agar dapat meringankan kinerja game engine dalam merender secara 

langsung. Selain itu, dengan tujuan mengoptimalkan texturing pada karakter demi 

mengurangi jumlah polygon, penulis menggunakan opacity map dan bump map 

untuk meminimalisir penggunaan polygon pada ukiran di aksesoris setiap karakter 

khususnya pada penutup kepala. Penjelasan lebih lanjut mengenai opacity map 

dan bump map dapat dilihat pada sub-bab Texturing. 
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Gambar 3.23. Model 3D Yudhistira dengan Jumlah 1602 polygon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Model 3D Bima dengan Jumlah 1606 polygon 
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Gambar 3.25. Model 3D Arjuna dengan Jumlah 1812 polygon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Model 3D Duryodhana dengan Jumlah 1784 polygon 
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Gambar 3.27. Model 3D Dursasana dengan Jumlah 2199 polygon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Model 3D Drusilawati dengan Jumlah 1597 polygon 
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3.3.2. U-V Mapping 

Setelah selesai mengerjakan model 3D, proses berlanjut ke U-V Mapping. U-V 

Mapping merupakan proses dimana polygon-polygon yang menyusun sebuah 

model dibagi menjadi beberapa bagian dan diproyeksikan ke U-V Template dalam 

bentuk dua dimensi untuk mempermudah proses texturing. Proses ini dilakukan 

sebagai persiapan sebelum membuat dan mengaplikasikan tekstur pada model 3D. 

Pada tahap ini, penulis menerapkan ilmu yang telah didapatkan dari buku 3ds Max 

2012 Essential oleh Derakshani (2011) yang menjelaskan mengenai cara UV 

Mapping dengan menggunakan modifier Unwrap UVW.  

3.3.2.1.Point to Point Seam 

Sebelum polygon-polygon yang menyusun model tiga dimensi diproyeksikan ke 

dalam bentuk dua dimensi, penulis membagi terlebih dahulu polygon-polygon  

model tersebut menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

hasil unwrap yang rapih, sehingga akan mempermudah proses pemberian tekstur. 

Penulis menggunakan point to point seam untuk membagi model tiga dimensi 

tersebut. Point to point seam bekerja dengan cara membuat potongan-potongan 

antar vertex. Potongan tersebut menjadi batasan pembagian polygon yang 

kemudian diproyeksikan ke dalam bentuk dua dimensi dan diberi tekstur.  
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Gambar 3.29. Model dengan Point to Point Seam 

 

3.3.2.2. Pelt & Relax Tool 

Setelah pembagian polygon-polygon selesai, penulis melanjutkan proses unwrap 

dengan menggunakan pelt mapping. Prinsip kerja dari pelt mapping adalah 

menarik setiap titik pada polygon dan merentangkannya menjadi wujud dua 

dimensi dengan bantuan stretcher (alat perentang). Akan tetapi dengan 

direntangkannya polygon-polygon tersebut, distorsi pada permukaan model akan 

terlihat jelas dan dapat menyulitkan penulis pada proses pemberian tekstur. Untuk 

menghindari distorsi tersebut, penulis kemudian menggunakan relax tool yang 

berfungsi untuk mengendurkan setiap titik dari bagian polygon.  

 

 

 

Gambar 3.30. Permukaan Model 3D Sebelum (kiri) dan Setelah (kanan) Relax  
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Gambar 3.31. Screenshot Pelt Mapping  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Screenshot Relax Tool 
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3.3.2.3.Template UVW 

Dalam Template UVW, bagian-bagian polygon yang telah berwujud dua dimensi 

disusun dengan rapih untuk mempermudah proses pemberian tekstur. Misalnya 

untuk bagian tangan kanan dan tangan kiri pada sebuah karakter, kedua bagian 

polygon tersebut dapat ditumpuk jadi satu sehingga pemberian tekstur menjadi 

lebih efektif karena kedua bagian tersebut memiliki tekstur yang sama. Polygon-

polygon yang telah disusun tersebut kemudian dirender dalam format Portable 

Network Graphic (PNG) dan siap diberi warna di aplikasi Adobe Photoshop CS3. 

Alasan penulis memakai format PNG adalah untuk mempertahankan alpha 

channel pada gambar, sehingga mempermudah proses penyusunan layer ketika 

pemberian warna dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Template UVW Bima 
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3.3.3. Texturing 

Proses texturing juga merupakan langkah penting dalam pembuatan karakter 3D 

untuk game, karena proses ini berperan untuk menampilkan hasil render yang 

detail tanpa memerlukan jumlah polygon yang banyak. Proses penggambaran 

tekstur dilakukan di aplikasi Adobe Photoshop CS3 dan selanjutnya diaplikasikan 

pada model 3D dalam software 3ds Max 2011. Dalam proses modeling, U-V 

mapping, dan texturing, ada kalanya penulis harus kembali ke proses sebelumnya 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis mengaplikasikan tiga jenis tekstur 

pada model 3D, yaitu Bitmap, normal map, dan opacity map. Pembuatan ketiga 

tekstur tersebut dilakukan di Adobe Photoshop CS3, sedangkan 

pengaplikasiannya dilakukan di 3ds Max 2011. Selain itu, demi meningkatkan 

efektivitas dalam pemberian warna, penulis memakai alat bantu tambahan yaitu 

pen tablet.  

3.3.3.1. Bitmap 

Penulis memulai tahap texturing dengan menggambar terlebih dahulu tekstur 

Bitmap di aplikasi Adobe Photoshop CS3. Pemberian warna dilakukan sesuai 

konsep yang telah disusun pada proses pra-produksi. Pada tahap ini, bagian mata 

setiap karakter merupakan tekstur Bitmap yang digambar. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi jumlah polygon yang digunakan. Selain itu, cara ini juga 

diaplikasikan pada aksesoris, telinga, jari tangan, kampuh, dan sandal setiap 

karakter.   
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Gambar 3.34. Tekstur Bitmap Bima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35. Enam Karakter yang Telah Ditekstur 
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3.3.3.2. Bump Map 

Seperti yang telah disebutkan pada sub-bab modeling, penulis menggunakan bump 

map untuk mengurangi jumlah polygon pada karakter. Bump map berfungsi untuk 

membuat model 3D yang sebenarnya rata menjadi tampak berlekuk-lekuk dan 

memiliki kedalaman jika mendapatkan cahaya. Hal ini merupakan salah satu trik 

untuk mengurangi jumlah polygon untuk karakter game.  

Bump map tersebut berasal dari tekstur Bitmap yang telah digambar 

sebelumnya dan dibuat di aplikasi Adobe Photoshop CS3 dengan menggunakan 

Photoshop plug-in yang diunduh secara gratis dari situs NVIDIA. Plug-in ini 

bekerja sebagai filter dan dapat diatur kedalamannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36. Bump Map Bima 
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Gambar 3.38. Hiasan Penutup Kepala Dursasana Tanpa Opacity Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Hiasan Penutup Kepala Dursasana dengan Opacity Map 
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3.3.3.4. Pengaplikasian di 3ds Max 2011 

Penulis kemudian mengaplikasikan ketiga jenis tekstur pada model 3D melalui 

material editor di 3ds Max 2011. Selain itu penulis juga memberikan sedikit 

atribut Specular Highlights pada hiasan penutup kepala dengan menaikkan nilai 

glossiness dan specular level, sehingga membuatnya tampak lebih mengkilat dan 

seperti metal asli. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40. Hiasan Penutup Kepala Dursasana Tanpa Specular Highlights 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.41. Hiasan Penutup Kepala Dursasana dengan Specular Highlights 
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3.3.4. Rigging 

Rigging adalah proses yang mempersiapkan model 3D agar dapat dianimasikan. 

Pada proses ini, penulis membuat sebuah kerangka yang sesuai dengan karakter 

3D, kemudian menghubungkan keduanya sehingga model karakter 3D dapat 

bergerak mengikuti kerangkanya. Proses rigging ini dilakukan di aplikasi 3ds 

Max 2011. Penulis menggunakan bones sebagai kerangka, sedangkan untuk 

menghubungkan kerangka dan model 3D, penulis menggunakan modifier Skin.  

3.3.4.1. Bones 

Sama seperti basic model, penulis juga membuat basic bones yang dapat 

digunakan oleh keenam karakter. Jadi, penulis hanya perlu menyesuaikan letak 

dan panjang dari basic bones dengan tubuh karakter dengan menggunakan Bone 

Tool. Penulis juga memakai HI Solver dan Dummy pada bagian kaki sebagai alat 

bantu dalam menganimasikan karakter.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.42. Basic Bones 
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Gambar 3.43. Model Karakter 3D dengan Bones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.44. Bones Kaki dengan HI Solver dan Dummy 
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3.3.4.2.Skin Modifier 

Pada proses rigging, penulis menggunakan modifier Skin untuk menghubungkan 

kerangka dengan model 3D. Setiap bone yang telah terhubung dengan model 

memiliki area vertice (titik yang terdapat pada model 3D) yang dapat dipengaruhi. 

Contohnya bone tangan kanan hanya mempengaruhi vertice area tangan kanan. 

Namun, ada kalanya vertice yang berada dekat dengan bone tangan kanan ikut 

terpengaruh ketika bone tersebut digerakkan.  

Untuk mengatasinya, penulis menggunakan weight tool yang dapat 

mengatur seberapa besar bobot pengaruh suatu bone terhadap vertice. Bobot dari 

suatu vertice berkisar antara nol hingga satu. Jika bobot dari suatu bone adalah 

nol, maka vertice tersebut tidak akan terpengaruh oleh gerakan bone tersebut, 

demikian sebaliknya.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.45. Screenshot Weight Tool 
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3.3.5. Animasi 

Animasi merupakan langkah akhir pembuatan karakter dalam tahap produksi. 

Dalam langkah ini, penulis menganimasikan karakter yang telah dibuat untuk 

melakukan beberapa gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, diam, dan 

sebagainya. 

Dalam tahap ini terdapat 12 jenis gerakan animasi karakter. Penulis 

kemudian membaginya menjadi dua jenis gerakan, yaitu gerakan dasar dan 

gerakan khusus. Gerakan dasar adalah gerakan yang dilakukan oleh hampir semua 

karakter game. Contohnya seperti gerakan berjalan, berlari, dan melompat. 

Sedangkan, gerakan khusus adalah gerakan yang dilakukan karena berinteraksi 

dengan benda di sekitar karakter tersebut dan hanya dilakukan oleh karakter 

tertentu saja.  

3.3.5.1. Gerakan Dasar 

1. Idle  

Gerakan Idle dilakukan oleh PC dan NPC. Gerakan yang dilakukan adalah 

gerakan bernafas dan terjadi berulang-ulang (looping). Gerakan ini terdiri dari 

tiga keyframe dengan total frame keseluruhan sebanyak 50. Pada Yudhistira, 

Keyframe pertama terletak pada frame pertama, keyframe kedua terletak pada 

frame ke 25, dan keyframe ketiga terletak pada frame ke 50.  Pada PC, gerakan 

ini terjadi ketika karakter dalam keadaan stand-by menunggu perintah 

selanjutnya dari pemain. Sedangkan untuk NPC, gerakan ini terjadi sesuai 

dengan AI dari karakter tersebut.  
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2. Signature 

Gerakan signature dilakukan oleh PC dan masing-masing memiliki gerakan 

yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian karakter. Gerakan signature 

Yudhistira adalah mengelus jenggotnya, gerakan signature Bima adalah 

memperlihatkan ototnya, dan gerakan signature Arjuna adalah melambaikan 

tangannya. Gerakan ini diawali dengan berbaliknya karakter menghadap 

kamera kemudian bergaya sesuai kepribadian mereka. 

3. Walk Cycle 

Gerakan Walk cycle hanya dilakukan oleh NPC. Pada Dursasana, gerakan ini 

terdiri dari 60 frame dan lima keyframe. Dimana keyframe pertama dan kelima 

memiliki gerakan yang sama agar terjadi looping (gerakan mengulang). Pada 

keyframe pertama dan keyframe kelima, karakter melangkah dengan kaki kiri 

dengan tangan kanan terayun ke depan, tubuh berada pada posisi terendah 

karena kaki tidak tepat berada di bawah. Pada keyframe kedua, kedua kaki 

tepat berada di bawah, kaki kanan tegak lurus sedangkan kaki kiri agak 

tertekuk hendak mengayun ke depan, tubuh berada pada posisi tertinggi. Pada 

keyframe ketiga, tubuh kembali berada pada posisi terendah, kaki kiri  dan 

tangan kanan mengayun ke depan. Pada keyframe keempat, tubuh berada pada 

posisi tertinggi dengan kaki kanan hendak mengayun ke depan. Pada 

Dursasana, letak dari kelima keyframe tersebut berjarak 15 frame satu sama 

lain. 
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4. Run Cycle 

Gerakan Run cycle dilakukan oleh seluruh PC dan NPC. Gerakan ini 

berjumlah 24 frame dan terdiri dari sembilan keyframe. Keyframe pertama dan 

keyframe kesembilan memiliki gerakan yang sama agar terjadi pengulangan 

gerakan (looping). Pada Bima, sembilan keyframe tersebut berjarak tiga frame 

satu sama lain.  

5. Tip Toe 

Gerakan Tip Toe dilakukan oleh PC. Gerakan ini terjadi ketika PC menyelinap 

ke dalam kawasan milik Dursasana dan Dursilawati. Gerakan Tip Toe 

berjumlah 90 frame dan terdiri dari tujuh keyframe. Keyframe pertama dan 

keyframe ketujuh memiliki gerakan yang sama agar terjadi pengulangan 

gerakan (looping). Pada Arjuna, ketujuh keyframe tersebut berjarak 15 frame 

satu sama lain. 

6. Jump 

Gerakan Jump dilakukan oleh PC dan NPC. Pada Bima, gerakan ini berjumlah 

70 frame dan terdiri dari 5 keyframe. Gerakan ini tidak bersifat looping. 

Keyframe pertama dan terakhir memiliki gerakan yang sama, yakni gerakan 

berdiri normal. Pada keyframe kedua, karakter melakukan ancang-ancang 

akan melompat. Pada keyframe ketiga, karakter melompat dan melakukan 

perlambatan di udara menggunakan curve editor. Pada keyframe keempat, 

karakter kembali menapakkan kaki dengan pose yang sama dengan keyframe 

kedua. Dan pada keyframe terakhir, karakter kembali berdiri seperti keyframe 

pertama.  
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3.3.5.2. Gerakan Khusus 

1. Duryodhana Terjepit di Antara Pohon 

Gerakan ini terjadi ketika Dursasana hendak mengejar PC dalam kawasannya. 

Ia terjepit di antara dua pohon karena tubuh besarnya.  

2. Dursasana Tidur 

Sesuai namanya, gerakan ini hanya dilakukan oleh Dursasana. Gerakan ini 

terjadi ketika PC menyelinap masuk ke dalam kawasan milik Dursasana ketika 

ia tertidur. Pada gerakan ini, Dursasana berinteraksi dengan kursi tempat ia 

berbaring. 

3. Dursilawati Merias Diri 

Gerakan ini terjadi ketika PC menyelinap masuk ke dalam kawasan miliki 

Dursilawati ketika Dursilawati sedang merias dirinya. Pada gerakan ini, 

Dursilawati berinteraksi dengan cermin serta meja riasnya. 

4. Membuka Kotak 

Gerakan membuka kotak dilakukan oleh PC. Gerakan ini terjadi ketika PC 

membuka peti harta yang berisi item-item.  

5. Mengambil item 

Gerakan mengambil item dilakukan oleh PC. Gerakan ini terjadi ketika PC 

berinteraksi dengan item yang diletakkan pada suatu tempat.  

6. Memasang/ menempatkan item 

Gerakan memasang/ menempatkan item dilakukan oleh PC. Gerakan ini 

terjadi ketika PC memasang item kunci batu untuk membuka gerbang. 
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3.4.Pascaproduksi 

Setelah menyelesaikan proses produksi dari pembuatan karakter untuk game, 

penulis melanjutkan proyek Tugas Akhir ini ke tahap pascaproduksi. Tahap 

pascaproduksi ini membahas seputar pengaplikasian karakter 3D ke dalam game 

engine Unity 3D.  

3.4.1. Eksport dan Import 

Karakter yang telah dianimasikan dieksport ke dalam game engine dalam format 

Filmbox (.FBX) yang mampu membawa informasi seperti model, animasi, tekstur 

dan bone dari karakter tersebut (O'Connor, 2010). Dalam pilihan untuk 

mengeksport FBX, penulis mencentang pilihan animation dan bake animation 

dari frame pertama hingga terakhir, agar animasi dari setiap karakter dapat 

muncul ketika diimport ke dalam game engine Unity 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46. Screenshot FBX Exporter Option di 3ds Max 2011 
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Pada proses import karakter ke dalam Unity, penulis menyalin file FBX 

dari setiap karakter beserta materialnya ke dalam folder assets dari game Neo Tak 

Benteng Kuru Kingdom. Kemudian dalam game engine Unity, file yang telah 

disalin tersebut akan tampak pada tab project dan siap untuk dimasukkan ke 

dalam scene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.47. Screenshot Game Engine Unity 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.48. Screenshot Tab Project di Game Engine Unity 3D 
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3.4.2. Split Animation 

Dalam game engine Unity, penulis membagi gerakan-gerakan animasi dari setiap 

karakter berdasarkan frame. Hal ini dilakukan dengan mencentang pilihan split 

animation yang terdapat di tab inspector file FBX karakter tersebut. Di bawah ini 

merupakan pembagian animasi dari keenam karakter game Neo Tak Benteng 

Kuru Kingdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49. Contoh Screenshot Split Animation Yudhistira 
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1. Yudhistira 

Tabel 3.1. Framing Gerakan Yudhistira 

Frame Gerakan 

1-60 Idle 

60-105 Jump 

120-144 Run 

170-249 Tiptoe 

270-420 Signature 

450-545 Memasang kunci batu Dursasana 

555-635 Mengambil kunci batu Dursasana 

665-760 Memasang kunci batu Dursilawati 

770-850 Mengambil kunci batu Dursilawati 

855-955 Membuka kotak 

970-1010 Retreat 

 

2. Bima 

Tabel 3.2. Framing Gerakan Bima 

Frame Gerakan 

1-49 Idle 

70-94 Run 

140-260 Tiptoe 

280-350 Jump 
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360-490 Signature 

500-590 Membuka kotak 

600-720 Memasang kunci batu Dursasana 

720-850 Mengambil kunci batu Dursasana 

855-975 Memasang kunci batu Dursilawati 

975-1105 Mengambil kunci batu Dursilawati 

1130-1170 Retreat 

 

3. Arjuna 

Tabel 3.3. Framing Gerakan Arjuna 

Frame Gerakan 

5-54 Idle 

65-97 Run 

115-204 Tiptoe 

210-260 Jump 

270-440 Signature 

450-560 Membuka kotak 

570-700 Memasang kunci batu Dursasana 

725-830 Mengambil kunci batu Dursasana 

890-1120 Memasang kunci batu Dursilawati 

1130-1150 Mengambil kunci batu Dursilawati 

1235-1275 Retreat 
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4. Duryodhana 

Tabel 3.4. Framing Gerakan Duryodhana 

Frame Gerakan 

0-49 Idle 

60-115 Jump 

130-190 Walk 

215-247 Run 

270-460  Terjepit pohon 

 

5. Dursasana 

Tabel 3.5. Framing Gerakan Dursasana 

Frame Gerakan 

5-54 Idle 

60-120 Jump 

150-210 Walk 

235-267 Run 

320-390 Tidur 

391-470 Bangun 
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6. Dursilawati 

Tabel 3.6. Framing Gerakan Dursilawati 

Frame Gerakan 

5-54  Idle 

60-115 Jump 

130-170 Walk 

220-1450 Merias diri 

 

 

3.4.3. Assign Material 

Ketika pertama kali sebuah model karakter 3D dimasukkan ke dalam game engine 

Unity, material-material dari model belum tampak pada model. Oleh karena itu, 

penulis harus menempatkan kembali material-material dari karakter tersebut ke 

dalam model. Adapun material shader yang digunakan di Unity adalah bumped 

diffuse dan transparent bumped diffuse. Shader bumped diffuse digunakan pada 

model yang hanya membutuhkan material normal map dan Bitmap yang tidak 

memiliki transparansi seperti yang biasa dimiliki oleh gambar berformat PNG. 

Shader tersebut diaplikasikan pada tubuh setiap karakter. Sedangkan shader 

transparent bumped diffuse membutuhkan material normal map dan Bitmap yang 

memiliki transparansi, sehingga hanya menampilkan area yang diberi tekstur saja. 

Shader ini diaplikasikan pada aksesoris kepala seperti yang dimiliki oleh para 

Kurawa.  
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Gambar 3.50. Contoh Screenshot Shader Bumped Diffuse Tubuh Bima 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.51. Contoh Screenshot Shader Transparent Bumped Diffuse  

Aksesoris Kepala Duryodhana 
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