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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Kerja Praktik ini adalah 

mengimplementasikan secara langsung ilmu yang didapat selama perkuliahan di 

sebuah perusahaan, yaitu Mechanimotion Studio. Dalam perusahaan ini, Penulis 

belajar merancang sebuah desain Mock-Up dan Presskit pada game yang 

berjudul “Racing of Karapan Sapi".  

Game ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang mempunyai se-

ekor sapi peliharaan kesayangan. Tetapi sapi ini difitnah oleh warga bahwa sapi 

yang dipelihara anak ini adalah sapi ngepet, karena kepercayaan takhayul kuno 

para warga. Jika ada yang kehilangan harta benda maka yang mengambilnya 

adalah sapi bertanduk merah muda serta bisa bicara dengan anak kecil. Sehingga 

sapi ini dibunuh beramai-ramai oleh warga. Anak ini pun sedih bukan kepayang, 

ia marah karena sapi kesayangannya difitnah dan dibunuh, lalu ia memelihara 

seekor sapi lagi untuk membalaskan dendamnya, sapi ini dirawat sedemikian 

rupa sampai mempunyai kekuatan sehingga dapat melawan sapi-sapi lainnya 

yang disayangi oleh warga. 

Seiring perkembangan teknolongi informasi dan perkembangan zaman, 

pengembangan game mempunyai prospek yang luar biasa. Seperti yang 

dikatakan Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai industri permainan (game) 

di Indonesia potensial untuk berkembang, meskipun saat ini kontribusinya masih 

kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. "Untuk industri konten, khususnya 
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subsektor permainan interaktif serta layanan komputer dan piranti lunak, 

meskipun kontribusinya terhadap PDB masih kecil, tetapi industri ini memiliki 

potensi yang besar untuk berkembang," katanya di Publicapos Denpasar, Bali, 

Selasa (11/8). 

Game pun termasuk dalam sebuah karya seni seseorang maupun banyak 

orang, perkembangan ilmu seni yang meningkat pun juga meningkatkan kualitas 

desain sebuah game, sehingga semakin berkembang ilmu seni, semakin 

berkembang desain sebuah game, dan semakin tinggi pula peminat dan pemain 

game, dan menyebabkan meningkatnya minat orang dalam bermain suatu 

permainan. Ilmu desain grafis telah menciptakan permainan-permainan digital 

yang semakin hari semakin berkembang, beringingan antara teknologi dan ilmu 

desain grafis mampu menciptakan permainan-permainan yang menarik minat 

seseorang. Oleh karena itu dalam proses pembuatan game diperlukan juga 

seorang illstrator atau game artist. 

Ilustrator adalah seniman yang berprofesi khusus dibidang seni rupa yang 

umumnya sebagai pencipta atau penyedia gambar ilustrasi demi memperjelas 

maksud tertentu atau membuat terlihat menarik tampilannya.  

Dimana seorang illustrator juga bertugas untuk merancang desain, 

gambar, grafis, pencipta seni visual dalam game sehingga gambar ilustrasi 

tersebut mampu memperjelas maksud tertentu atau membuat tampilan terlihat 

menarik. Sedangkan tugas dari game artist yaitu membuat mock-up game, 

membuat storyboard, menentukan genre, gameplay, fitur, presskit, setting, story, 

target audience, hardware platform dan estimasi jadwal. Namun kali ini penulis 
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hanya bertugas merancang desain mock-up dan presskit dalam game "Racing Of 

Karapan Sapi". 

Menurut Dwiperdana, dkk (2012: 10), game artist berperan membuat 

semua aspek visual seperti background, asset, sampai menu dan antarmuka/ UI 

yang terkandung dalam mock-up. Sedangkan Presskit adalah proses pembuatan 

layout, banner, logo dan promotional illustration yang berupa portofolio desain 

game. 

Untuk menjadi illustrator game, Penulis mempelajari beberapa software 

yang mendukung dalam bidang desain/ illustrasi, yaitu Adobe Photoshop dan 

SAI. Adobe Photoshop mempunyai banyak keunggulan dalam melakukan hal 

mendesain gambar, mengedit foto dan keperluan lainnya dalam membuat web. 

Toolbox dalam perangkat lunak ini dapat dipahami dan digunakan secara cepat 

dan mudah walau pengguna masih belum berpengalaman sekalipun. Lalu 

penggunaan layer pada software ini digunakan untuk memisahkan antara 

komponen gambar dan teks juga sangat membantu para desainer dalam 

mengolah dan menyelesaikan desainnya. SAI pun mempunyai keunggulan yang 

hampir sama walaupun tidak selengkap Adobe Photoshop karena SAI hanya 

khusus dibidang gambar saja. 

Alat lainnya yang dibutuhkan oleh seorang illustrator adalah alat gambar 

digital yang disebut juga dengan wacom. Wacom adalah sebuat alat gambar 

digital yang berbentuk tab dan dilengkapi dengan pensil. Cara penggunaan 

wacom sendiri sangatlah mudah, karena hanya menancapkan kabel usb bawaan 

dari wacom ke komputer masing-masing. Lalu seorang illustrator dapat 

menggambar layaknya menggambar manual dikertas. 
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Dalam hal ini, penulis memilih membahas perancangan desain mock-up 

dan presskit pada game side scroll yang berjudul "Racing Of Karapan Sapi" 

karena sebagai game artist, harus mampu bertanggung jawab agar game terlihat 

menarik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang desain mock-up pada game “Racing of Karapan 

Sapi”? 

2. Bagaimana merancang desain presskit pada game “Racing of Karapan 

Sapi”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Merancang desain mock-up pada game" Racing of Karapan Sapi". 

2. Merancang desain presskit pada game" Racing of Karapan Sapi". 

3. Desain mock-up dan presskit ini dibangun menggunakan software Adobe 

Photoshop dan SAI. 

  

1.4 Tujuan 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan pun dapat ditentukan. 

Tujuan dari merancang desain mock-up dan presskit pada game “Racing of 

Karapan Sapi” ini antara lain: 
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1. Merancang desain mock-up dan presskit pada game “Racing of Karapan 

Sapi” dengan software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan SAI di 

Mechanimotion Studio. 

2. Merancang desain mock-up dan presskit yang selaras dan sesuai konsep agar 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya kalangan 

mahasiswa. 

3. Memadukan karya agar menjadi sebuah desain game yang mempunyai 

workflow. 

4. Merancang sebuah desain game menjadi gameplay. 

5. Mengaplikasikan materi-materi yang telah diperoleh dari mata kuliah di 

bangku perkuliahan. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari mendesain game sangat banyak. Dalam mendesain game, 

manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Menambah relasi dalam lingkup kerja. 

2. Menambah pengalaman kerja dan ide mendesain di bidang Multimedia. 

3. Alternatif hiburan yang dapat dibagikan dan diterima dengan baik oleh 

masyarakat. 

4. Membentuk sikap kerja professional, kritis serta memahami deadline kerja. 

 

 


