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ABSTRAK 
 

Game merupakan media hiburan yang memiliki tujuan awal sebagai 
sekedar pelepas penat ditengah kesibukan, namun saat ini Game juga dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran hingga media untuk bercerita. Game saat 
ini sangat popular dikalangan milenial dan generasi Z, di era modern saat ini 
Game banyak ditemui di gadget - gadget kekinian masyarakat, seperti di PC 
ataupun di Smartphone. 

Untuk menciptakan suatu game yg baik maka wajib memiliki daya tarik 
dimata masyarakat dan memiliki keseruan didalamnya sehingga para pemain 
game tidak cepat merasa bosan dengan game yang dimainkan, namun untuk 
mendapatkan nilai tambah sebuah game juga setidaknya harus memiliki manfaat 
didalamnya seperti menambah pengetahuan atau dalam hal mengasah otak. Salah 
satu dari begitu banyaknya jenis game ada yang disebut Game Simulator. Game 
ini dibuat dengan tujuan agar pemain game bisa merasakan dengan nyata aktifitas 
– aktifitas yang ada didalam game yang mana ini dapat menimbulkan keseruan 
tersendiri dalam memainkannya. 

 
Kata Kunci: Game, Game Simulator, Pixel Art, Desain Karakter 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-

Nya sehingga penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul “Pembuatan game 

assets pada produk game pc berupa Hydroponic Simulator berbasis Pixel art” 
dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam Penyelesaian laporan Kerja Praktik ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak yang memberikan masukkan dan dukungan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberi 

dukungan dan semangat selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik. 
2. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku Rektor. 
3. Bapak Dr. Jusak selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika 
4. Novan Andrianto, M.I.Kom, selaku dosen DIV Produksi Film dan TV dosen 

pembimbing Kerja Praktik. 
5. Bapak Maulidan Bagus A.R . selaku Kepala MAULIDAN GAMES 

6. Bapak Gusde Hario selaku pembimbing Kerja Praktik dari pihak Maulidan 
Games 

7. Seluruh karyawan MAULIDAN GAMES 

8. Sahabat, dan teman-teman, serta keluarga besar prodi Produksi Film dan 
Televisi angkatan 2016 yang selalu mendukung saya. 

 
Demikian Laporan Kerja Praktik ini disusun jika terdapat kesalahan dalam 

penulisan, maupun penyusunan Laporan Kerja Praktik ini dimohon memberikan 
kritik dan saran. Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi teman-
teman yang membaca khususnya bagi teman-teman Jurusan DIV Produksi Film 
dan Televisi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

 
 
 

Surabaya, 25 Juni 2019 
Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

2.1 Latar Belakang 

Perkembangan di dunia kreatif sekarang makin maju di era digital yang 

serba kekinian, baik dalam bidang pendidikan, hiburan, hingga ke pemasaran, 

salah satu bidang kreatif yang sekarang banyak berkembang adalah dalam 

perindustrian game untuk gadget seperti di Handphone maupun PC.  

Pada masa lampau, game selalu dipandang sebagai suatu hal yang buruk 

dimata masyarakat, dikarenakan menurut pandangan masyarakat awam game 

seringkali membuat orang lain lalai akan pekerjaan dan kewajibannya, terutama 

bagi anak – anak, namun di masa saat ini game sudah banyak dimanfaatkan di 

berbagai media. Di industri game saat ini banyak menghadirkan beragam jenis 

genre dan tujuan dalam pembuatannya, ada yang sekedar untuk tujuan hiburan, 

ada yang dibuat dengan tujuan dalam bidang Pendidikan ataupun memberikan 

informasi, ada juga yang bertujuan untuk mengasah otak dan melatih suatu 

kemampuan. Di masa kini pun banyak sekali bermunculan lomba – lomba 

maupun kompetisi yang memiliki sangkut paut perihal game baik dalam bermain 

maupun dalam membuatnya. 

Seperti halnya sebuah animasi, game juga memiliki dua jenis dalam 

artwork-nya yakni dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D), keduanya memiliki 

ciri dan karakternya masing - masing. Meskipun saat ini game berbasis tiga 

dimensi lebih banyak digemari karena memiliki kualitas grafis yang lebih bagus 

dan memanjakan mata, game dua dimensi juga masih tidak kalah bagus dengan 

tiga dimensi, pada akhirnya semua bergantung kepada selera dari masing – masing 
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konsumen. Namun untuk tingkat kesulitan pembuatan, tentunya pembuatan game 

berbasis 3D lebih memakan waktu lebih lama daripada 2D dalam masalah seni 

dan grafisnya, namun saat ini juga banyak yang memadukan 2D dan 3D dalam 

game nya yang berujung menimbulkan keunikan tersendiri. 

Untuk format game 2D pun juga memiliki ragam jenisnya, salah satunya 

adalah Pixel Art. Meskipun pixel art (atau dalam bahas lokal bisa juga disebut seni 

piksel) nampak tertinggal, namun sebenarnya  masih cukup banyak peminat pixel 

art dari berbagai penjuru dunia. Pada dasarnya pixel art memiliki keunikannya 

sendiri, tidak seperti beberapa seni era modern yang menggunakan teknik yang 

lebih modern dan rumit, , karena pixel art berbasis “Dot” yang dalam bahasa 

inggris berarti “titik”. Elemen – elemen titik inilah yang kemudian disusun dan 

pada akhirnya melahirkan sebuah seni piksel.  

 Disamping keberagaman dalam grafisnya, game memiliki keberagaman 

dalam jenis dan tujuannya, salah satunya jenis game yang cukup popular 

dimainkan oleh masyarakat awam yaitu game simulator. Game tipe ini pada 

dasarnya adalah sebuah game santai yang cenderung memberikan sebuah 

informasi atau pengalaman dalam hal tertentu. Seperti contohnya adalah 

pembuatan game simulator dalam bidang bercocok tanam, maka biasanya dalam 

game tersebut anda akan berperan menjadi seorang tukang cocok tanam, dan 

selanjutnya anda akan dikenalkan dengan berbagai jenis tanaman serta bagaimana 

cara penanaman dan perawatanya didalam game nantinya. Ada juga game 

simulator yang memiliki tema umum / kehidupan sehari – hari, game itu 

menantang anda untuk mengatur kehidupan anda di game tersebut layaknya 

kehidupan normal di dunia nyata. Game simulator cenderung digunakan hanya 

untuk hiburan santai atau sebagai tujuan pendidikan dan berbagi informasi, namun 

bukan berarti game jenis ini tidak memiliki keseruan didalamnya. Game ini cocok 
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dimainkan dalam waktu waktu selingan dan game simulator cenderung tidak 

terlalu mengikat kita agar terus memainkan game dalam waktu yang lama. 

Dalam masalah desain, para pembuat game simulator ditantang untuk 

memberikan informasi seakurat mungkin. Karena kalua tidak begitu ditakutkan 

malah menimbulkan kesalahpahaman atau salah informasi pada pemain. Seperti 

contoh menggambarkan orang sedang memasak telur, maka didalam game 

nantinya harus mampu menggambarkan orang yang sedang memasak telur dengan 

jelas dan baik. Bilamana yang ditampilkan tidak seperti seseorang yang sedang 

memasak telur maka orang akan salah mempersepsikan atau malah kebingungan 

dengan gameplay – nya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam Kerja Praktik 

ini yaitu bagaimana membuat game assets yang sesuai dan tepat agar sesuai dalam 

game 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Kerja Praktik ini dilakukan oleh tim. Penulis berperan sebagai salah 

satu dari tim pembuat game assets di sebuah game simulator buatan Maulidan 

Games yang berjudul Hydroponic Simulator. Adapun batasan masalah yang 

dibahas di dalam Kerja Praktik ini antara lain: 

1. Teknik dan teori dalam proses animate.pembuatan game assets 

2. Proses penggerakan sprite yang telah dibuat agar bisa di animate 

1.4 Tujuan 

Pendidikan Praktik Kerja Industri merupakan suatu kegiatan di luar kampus 

dimana memerlukan bantuan dari pihak terkait, seperti pelaku dunia usaha atau 
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instansi-instansi lainnya. Pihak terkait tersebut diharapkan dapat bekerja sama 

untuk membantu dan membina mahasiswa yang melakukan kegiatan Kerja 

Praktek agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Tujian dari Kerja Praktik yang telah dilaksanakan ini adalah untuk 

mempelajari pembuatan game berbasis pixel art, serta mempelajari seluk beluk 

dunia industri game 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Kerja Praktek ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Manfaat bagi Penulis  

a. Mengetahui proses produksi dalam industri kreatif, terutama dalam bidang 

Video Games maupun Mobile Games 

b. Mengenal lebih dan menambah wawasan dalam dunia kerja dan bisnis 

dalam perindustrian kreatif agar dapat mempersiapkan diri untuk terjun 

di dunia kerja baik secara teoritis maupun secara praktis. 

c. Menambah Pengalaman kerja di bidang Multimedia, Film, Animasi dan 

PH (Production House). 

d. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan. 
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2. Manfaat bagi Perusahaan 

a. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi. 

b. Pihak instansi/perusahaan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-

mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik. 

c. Memudahkan instansi/perusahaan dalam mencari tenaga kerja di bidang 

animasi. 

 

3. Manfaat bagi Akademik 

a. Mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan 

Kerja Praktik di ranah Pixel Art. 

b. Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik 

di tengah-tengah dunia kerja. 

c. Perguruan tinggi yang akan lebih dikenal di dunia industri. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil Instansi 

Nama Instansi  

Alamat  

Telp/Fax 

Email                        

Website 

: 

: 

: 

: 

: 

Maulidan Games 

Perum. Wisma Mukti Jl Klampis Anom VIII no F150 

08 

contact@maulidangames.com 

http://maulidangames.com 

2.2 Sejarah Singkat Maulidan Games 

 Maulidan Games (MG) mulai dibentuk pada tahun 2009 oleh Maulidan 

Bagus Afridian Rasyid (CEO Maulidan Games) saat beliau masih kuliah 

semester 3 . Pada saat itu, MG masih berbentuk sebuah komunitas. Pada masa 

itu, pendirian Maulidan Games ini hanya mengerjakan game flash sederhana 

dengan 2 anggota tim, game yang dibuat pun tidak memiliki tema khusus karena 

masih merupakan game yang dibuat sesuai pesanan. Akhirnya pada tahun 2011, 

Maulidan Games secara resmi didirikan di bawah naungan GERDHU (Gedung 

Creative Digital Hub) dan masuk ke FLG (Flash Game License), pasar tempat 

bertemunya developer dengan publisher yang akan membeli game secara lelang. 

Tetapi di FLG tidak bisa memasang harga sehingga akan rugi apabila tidak laku. 

Masa sulit di tahun-tahun pertama saat merintis perusahaan tidak membuat 

Maulidan lantas menyerah begitu saja. 6 tahun berjuang dan belajar tanpa henti 

mengembangkan usahanya, kini Maulidan Games memiliki 15 orang dalam 

timnya dan mampu memproduksi sedikitnya 25 games per tahun dan setiap 
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games terjual $2000- $3000. Untuk itu, produktivitas dan upaya menciptakan 

konten kreatif yang menarik sekaligus mendidik dengan skala internasional terus 

mereka tingkatkan. Pada tahun 2015, Maulidan Games mendapatkan 

penghargaan sabagai Developer Of The Year. Hingga saat ini, Studio Maulidan 

Games telah memproduksi 42 games dengan waktu pembuatan yang cenderung 

lebih cepat dari studio game lain dan merupakan salah satu game developer yang 

produktif dengan kapasitas produksi sekitar 20-50 game per tahun. Tentunya 

Maulidan Games tidak bebas dari kendala. Kendala-kendala yang sering dialami 

yakni klien yang tidak bertanggung jawab dalam membayar biaya yang 

disepakati, kendala delegasi pemrograman, tidak mendapatkan project, kendala 

Bahasa dalam marketing karena klien dari luar, dana, serta tidak lakunya produk. 

Walau begitu, Maulidan Games masih bias bertahan karena menganggap 

karyawan memang memiliki passion dari game. Kini, Maulidan Games mulai 

memfokuskan gamenya ke ranah Steam dan bukan game flash. 

 

2.3 Overview Perusahaan 

Dalam melakukan Kerja Praktik, sangat penting sekali bagi mahasiswa 

dalam mengenal sebuah lingkungan dari perusahaan tersebut. Baik dari segi 

perorangan hingga dari segi lingkungan di sekitar perusahaan. Karena ini akan 

sangat dibutuhkan ketika melakukan masa kerja. Maulidan Games terletak di 

Perum. Wisma Mukti Jl Klampis Anom VIII no F150, Surabaya 
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2.4 Struktur Organisasi 

2.5 Divisi Kerja Organisasi 

Terdapat 14 karyawan utama di Maulidan Games beserta 1 CEO, dan 

beberapa karyawan magang yang bersifat temporer. Berikut adalah 

pembagian kerja karyawan utama di Maulidan Games: 

 

2.5.1 CEO (Chief Executive Officer): Maulidan Bagus A.R. 

   Penanggung Jawab framework dan peralatan di studio, sekaligus 

Penanggung jawab development mode CPM. Sesekali ikut membantu 

coding game. Juga ikut aktif di pendidikan dan pengembangan Sumber 

Daya Manusia di Industri dan universitas-universitas. Framework author 

sendiri bertugas untuk membuat framework agar membantu otomasi 

pemrograman game. 

 

2.5.2 COO (Chief Operating Officer): Ramadhany Candra A. P. 

   Penanggung Jawab operasional development di studio, serta 

merupakan programmer utama dalam studio. Bertugas sebagai pemimpin 

sementara saat CEO sedang ada panggilan kerja di luar. 
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2.5.3 CMO (Chief Marketing Officer): M. Hildi R.N. 

Bertanggung jawab dengan marketing perusahaan. Mencari dan 

mem follow up klien, sebagai penghubung antara klien dengan developer 

dan tim produksi. Juga merupakan pengurus bagian kerja praktek 

perusahaan, dan bertugas sebagai pembimbing para anggota magang. 

 

2.5.4 CFO (Chief Financial Officer) Ika N.F. 

 Bertanggung jawab mengurus finansial perusahaan. Mengatur 

pemasukan dan pengeluaran perusahaan, menentukan budget 

perusahaan, membayar pajak dan membuat laporan kegiatan rutin. 

 

2.5.5 CTO (Chief Technology Officer): Rizka N.I. 

   Bertanggung jawab dengan development dan teknologi 

perusahaan.Mengarahkan anggota agar pengerjaan sesuai dengan brief. 

 

2.5.6 Programmer 

   Sesuai namanya, bertugas untuk memprogram aplikasi maupun 

game buatan Maulidan Games. Biasanya para karyawan 

temporer/magang membantu di bidang ini. Programmer utama Maulidan 

Games diantaranya :  

a. Nizarudin Fahmi R. Pramono Adhi W 

b. Anggakara Hendra N 
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2.5.7 Artist 

  Bertanggung jawab dalam mebuat ilustrasi untuk game. Biasanya 

terbagi lagi antara sprite animator, asset artist, dan CG artist. Sprite 

animator membuat animasi sprite atau karakter dalam game, asset artist 

membuat ilustrasi asset environment dan benda-benda di dalam game 

(bukan karakter), CG artist membuat gambar raster cerita utama dalam 

game. Biasanya para karyawan temporer/magang membantu di bidang 

ini. Artist di Maulidan Games ialah: Julian Akbar R. , Laurensius Andre 

(merangkap sebagai artist dan programmer), Sri Gamma Putra, Gusde 

Hario A., dan Afrizal Gulam. 

 

2.5.8  Content Writer: Maya A. 

  Bertanggung jawab untuk menulis artikel yang akan diunggah ke 

situs dan channel media Maulidan Games. Untuk system gaji, Maulidan 

Games biasanya menggunakan system gaji per proyek atau kontrak 

untuk outsources. Ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi, 

karena apabila produk tidak laku maka gaji yang diterima karyawan juga 

kecil (insentif). Tetapi untuk karyawan utama, Game Designer digaji 

sebanyak 9jt per bulan karena dianggap memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembuatan suatu game, sementara programmer digaji 5jt 

per bulan. 

 

 

2.6 Misi dan Motto Maulidan Games 

 

2.6.1 Misi 



11 

 

Misi kami adalah menghasilkan produk secara cepat dan berkualitas 

dengan konten yang menghibur dan juga mencerdaskan. Kami memiliki 

harapan yang besar untuk dapat menjadi developer yang selalu terpercaya di 

mata para publisher dan konsumen. 

2.6.2 Motto Maulidan Games         

"Tough in Consistency and Acceleration" 

Kami berusaha menekankan produksi yang disertai kontrol kualitas 

dengan sebaik dan secepat mungkin. 

Kami bekerja dengan pendekatan automasi, dimana pembuatan produk selalu 

dilakukan dengan bantuan framework dan engine yang kami ciptakan sendiri. 

Pendekatan automasi memungkinkan tercapainya efisiensi waktu produksi dan 

mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi karena faktor manusia (human error). 

Selain itu, pendekatan tersebut memungkinkan auto-delegasi sehingga produk 

kami terselesaikan 100% sesuai jadual, dengan berpedoman pada 

prinsip contingency plan. 

 

 

 

 

2.7 Sumber Daya Manusia 

Agar suatu organisasi bisa berjalan dengan baik maka peranan Sumber Daya 

Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat sangat menentukan. Untuk 

menjalankan tugas pelayanan sehari-hari, MAULIDAN GAMES didukung oleh 
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SDM yang handal dan profesional di bidangnya. Gambaran keadaan SDM  

MAULIDAN GAMES bisa dilihat dalam tabel di bawah ini: 

 

NO NAMA JABATAN 

1 Maulidan Bagus A.R Chief Executive Officer 

2 Ramadhany Candra Chief Operating Officier 

3 Ika Chief Financial Officer 

4 Rizka Chief Knowledge Officer 

5 M.Hildi R.N. Chief Marketing Officer 

6 Gusde Hariato Asset Manager 

7 Pramono Adhi W. API Programmer 

8 Julian Akbar R. Technical Artist 

9 Anggakara Hendra N. Game Programer 

10 Hussain Manaf Illustrator Artist 

11 Ultron Autonomous AI 
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Beberapa lampiran terkait tentang Maulidan Games. Gambar 2.1 adalah 

logo Maulidan Games, gambar 2.2 merupakan tempat Maulidan Games dilihat 

dari peta, Gambar 2.3 merupakan kantor Maulidan Games, tempat untuk 

mengerjakan tugas-tugas, gambar 2.4 merupakan tampilan channel youtube dari 

Maulidan Games yang berisi karya-karya kerja untuk menjangkau konsumen, 

gambar 2.5 merupakan tampilan website Maulidan Games. Yang juga digunakan 

untuk media promosi serta identitas perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Maulidan Games 

(Sumber: kontak perusahaan ) 

 

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi Maulidan Games 

(Sumber: Maps App for Mac) 
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Gambar 2.3 Studio Maulidan Games 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan Channel Youtube Maulidan Games 

(Sumber: https://www.youtube.com/user/maulidangames) 
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Gambar 2.5 Tampilan Website Maulidan Games 

(Sumber: http://maulidangames.com) 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Game Simulator 

Simulator bisa dibilang merupakan sebuah genre yang begitu diminati di 

masa lalu, tapi tenggelam begitu dalam di era gaming modern seperti sekarang. 

Meskipun game simulator sudah diperkuat dengan grafis, gameplay, serta fitur 

yang ciamik, tapi banyaknya game keren di pasaran membuat game-game 

simulator tersebut tidak mendapatkan tempat yang banyak di industri game. Tapi 

meski tidak banyak digandrungi oleh gamer, harus diakui game simulator 

merupakan game yang menantang karena kalian akan benar – benar melakukan 

aktivitas seperti aslinya didalam game tersebut  (Adam, 2019) 

3.2 Sejarah Game 

Salah satu program yang bisa berjalan di dalam perangkat berbasis 

komputer adalah program game atau program permainan. Kita dapat dengan 

mudah mendapatkan game untuk dijalankan pada komputer atau smartphone. 

Secara garis besar game terbagi kepada dua jenis, yang pertama adalah game 

offline dan yang kedua adalah game online. Game offline maksudnya adalah game 

yang bisa digunakan pada komputer atau smartphone tanpa harus terhubung ke 

internet. Hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan karena semua perintah dan 

data game sudah terpasang di dalam komputer. Sedangkan game online ini 

sifatnya terpusat pada suatu server. Sehingga untuk menjalankannya dibutuhkan 

akses ke server tersebut melalui jaringan internet.  (Kamus Populer, 2014) 
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3.3 Pixel Art 

 “Pixel Art” adalah karya seni digital yang diciptakan oleh lewat perangkat 

lunak dimana gambar dibuat dalam tingkatan pixel (elemen terkecil dalam sebuah 

gambar yang ditampilkan dalam layar komputer). Pixel Art umumnya digunakan 

pada komputer atau video game jaman dahulu ketika pada saat itu layar dan 

komputer memiliki kemampuan yang terbatas untuk menampilkan grafis video 

game. Seiring dengan berkembangnya teknologi, game mainstream semakin 

meninggalkan pixel art dalam desain visualnya dan memilih untuk menggunakan 

3d sebagai tampilan visualnya.  (BINUS Malang, 2017) 

Pixel art adalah seni digital yang digunakan ketika game komputer 

berbasis 2d pertama kali muncul. Pixel art semakin jarang digunakan ketika 

teknologi visualisasi 3d muncul. Sekarang, dengan adanya game mobile dan 

gadget-gadget atau handheld game terbaru seperti Gameboy Advance dan 

Nintendo DS, pixel art digunakan 

kembali. 

 

Gambar 3.1 Contoh Pixel Art  

(Sumber: https://link.medium.com/11FlLJDI1W) 

 



18 

 

Beberapa Teknik pixel art yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Garis Lurus dan Melengkung 

1) Garis Lurus, dalam pixel art kita tidak bisa menggambar 

sembarang garis, karena akan terlihat 'jaggy' atau tidak halus. Garis yang 

sering kita lihat dari vector, terlihat smooth karena pada garis tersebut 

terdapat anti-aliasing. 

2) Garis Melengkung . Untuk pelengkungan, pixel yang digambar 

pada setiap lengkungan harus konsisten dan berurutan, agar hasilnya 

terlihat smooth. Dalam contoh dibawah, garis lengkung yang baik 

menggunakan formasi pixel 6 > 3 > 2 > 1, sedangkan garis lengkung yang 

buruk menggunakan formasi 3 > 1 > 3. 

 

b. Dithering 

Proses membuat sebuah gradasi yang baik dan benar dalam Pixel Art 

 

c.  Anti-Aliasing 

Teknik untuk membuat sebuah garis pixel menjadi lebih smooth 

 

d. 12 Principle Of Animation 

1) Squash and Stretch 

Prinsip yang paling penting adalah "squash and stretch", yang  

memberikan rasa berat dan fleksibilitas pada objek. Ini dapat 

diterapkan pada objek sederhana seperti bola memantul atau yang 

lebih kompleks seperti wajah. Seluruh bentuk karakter dapat 

diregangkan atau diremas untuk efek lucu. Tetapi dalam aksi 

realistis volume objek tidak berubah terlalu banyak saat tergencet 
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atau menggeliat. Jika panjang bola diregangkan secara vertikal 

lebarnya perlu berkontraksi secara horizontal. 

2) Anticipation 

Antisipasi digunakan untuk mempersiapkan penonton untuk 

suatu tindakan dan untuk membuat tindakan itu tampak lebih 

realistis. Seorang penari yang melompat dari lantai pertama-tama 

menekuk lututnya; pegolf mengayunkan klub kembali terlebih 

dahulu, dll. Teknik ini juga dapat digunakan untuk tindakan fisik 

yang kurang, seperti karakter yang terlihat di luar layar untuk 

mengantisipasi kedatangan seseorang atau memusatkan perhatian 

pada objek yang akan diambil oleh karakter. 

 

3) Staging 

Prinsip ini merujuk pada gagasan pementasan teater yang 

mengarahkan perhatian penonton pada apa yang paling penting 

dalam sebuah adegan; Johnston dan Thomas mendefinisikan 

pementasan sebagai, “Presentasi ide apa pun sehingga benar-

benar jelas dan jelas” Ini dapat dilakukan dengan banyak cara 

seperti lokasi karakter dalam bingkai, penggunaan cahaya dan 

bayangan, atau sudut kamera. Gagasan utama dari prinsip ini 

adalah berfokus pada apa yang penting dan menghindari detail 

yang tidak perlu. 

 

 

4) Straight Ahead Action and Pose to Pose 
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Ini adalah dua pendekatan berbeda untuk proses animasi yang 

sebenarnya. "Aksi lurus ke depan" berarti membuat bingkai kunci 

untuk bingkai bidikan oleh bingkai dari awal hingga akhir. "Pose 

to pose" bercerita tentang animasi dengan menetapkan pose atau 

peristiwa utama dari suatu tindakan dan kemudian kembali dan 

'tidak berselisih' nanti. "Animasi lurus ke depan" menciptakan 

ilusi dinamis yang lebih mengalir dan lebih baik untuk 

menghasilkan urutan aksi yang sangat halus dan realistis. "Pose to 

pose" menawarkan animator lebih banyak kontrol dan bekerja 

lebih baik untuk urutan dramatis atau emosional di mana 

komposisi dan hubungan dengan lingkungan lebih penting. Kedua 

teknik ini sering digunakan dalam animasi yang digambar tangan 

dan dibantu komputer. 

 

 

Gambar 3.2  Pergerakan Pose – to - pose 

(Sumber: https://google.com) 
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5) Follow Through and Overlap Action 

Tindakan tindak lanjut dan tumpang tindih adalah dua teknik 

yang berkaitan erat membuat karakter tampak mengikuti hukum 

fisika. “Follow through” berarti bagian tubuh yang terikat longgar 

terus bergerak setelah karakter berhenti. “Aksi yang tumpang 

tindih” adalah kecenderungan bagi bagian-bagian tubuh untuk 

bergerak dengan kecepatan yang berbeda (lengan akan bergerak 

pada waktu kepala yang berbeda dan seterusnya). Yang ketiga, 

teknik terkait adalah "seret", di mana karakter mulai bergerak dan 

bagian-bagiannya mengambil beberapa bingkai untuk mengejar 

ketinggalan. Bagian-bagian ini dapat berupa benda mati seperti 

pakaian atau antena pada mobil, atau bagian tubuh, seperti lengan 

atau rambut. Membesar-besarkan teknik ini dapat menciptakan 

efek lucu. 

 

6)   Slow In and Slow Out 

Sebagian besar benda membutuhkan waktu untuk 

berakselerasi dan melambat. Aksi terlihat realistis jika bergerak 

lambat di awal dan akhir. Ini juga berlaku untuk karakter dan 

objek yang bergerak di antara dua pose ekstrem. 

 

7) Arc 

Sebagian besar tindakan alami cenderung mengikuti lintasan 

melengkung. Animasi bersama "busur" membuat urutan dengan 

realisme yang lebih besar. Teknik ini dapat diterapkan pada 

anggota badan dan proyektil. Arc cenderung lurus saat kecepatan 
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objek meningkat. Objek yang bergerak keluar dari lengkungan 

alami tanpa alasan yang jelas akan tampak tidak menentu. Ini bisa 

memiliki efek lucu yang besar, jika dimaksudkan, tetapi 

umumnya tindakan yang bergerak di sepanjang busur harus 

dimulai dan diakhiri dengan mulus di sepanjang jalur yang mulus. 

 

8) Secondary Action 

Tindakan sekunder harus menekankan tindakan utama. 

Menambahkan tindakan sekunder ke tindakan utama memberikan 

adegan lebih banyak kehidupan, dan dapat membantu untuk 

mendukung tindakan utama. 

9) Timing 

Waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu tindakan. Pengaturan waktu yang benar 

membuat benda tampak mematuhi hukum fisika. Biasanya berat 

suatu objek menentukan bagaimana ia bereaksi terhadap 

didorong. Sehubungan dengan akting, waktu sangat penting untuk 

membangun suasana hati, emosi, dan reaksi karakter. Itu juga 

dapat menunjukkan aspek kecerdasan atau kepribadian karakter. 

 

10) Exaggeration 
Berlebihan sangat berguna untuk animasi karena gerakan 

realistis dapat terlihat sangat membosankan di layar. Penting 

untuk menggunakan pengekangan dengan berlebihan. Harus ada 

keseimbangan dalam berapa banyak elemen yang dibesar-
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besarkan dalam gerakan mereka untuk menghindari berlebihannya 

penonton. 

 

11) Solid Drawing 

Prinsip gambar solid berarti memperhitungkan bentuk-bentuk 

akun dalam ruang tiga dimensi, atau memberi mereka volume dan 

berat. Animator perlu menjadi seniman yang terampil dan harus 

memahami dasar-dasar bentuk tiga dimensi, anatomi, berat, 

keseimbangan, cahaya dan bayangan, dll. Untuk animator klasik, 

ini melibatkan mengambil kelas seni dan membuat sketsa dari 

kehidupan. Satu hal yang secara khusus Johnston dan Thomas 

peringatkan adalah menciptakan "kembar": karakter yang sisi kiri 

dan kanannya saling bercermin, dan terlihat tidak bernyawa. 

Animator komputer zaman sekarang kurang menarik karena 

fasilitas yang diberikan komputer kepada mereka, namun 

pekerjaan mereka mendapat manfaat besar dari pemahaman dasar 

tentang prinsip-prinsip animasi, dan tambahan mereka pada 

animasi komputer dasar. 

 

12) Appeal 

Banding adalah karakter kartun seperti apa karisma bagi 

seorang aktor. Karakter yang menarik tidak hanya diilustrasikan 

dengan baik atau bahkan simpatik - penjahat atau monster bisa 

(dan seharusnya) 'menarik'. Yang penting penonton merasa 

karakternya nyata dan menarik. 
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e. Colour Pallet 

Pemilihan colour pallet harus serasi dan seimbang sesuai dengan 

tema dan penggambaran benda maupun karakter. 

 

3.4 Desain Karakter 

 Berbicara tentang character design memang tidak dikenal sebuah definisi 

yang paten dalam menjelaskan secara gamblang apa itu karakter desain. Namun 

tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita sangat akrab dengan keberadaan tokoh-

tokoh karakter desain tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan Mickey Mouse, 

Tom and Jerry, Spiderman, Si Unyil, Upin dan Ipin bahkan Sponge Bob? Hampir 

kita semua mengenalnya. Melalui berbagai media seperti film, iklan, merchandise 

dan komik kita dibombardir oleh kehidupan-kehidupan karakter tersebut. 

Sehingga mereka hidup di hati kita dengan segala atribut kehidupan yang 

mereka miliki baik secara fisik maupun tingkah laku. Walaupun mereka bukan 

makhluk hidup sebenarnya tetapi mereka mampu hadir di kehidupan kita. Bahkan 

sebagian besar dari kita tidak hanya mengenal nama dari karakter tersebut, dimana 

karakter itu tinggal, apa pekerjaannya dan bagaimana sifatnya pun diketahui 

seakan-akan karakter tersebut adalah teman akrab dari kita. 

 

Lantas tujuan kita sebenarnya mempelajari character design ini adalah : 

1. Sebagai sarana melatih kepekaan estetis dan kecerdasan visual. 

2. Sebagai sarana belajar bagaimana mengubah konsep gagasan ke dalam 

bentuk gambar. 
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3. Melebarkan perspektif tentang berkesenian. Hal ini untuk mengubah 

konsep pemikiran bahwa karya seni hanyalah seni lukis, seni patung, seni 

tari dan seni musik. 

4. Mengekspresikan diri secara positif. 

 

Sulit menjelaskan secara definitif tentang character design, namun ada beberapa 

aspek yang bisa dipelajari dari character design, yaitu : 

• Character design adalah salah satu bentuk ilustrasi yang hadir dengan 

konsep “manusia” dengan segala atributnya (sifat, fisik, profesi, tempat 

tinggal bahkan takdir) dalam bentuk yang beraneka rupa, bisa hewan, 

tumbuhan ataupun benda-benda mati. 

• Secara visual character design sering disebut dengan istilah “kartun”. 

Biasanya hadir dengan visual yang sangat sederhana bahkan terkesan 

abstrak. Bentuk terdiri dari garis-garis outline, penggunaan warna-warna 

solid dan aplikasi bentuk yang cenderung berlebihan (eksagration) yang 

ditujukan untuk mengkomunikasikan konsep karakter yang dimiliki. Hal 

ini tidak terikat bahkan relatif tergantung gaya apa yang dianut oleh si 

perancang. 
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Gambar 3.3  Contoh desain karakter 

(Sumber: http://kelastekno.com/12-prinsip-dasar-animasi/) 

 

Character design bisa lahir dari berbagai konsep dan tujuan serta media 

atau platform apa media itu akan “hidup”. Character design bisa lahir dari sebuah 

gagasan yang “pure art” atau bisa dikatakan lahir tanpa kepentingan apapun, 

misalnya karater Killer Gerbil yang popular di dunia grafity, Molly yang selalu 

hadir di profesi yang berbeda-beda ataupun karakter-karakter lain yang tidak 

dipublikasikan dikarenakan dibuat hanya karena kesenangan perancangnya saja. 

Masing-masing perancang mempunyai alur proses yang berbeda-beda 

dalam menciptakan character design yang diinginkan. Agar lebih memudahkan 

kita mempelajari tentang proses perancangan character design, Scott McLoud 

dalam bukunya Understanding Comic mempunyai gagasan yang teramat cerdas 

dan bisa diaplikasikan dalam perancangan karakter. Proses kreatif terdiri dari 6 

tahap 
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1. Gagasan dan tujuan. 

Tahap dimana perancang menyusun ide,konsep dan gagasan tentang character 

design yang akan dibuat, meliputi : 

• Latar belakang Perancangan karakter (misalnya kebutuhan akan “sosok” 

yang mampu mengajak anak-anak bermain dan belajar dalam sebuah 

program televisi). 

• Tujuan Perancangan (misalnya untuk serial televisi terbaru, model 

kampanye sebuah produk, tokoh komik komedi alternatif). 

 

2. Bentuk. 

Sebuah proses dimana perancang menentukan bentuk yang terbaik yang mampu 

menerjemahkan konsep yang diinginkan, misalnya meliputi : 

• Bagaimana tampilan fisik si karakter itu? 

• Warna apa sesuai yang untuk diaplikasikan kepada karakter itu? 

• Apa kostum yang cocok untuk digunakan karater tersebut? 

 

3. Gaya. 

Perancang mulai menerapkan gaya atau aliran dalam seni dan desain pada bentuk 

karakter yang diinginkan, misalnya : 

• Penggunaan bentuk geometri/ abstrak pada karakter. 

• Teknik garis outline karakter tersebut. 

• Teknik pewarnaan yang digunakan. 
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4. Struktur. 

Pada tahap ini perancang mulai mengumpulkan semuanya dan menggubah bagian 

mana yang akan diperbaiki (misalnya bentuk badan kekar tidaklah cocok untuk 

karakter yang bersifat lemah), bagian mana yang ditonjolkan (karakter pahlawan 

super dengan kekuatannya yang dahsyat) dan bagian mana yang perlu 

ditambahkan (Karakter boneka lucu ditambah dengan otopet agar keliahatan lebih 

menggemaskan). 

5. Keterampilan. 

Tahap dimana perancang mulai menerapkan keahlian dan keterampilan teknis 

mereka (keterampilan manual ataupun komputer) untuk mewujudkan apa yang 

telah dikonsepkan. 

6. Permukaan 

Tahap penyelesaian akhir, dimana nilai-nilai produksi mulai diperhitungkan. 

Aspek yang paling tampak adalah terlihat pada TAMPILAN si character design. 

Hal yang perlu diperhitungkan meliputi (misal) : 

• Jenis media dimana character design itu “hidup”. Karakter yang banyak 

hidup di berbagai media (multimedia) akan lebih populer dibandingkan 

dengan karakter yang “hidup” di satu media saja. 

• Kualitas platform media. Misalnya kualitas kertas cetakan, teknologi 

publisitas di dunia maya, teknologi game engine yang digunakan dan lain 

sebagainya. Tentunya semakin bagus kualitas platform akan semakin 

bagus pula “tampilan” dari character design tersebut.  (Rangga Pratama W, 

2011) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 
 

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi pekerjaan selama 

melakukan kerja praktik di Maulidan. Pada pelaksanaan kerja praktik, diberikan 

tugas yang berhubungan dengan program studi Produksi Film dan TV, khususnya 

untuk peminatan animasi. Dalam kesempatan ini diberikan kepercayaan untuk ikut 

serta mengerjakan proyek game Hydrophonic. 

3.1 Analisa Sistem  

Kerja praktik yang dilaksanakan ialah sebagai berikut: 

Nama Institusi  : Maulidan Games 

Divisi   : Game Assets Artist 

Tempat  : Perum. Wisma Mukti Jl Klampis Anom VIII no F150 

 

Kerja praktik dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 21 Januari 2019 

hingga 21 Februari 2019, dengan alokasi waktu senin sampai sabtu pada pukul 

09.00-16.00 WIB. 

3.2 Posisi Dalam Instansi  

Pada saat pelaksanaan kerja praktik, posisi yang didapat oleh penulis ialah 

sebagai Game Assets Artist, yang memiliki tugas mendesain segala assets yang 

diperlukan dalam game seperti karakter, properti, latar belakang, dan lain 

sebagainya. 
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3.3 Kegiatan Selama Kerja Praktik di Maulidan Games 

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik di Maulidan 

Games akan dilaporkan dengan rincian sebagai berikut. Laporan kegiatan akan 

disertai gambar hasil pekerjaan serta keterangan pada tiap gambar. 

Hal yang paling dibutuhkan dalam proses kegiatan adalah software yang 

dipakai untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan selama Kerja Praktik. Software 

yang digunakan adalah  Aseprite seperti pada gambar berikut 

 

Gambar 4.1 Software yang digunakan 

(Sumber: aseprite.org) 

 

1. Minggu Ke -1 

 Kegiatan di Maulidan Games yang pertama adalah kontrak kerja dan 

penempatan kerja. Melalui wawancara dan kebutuhan kantor saat itu, serta tes uji 

coba, kemudian saya ditempatkan sebagai Game Assets Artist 

 

Pada awalnya tes yang dilakukan adalah membuat Environtment atau biasa 

disebut latar belakang dengan style Pixel Art menggunakan Aseprite. 

Environtment yang dibuat antara lain adalah pemandangan alam, bangunan, dan 

lain sebagainya 
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Gambar 4.2 Hasil tes pembuatan Environtment alam 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

ambar 4.3 Hasil tes pembuatan bangunan. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 Setelah diberi tes dan ditempatkan sebagai salah satu team game assets 

artist, saya pun diberi tugas yaitu membuat desain sprite dari karakter game 

Hydrophonic. Desain karakter pada dasarnya sudah tersedia dan saya hanya 

ditugaskan untuk membuat sprite nya dan menggerakannya dengan mengikuti 

referensi yang tersedia. Sprite yang dibuat cukup banyak karena sprite ini 
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nantinya akan digerakkan dan dijadikan format Gif. serta diperlukan pembuatan 

sprite dari beragam sisi, seperti dari depan, belakang, serta samping.  

  

Gambar 4.4 Proses pembuatan sprite. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Hydrophonic adalah sebuah simulator game yang membawa kita menjadi 

seorang pekerja yang memiliki usaha tanaman hidroponik. Hal yang harus 

dilakukan didalam game tentu saja adalah kegiatan membangun tempat menanam, 

kemudian menanam tanaman hidroponik, merawatnya, lalu menjualnya kepada 

pelanggan yang memesan. Maka diperlukan beberapa sprite untuk tiap gerakan, 

seperti idle / diam, berjalan, menanam, membangun, dan lain sebagainya.  

Bahkan untuk tiap pembuatan sprite pun diperlukan beberapa Keyframe agar 

sprite ini bisa digerakkan menyesuaikan kebutuhan. Seperti contohnya gerakan 

berjalan memerlukan 4 keyframe, sedangkan gerakan menanam tanaman 

hidroponik memerlukan 7 keyframe. Semuanya digambar dan digerakkan di 

Aseprite. 
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Gambar 4.5 Hasil jadi sprite karakter. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Gambar 4.5 adalah salah satu contoh hasil sprite karakter sedang 

membangun tempat menanam hidroponik yang telah saya buat selama magang di 

Maulidan Games. Selama minggu ke 1 saya membuat mini sprite untuk 1 karakter 

dengan pose dan sisi yang berbeda beda, serta beberapa item yang akan digunakan 

dalam game Hydrophonic nantinya. Berikut adalah beberapa contoh hasilnya. 

 

Gambar 4.6 Meja makan dan Water Pump. 
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Gambar 4.7 Sprite karakter dari beberapa sisi . 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

2. Minggu Ke-2 

 Masih dengan pembuatan sprite untuk karakter, namun kali ini saya diberi 

lebih banyak ragam jenis karakter yang harus dibuat versi sprite nya. Disini harus 

diperhatikan ukuran untuk tiap sprite agar tetap sama meskipun desain dan 

bentuknya berbeda – beda. Ukuran sprite harus dibuat sama agar bisa pas dan 

memudahkan saat akan dimasukkan kedalam game nantinya. Disini pihak 

Maulidan menggunakan rata bawah sebagai patokan untuk menyamakan ukuran 

tiap sprite yang dibuat. 

 

Gambar 4.8 Penyesuaian ukuran sprite. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 Di sini saya harus bisa menyesuaikan ukuran tiap sprite dengan tepat, 

karena kalua kelebihan 1 pixel saja maka harus diubah kembali. Penyesuaian 

ukuran ini juga untuk tiap sisi berbeda beda. Missal untuk sprite dari sisi depan 

dalam posisi diam menggunakan ukuran 73x51 pixel, sedangkan dari sisi samping 

menggunakan 73x49. Adapun untuk tiap posisi juga memiliki perbedaan ukuran. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal ada beragam fase posisi untuk sprite 

di tiap karakter, seperti diam, berjalan, menanam / merawat tanaman, dan 

membangun tempat tanaman. Bilamana di jumlah untuk tiap fase posisi dan tiap 

sisinya, maka total sprite yang harus dibuat ada sekitar 16 sprite untuk tiap 

karakter. 

 

Gambar 4.9 Sprite dari karakter yang berbeda. 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Saya ditugaskan untuk membuat sprite dari 4 karakter dengan beragam 

fase dan sisi. Pengerjaan untuk sprite dari tiap karakter tidak tentu, karena itu 

tergantung dari detail dan tingkat kerumitan dari tiap karakter. 
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3. Minggu Ke-3 

 Sebenarnya di minggu ini saya mulai merasakan kejenuhan karena hanya 

ditugaskan membuat sprite karakter saja. Kemudian pihak Maulidan Games 

memberikan saya tugas baru, yaitu membuat sprite untuk tanaman hidroponiknya.  

 

Gambar 4.10 Penbuatan sprite tanaman. 

(Sumber: olahan penulis) 

 Ada beberapa jenis bibit tanaman yang dipersiapkan di game tersebut 

seperti contohnya wortel, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Tentu saja 

tanaman yang digunakan mengikuti realitasnya, yakni yang memang dapat 

ditanam dengan media hidroponik. 

Disini saya diwajibkan untuk membuat 3 fase tanaman hidroponik yang 

sudah ditentukan. 3 fase ini mencakup tunas, disaat awal munculnya buah / bunga, 

dan yang terakhir adalah disaat kondisi benar – benar berbuah / mekar. Saya 

mendapat 12 tanaman yang harus dibuat 3 fase sprite nya tersebut. Saya harus 

melihat beberapa referensi sesuai tanaman yang akan dijadikan sprite agar tidak 

memberikan kesalahan informasi. Seperti contohnya bagaimana tanaman jagung 
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dan tanaman wortel tentunya memiliki banyak perbedaan. Tanaman jagung 

berwarna kuning dan tumbuh ke atas dan memiliki daun yang lonjong, sedangkan 

wortel tumbuh dari dalam tanah melalui akarnya, berwarna jingga dan tentunya 

memiliki bentuk daun yang berbeda dari jagung tersebut. 

Dalam pembuatan sprite tanaman ini juga diperlukan penyesuaian ukuran 

yang sesuai serta cukup realistis, seperti bagaimana tanaman bunga mawar 

memiliki batang yang tipis sedangkan tanaman pisang berbatang tebal, disisi lain 

ada juga tanaman yang tidak berbatang seperti kubis, melon, dan lain sebagainya 

yang tentu juga perlu disesuaikan ukurannya. 

 

Gambar 4.11 Hasil sprite tanaman hidroponik. 

(Sumber: Olahan Penulis ) 

Karena yang digunakan disini merupakan format pixel, maka ada 

tantangan sedikit dalam pembuatannya. Kita dihadapkan dalam kondisi yang 

harus mampu memberikan informasi dari media yang minim dan low quality. 

Pixel art pada umumnya memiliki kualitas grafis paling rendah dibandingkan 

dengan media seni lainnya seperti painting dan lain lain. Maka kita harus bisa 

memberikan gambaran tentang suatu tanaman tersebut secara sesuai agar tidak 

membingungkan pemain. Dapat dilihat di Gambar 4.11 bahwa tanaman melon dan 
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kubis memiliki bentuk yang hamper mirip. Namun tentunya dua tanaman ini 

memiliki banyak perbedaan seperti bagaimana kubis memiliki banyak tumpukan 

lembarann daun sementara melon adalah sebuah buah berbentuk bulat, dan agar 

dapat dibedakan antara melon dan kubis, maka dalam penggambarannya juga 

harus berbeda. Sama seperti bagaimana tanaman kentang dan wortel juga hamper 

memiliki keserupaan satu sama lain, saya mencoba membedakan antara kedua 

tanaman tersebut dari bentuk tanaman serta warnanya. 

 

4. Minggu Ke-4 

 Di minggu ini saya meneruskan pekerjaan yang diberikan pihak Maulidan 

Games kepada saya, yakni membuat sprite karakter dan tanaman. Setelah tugas 

saya selesai, karakter ini nantinya akan digunakan di dalam game Hydroponic 

Simulator yang sampai sekarang masih dalam tahap pengerjaan. 

Berikut adalah beberapa screenshot dari penampakan game Hydroponic 

Simulator: 
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Gambar 4.12 Penampakan game Hydriphonic Simulator. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama melakukan kerja praktik di 

Maulidan Games, maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sebagai seorang Game Assets Artist, harus setidaknya memiliki kemampuan 

imajinasi yang cukup tinggi untuk membayangkan bagaimana penyesuaian 

penggambaran karakter untuk tiap style yang diperlukan nantinya. 

2. Dalam pembuatan sprite yang berbasis pixel art, diperlukan ketelitian yang 

cukup untuk meminimalisir kekeliruan dalam proses pembuatannya .  

3. Dalam pembuatan gerakan animasi untuk tiap sprite tentunya perlu 

memahami 12 prinsip animasi. 

4. Dibutuhkan koordinasi antara pihak Artist karena untuk menyamakan style 

dari Artist satu dengan yang lainnya.  

4.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Mencoba memberikan pengalaman untuk anak magang agar mencoba style 

gambar lain selain pixel, seperti vector atau painting, dan lain sebagainya. 

Untuk memberikan kesan nyaman pada peserta magang mungkin diberikan 

sedikit perkenalan kepada peserta magang lainnya, serta agar bisa saling 

mengenal satu sama lain. 

 



41 

 

2. Bagi Mahasiswa yang akan Melakukan Kerja Praktik 

Bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang desain karakter atau berminat 

untuk bekerja di industry kreatif sekelas animasi ataupun game dan 

ditempatkan sebagai artist, kalian mempunyai pilihan untuk mencoba 

mencari ke tempat production house yang sesuai dengan minat dan passion 

masing - masing atau menuju ke production house yang tidak memiliki 

bidang di keahlian anda untuk mempelajari hal baru. Seperti halnya saya yang 

memiliki kemampuan di bidang Digital Painting namun memilih magang di 

production house yang menggunakan gaya Pixel Art. Sebenarnya banyak 

perusahaan bagus yang dapat direkomendasikan untuk praktik namun 

terganjal oleh durasi praktik yang hanya mengikuti libur semester, batas 

waktu dan aturan-aturan yang malah terkesan membatasi serta mempersulit. 

Diharapkan untuk mahasiswa agar merencanakan perusahaan yang ingin 

ditempati sebagai kerja praktik jauh – jauh hari, agar bisa memanfaatkan 

pengalaman kerja praktik di perusahaan dengan maksimal. 
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