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BAB II 

METODE PERANCANGAN 

 

A. ORISINALITAS 

 State of the art 

Saya menyertakan 5 karya desain action figure sejenis yang telah ada. 

Masing-masing dari desain ini akan menjadi bahan pembanding antara desain 

tersebut dengan desain yang akan penulis buat. 

1. Action figure Dinosaur Jurassic Park 

 

Gambar 2.1 Action figure Jurassic Park 

sumber: //www.manofactionfigures.com/ 

 

Action figure ini berbahan karet dan memiliki keunggulan yaitu warna dan 

tekstur yang detail, namun pada desain action figure ini tidak ditunjukkan 

identitas dan habitat asal dari dinosaurus tersebut. 
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2. Action figure Sulli Monster Inc 

 

Gambar 2.2 Action figure Sulli dari film Monster .Inc  

sumber: http://news.toyark.com 

 

Action figure karakter Sulli Monster Inc. menarik perhatian dengan 

pewarnaan yang baik, terbukti dengan penampilan action figure yang 

cerah. Dengan berbahan plastik dan mengusung tema low poly, action 

figure karakter ini terlihat lebih kaku dari action figure lainnya karena 

masih banyak sudut yang ditampilkan. 

 

3. Action figure karakter baboon (Planet of The Apes) 

 

Gambar 2.3 Action figure dari film Planet of The Apes  

sumber: http://necaonline.com 
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Action figure karakter baboon ini cukup mirip dengan karakter aslinya, 

namun tekstur bulu dari action figure ini tidak rapi sehingga jika dilihat dari 

tampak depan, tidak seperti bulu, namun seperti gumpalan-gumpalan. 

  

4. Action figure karakter Simpanse (Planet of The Apes) 

 

Gambar 2.4 Action figure dari film Planet of The Apes  

sumber: http://necaonline.com 

 

Action figure karakter Simpanse ini tidak sesuai dengan karakter aslinya 

yang berbadan lebih tegap dan gagah, selain itu warna asli dara karaternya 

berwarna lebih gelap dari action figure ini.  

5. Action figure karakter Teenage Mutant Ninja’s Turtle 

 

Gambar 2.5 Action figure dari film Teenage Mutant Ninja’s Turtle 

sumber: http://www.thinkgeek.com 
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Action figure karakter TMNT ini memiliki bentuk yang unik karena 

mengusung tema chibi. Namun, action figure ini butuh penyangga untuk 

membuat action figure ini berdiri seperti pada gambar. Proporsi tubuh 

karakter pada action figure tidak mendukung action figure untuk berdiri 

sendiri. 

  Dari ke-lima desain action figure yang penulis bahas, penulis bermaksud 

untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dapat terjadi apabila 

mengusung tema karakter fiktif yang berasal dari fabel dalam pembuatan 

karakter action figure. Keunggulan desain karakter action figure yang akan 

penulis buat ialah: 

1. Akan lebih menonjolkan mengenai budaya Indonesia melalui hewan 

ikonik dari daerah-daerah di nusantara. 

2. Akan lebih menonjolkan mengenai budaya kesenian bela diri khas 

nusantara dengan pose-pose dari karakter yang beraksi seperti bermain 

silat. 

3. Akan lebih menonjolkan senjata khas dari daerah di nusantara. 

 

 Perumusan orisinalitas  

Poin-poin yang telah penulis dapatkan dari mata kuliah Riset Desain 

adalah mengenai desain karakter fabel, mengenai aksesoris penunjang 

karakter fabel, dan untuk gestur dari karakter. Ketiga poin ini akan menjadi 

bahan pendukung desain. 

Selain itu, ada beberapa aspek yang sudah penulis dapatkan untuk 

mendukung proses desain, yaitu mengenai bahan atau material pembuatan 

action figure karakter, cara pembuatan tekstur dan keseluruhan proses 

pembuatan dari action figure karakter. 

 

 Desaian yang akan di buat 
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Mengusung tema karakter fiktif yang berasal dari fabel dalam 

pembuatan karakter action figure. Keunggulan desain karakter action figure 

yang akan penulis buat ialah: 

1. Akan lebih menonjolkan mengenai budaya Indonesia melalui hewan 

ikonik dari daerah-daerah di nusantara. 

2. Akan lebih menonjolkan mengenai budaya kesenian bela diri khas 

nusantara dengan pose-pose dari karakter yang beraksi seperti bermain 

silat. 

3. Akan lebih menonjolkan senjata khas dari daerah di nusantara. 

 

Action figure yang dibuat lebih mengangkat kebudayaan Indonesia 

terutama kebudayaan silat dan hewan-hewan endemik Indonesia yang 

dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris berupa pakaian adat  dan senjata khas 

dari daerah masing-masing. Jadi yang membedakan dengan action figure 

pada umumnya yang lebih  mengangkat tema tokoh fiktif dari film-film 

holywood. 

 

B. KELOMPOK PENGGUNA PRODUK 

Target utama pengguna produk ini umumnya adalah anak-anak usia 5-

12 dan kalangan dewasa penggemar action figure khususnya. Produk ini dibuat 

bertujuan selain sebagai media edukasi wawasan budaya nusantara, namun 

juga sebagai trendsetter dari action figure khas nusantara. Secara umum, 

klasemen pengguna dibedakan menjadi: 

 Berdasarkan aspek demografis, produk ini ditargetkan umumnya untuk 

anak-anak usia 5 – 12 tahun, dan khususnya kalangan dewasa peminat 

action figure 

 Berdasarkan aspek geografis fisik, produk ditargetkan untuk masyarkat 

urban perkotaan, sedangkan untuk aspek geografis non-fisik ditargetkan 

untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas (mid – high end) 
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 Berdasarkan aspek budaya, produk ditargetkan pada masyarakat lokal 

Indonesia untuk saling mengenal antar budaya lokal dan juga budaya khas 

masing-masing 

 Berdasarkan aspek psikografis, produk ini menargetkan untuk kelompok 

masyarakat yang cukup familiar, bahkan merupakan peminat dari action 

figure 

 Berdasarkan aspek perilaku atau behavior, produk ini menargetkan 

masyaralat lokal yang mencintai kebudayaan asli Indonesia 

 

C. RELEVANSI DAN KONSEKUENSI STUDI 

Untuk menunjang karya yang diproduksi, maka relevansi studi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Pengetahuan 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat karya adalah pengetahuan 

mengenai transformasi bentuk, penokohan dan karakteristik, gestur 

tubuh, dan aksesoris. Karakter yang dibuat menjadi action figure berasal 

dari tokoh hewan (fable) yang ditransformasikan ke dalam bentuk manusia 

pada umumnya tanpa meninggalkan ciri khas hewan tersebut. Gestur dan 

pose yang dibuat pun, dibentuk seperti gerakan dan pose manusia yang 

sedang melakukan gerakan silat/seni bela diri, dengan tetap 

mempertahankan bentuk tubuh hewani karakter tersebut. Dan aksesoris 

yang dibuat mengambil bagian dari pakaian adat, senjata, maupun 

aksesoris khas. Pengetahuan mengenai karakter, gestur, dan aksesoris 

yang berkaitan dengan konsep produk telah dikaji sebelumnya dengan 

metode studi literatur dan studi lapangan. 

 

 Keterampilan 

Dalam tahapan produksi action figure ini, harus memiliki keterampilan 

memahat/sculpting untuk membentuk action figure 3D dan keterampilan 

melukis untuk memberikan detail terhadap produk. Bahan yang telah 
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dipersiapkan akan dipahat sesuai dengan desain dan akan melalui proses 

pewarnaan melalui teknik lukis atau menggambar. Setelah melakukan 

studi terhadap bidang-bidang terkait, selanjutnya akan timbul konsekuensi 

yang dihadapi untuk menyelesaikan produk. Konsekuensi yang dihadapi 

adalah sebagai berikut: 

 

 Kelengkapan alat 

Alat yang digunakan adalah seperangkat alat pahat, beserta kawat 

tembaga untuk membuat kerangka action figure. 

 

 

Gambar 2.6 Alat Pahat  

Sumber: //www.hot-clay.com/ 

 

 Ketersedian material 

Bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi adalah berupa clay. 

Dan selanjutnya untuk membuat produk lebih kokoh, digunakan resin yang 

dibuat dengan cetakan berbagan rubber sillicon. Dan untuk pewarnaannya, 

digunakan cat akrilik. Semua bahan yang diperlukan, dapat ditemukan di 

toko alat-alat seni. 
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Gambar 2.7 Clay dan Resin yang Dijual di Pasaran  

Sumber: cdn2.bigcommerce.com 

 

 Biaya 

Biaya yang dibutuhkan dalam tahap produksi untuk persiapan alat dan 

bahan, dapat dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Rincian Harga Kebutuhan Produksi 

Alat/Bahan Kebutuhan Harga 

Clay 1 kotak ukuran medium (dapat 

digunakan untuk membuat 3 

karakter ukuran ±15cm) 

 Rp 300.000 

Rubber sillicon 1 kg (dapat diguanakan untuk 

membuat 2 cetakan) 

Rp 300.000 

Resin 1 liter Rp 45.000 

Cat Akrilik 5 warna, dengan harga per warna 

Rp 25.000 

Rp 125.000 
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Jika dihitung total pembuatan untuk sebuah karakter, maka dapat 

menghabiskan biaya sebesar ± Rp 350.000,-  

 

 Kemungkinan produksi 

Untuk rencana produksi secara massal, dimungkinkan mengambil harga 

jual berdasarkan modal (biaya) produksi per karakter, dan cetakan yang 

digunakan untuk produksi dapat menjadi modal tetap, sehingga biaya 

produksi dapat dikurangi dengan memperkecil biaya cetakan. Sehingga 

diperkirakan harga jual dipasaran dapat ditargetkan sekitar Rp 400.000,- 

per karakter  

 

D. SKEMA PROSES KERJA  

1. Skema proses perancangan 

 

 

Gambar 2.8 Bagan Skema Perancangan 

Sumber :Pribadi (2017) 

Proses perancangan desain karakter action figure dimulai dari munculnya 

permasalahan yang telah dibahas pada Latar Belakang, sehingga timbulah 

Permasalahan

Perancangan Karakter

Data

Identifikasi Data

Analisa Data

Proses Kreatif

Final Desain
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sebuah konsep produk yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Pada 

proses pengumpulan data, tidak hanya dilakukan dengan pengumpulan data 

secara visual melalui pengamatan (observasi), namun juga dengan 

pengumpulan data secara verbal melalui wawancara dan studi literatur bidang 

terkait. Kemudian data diidentifikasi menjadi  beberapa kelompok 

berdasarkan keperluan produksi, mulai dari data yang membahas mengenai 

bentuk action figure, rupa action figure, hingga artikulasi. Selain itu, studi 

terhadap tema kebudayaan yang dipilih menghasilkan data berupa daftar 

hewan endemik Indonesia beserta daerah asalnya, seni bela diri daerah, dan 

juga kebudayaan khas daerah yang lainnya seperti pakaian adat, motif 

pakaian, aksesoris, dan senjata. Data-data yang telah terkumpul, kemudian 

dianalisis sehingga penulis dapat merumuskan target pengguna produk dan 

juga relevansi dan konsekuensi studi yang harus dilakukan. Hasil analisis data, 

menjadi bekal untuk proses kreatif yang menghasilkan skesta dan sketsa 

digital. Hasil sketsa-sketsa tersebut dibuat menjadi bentuk 3Dnya sehingga 

menghasilkan desain final 

Membuat karakter yang dijadikan figure dengan tema tokoh fabel yang 

menyerupai manusia, namun tanpa harus menghilangkan unsur-unsur 

hewannya, dilakukan dengan metode tranformasi. Transformasi adalah 

metode yang menerapkan beberapa perubahan pada bagian anggota badan 

agar berbentuk seperti manusia, contohnya pada bagian tangan. Ada peralihan 

fungsi dari kaki hewan menjadi bentuk lengan manusia, perubahan telapak 

kaki menjadi telapak tangan seperti bentuk telapak tangan manusia juga harus 

tanpa meninggalkan bentuk asli bagian hewan tersebut. Begitu pula dengan 

perubahan bentuk kaki hewan yang harus di ubah menjadi bentuk kaki 

manusia tanpa harus merubah  bentuk aslinya. 
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2. Skema Proses Produksi 

 

Gambar 2.9 Bagan Proses Produksi 

Sumber: Pribadi (2017) 

 

Hal yang pertama kali dilakukan pada proses produksi adalah 

membuat kerangka master dengan menggunakan kawat. Lalu kerangka-

kerangka tersebut dilapisi dengan clay dan dibentuk sesuai dengan desain 

sehingga menjadi satu badan action figure yang utuh, kemudian 

dikeringkan selama beberapa menit agar menjadi lebih keras. Proses 

pembuatan detil-detil bentuk tubuhnya dilakukan setelah clay sedikit 

mengeras dengan menggunakan teknik sculpting, kemudian dilanjutkan 

dengan proses pengeringan kembali. 

Clay yang sudah mengeras tersebut adalah bentuk master yang 

akan diberikan lapisan silicon rubber untuk membentuk cetakannya. Hasil 

cetakannya akan digunakan untuk produksi action figure duplikat yang 

diproduksi dengan bahan resin kualitas baik. Dari proses penyetakan 

Pembuatan 
Kerangka Master 

Pelapisan Kerangka 
Master dengan Clay

Pemahatan Detail 
Master Produk

Pembuatan 
Cetakan Master

Pembuatan Produk 
(Dicetak)

Pembuatan Sistem 
Gerak

Pewarnaan dan 
Finishing
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hingga resin menjadi keras membutuhkan waktu 4 – 6jam agar resin 

menjadi solid. Action figure yang terbentuk dari resin tersebut dapat 

dipotong-potong beberapa bagian untuk dibuat sistem alat geraknya 

sehingga dapat menghasilkan artikulasi dan pose action figure  sesuai 

dengan gerakan silat daerah masing-masing. Detil selanjutnya yang 

dilakukan adalah dengan memberikan warna pada action figure tersebut. 

Proses pewarnaan menggunkan cat akrilik, pemberian warna 

dilakukan dengan memulas watna pada bagian-bagian yang telah 

ditentukan berdasarkan konsep, dan pemberian motif-motif untuk detail 

dengan cara digambar menggunakan kuas. Untuk penyelesaian, action 

figure diberikan pernis untuk menimbulkan efek mengkilat agar warna 

menjadi lebih awet dan juga menimbulkan kesan mewah. 
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