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Abstract  

Game continuous grows with improving in technology from the first appearance until 

today. Art in game is important element to build one game to be a good work. Art Nouveau is 

European classic drawing style. Art Nouveau rarely used in game artwork meanwhile this art 

is very unique. In this scientific work of Endigo, Platform game genre will collaborate with 

the art nouveau drawing art method, to make the fresh look in developing game artwork. 

Scientific work of Endigo is an Artbook to review by professional game development.  
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Abstrak 

Game terus berkembang dalam penerapan teknologi dari awal sejak game muncul sampai 

saat ini. Seni dalam game merupakan elemen penting untuk membuat sebuah game  menjadi 

karya yang baik. Art Nouveau adalah gaya penggambaran Eropa klasik. Art Nouveau jarang 

digunakan dalam pembuatan artwork game aliran ini sangat unik. Dalam karya ilmiah 

Endigo, game Genre platform akan dikolaborasikan dengan metode penggambaran art 

nouveau, untuk membuat sebuah tampilan baru dalam pengembangan game artwork. Hasil 

dari karya ilmiah Endigo adalah sebuah Artbook yang diujikan pada pengembang game.  

 

Kata kunci: (Artbook, Art Nouveau, Platform Game, Endigo) 
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1. Pendahuluan 

 

Visual Art atau yang disebut juga seni murni, adalah sebuah komponen penting 

dalam dunia game, dalam pembuatan sebuah game, game artwork memegang peranan 

penting didalamnya, yang berupa tampilan grafik, visual yang dipadukan sedemikian rupa 

sehingga menjadi sebuah karya yang bagus dan menarik untuk dimainkan bagi khalayak 

ramai [1]. Art dalam sebuah game adalah komponen yang tidak bisa dilepas dari desain 

game. Sebuah game tanpa sentuhan seni yang baik belum bisa disebut sebagai Game yang 

baik. Meskipun pantas untuk dimainkan karena game itu sendiri lebih bertitik berat pada 

Game Play. Namun art bisa membuat sebuah game menjadi nilai tambah untuk membuat 

Game menjadi menarik dan bernilai tinggi. Karena seni menunjukkan identitas, dan 

identitas menunjukkan suatu kekuatan tersendiri dalam mekanisme keseluruhan Game. 

[2] 

Pandangan umum dari Chris Crawford adalah dalam setiap game terdapat banyak 

sekali elemen yang akan membentuk Game tersebut seperti, Game Design, Programming, 

AI implementation, Artwork, Music, Sound Effect, bahkan sampai Storyline. Meskipun 

setiap game tidak harus memiliki semua aspek yang disebutkan oleh Chris Crawford [3]. 

Dalam penelitian ini akan dibahas dalam sisi character design, world design, sampai pada 

Interface Design.  

Dalam artikel sebuah majalah game, yang terkenal di Indonesia, disebutkan bahwa 

art memegang peranan penting dalam pembuatan game. Dalam berbagai console, aliran 

art yang mendominasi dalam tema game tahun 2011 adalah retro fantasy, realistic 3d 

graphic, american style, European cartoon, futuristic fantasy, European classic dan 

manga. Dalam sebuah artikel Eropean Classic lebih cenderung pada gaya Fantasy 

Medieval dan Medieval Art Deco, sebenarnya masih banyak lagi aliran Art yang diadopsi 

dalam berbagai game saat ini. Namun game yang mengangkat tema Art Nouveau, dalam 

platform genre masih jarang. [4]  

Art Nouveau termasuk gaya European Classic yang lebih muda dari gaya Art Deco, 

penampilannya indah dan konsepnya kuat. Dari masalah yang ada dalam dunia Game saat 

ini, maka akan dirancang sebuah game Art dengan Genre Platform yang menggunakan  

anagram penggambaran Art Nouveau dengan hasil berupa sebuah artbook yang diangkat 

dari rancangan game Endigo. Sebagai referensi untuk pengembangan game, pada masa 

mendatang.    

 

2.   Tinjauan Pustaka 

Journal of Eropean Culture in Game Art dari Bobby Schewiezer dalam journal ini 

membahas tentang beberapa budaya eropa yang menjadi trend dalam dunia game. 

Schewiezer meneliti game-game ternama Seperti, game RPG yang menggambil tema 

eropa pada jaman Medieval, dimana dalam penggambilan budaya tersebut Cross Culutre 

terjadi, antara Eropa dan Asia. Game yang digunakan sebagai contoh dalam budaya eropa 

klasik salah satunya adalah Legend of mana, dimana Art Nouveau dan Art Deco diterapkan 

dalam semi 3D graphic art dalam game namun itu dalam game gendre RPG yang sedang 

marak pada masanya  [5]. 

The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect. Dalam Journal ini membahas 

penelitian yang dilakukan Patrick pada Pixel Art hingga perkembangan 3d art. Seni eropa 

klasik yang dibahas dalam jurnal ini adalah perkembangan seni Eropa klasik Art deco 

hingga European Prural dalam game platform klasik hingga game 3D modern, dalam 

beberapa Game. Detail dalam setiap pixel dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang 

dalam dunia game gaya Art Nouveau tahun 1980 dalam game Barbarian kemudian 
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berkembang pesat hingga era modern dan diterapkan dalam 3D art game Final Fantasy IX 

1999 [6]. 

Hand Draw Platform game dari jurnal Petter McClory dibahas tentang pembuatan art 

dalam game platform yang sepenuhnya merupakan Traditional Art dari awal pembuatan 

hingga pada akhir. Game Machinarium adalah salah satu game yang menggunakan hasil 

dari penelitian ini. Dalam Journal ini juga dibahas tentang cara penerapan Art Retro dalam 

game dengan menggunakan penggambaran manual. Machinarium adalah game yang 

menggunakan art tersebut, digambar penuh, dengan pensil warna, lalu dirapikan di 

Photoshop hingga bisa dibuat dan dirancang di Flash [7].  

Dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Schewiezer, O’Rourke, dan McClory 

tidak merancang sebuah Artbook, dan seni Eropa klasik hanya sebatas penelitian, dengan 

perbandingan dari sisi Artbook dan Artwork Endigo mengangkat sebuah gaya Eropa klasik 

yang diterapkan dalam Platform Game Genre. Perbedaan lainnya terdapat pada 

implementasi gaya menggambar Art Nouveau pada Artbook, dengan menggunakan 

penggabungan hasil gambar Traditional Art dengan Digital Art.  

 

Devinisi Art Nouveau 

 Art Nouveau adalah sebuah aliran seni atau style, yang menjadi paten untuk metode 

penggambaran illustrasi pertama kali dalam dunia desain secara internasional. Dalam 

penggambaran Art Nouveau menggunakan ekspresi, imajinasi dan kematangan konsep dari 

seniman, dengan menggunakan alam, bunga, buah dan kain sebagai inspirasi untuk 

menggambar, juga menekankan ekspresi dari seorang wanita yang mewakili akan 

keindahaan [8]. 

Art Nouveau dapat dilihat dari garis lengkung yang indah, sinkronisasi dari detail, 

bidang, dan ekspresi objek utama yang sebagian besar adalah wanita [9]. Keindahan 

bentuk sangat ditekankan dalam metode ini, karena keutuhan gambar dapat tercipta dari 

detail-detail kecil yang disusun dari konsep dan imajinasi. Pewarnaan dalam Art Nouveau 

adalah datar, atau gradasi yang tidak terlalu sinifikan, namun hal tersebut tidak begitu 

berlaku saat digunakan dalam perkembangan seni modern [10]. 

Modern Art Nouveau adalah sebuah perkembangan seni Art Nouveau yang diterapkan 

dalam media digital, Modern Art Nouvau tidak mempunyai ketetapan bentuk dan bentuk 

objek art nouveau adalah bebas dimana yang dulunya notabene berupa floral, dan lekukan 

garis yang indah. Modern Art nouveau, dapat diterapkan dalam penggambaran seni 

fotografi, vector art sampai Urban Art [10].  

 

Metode penggambaran Art nouveau menurut dua tokoh seni klasik dan Modern dalam 

media Traditional Art3 (Manual media) dan Digital imaging 

Metode penggambaran Art Nouveau Klasik dan Art Nouveau Modern media memiliki 

beberapa persamaan dalam metodenya. Dalam penggambaran metode klasik dan modern 

yang membedakan adalah langkah, media gambar, hasil gambar dan penerapannya dalam 

digital ataupun traditional art. Metode Alphonse Mucha disusun oleh Ulmer pada tahun 

1902 dan metode Clark Tate disusun oleh Seymore Cohen.  

- Classic Alphonse Mucha [9]: 

- Dekoratif, tetapi jauh lebih sederhana dari arts and Craft 

- Pewarnaan yang flat dengan penekanan garis lengkung yang dinamis. 

- Sudah memiliki prinsip penataan secara geometris. 

- Umumnya banyak gambar asimetris, dengan berbagai tata letak, gambar dan 

tulisan saling mengimbangi 

- Setiap outline menunjukkan keberadaan bentuk. 
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- Umumnya menggunakan floral atau tumbuhan sebagai ornamen. 

- Modern Media Clarke Tate [10]: 

- Sisi dekoratif lebih sederhana dan sebagian tanpa border yang terlalu tebal  

- Pewarnaan flat hanya pada background dan objek dekoratif, sedangkan kontras 

terlihat dalam object utama, garis lengkung yang dinamis dan lebih abstrak.  

- Penataan simetris dengan beberapa sisi yang geometris. 

- Gambar Asimetris dengan tata letak yang lebih mengikuti rule of third, yang 

sering dipakai di media seni modern. 

- Lineless dan Outline dipadukan menjadi satu dalam objek utama dan Ornament.  

- Sudah menggunakan banyak media lain, seperti binatang, bulu, teksur dan objek-

objek pendukung lainnya. 

 

Dua gambar seniman yang menggunakan metode penggambaran Art Nouveau klasik 

dan modern dapat dilihat dan dibandingkan dari Gambar 1, dimana terdapat perbedaan 

antara gambar manual murni dan manual yang sudah dipadukan dengan digital pada 

Gambar 2.  

 

 
Gambar 1 Offspring [8] 

Gambar 2 menunjukkan bahwa metode yang digunakan Mucha sarat akan warna flat 

dan detail yang cukup penuh, penggunaan border yang menunjukkan bentuk masih 

dipertahankan dalam metode klasik Mucha [8]. 

 

 
Gambar 2 Modern Twist art Nouveau by Clarke Tate[10] 
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Gambar Modern Twist art Nouveau by Clarke Tate, adalah hasil karya Tate 

menggunakan media digital dengan software Photoshop, yang seluruhnya mengguakan 

digital Finishing[10].  

 

Perkembangan Metode Art Nouveau 

Walaupun metode penggambaran Art nouveau Klasik masih sering digunakan dalam 

bidang seni. Dalam era komputerisasi seperti sekarang ini, menggambar seni art nouveau 

bisa menjadi lebih mudah dan mempersingkat waktu [10]. 

Clark Tate adalah seorang master illustrator, dengan karyanya yang sangat terkenal 

yaitu lukisan Japan ’97 dan Flamenco. Tate adalah seorang Ilustrator karakter, juga 

sebagai desainer ternama di san Francisco, dan Clarke berhasil membuat Illustrasi sebuah 

perusahaan ternama yaitu Coca-Cola, yang harga ilustrasinya menghabiskan hampir 

setengah aset perusahaan. Semasa studi Tate berhasil mengembangkan metode Art 

Nouveau yang baru yang sepenuhnya diimplementasikan dalam lukisan Flamenco dan 

Japan ‘97 dengan penggabungan antara manual dan digital media [13]. 

Jenis-jenis lukisan Art Nouveau dapat dilihat dari tata letak, garis lengkung, konsep 

yang menitik beratkan pada dinamisme bentuk, warna flat dan kontras saling menyatu, 

perpaduan dari gaya menggambar, dan juga kreasi dari seniman itu sendiri. Meskipun 

meggunakan metode yang sama, namun karakteristik dari setiap senimanlah yang 

membuat karya itu menjadi sebuah Masterpice. Hasil karya beberapa seniman yang 

menggunakan metode Clark Tate, yang sudah diuraikan oleh Augusto  [14]. 
 

 
Gambar 3 elf de Nouveau [11]. 

Elf de Nouveau karya Emilie Dione adalah sebuah gambar yang mengadopsi metode 

Clarke Tate dengan mengangkat kembali gaya Mucha, yang tidak dihilangkan sepenuhnya 

dan masih diterapkan dalam bentuk-bentuk floral [11]. 

Metode klasik Alphonse mucha masih terlihat dari hampir semua gambar Art 

Nouveau. Berikut adalah penjabaran Metode Alphonse mucha menurut Ulmer 

Menentukan bidang [10]. 

- Menentukan Konsep 

- Menggambar sisi bidang 

- Menggambar ilustrasi utama 

- Menggambar detail ilustrasi utama  

- Menggambar ornament dan detail 

- Proses finishing dengan Mewarnai gambar 

http://www.devianart.com/
http://www.devianart.com/
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Sedangkan Metode Clark Tate dalam Modern Art Nouveau yang digunakan adalah 

penyempurnaan dari metode klasik Mucha. Metode ini ditulis dan dirangkum kembali oleh 

Augusto. 

 

- Menentukan bidang 

- Menentukan konsep 

- Menggambar ilustrasi utama dan ornament secara terpisah, dapat dilakukan langsung 

dengan digital drawing ataupun manual drawing. 

- Pengambilan sketsa, untuk ilustrasi utama yang sudah detail atau ornament yang 

digambar dengan freehand. 

- Detailing, dengan object utama, ornament ataupun background 

- Proses finishing dengan Mewarnai gambar dengan media digital. 

- Merapikan gambar, mengatur cahaya, effect dan menyatukan dengan background. 

Dari kedua metode di atas meskipun dasar yang digunkan masih sama, namun dalam 

penelitian ini yang penerapannya dalam game, maka metode Clark Tate lebih cocok untuk 

digunakan [8]. 

 

Definisi dari Platform Games 

Game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna 

melalui sebuah gambar yang diahsilkan oleh piranti video. Game merupakan sebuah 

interaksi yang berkoalisi dimana di dalamnya terdapat user atau yang disebut juga player 

dan NPC (Non playable character) yang saling berinteraksi, antara player satu dengan 

yang lainnya atau dengan NPC dalam lingkungan virtual, untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu [1]. 

Platform games sebuah tema permainan dalam video games, dengan gameplay real 

time, dalam sudut pandang orang ketiga, yang bergerak dari kanan ke kiri atau dari bawah 

keatas, dimana pemain mengontrol karakter sepenuhnya atas tindakan yang akan 

dilakukan pemain dalam game tersebut untuk menyelesaikan level. 

Pada konten umumnya skill yang dipunyai karakter dalam platform game adalah 

lompat. Meskipun beberapa platform game tidak mempunyai kemampuan ini. Karakter 

dalam platform game mempunyai tujuan yang pasti dalam menyelesaikan suatu level, 

contohnya seperti Mario Bros yang berjalan dalam layar dari kiri ke kanan untuk 

menyelesaikan level [1]. Dapat dilihat pada Gambar 4, Game Mario bros yang merupakan 

awal perkembangan platform genre.  

 

 
Gambar 4 Mario Bros 
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Art dalam Platform game 

Seiring dengan peningkatan software dan Hardware dalam dunia console, art dalam 

dunia game bertambah rumit, dari gambar yang hanya dimuat dalam 8 bit hingga 32 bit 

sampai tahun 2011 yang sudah mencapai lebih dari 128 bit. Seni dalam game juga ikut 

berkembang, termasuk dalam platform game menurut Chris Crawford [1]. 

 

Metode Penelitian dan Perancangan Artwork 

Penggambaran Artwork 

Penggambaran artwork game dalam Endigo terbagi menjadi dua media, dengan satu 

metode yaitu  metode Penggambaran Art Nouveau Modern menurut Clarke Tate. Metode 

penggambaran Clark Tate sebagian besar menggunakan digital, dimana hampir 70% 

penggambarannya menggunakan media digital. Langkah sketsa Mucha masih dilakukan 

secara manual. Bahkan ornament yang ada dalam gambar-gambar Clark digambar secara 

manual walaupun pada akhirnya menggunakan teknik Vectoring atau Pixel art untuk 

merapikannya.   

Metode tersebut merupakan gaya penggambaran art Nouveau yang  umum digunakan. 

Ketentuan lain yang dibuat oleh Tate dalam menggambar menggunakan art nouveau  

- Konsep yang betul-betul matang. 

- Bidang-bidang dengan tata letak dengan presisi yang akurat. 

- Detail yang cukup, tidak terlalu penuh, sehingga tetap menampakkan bentuk object 

utama.  

- Garis lengkung yang indah 

- Object utama dengan outline yang minimalis namun tetap dinamis. 

Dalam Art Nouveau modern terdapat beberapa tambahan yang ditulis oleh Luane 

Seymore Cohen dalam bukunya adalah penambahan Rule of Third dengan berbagai titik 

focus pada object utama, warna flat yang dikontraskan dengan perpaduan warna panas 

dingin yang seimbang dan mengurangi ornament diluar object utama.  

Dalam Penelitian ini sebagian besar akan digunakan, metode penggambaran art 

nouveau modern. Karena akan diimplementasikan dalam media digital yaitu Video game 

Art [8].  

 

Metode Clarke Tate 

Media penggambaran dalam metode Clarke Tate adalah media digital sebagai 

dasarnya. Dalam media tersebut ditentukan bidang yang akan digambar dan penempatan 

posisi gambar dalam Rule of Third. 

 

- Bagian pertama dalam membuat sebuah karya dalam Art Nouveau adalah menentukan 

bidang, dimana hal tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam penentuan 

konsep.  

 

- Menentukan konsep, adalah hal yang dilakukan selanjutnya setelah mengetahui 

bidang, atau yang bisa disebut juga media dalam menggambar Art Nouveau.  

 

- Menggambar ilustrasi utama dan oramen dilakukan secara terpisah, ini adalah metode 

dari Clarke, untuk mempersingkat waktu dalam editing nantinya, dimana presisi, 

bidang asimetris, garis lengkung, pewarnaan dan cahaya bisa dilakukan dengan 

mudah dalam media digital. Cara ini bisa dilakukan dengan manual drawing atau 

langsung menggunakan media digital.  
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- Editing adalah penggabungan antara Ilustrasi utama dan objek-objek yang terdapat 

dalam gambar yang akan dibuat tersebut. Jika gambar ilustrasi atau ornament 

dilakukan secara manual, dalam proses editing diperlukan proses scanning, sebelum 

mempersatukan gambar tersebut.  

 

- Detailing adalah proses untuk menghapus, atau menambah detail dari garis-garis atau 

bidang yang terlewat dalam proses manual ataupun Digital drawing.  

 

- Coloring dilakukan sepenuhnya dengan media digital, dimana setelah semua objek 

tersebut dipersatukan dalam sebuah bidang.  

 

- Proses terakhir adalah finishing, yaitu dengan cara menentukan format, mengatur 

resolusi, menambah atau mengurangi efek cahaya dan merapikan gambar agar terlihat 

baik.  

Penjabaran diagram dari metode Tate dapat dilihat pada gambar lima yaitu 

menggunakan sistem diagram linier. Langkah-langkah yang dilakukan bisa diikuti dan 

dalam metode penggambaran ini merupakan sebuah langkah perkembangan Art Nouveau.  

 

 

 
Gambar 5 Linier Method of Clarke Tate Modern Art Nouveau Drawing, , Rewritten by 

Seymour Cohen [10]. 

Menentukan Konsep, Game Endigo  

Menentukan konsep dalam Game Endigo, dimulai dari menentukan cerita, tema, dan 

game play. Cerita dibuat secara orisinil dan mendalam, namun tidak terlalu detail. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan tema untuk Artwork yang diambil dari cerita 

yang sudah dibuat. Kemudian dari tema tersebut ditentukan game play secara Platformer. 

Langkah terakhir dalam konsep adalah menentukan konsep tiap karakter dari game 

Endigo.  

 



9 
 

- Sinopsis Endigo 

Endigo adalah sebuah dunia cermin yang sarat akan sihir. Pada jaman dahulu 

di Inggris, terdapat tiga orang penyihir yang sangat kuat dan ditakuti pada 

jamannya. Penyihir tersebut adalah penyihir yang sering melakukan ilmu 

Bloodmagic yang sangat terlarang di kalangan penyihir Inggris saat itu. Para 

Penyihir sering menyebar terror ke seluruh London dan menyiksa orang-orang 

yang mencoba untuk memburu Penyihir.  

Masyarakat London tidak tinggal diam, Masyarakat London mengumpulkan 

seluruh kekuatan untuk memburu tiga penyihir jahat tersebut. Tiga penyihir jahat 

itu melarikan diri dari kejaran Witchunter pada saat itu, para Penyihir mencari 

tempat bersembunyi yang aman dari kejaran para Witchunter. Ditemukanlah 

sebuah desa yang cukup terpencil namun aman bagi mereka. Para Penyihir 

bersembunyi, dengan menggunakan kekuatan sihir yang dikuasai, para Penyihir 

membuat sebuah dunia dibalik cermin yang sarat akan bayangan kegelapan.  

Tiga penyihir tersebut bersembunyi dan hidup dalam dunia yang dibuat 

sendiri. Dengan kekuatan Bloodmagic  yang dimilikinya, para Penyihir berhasil 

membuat sebuah dunia yang semu dan tidak nyata. Agar dunia tersebut tetap 

bertahan para Penyihir membutuhkan seorang tumbal, yaitu seorang anak gadis. 

Setiap hari Jumat tanggal 13 yang terakhir dalam tahun masehi, seorang anak 

gadis di desa tersebut pasti menghilang dan tidak akan pernah kembali, karena 

diculik oleh tiga penyihir tersebut.  

Tiga ratus tahun setelah kejadian itu, perang dunia satu melanda Inggris. Ada 

seorang prajurit yang mempunyai keluarga di kota London. Prajurit ini cemas 

akan adanya serangan ke kota London, maka dari itu prajurit membawa 

keluarganya pergi ke sebuah desa tempat prajurit ini dibesarkan. Akhirnya istri 

dan anak prajurit tersebut tinggal di desa yang jaraknya jauh dari kota London 

tersebut. Prajurit dan keluarganya tinggal di sebuah rumah pertanian yang kuno, 

dan di rumah tersebut tedapat sebuah cermin aneh yang sangat indah.  

Pada malam harinya tepatnya hari jumat tanggal 13, seorang anak gadis dari 

prajurit tersebut melihat mahluk berkerudung hijau membawa lantera. Anak gadis 

itu mengikuti makhluk itu karena aura aneh yang dikeluarkan makhluk tersebut. 

Anak gadis itu pergi kearah cermin yang indah tersebut. Kakak gadis itu diam-

diam mengikuti adiknya, dan kakak gadis itu tak percaya saat melihat adiknya 

masuk ke dalam cermin antik tersebut. Kemudian Kakak gadis itupun ikut masuk 

ke dalam dunia asing yang dikuasai oleh tiga penyihir.  

Petualangan dimulai dan kisah dari game berawal dari perjalanan kakak untuk 

menyelamatkan adiknya dari dunia sang penyihir jahat.  

 

- Tema Artwork game Endigo 

Tema yang diangkat dalam game Endigo ini adalah, tema European Classic 

Art. Penggambaran sepenuhnya adalah illustrasi 2D, dengan mengangkat konsep 

dari cerita Endigo. Dari cerita tersebut terdapat sebuah kesimpulan yang akan 

menyusun konsep dari Art yang akan dibuat dari tema tersebut yaitu, Penyihir, 

Gothic, kaca, Fantasi, dunia sihir, kegelapan, cermin, karakter penyihir yang 

suram, warna-warna kontras, jendela mozaik, garis lengkung floral, ornament-

ornamen klasik, dan dunia yang dipenuhi oleh fantasi eropa klasik 
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- Platform genre Game play 

Platform genre adalah tema game klasik yang mengajak pemain berjalan dari 

kiri ke kanan, atau sebaliknya. Genre Platform disebut juga Side Scrolling, 

pemain menjalankan game dari kiri ke kanan, dan grafis 2D. Ketentuan Platform 

game dalam merancang Artwork dapat menjadi sebuah konsep yang dapat 

dikembangkan dalam pembuatan level Art. Pembuatan Mock-up screenshoot juga 

dapat dirancang dengan baik, dengan adanya ketentuan tema game yaitu Platform. 

 

- Konsep karakter  

Dalam konsep karakter akan dibahas dan diuraikan tujuh karakter utama 

endigo dimana diantaranya terdapat tiga karakter protagonis, satu karakter netral 

dan tiga karakter antagonis. Setiap karakter mempunyai watak yang berbeda dan 

unik dimana masing-masing karakter mempunyai warna tersendiri. Penjabaran 

konsep karakter adalah sebagai berikut.  

 

- Josh Fawkes 

Josh adalah seorang anak dari prajurit kerajaan Inggris. Josh adalah anak 

yang pemberani yang polos, dan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat 

tinggi. Kepribadiannya baik, dan suka akan hal-hal yang menceritakan tentang 

kepahlawanan.  

Josh berusia 13 tahun, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Berambut 

pirang dan berbadan kurus, bermata biru dan tatapannya polos. Penampilannya 

sederhana, namun saat diberikan jubah, sarung tangan dan sepatu penyihir 

Josh menjadi lebih berwibawa. Baju penyihir dan ornamennya berwarna biru 

dimana warna tersebut melambangkan akan kecerdasan, dan kecerdasan sarat 

akan sihir, karena pada umumnya dalam game penyihir menggunakan status 

yang disebut INT (intelegent) sebagai bukti akan wawasan yang luas.  

 

- Anna Fawkes 

Anna adalah adik Josh, yang berhati baik dan bersifat polos. Anna adalah 

seorang anak yang sangat mencintai kedua orang tuanya. Kecemasannya akan 

perang, membuat dirinya takut kehilangan orang yang dicintainya. Anna 

sangat tertarik pada Latern Dopkin yang tiba-tiba datang ke kamarnya dengan 

membawa lantera. Padahal sebenarnya Anna tak tahu jika Dopkin adalah 

suruhan penyihir dari dunia Endigo.  

Anna berusia 12 tahun, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Berambut 

panjang dan pirang, bermata biru dan tatapannya polos. Penampilannya 

sederhana dan Anna adalah anak yang agak pemalu.  

 

- Filia The Fairy 

Filia adalah seorang peri yang mencuri pusaka milik Lucy, pusaka itu 

adalah sebuah baju penyihir yang mempunyai kekuatan yang besar. Saat Josh 

datang ke dalam dunia Endigo, Filia memberikan pusaka itu kepada Josh agar 

dapat menghancurkan dunia Endigo, dan membunuh para penyihir jahat 

tersebut.  

Filia bertubuh kecil dan kurus, sayapnya berwarna-warni dan tubuhnya 

seperti manusia. Ia berpakaian mini berwarna hijau dan sering bersembunyi 

dibalik rumput dan daun-daun.  
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- Latern Dopkin 

Latern Dopkin adalah sebuah bentuk misterius yang hidup di dalam dunia 

Endigo. Ia berwujud seperti seorang anak kecil, membawa lantera dan 

bertopeng putih. Kerudung hijau dan baju biru bermantel orange, adalah 

pemberian Lucy. Tugas Dopkin hanyalah mencari anak di desa atau di tempat-

tempat tertentu untuk di bawa kepada Lucy.  

 

- Rosemary Sarabree 

Rosemary adalah seorang penyihir yang menguasai sihir Geomencer (Ilmu 

bumi dan tumbuhan). Kekuatan sihirnya terbilang sakti untuk seorang penyihir 

pada zamannya. Rosemary mengikuti Lucy karena di dunia yang semakin 

rusak ini, Rosemary tak tega melihat tumbuhan yang selalu disiksa. Rosemary 

ingin membuat dunia Endigo menjadi sebuah taman yang sangat indah.  

Rosemary sangat mencintai tumbuhan, bajunya yang berwarna hijau 

panjang melambangkan tentang dedaunan yang rimbun. Rambut merah dan 

kulit putih, dengan tatapan yang tajam. Tubuh Rosemary terbilang tinggi 

untuk ukuran wanita.  

 

- Annabel Shirleytomb 

Seorang penyihir kutukan yang sangat terkenal, tampanya licik, 

senyumnya penuh kebencian, itulah sifat pertama yang digambarkan oleh 

Annabel. Penyihir ini sangatlah ahli dalam bidang kutukan dan ilmu nujum. 

Annabel sangat pendiam dan tindakannya yang berbicara akan 

kepribadiannya.  

Annabel membenci orang-orang di sekitarnya, sewaktu Annabel masih 

hidup di dunia nyata. Itu karena masa lalunya yang suram dimana ia hidup di 

daerah kumuh di kota London. Annabel mempelajari ilmu sihir dan nujum dari 

seorang penyihir yang diasingkan oleh masyarakat. Namun karena terobsesi 

dengan ilmu tersebut, Annabel membunuh gurunya sendiri dan selalu 

mempraktekkan ilmu sihirnya pada orang-orang yang Annabel tidak sukai.  

Annabel berambut pirang, bermantel bulu gagak pada pundaknya, kulitnya 

pucat, dan tatapannya kejam. Annabel mempunyai seekor gagak 

kesayangannya yang bernama Grimcrow. Baju ungu yang dipakainya 

melambangkan keangkuhan dan keagungan. Satu-satunya penyihir yang bisa 

mengalahkan dirinya hanyalah Lucy. Karena hal tersebut Annabel tunduk dan 

mematuhi segala perintah Lucy.  

 

- Lucy Allenward 

Lucy Allenward pemimpin dari three sister of Witch, mempunyai sebuah 

kemampuan yang Lucy bawa dari lahir yaitu telekinensis. Lucy adalah anak 

seorang yang kaya raya, namun karena kekuatan anehnya itu keluarganya 

membuangnya. Lucy selalu membawa cermin kesayangannya kemana-mana. 

Ia sangat terobsesi akan dunia dibalik cermin tersebut. Karena hal tersebut 

Lucy datang kepada seorang penyihir dan mempelajari sihir, Lucy cepat 

belajar dan menjadi sangat mahir di bidang tersebut.  

Obsesi Lucy akan cermin mendorong dirinya untuk membuat sebuah dunia 

yang ia idam-idamkan. Dunia dalam cermin yang Lucy sebut sebagai Endigo 

(kamuflase dari kamus Hungarian). Saat Lucy sudah menguasai banyak ilmu 

sihir, Lucy membunuh keluarganya yang sudah membuangnya, mengambil 

seluruh harta kekayaannya, kemudian membuat sebuah eksperimen tentang 
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Endigo dan eksperimen itu berhasil. Tujuan akhir dari pembuatan cermin 

tersebut adalah membuat seluruh cermin yang ada di dunia terhubung satu 

sama lain.  

Lucy menggunakan baju berwarna putih dengan ornament berwarna 

merah. Hiasan perak diatas kepalanya adalah mahkota yang terbuat dari perak 

yang menandakan keagungannya. Wajahnya cantik namun pandangannya 

suram, rambut hitam panjang dan dengan gaunputih yang menawan. Lucy 

selalu membawa cermin besar yang diangkat dengan energy telekinensis yang 

Lucy miliki.    

 

 

 

Gambar 6 karakter game Endigo (dari kiri ke kanan) Josh, Anna, Filia, 

Latern, Rosemary, Shirleytomb, dan Lucy 

 

- Mockup Screenshoot Game Platform Endigo  

Mockup Screenshoot adalah sebuah Prototipe Screenshoot yang digunakan 

sebagai landasan desain dalam sebuah game. Mockup Screenshoot dalam game 

Endigo dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Nature, Curse dan Glass. Tema nature 

adalah tema yang berkaitan dengan alam, tema Curse adalah tema yang berkaitan 

dengan kegelapan dan tema Glass adalah tema yang berkaitan dengan kaca mozaik. 

Semua tema dan environtment dibuat dengan konsep art nouveau. Penggambaran 

artwork di gambar secara side scrolling atau side-to-side karena mengambil konsep 

dari game Platform. Game Endigo, diprioritaskan untuk game Mobile karena, game 

ini dibuat ringan dan saat peninjauan untuk review perusahaan yang di tuju adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang mobile gaming. 

Lima belas karakter musuh adalah monster, yang ada beragam jenis dalam setiap 

environtment. Masing masing environtment mempunyai monster sendiri, masing-
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masing mempunyai lima jenis. Seperti halnya tema nature, yang mempunyai monster 

berhubungan dengan nature, tema kegelapan yang mempunyai monster berhubungan 

dengan kegelapan dan tema kaca adalah monster yang berhubungan dengan 

kehampaan.  

Lima item atau barang pendukung dalam game juga akan ditulis bedasarkan 

kegunaannya. Lima barang tersebut adalah Live potion, yang bisa ditemukan dalam 

game. Magic potion yang berisi cairan magic untuk menambah regen Manna. Dua 

Liontin skill yang berkemampuan khusus dan bisa digunakan untuk menambah skill 

khusus. Terakhir adalah point, yang digunakan untuk upgrade skill.      
 

- Mockup Screenshoot 

Mockup screenshoot dibagi menjadi tiga tema yaitu tema Nature, Curse dan 

Glass. Tema tersebut dibagi menjadi tiap level dimana para witch menguasai satu 

tema sebagai dunia mereka dan saling terhubung dalam link dunia Endigo. Salah 

satu contoh mockup screenshoot dapat dilihat pada gambar 7 dengan implementasi 

pada I pad. 

 

Gambar 7 Mockup tema Nature pada I pad 

 

Hasil dan Pembahasan 
Pengujian dan hasil Evaluasi Gameloft 

   Tahap pengujian yang dilakukan dalam pengujian game Artwork dan Artbook 

dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa orang yang ahli dalam pembuatan game. 

Wawancara dilakukan dalam tiga tahap yaitu kelayakan game artwork untuk platform game, 

sinkronisasi game artwork dan Artbook. Wawancara dilakukan dengan tiga orang yaitu Game 

Lead Artist, Game Designer, dan Studio Lead Game Designer.  Hasilnya berupa sebuah 

penilaian yang ditulis dalam tabel 1 dan evaluasi kedua setelah ralat ditulis dalam tabel 2.  
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Tabel 1 First Evaluation 

 

 

Setelah proses Evaluasi pertama selesai, maka terdapat banyak kesalahan dalam 

pengaturan layot artbook dan art yang tidak pada tempatnya. Konsep menjadi hal yang paling 

krusial dalam penilaian, terlalu banyaknya style modern yang diterapkan membuat artwork 

tidak menjadi sebuah Artbook yang layak. Minimnya keterangan dan tidak adanya satu style 

utama dalam pembentukan artbook membuat nilai tidak sempurna.  

Disisi lain penerapan Art nouveau modern terdapat tema yang tidak ditentukan 

sebelumnya yaitu Mistic Nouveau dan Posterico Nouveau. Mistic Nouveau adalah sebuah 

gaya Art nouveau yang mendominasi warna gelap, dan posterico Nouveau adalah sebuah 

gaya penggambaran Art nouveau di atas efek kertas klasik dengan Monochrome color 

ornament. Tabel evaluasi kedua dapat dilihat pada tabel 1 dengan menilai dari softcopy 

artbook.   
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Tabel 2 Second Evaluation 

 

 

Dari hasil penilaian yang telah dilakukan maka dapat dilihat dari grafik peningkatan 

nilai rata-rata dari setiap tinjauan topik. Nilai rata-rata <5 (Lebih kecil dari lima) 

menyatakan bahwa, penelitian pertama tidaklah berhasil, setelah melalui tahap evaluasi 

lanjut, nilai menjadi naik atau >5 (lebih besar dari lima). Hasil total dari seluruh 

perbandingan dari evaluasi pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel 3 dalam hasil 

perbandingan terdapat nilai rata-rata pada evaluasi pertama dan kedua.  

 

 

 

- Chart A : Game Artwork 

Chart A, ditinjau dari kesesuaian game Artwork yang dinilai dari kerapian, 

kesesuaian dengan konsep, tema dan pemilihan ornament yang disesuaikan dengan style 

Art Nouveau.  

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 4.7 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 7.7 

 

Nilai rata-rata pada evaluasi pertama gagal karena hasil kurang dari lima. Dimana 

konsep dan pengaturan tata letak gambar belum sempurna dan masih terkesan modern, 

keluar dari konsep dan menghilangkan nuansa mistik.  

Nilai rata-rata pada Evaluasi kedua berhasil karena hasil yang lebih dari lima. 

Konsep dan pengaturan tata letak gambar sudah menggambarkan Rule of third dan 

aksentuasi yang baik.  
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- Chart B : Artwork able to platform game 

Chart B, ditinjau dari kesesuaian game Artwork pada genre platform yang dinilai 

dari konsep, dan struktur gameplay beserta user interface. Dalam penilaian pada Chart 

B, Mockup screenshoot memegang peranan penting untuk system peniliaan.  

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 3.7 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 8.0 

Nilai rata-rata pada evaluasi pertama gagal karena hasil jauh dari lima. Dimana 

konsep dan pengaturan user interface masih Obvious. Environtment dan karakter terlalu 

menyatu sehingga membingunkan player.  

Nilai rata-rata pada Evaluasi kedua berhasil, karena hasil diatas angka lima. 

Konsep sudah masuk sepenuhnya, adanya Ink effect pada Environtment membuat game 

endigo mempunyai sebuah ciri khas yang berbeda dari platform game lainya.  

 

- Chart C : Art Nouveau Design 

Chart C, ditinjau dari Teori art nouveau yang digunakan, dari ornament, 

penyesuaian dengan konsep dan style beserta digital Method yang digambarkan dengan 

baik. Desain ornament, dan konsep art menjadi peranan yang penting dalam penilaian 

Art Nouveau Design. 

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 3.7 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 7.7 

Nilai rata-rata pada evaluasi pertama gagal karena hasil jauh dari lima. Desain 

ornament, dan konsep art tidak kuat, tidak ada tema khusus untuk art, dan kurannya 

keterangan untuk memperkuat konsep.  

Nilai rata-rata pada evaluasi kedua berhasil karena hasil akhir sudah mencapai 

lebih dari lima. Desain ornament dibuat lebih banyak, lebih varian dan konsep art 

diperkuat dengan keterangan-keterangan manual writing Typhography. 

 

- Chart D : The Synchronization Style of Art Nouveau with Clarke methods 

Chart D, ditinjau dari Metode yang digunakan, yaitu modern methods art noveau 

by Clarke Tate. Clarke Tate methods dilihat dari, kesesuaian penggabaran game artwork 

dengan metode Tate, langkah penggambaran digital, dan penggabungan Traditional art 

dengan digital Art.  

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 5.0 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 7.0 

Nilai rata-rata pada evaluasi pertama hampir berhasil. karena hasil masih lima. 

Cara penggabungan Traditional art dengan digital art terkesan kasar dan tidak rapi.   

Nilai rata-rata pada evaluasi kedua berhasil karena hasil akhir sudah mencapai 

lebih dari lima. Penggabungan Traditional art dengan digital art dapat dilalui dengan 

pelatihan khusus selama satu setengah jam dari ahlinya yang menolak untuk disebutkan 

namanya. Goresan pena, dan proses inking memegang peranan penting, namun tidak 

bisa mencapai hasil yang maksimal karena dalam proses manual harus melalui latihan 

menggambar yang teratur dan jangka waktu yang lama.  

 

- Chart E : Character concept 

Chart E ditinjau dari kesesuaian karakter dengan konsep game Endigo. Nilai awal 

dan akhir tidak mengalami perubahan, karakter sudah terkonsep dengan baik dan sudah 

menggambarkan tentang dunia game Endigo.  

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 9.0 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 9.0 
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- Chart F : Artbook Style 

Chart F ditinjau dari Style artbook yang dipakai, dan pakem style yang digunakan. 

Style hanya boleh menggunakan dua gaya penggambaran dengan satu metode dan 

penyesuaian style dengan konsep.  

- Nilai rata-rata Evaluasi pertama  : 3.3 

- Nilai rata-rata Evaluasi kedua  : 9.0 

Nilai rata-rata pada evaluasi pertama gagal karena hasil jauh dari lima. Artbook 

tidak terkonsep dengan baik, style art nouveau masih tercampur aduk dan kacau, 

looping dari halaman satu menuju ke halaman lainnya terkesan terlalu kontras. Style art 

tidak direncanakan dengan baik dan multidimensional classic noveau sangat kacau 

dalam pengunaannya.  

Nilai rata-rata pada evaluasi kedua berhasil karena hasil akhir sudah mencapai 

lebih dari lima. Desain artbook sudah ditentukan dengan dua konsep utama yaitu Mistic 

Nouveau dan Posterico Nouveau. Mistic nouveau yang menggunakan pewarnaan gelap 

dan kontras, sedangkan posterico nouveau menggunakan classic paper effect untuk 

menunjukkan bahwa tema eropa klasik masih memegang peranan yang cukup kuat 

dalam game Endigo. 

Tabel 3 total Average Score 

Chart Average score 

Evaluation 1 

Average score 

Evaluation 2 

A 4.7 7.7 

B 3.7 8.0 

C 3.7 7.7 

D 5.0 7.0 

E 9.0 9.0 

F 3.3 9.0 

Average 

total score : 

 

4.9 

  

8.1 

 

Keterangan Grafik menurut Evaluasi pertama dan kedua dengan nilai 

rata-rata : 

- Chart A  : Game Artwork  

- Chart B   : Artwork Able to platform game 

- Chart C   : Art Nouveau Design 

- Chart D : The Synchronization Style of Art Nouveau with 

Clarke methods 

- Chart E   :  Character Concept 

- Chart F    : Artbook Style 

- Chart G   : Total Average Score 

 

Keterangan Warna :  

- merah Tua : Evaluasi pertama 

- Merah Muda : Evaluasi kedua 
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Gambar 8 Character Concept dan Artbook Style 

Setelah melihat grafik Chart A hingga F maka dapat ditarik kesimpulan yang 

berupa total nilai rata-rata penelitian, yaitu pada Chart G. Chart G merupakan Chart 

penilaian total dari penelitian hasil dari evaluasi pertama dan kedua dapat dilihat 

perbedaannya dari grafik G. pada evaluasi pertama nilai kurang dari lima dan tidak 

dapat dikatakan berhasil, pada grafik kedua nilai lebih dari lima dan penelitian 

dikatakan berhasil.  

 

Gambar 9 Total Average Score 

Pada gambar 9 adalah nilai rata-rata dari keseluruhan Chart A sampai F. Gambar 

grafik menyatakan bahwa penelitian sudah berhasil, dimana nilai rata-rata adalah lebih 

dari lima dan dapat dibandingkan dari gambar bar pertama (Merah tua) yang lebih 

rendah dari gambar bar kedua (merah muda). 

Gambar 9 menjelaskan bahwa evaluasi pertama yang tidak terkonsep pada gambar 

sebelah kiri dan evaluasi kedua dengan konsep style yang sudah ditentukan dalam 

pembuatan artbook. Karakter tidak berubah, namun Style Posterico Nouveau sudah 

terlihat jelas dan baik. Perubahan style dapat dilihat pada gambar 10, dari konsep yang 

tercampur aduk, dengan satu konsep yang sudah ditentukan dengan sangat matang. 

Gambar 11 menunjukkan hasil printout Artbook yang didesain dan sudah di jilid.  
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Gambar 10 gambar character page dan ornament page, sebelum dan sesudah evaluasi 

pertama.  

 

 

Gambar 11 gambar artbook printout  

 

Kesimpulan dan Saran 

 
Kesimpulan 

Tema Art Nouveau sendiri sudah banyak dan berkembang sangat luas, bahkan dalam 

metode Clarke Tate yang ditulis oleh Cohen, terdapat banyak sekali style yang bisa 

diciptakan. Dalam kasus Endigo, Art yang berhasil diterapkan adalah Posterico Nouveau dan 

Mistic Nouveau. Walaupun masih banyak kesalahan sebelum Evaluasi, tetapi dengan 

pengarahan yang baik konsep dapat diperbaiki.  

 

 

Saran 

Rangkuman kesimpulan yang sudah ditulis dari evaluasi dan wawancara Artbook, 

terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan untuk penelitian selanjutnya atau sebagai 

Referensi tentang penelitian seni eropa klasik dalam penerapan media modern.  Beberapa 

saran untuk pengembangan penelitian selajutnya 

- Style art Nouveau sangat banyak, metode Art nouveau terdapat lebih dari 15 

jenis. Sangat memungkinkan untuk menerapkan jenis-jenis metode 

penggambaran Art nouveau 
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- Art Nouveau adalah art yang rumit, genre platform merupakan sebuah genre 

yang cukup sederhana. Gaya penggambaran Art Nouveau juga dapat 

diterapkan dalam genre Puzzle, Thriler dan genre game yang dapat 

mengangkat tema eropa klasik termasuk RPG.  

- Art Nouveau dapat diterapkan kedalam media 3D walaupun rumit tetapi 

hasilnya bisa jadi baik jika terkonsep dan teknik menggambar baik.  
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