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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1. LANDASAN TEORI 

1.1 Game Terdahulu 

Game yang akan dirancang ini merupakan pengembangan game yang telah 

ada sebelumnya, yaitu MyRoom Physics Puzzle milik pengembang game Lucino 

Pino yang dapat diunduh di situs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucianopino.myroomdemo. 

Game tersebut menceritakan tentang sebuah ruangan yang didalamnya terdapat 

beberapa object benda seperti bola sepak, bola bowling, balon, pipa, dan mobil 

remote control. Terdapat soal mengenai bagaimana pemain menyusun object 

benda tersebut agar bola dapat berjalan melewati benda-benda yang ada dan bisa 

tepat masuk kedalam kotak. Terdapat tiga bintang yang dapat dikumpulkan di 

setiap stage untuk menentukan score ketika pemain menyelesaikan stage. Game 

ini berhasil mendapatkan 10 ribu pengunduh dengan rating 3.4 di Google Play 

Store. Namun pada permainan milik Lucino Pino tersebu tterdapat beberapa 

kekurangan yaitu tidak adanya cerita pada game. 

Pada game MyRoom Physics Puzzle, pemain hanya dihadapkan dengan 

beberapa persoalan untuk menyelesaikan tiap stage tanpa adanya Gamestory. Hal 

ini membuat pemain merasa kurang tertarik untuk terus memainkan game ini 

sampai selesai sehingga pemain akan lebih cepat merasa bosan. Dengan adanya 

permasalahan ini, maka diperlukan adanya cerita yang membuat pemain merasa 

selalu tertarik untuk menyelesaikan seluruh level game yang tersedia. 

Selain kekurangan pada gameplay, pada game MyRoom Physics Puzzle 

juga tidak terdapat menu setting untuk mengaktifkan dan menonaktifkan musik, 

sehingga pemain tidak dapat mematikan musik background (bgm). Dengan 

memperhatikan permasalahan ini, penelitiakan menambahkan tombol setting 

untuk mengatur music pada game yang akan dirancang. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucianopino.myroomdemo
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1.2 Game Physical Puzzle 

Game Physical Puzzle adalah sebuah genre game puzzle dimana pemain 

harus menggunakan hukum fisika permainan untuk menyelesaikan setiap teka-

teki. Permainan bergenre physical puzzle ini menggunakan hukum fisika realistis 

untuk membuat game lebih menantang [1]. Genre ini sangat populer di game 

online flash dan game mobile. Para pendidik menggunakan game ini untuk 

mengajarkan prinsip-prinsip fisika.[9]. Game Physical Puzzle ini juga terbukti 

mampu meningkatkan kemampuan mental dalam mengambil keputusan sehari-

hari [4]. 

 

1.3 Game Design 

Game Design adalah penciptaan sebuah konten atau aturan dalam sebuah 

permainan. fase ini tidak melibatkan pemrograman,seni,animasi atau pemasaran, 

atau salah satu tugas lain yang diperlukan dalam pembuatan sebuah game. semua 

tugas ini dapat secara kolektif disebut pengembangan game dan desain game 

merupakan salah satu bagian dari pembuatan sebuah game [10]. 

Berikut adalah beberapa definisi game design dari beberapa ahli :  

a. Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adams (2003,p.4), Game Design adalah 

suatu proses dari :  

1. Mengimajinasikan suatu ide game.  

2. Mendefinisikan bagaimana suatu game bekerja.  

3. Mendeskripsikan elemen – elemen yang membangun game tersebut 

(dari segi konsep, fungsi, artistik dan segi – segi lainnya).  

4. Mengantarkan informasi tentang ide game tersebut kepada tim yang 

akan membangun game.  

b. Menurut Jesse Schell (2008), game desain adalah aksi yang menentukan 

bagaimana seharusnya sebuah game.  

c. Menurut Eko Nugroho (2013), game design adalah sebuah proses di mana kita 

benar-benar belajar untuk mewujudkan mimpi, merealisasikan berbagai 

imajinasi, dan menghadirkan segala ide/pemikiran kita dalam bentuk yang 

kemudian dapat dirasakan oleh banyak orang. 
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1.4 Game Design Document 

1.4.1 Pengertian Game Design Document 

Berikut adalah beberapa definisi game desain dokumen dari beberapa ahli :  

1. Menurut Adams, Ernest (2010, p54), game desain dokumen adalah 

kumpulan dokumen-dokumen yang digunakan game designer untuk 

menginformasikan mengenai game yang didesain, proses ini mengubah ide 

yang tadinya abstrak menjadi rencana tertulis.  

2. Menurut Gates, Bob (2004), pembuatan game akan dimulai dari 

pembuatan game desain dokumen . game desain dokumen digunakan untuk 

menjadi landasan pengembangan game tersebut, dan untuk menarik minat 

pembaca serta menginformasikan gambaran keseluruhan game yang akan 

dibuat kepada tim pengembang.  

3. Menurut Oxland, Kevin (2004), Game design document adalah 

dokumen yang menjadi acuan dalam pengembangan game. Dokumen ini 

mendeskripsikan konsep game dan gambaran umum gameplay secara detail. 

Dokumen ini dalah dokumen hidup dan selalu mengalami perubahan 

sepanjang pengembangan game. 

1.4.2 Jenis-jenis Game Design Document 

Terdapat berbagai macam game design document, masing-masing memiliki 

ciri khas dan fungsi yang berbeda [7].  

1. High Concept Document 

High concept document berfungsi untuk menginformasikan kepada 

produser atau publisher tentang game yang akan dibuat. Dokumen ini 

berisikan tentang ide-ide kunci dari game yang panjangnya tidak melebihi 2-

4 halaman.  

2. Game Treatment Document 

Game treatment document berfungsi untuk mempresentasikan game dalam 

bentuk outline kepada pihak yang ingin tahu tentang game yang ingin kita 

buat. Game treatment document disusun sedemikian rupa supaya dapat 

memuaskan rasa ingin tahu dan merangsang rasa antusias kepada game yang 

dibuat. Game treatment document juga memiliki tujuan untuk dapat 
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membuat desain lebih mendalam, dapat membuat prototype yang nantinya 

akan diteruskan menjadi game utuh. Dokumen ini masih berbentuk simple, 

bisa berbentuk brosur yang memuat semua ide dasar dari game yang akan 

dibuat.   

3. Character Design Document

Character design document secara spesifik digunakan untuk merekam

desain dari karakter yang muncul dalam game yang akan dibuat, seringkali 

berbentuk avatar. Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk 

menggambarkan penampakan dari karakter, dan move-set dari karakter itu 

sendiri, yaitu kumpulan animasi yang mendokumentasikan gerakan- gerakan 

karakter, baik yang sengaja karakter tersebut lakukan (berjalan, berlari, dan 

melompat), ataupun gerakan tidak sengaja karakter tersebut lakukan (terkena 

pukulan, jatuh, dan animasi lainnya). Dokumen ini berisikan concept art dari 

karakter dengan berbagai macam pose dan juga ekspresi muka.  

4. WorldDesignDocument

World design document adalah dasar pembuatan semua seni grafis dan

audio yang menggambarkan game world dari game yang akan dibuat. 

Dokumen ini berisikan tentang informasi latar tentang macam macam benda 

yang ada di dunia tersebut. World design document juga 

mendokumentasikan suasana, gaya estetika, dan sifat emosi dari dunia 

tersebut.  

5. Flowboard

Flowboard adalah persilangan dari flowchart dan storyboard, dimana

storyboard adalah dokumen linier yang digunakan untuk merencanakan 

serangkaian gambar sesuai jalan cerita, dan flowchart digunakan 

programmer untuk mendokumentasikan algoritma. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa flowboard mengkombinasikan dua ide tersebut untuk 

mendokumentasikan struktur dari game.  

6. Story and Level Progression Document

Dokumen ini merekam cerita skala besar dari game yang akan dibuat, dan

bagaimana kemajuan dari setiap satu level ke level selanjutnya. Dokumen 

ini berisi tentang garis besar pengalaman player dalam memainkan game 
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yang akan dibuat.  

7. GameScript 

Game script mendokumentasikan rules dan core-mechanics dari game. 

Game script dapat membuat kita tahu bagaimana memainkan game, dan 

menspesifikasikan peraturan permainan secara mendetail.  

Perlu diperhatikan bahwa dalam mendesain game, desainer tidak diwajibkan 

menggunakan semua bentuk dokumen yang telah dituliskan diatas, desainer 

bisa menggunakan salah satu dari jenis yang telah disebutkan diatas atau 

menggabungkan berbagai macam jenis bentuk dokumentasi untuk 

menyesuaikan dengan desain game yang akan dibuat. 

 

1.4.3 Komponen Dalam Game Design Document 

Berikut ini komponen – komponen utama dalam penyusunan Game Design 

Document [11]. 

1. Game Overview, berisi informasi singkat tentang game concept 

Feature Set, Genre, Gameplay dan Target Audience.  

2. Level Design, mendesain setiap levelnya, termasuk fitur, tingkat 

kesulitan, dan tema dari setiap level.  

3. World Design, merancang dunia dalam game, setting kejadian, dan 

tema keseluruhan dari game dibahas di dalamnya.  

4. User Interface Design, merancang Screen Flow, Screen Description 

dan mendesain interaksi user.  

5. Content Design, merancang karakter, dan lain-lain.  

6. System Design, merancang peraturan dalam permainan.  

7. Game Evaluation, yaitu mengevaluasi desain game melalui sebuah 

kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan mengacu pada jurnal 

yang membahas mengenai evaluasi game design [5]. 

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui penilaian pengguna 

dilakukan dengan menggunakan rumus berikut : 
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Keterangan : B = Jawaban  

Rumus 2.1 Rumus perhitungan kuesioner. 

 

Pada laporan tugas akhir ini, komponen-komponen game design document 

akan dibahas pada Bab III dan menggunakan acuan Game Design Document dari 

game Bali Stamp karya Chris Aditya, Bali Game Developer. 

 

1.5 Game Engine 

Game engine adalah perangkat lunak yang membantu dalam pembuatan dan 

pengembangan permainan. Fungsi utama game engine adalah membuat proses 

pembuatan dan pengembangan permainan lebih ekonomis, karena cukup dengan 

satu game engine mampu membuat banyak permainan dengan jenis yang berbeda-

beda[13]. Salah satu game engine yang populer digunakan adalah Unity. 

 

1.5.1 Unity 

Unity adalah game engineberbasis cross-platform yang dikembangkan 

oleh David Helgason, Joachim Ante dan Nicholas Francis pada tahun 2004 di 

Copenhagen, Denmark. Unity dikembangkan dari sistem operasi OS X 

menggunakan bahasa pemrograman C++.Tahun 2008 adalah awal mula kejayaan 

Unity, ketika Apple meluncurkan iPhone App Store, Unity adalah satu-satunya 

game engine yang memberikan dukungan kepada iPhone.Setelah itudiikuti dengan 

Cartoon Network yang menggunakan engine Unity untuk membuat permainan 

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) bernama FusionFall 

untuk anak-anak [12]. 

Kemudian pada tahun 2009 Electronic Arts juga menggunakan Unity 

untuk membuat permainan Tiger Woods PGA Tour Online, bahkan Microsoft dan 

Ubisoft menyusul Cartoon Network dan Electronic Arts menggunakan Unity 

sebagai game engine untuk permainan mereka. Saat ini, Unity mendukung 

pengembangan permainan untuk perangkat iOS, Android, Windows, Mac, Linux, 
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Web browsers, PS3, Xbox 360, dan Wii U. Unity mendukung banyak bahasa 

pemrograman antara lain C#, Javascript, dan Boo[14].  

Unity mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

• GUI (Graphical User Interface) class dari Unity sangat cepat untuk digunakan, 

karena satu baris kode sudah dapat digunakan untuk memunculkan gambar. 

• Kerapatan pixel dari gambar yang dihasilkan Unity sempurna. 

• Pengguna dapat membagi tugas dalam pengerjaan sesuai bagian masing-masing, 

dan nanti hasil dari masing-masing pekerjaan dapat digabung menjadi satu 

kesatuan. 

• Akses mudah ke physics enginemilik Unity. 

• Unity mampu menyebarkan permainan yang telah dibuat oleh pengguna ke 

berbagai perangkat seperti Windows, Mac, dan Android. 

• Permainan secara otomatis dapat dijalankan pada berbagai resolusi layar yang 

tersedia. 

Selain itu, Unity juga mempunyai beberapa kekurangan antara lain: 

• Penggunaan physics enginetidak mudah, sehingga pengguna harus mempelajari 

dulu. 

• Butuh baris kode tambahan agar permainan dapat dijalankan di berbagai resolusi 

layar. 

• Sprite manager pada Unity lamban saat digunakan karena banyaknya baris kode 

dan pengaturan. 

 

1.6 Bahasa Pemrograman C# Unity Engine. 

C# adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan berorientasi 

komponen yang diciptakan oleh Microsoft dengan Anders Hejlsberg sebagai 

kepala pengembang. Sebelum bernama C#, Microsoft memberi nama bahasa 

pemrograman ini Cool, namun pada saat .NET dipublikasikan pada tahun 2000, 

Cool berubah nama menjadi C#. C# dan .NET saling berhubungan satu sama lain 

karenabahasa pemrograman C# menggunakan kerangka kerja .NET, dan sebagian 

besar kerangka kerja .NET ditulis menggunakan bahasa pemrograman C# [14]. 


