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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

1. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa dan Perancangan 

3.1.1 Pengenalan 

 Game Rolling Kingdom adalah game bergenre physical puzzle 

dengan tema abad pertengahan. Pada game ini pemain akan berperan 

sebagai ksatria yang mempunyai misi menyelamatkan kerajaan. Pemain 

memainkan game ini dengan menyusun objek benda untuk digunakan 

karakter ksatria dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Permainan ini 

dimainkan secara offline pada perangkat smartphone. 

Banyak game physical puzzle yang beredar, genre puzzle sudah ada 

sejak dahulu namun, banyak sekali pengembangan game puzzle ini. Berikut 

adalah contohnya. 

 

 
 

Gambar 3.1 Game MyRoom Puzzle. 

 

MyRoom Physical Puzzle game adalah game pembanding untuk 

Rolling Kingdom, dengan cara permainan yang sama yaitu menyusun benda 

dan menyelesaikan permainan dengan memastikan benda object utama dapat 

menggelinding sampai berada di titik yang ditentukan.  
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3.1.2 Style And Tone 

Rolling Kingdom menggunakan style gambar kartun dan style yang 

minimalis dengan sedikit shading, seperti game Angry Bird, Tiny Thief dan 

game physical puzzle pada umumnya. Semua warna dan GUI mengikuti style 

game-game pendahulu yang lebih populer agar pemain tetap merasa nyaman 

ketika memainkannya. 

 

Gambar 3.2 Game World 

 

3.1.3 Karakter 

Terdapat 4 karakter pada permainan ini, Arthur, Albert, Guardian, dan 

Dark Emperor. Penjelasannya lebih lengkapnya antara lain: 

A. Arthur 

Arthur adalah seorang pangeran kerajaan Rolling Kingdom, dimana ia 

adalah seorang putra tunggal raja Albert. Rambut coklat, mata biru, 

berkumis, berkulit coklat cerah dan mempunyai kuncir rambut adalah 

ciri khasnya, seperti yang ada pada Gambar 3.1. Sifatnya tegas, 

pemberani, dan tidak mudah menyerah adalah kelebihan Arthur. 
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Gambar 3.3 Arthur 

 

B. Albert 

Albert adalah seorang raja dari kerajaan “Rolling Kingdom”. Raja 

Albert mempunyai sifat yang arif dan bijaksana dalam memerintah 

kerajaan, serta mempunyai jiwa visioner dalam mendidik anaknya. 

Raja Albert digambarkan dengan pria berjenggot dan berambut coklat 

dan mahkota. 

 

Gambar 3.4 Albert 

 

C. Dark Commander 

Dark Commander adalah seorang panglima kerajaan “Rolling 

Kingdom”. Namun ketika pangeran Arthur meninggalkan istana, ia 

mengkhianati kerajaan dengan menyerang raja Albert dan 

mengurungnya ke dalam istana. Dark Commander digambarkan 

dengan pria dengan helm bertombak tiga dengan membawa pedang 

yang tajam. 
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Gambar 3.5 Dark Commander. 

 

D. Guardian 

Guardian adalah prajurit penjaga kerajaan “Rolling Kingdom”. 

Guardian digambarkan sebagai pria berkumis dengan helm dan 

membawa tameng. 

 

Gambar 3.6 Guardian 

 

3.1.4 Game Skenario 

Dalam game ini, pemain akan ditampilkan menu utama dengan 3 tombol, 

yaitu Play, Setting, dan Exit. Ketika player menekan tombol play, maka 

akan masuk ke menu “select level”. Terdapat 4 level dengan 5 stage pada 

level 1, 2, 3 dan 1 stage pada level ke 4. Pemain hanya dapat melanjutkan 

ke stage dan level selanjutnya jika sudah menyelesaikan stage sebelumnya. 

Setiap level mempunyai cerita dan latar belakang yang berbeda-beda, 

yaitu: 

A. Level 1 - The Beginning 

 Pada level ini menceritakan cerita awal kerajaan, dimulai dari masa 

kecil pangeran Arthur, sampai ia pergi dari istana dan mengembara. 

Dalam level ini juga menceritakan tentang Dark Commander yang 

menyerang raja Albert dan memasukkannya ke penjara. Sampai pada 

akhirnya Arthur kembali ke Istana. 
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 Ketika Pangeran Arthur sudah sampai di pintu gerbang istana, ia 

dihadang oleh para prajurit kerajaan, sehingga terjadilah pertempuran 

disana. 

 Disini latar belakang yang digunakan adalah lingkungan luar 

istana. Pemain ditantang untuk mengalahkan para prajurit kerajaan 

dengan membenturkan karakter pangeran Arthur dengan prajurit 

kerajaan sebanyak 2 kali benturan untuk mengalahkannya. Pemain 

juga disediakan sebuah papan yang terdapat pada toolbox untuk 

mengarahkan karakter Arthur ke prajurit. 

 

 

Gambar 3.7 Background level 1. 

 

B. Level 2 -Trust and Betrayal 

 Pada level kedua menceritakan Pengeran Arthur yang berhasil 

mengalahkan semua prajurit kerajaan yang menjaga di gerbang istana. 

Kemudian ia memasuki halaman kerajaan dengan kembali dihadang 

oleh para prajurit kerajaan. 

 Disini latar belakang yang digunakan adalah halaman dalam 

kerajaan, dan terdapat dua buah tool tambahan yang dapat digunakan, 

yaitu pipa dan trampoline. 
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Gambar 3.8 Background level 2. 

 

C. Level 3 - Enter the Kingdom 

 Pada level ketiga menceritakan Pengeran Arthur yang berhasil 

mengalahkan semua prajurit kerajaan yang menjaga di halaman 

istana. Kemudian ia memasuki halaman kerajaan dengan kembali 

dihadang oleh para prajurit kerajaan. 

 Disini latar belakang yang digunakan adalah lingkungan dalam 

istana, untuk alat yang dapat digunakan yaitu papan, pipa dan 

trampoline. Namun, terdapat tambahan benda yang berada di dalam 

scene, yaitu sebuah Pillar yang dapat membantu pemain dalam 

mengalahkan musuh dengan menjatuhkannya. 

 

 

Gambar 3.9 Background level 3. 
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D. Level 4 – Final Battle 

 Pada level keempat menceritakan pangeran Arthur yang berhasil 

mengalahkan semua prajurit didalam istana, dan ia bertemu dengan 

musuh utama, yaitu Dark Commander. Dalam level ini hanya terdapat 

1 stage.Latar belakang yang digunakan pada level ini masih sama 

dengan level 3, yaitu berada di dalam istana. 

 

3.1.5 Rancangan Alur Sistem 

Rancangan alur sistem dari permainan ini menggunakan media 

gambar.Tujuan dari rancangan alur sistem ini adalah agar pengguna dapat 

memahami alur dari sistem yang telah dirancang dengan melihat gambar-

gambar yang sudah tersusun.Pada Gambar 3.10 telah dijelaskan secara 

detail alur dari tiap-tiap tampilan.Dari tampilan utama mengarah ke 

tampilan tujuan setelah menekan tombol tertentu. 
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Gambar 3.10 Rancangan Alur Sistem. 

 

Pada Gambar 3.10 dijelaskan  bahwa setelah memilih menu Mulai makan 

penguna akan diarahkan ke pemilihan  level. Pemelihan level sendiri akan 

mengarah ke tampilan Story dimana terdapat beberapa gambar cerita yang 

menceritakan tentang jalan cerita game yang sudah dibagi berdasarkan level. 
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Setelah menampilkan semua gambar cerita pengguna dapat melanjutkan ke menu 

pilih stage, dimana pada menu tersebut terdapat lima stage yang dapat dipilih. 

3.1.6 Finite State Machine 

Finite State Machine merupakan model yang menggambarkan perilaku 

dari sistem.Dalam permainan ini, rancangan FSM meliputi perilaku dari 

objek yang ada di dalam sistem.Pada Gambar 3.11 dijelaskan mengenai 

Finite State Machine dari objek di permainan ini. 

 

 

Gambar 3.11 Finite State Machine dari Objek. 

 

Sedangkan pada Gambar 3.12 dijelaskan mengenail Finite State Machine 

dari aturan permainan. 

 

Gambar 3.12 Finite State Machine dari Aturan Permainan. 
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3.1.7 Gameplay 

No Scene Keterangan 

1 Pemain menekan 

tombol toolbox yang 

tersedia di sisi 

bawah kanan. 

2 Tombol toolbox 

terbuka dan 

menampilkan 

berbagai item tool, 

dan pemain memilih 

salah satu item. 

3 Pemain menggeser 

dan meletakkan 

(drag and drop) 

benda ke scene, dan 

dapat melakukan 

rotasi ke arah kanan 

maupun kiri. 
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4  

 

Pemain menekan 

tombol play yang 

tersedia di ujung 

kanan atas pada 

layar. 

5 

 

 

Karakter Arthur 

akan bergerak 

menggelinding 

mengikuti objek 

yang tersedia pada 

scene. 

6  Pemain harus 

memastikan 

karakter Arthur 

membentur karakter 

musuh. 
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7  

 

Karakter Arthur 

harus berhasil 

membenturkannya 

ke karakter musuh 

sebanyak 2 kali, dan 

jika semua karakter 

musuh sudah mati, 

maka permainan 

selesai. 

 

Tabel 3.1 Gameplay Rolling Kingdom. 

 

A. Game Controller 

Pemain hanya dapat menggunakan control touchscreen, yang berupa 

touch / tap on screen tanpa menggunakan swipe ataupun accelerometer. 

 

B. Game Mechanic 

Game Rolling Kingdom adalah game physical puzzle yang mudah 

dimainkan, namun juga menantang untuk diteruskan. Tingkat kesulitan 

tiap levelnya akan terus meningkat secara bertahap, sehingga akan terus 

menantang pemain untuk menyelesaikan semua level. 
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a. Kondisi Menang 

Karakter musuh akan berubah menjadi asap apabila karakter player 

berhasil membenturkannya. Pemain dapat memenangkan permainan 

apabila berhasil mengalahkan semua musuh yang ada pada scene. 

b. Kondisi Kalah 

Kondisi kalah adalah dimana pemain tidak berhasil mengalahkan semua 

musuh yang ada pada scene. Pemain dapat menggunakan tombol restart 

untuk mengulangi permainan. 

c. Tingkat Kesulitan 

Pada game Rolling Kingdom, tiap levelnya akan terdapat peningkatan 

tingkat kesulitan agar pemain terus merasa tertantang untuk 

menyelesaikan tiap levelnya. Peningkatan tingkat kesulitan 

akanditerapkan pada persediaan tool pada toolbox dan kekuatan bertahan 

karakter musuh untuk menahan benturan. Berikut adalah penjelasan 

peningkatan tingkat kesulitan tiap levelnya: 

1. Level 1 

Pada level ini tingkat kesulitannya adalah mudah (easy), yaitu dengan 

peletakan posisi musuh yang mudah untuk dijangkau, serta persediaan 

tool pada toolbox berupa papan,  

2. Level 2 

Pada level ini tingkat kesulitannya adalah sedang (medium), yaitu dengan 

peletakan posisi musuh yang sedikit susah dijangkau, serta penambahan 

persediaan tool pada toolbox berupa pipa dan trampoline. 

3. Level 3 

Pada level ini tingkat kesulitannya adalah sulit (hard), yaitu dengan 

peletakan posisi musuh yang susah dijangkau, serta penambahan object 

benda pada scene berupa pilar. 

4. Level 4 

Pada level ini tingkat kesulitannya adalah sangat sulit (very hard), yaitu 

dengan peletakan posisi musuh yang sangat susah untuk dijangkau, serta 

penambahan kekuatan bertahan pada musuh, yaitu sebanyak 5. Sehingga 

diperlukan 5 kali benturan untuk mengalahkan musuh. 
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C. Key Game Mechanic 

Ada 2 kunci untuk mengendalikan game ini agar berjalan dengan baik, 

yaitu: 

1. Jumlah persediaan tool.  

Pemain harus memperhitungkan jumlah tool yang disediakan pada 

toolbox, dan memastikan jumlahnya cukup untuk digunakan dalam 

menyelesaikan misi levelnya. 

2. Posisi dan Rotasi tool. 

Pemain harus memastikan posisi dan rotasi tool diletakkan pada 

tempat serta kemiringan yang tepat agar dapat dimanfaatkan karakter 

Arthur dalam mengalahkan musuh. 

D. Achievements and Rewards 

Reward dalam game ini adalah jumlah bintang yang dikumpulkan pada 

game berlangsung. Bintang yang terdapat pada game ini bertujuan 

sebagai tantangan khusus selain dalam mengalahkan tiap musuh. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Rancangan Tampilan Antarmuka 

A. Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 3.13 Tampilan Menu Utama. 
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Pada Gambar 3.13 terdapat 3 buah menu, yaitu Mulai, untuk 

memulai permainan, Pengaturan, untuk menampilkan pengaturan 

permainan, dan yang terakhir menu Keluar, untuk keluar dari aplikasi. 

B. Antarmuka Pengaturan 

 

Gambar 3.14 Tampilan Menu Utama. 

Pada Gambar 3.14 terdapat antarmuka pengguna grafis untuk 

Pengaturan.Terdapat tiga tombol yang berada di menu Pengaturan, yaitu 

tombol untuk mengaktifkan/menonaktfikan background music (bgm), 

tombol untuk mengaktifkan/menonaktifkan suara efek. 

 

C. Antarmuka Pemilihan Level 

 

Gambar 3.15 Tampilan Pemilihan Level. 

Pada Gambar 3.15 terdapat 4 pilihan level, yaitu Level 1 The 

Beginning, Level 2 Trust and Betrayal, Level 3 Enter the Kingdom, dan 
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Level 4 Final Battle. Tiap level yang dipilih akan mengarah ke scene 

game yang sesuai. 

 

D. Antarmuka Cerita 

 

Gambar 3.16 Tampilan Cerita Game. 

Pada Gambar 3.16 terdapat 3 buah tombol, yaitu next untuk membuka 

halaman cerita selanjutnya, prev untuk membuka halaman cerita 

sebelumnya, skip untuk melewati membaca cerita, dan sebuah teks title 

untuk judul, sebuah gambar ilustrasi cerita, serta sebuah teks dibawah 

gambar yang memuat tentang deskripsi yang menceritakan tiap ilustrasi. 

 

E. Antarmuka Pemilihan Stage 

 

Gambar 3.17 Tampilan Pilih Stage. 
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Gambar 3.17 menampilkan tentang pemilihan stage pada tiap 

level.Terdapat 4 stage yang dapat dipilih.Pemain dapat melanjutkan stage 

selanjutnya jika sudah menyelesaikan stage sebelumnya. Jika stage belum 

diselesaikan, maka stage selanjutnya akan terkunci. 

 

F. Antarmuka Gameplay 

 

Gambar 3.18 TampilanGameplay. 

 

Pada Gambar 3.18 menampilkan tentang permainan inti dari game Rolling 

Kingdom. Pada scene tersebut terdapat karakter dan objek berupa papan yang 

posisinya telah disusun. Selain itu terdapat tiga tombol, yaitu pause, play dan 

toolbox. Tombol pause digunakan untuk mengaktifkan menu pause, dimana 

terdapat tombol replay, back to menu, dan sound setting.Tombol toolbox 

untuk menampilkan peralatan-peralatan yang dapat digunakan pemain untuk 

menyelesaikan misi.Tombol play untuk memainkan karakter player untuk 

menyelesaikan misi. 
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G. Antarmuka Finish Screen 

 

Gambar 3.19 TampilanFinish Screen. 

 

Pada gambar 3.19 menampilkan tentang kondisi menang dari game. 

Pada scene tersebut terdapat 3 buah bintang yang akan ditampilkan sesuai 

dengan jumlah bintang yang didapatkan saat bermain. Selain itu terdapat 3 

buah tombol, yaitu replay, menu, dan next stage.Tombol replay digunakan 

untuk memainkan kembali stage yang sedang dimainkan, tombol menu 

digunakan untuk kembali ke menu utama, dan tombol next stage digunakan 

untuk melanjutkan ke stage berikutnya. 

 

3.2.2 Audio 

Dalam game ini membutuhkan suara: 

1. Musik Background  

Musik Background pada game ini menggunakan music Epic dari 

Bensound.com yang didapatkan secara gratis (free royalty). 

2. Sound Effect 

Efek suara yang digunakan pada game ini adalah efek punch. 


