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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Game development life cycle adalah sebuah metode pembangunan dan 

pengembangan game, dimana di dalamnya ada tahapan initiation, pre-production, 

production, testing, beta, dan release, berikut penjelasan singkat tentang tahapan-

tahapan game development life cycle yang bisa disingkat GDLC 

3.1  Initiation 

      Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan konsep game yang ingin dibangun, akan 

seperti apa game itu dibangun. Pada Initiation akan menghasilkan konsep game dan 

deskripsi sederhana game.  

3.1.1  analisa Sistem 

      Pada sub bab ini akan dijelaskan tahapan analisa dan perancangan sistem game 

yang akan diimplementasikan pada proses selanjutnya. Adapun proses analisa dan 

perencangan sistem dari perangkat lunak yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

3.1.2  Analisa Kebutuhan (Jenis Permainan Yang Dibuat) 

Jenis permainan yang dibuat berupa Game Simulation Karena Game simulation 

memiliki penggambaran konsep permainan tentang segala suatu hal di dalam 

kehidupan nyata, sehingga hal yang bersifat realistic akan lebih banyak ditemui di 

dalam game tipe simulasi. Game dengan tipe simulasi dapat menggambarkan tentang 

kehidupan pribadi sehari-hari, kehidupan pekerjaan serta pengaturan dan 

pengoperasian alat-tertentu. Game simulasi lebih merepresentasikan kehidupan 

semirip mungkin dengan kehidupan asli dan mengandalkan unsur gameplay dengan 

fitur-fitur sesuai dengan tema game dan game yang akan dibuat oleh pembuat  termasuk 

dengan game simulation, seperti proses – proses dan cara yang harus di lakukan yaitu 

pertama ketika pemain masuk dalam permainan pemain harus mengambil alat dan 

bahan dari rumah petani lalu kemudian pemain akan dituntun petani untuk 

memperhatikan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya pemain akan mengambil 
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sabit dan cangkul untuk membersihkan lahan kemudian menanam bibit pada lahan 

yang dibersihkan tadi setelah ditanam pemain akan disuruh menanam pada lubang yang 

sudah ditentukan dengan jarak 0,5 meter dan kedalaman 4cm setelah menanam bibit 

maka berilah pupuk untuk menumbuhkan bibit singkong tadi, ketika sudah tumbuh, 

maka tanaman singkong akan muncul serangan hama yang harus kita bersihkan dengan 

penyemprot hama, ketika hama hilang maka pemain bisa melanjutkan dengan tahap 

penyiraman jika diberi air maka singkong menjadi subur, ketika subur lampu indikator 

akan muncul ketika muncul maka berilah air kembali jika tidak diberi air pohon 

singkong akan layu, setelah selesai maka panen lah singkong tersebut, jika layu tetap 

bisa dipanen namun pemain tidak mendapatkan skor dan ketika pohon subur siap panen 

maka pemain berhak mendapat skor setelah itu pemain akan mendapat keseluruhan 

hasil skor dan bintang yang didapat. 

a. Spesifikasi Kebutuhan  

      Analisa kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

dalam pembuatan game ini. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsional, dan 

kebutuhan non fungsional. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing : 

 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh 

sistem. 

Adapun kebutuhan fungsional dari game ini adalah sebegai berikut : 

      Menampilkan proses penanaman tanaman singkong lalu menampilkan indikator 

dalam bermain. Serta menampilkan score pada saat user selesai memainkan game. 

 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan ini adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh 

sistem. 

Kebutuhan Hardware : 

      Perangkat keras adalah alat yang akan digunakan untuk mengolah sebuah data dan 

penyajian data. Perangkat keras yang akan digunakan dalam pembuatan ini terdiri dari : 

Menggunakan Processor Intel(R) Core™ i5-4210U 1.7Ghz with Turbo Boost upto 

2.7Ghz, Memory 4Gb, VGA2Gb, Monitor 14inchi Lain-lain  yaitu Keyboard, mouse. 
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Kebutuhan Software : 

Perangkat lunak adalah program yang ditulis untuk mengendalikan dan 

mengkordinasikan kegiatan dari sistem komputer. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam Tugas Akhir ini antara lain: Sistem Operasi 

Windows 7, Unity 3D 5,6, CorelDraw X7 

3.1.3 Perancangan Game Play 

Cara bermain pada permainan yang akan dibuat ini adalah pemain akan menyentuh 

layar untuk memainkan game,  pertama ketika pemain masuk dalam permainan pemain 

harus mengambil alat dan bahan dari rumah petani lalu kemudian pemain akan dituntun 

petani untuk memperhatikan apa saja yang harus dilakukan selanjutnya pemain akan 

mengambil sabit dan cangkul untuk membersihkan lahan kemudian menanam bibit 

pada lahan yang dibersihkan tadi setelah ditanam pemain akan disuruh menanam pada 

lubang yang sudah ditentukan dengan jarak 0,5 meter dan kedalaman 4cm setelah 

menanam bibit maka berilah pupuk untuk menumbuhkan bibit singkong tadi, ketika 

sudah tumbuh, maka tanaman singkong akan muncul serangan hama yang harus kita 

bersihkan dengan penyemprot hama, ketika hama hilang maka pemain bisa 

melanjutkan dengan tahap penyiraman jika diberi air maka singkong menjadi subur, 

ketika subur lampu indikator akan muncul ketika muncul maka berilah air kembali jika 

tidak diberi air pohon singkong akan layu, setelah selesai maka panen lah singkong 

tersebut, jika layu tetap bisa dipanen namun pemain tidak mendapatkan skor dan ketika 

pohon subur siap panen maka pemain berhak mendapat skor setelah itu pemain akan 

mendapat keseluruhan hasil skor dan bintang yang didapat. Ketika pemain sudah 

berhasil menyelesaikan permainan maka game akan otomatis kembali ke menu awal 

yang berisikan menu main, menu tentang dan keluar. 
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a. Finite State Machine Gameplay  

 

Gambar 3.1 FSM 

Keterangan : 

S1 : Rumah petani 

S2 :  Menu tentang 

S3 : Daftar alat dan bahan 

S4 : Pemotongan bibit 

S5 : Lahan Pertanian 

TM : Tekan Main 

ATL : Alat Tidak Lengkap 

TL : Tekan Lanjut 

TG : Tentang Game 

TK : Tekan Keluar 

ML : Main Lagi 

Pada gambar 3.1 Main adalah pada saat aplikasi berjalan lalu pemain masuk ke mulai 

main, ketika sudah masuk state satu pemain diwajibkan mengambil alat dan bahan 

ketika pemain tidak lengkap mengambil alat maka pemain tidak dapat melanjutkan ke 

state selanjutnya jika selesai pemain masuk ke state tiga yaitu daftar alat dan bahan jika 

pemain sudah  memahami dan ingin melanjutkan akan masuk state empat memotong 

bibit jika pemain tidak memotong maka pemain tidak dapat melanjutkan state 
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selanjutnya jika sudah dipotong maka pemain bisa masuk ke  state lima yaitu  lahan 

pertanian disini ada beberapa proses yang dimana ada proses menebas rumput memakai 

sabit jika sabit tidak mengenai rumput pemain tidak akan bisa melanjutkan ke tahap 

selanjutnya ketika selesai maka pemain harus mencangkul tanah dengan menarik 

cangkul dan mengarahkan ke tanah jika tidak bersentuhan pemain tidak akan bisa ke 

tahap selanjutnya, jika sudah pemain masuk ke tahap pembibitan yaitu dengan menarik 

bibit ke tanah jika tidak pemain tidak akan bisa memasuki tahap selanjutnya, jika 

selesai pemain akan melakukan pemupukan dengan cara menarik pupuk ke bibit  jika 

tidak dilakukan pemain tidak akan bisa ketahap selanjutnya, jika selesai pemain akan 

melakukan penyemprotan hama dengan cara diarahkan ke pohon singkong jika tidak 

dilakukan pemain tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya jika sudah pemain 

disuruh melakukan penyiraman dengan dua kemungkinan jika disiram dengan cepat 

pohon singkong subur dan jika terlambat pohon singkong akan layu, jika sudah pemain 

akan disuruh melakukan pemanenan dengan cara mengarahkan sekop ke pohon 

singkon jika selesai akan muncul skor pemain, pemain akan diarahkan kembali kemenu 

utama jika di state dua pemain akan menemui tentang game pembuat, jika pemain 

menekan tombol keluar maka aplikasi akan keluar. 

Game ini hanya memiliki satu karakter yaitu seorang Petani sebagai pemberi arahan 

kepada pemain di dalam permainan. 

b. Cerita Dalam Game 

Pada suatu hari hidup lah seorang petani singkong di desa, ketika petani sudah 

merasa tua, dia ingin mengajak seseorang untuk membantunya dalam menanam 

singkong mulai dari memotong bibit sampai proses pemanenannya. 

c. Target Pemain 

Target dalam permainan ini adalah untuk umum, karena game ini bertujuan untuk 

mengedukasikan bagaimana cara menanam singkong kepada semua orang baik untuk 

anak – anak maupun orang dewasa yang ingin menanam singkong secara virtual. 

d. Platform Yang Digunakan 

Platform yang dipilih pada game ini adalah platform mobile android, pada platform 

mobile android memiliki user yang banyak di Indonesia dan tingakat download game 
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menggunakan mobile sangat tinggi di Indonesia, ini bisa dilihat dari peningkatan 

download game mobile pada tahun 2013-2014 sebesar 85% menurut App Annie [9]. 

e. Game Engine 

Pada pembuatan game platformer 2d ini, menggunakan game engine Unity dengan 

bahasa pemrograman C#. 

3.2  Pre-Production 

Tahapan sebelum production yaitu tahapan untuk mempersiapkan sebelum 

produksi, melakukan perancangan dan membuat desain game, desain game berfokus 

untuk menjelaskan genre game, gameplay, alur cerita, dan karakter. 

3.2.1  Karakter 

Ini adalah rancangan desain karakter yang ada di dalam game, sebagai berikut : 

 Petani 

 

Gambar 3.2 Petani 

Pada gambar 3.2 karakter petani berperan sebagai yang mengarahkan pemain pada 

saat permainan mulai dan pada tahap – tahap selanjutnya si petani akan menuntun 

pemain apa yang harus dilakukan. 

 Singkong  

 

Gambar 3.3 Singkong 
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Pada gambar 3.3 karakter singkong pada permainan yaitu untuk ditanam pada 

permainan. 

 Sabit  

 

Gambar 3.4 Sabit 

Pada gambar 3.4 karakter sabit berfungsi  untuk membersihkan rumput pada 

permainan 

 Cangkul 

 

Gambar 3.5 Cangkul 

Pada gambar3.5 karakter cangkul berfungsi untuk menggemburkan tanah pada 

permainan 
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 Hama 

 

Gambar 3.6 Hama 

Pada gambar 3.6 karakter hama sebagai pengganggu tanaman singkong di 

permainan 

 Pupuk 

 

Gambar 3.7 Pupuk 

Pada gambar 3.7 karakter pupuk berfungsi untuk menyuburkan tanaman singkong 

pada permainan 
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 Penyiram air 

 

Gambar 3.8 Penyiram Air 

Pada gambar 3.8 karakter penyiram air berfungsi untuk menyuburkan tanaman 

singkong pada permainan 

 Penyemprot hama 

 

Gambar 3.9 Penyemprot Hama 

Pada gambar 3.9 karakter penyemprot hama berfungsi untuk menghilangkan hama  

di pohon singkong 

 Sekop  
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Gambar 3.10 Sekop 

Pada gambar 3.9 karakter sekop berfungsi sebagai mengangkat singkong yang sudah 

siap panen pada permainan 

3.2.2  Rancangan Alur Sistem 

 
Gambar 3.11 Alur Sistem 

Pada menu utama pemain akan menemui 3 main menu yaitu “Tentang Game” yang 

isi nya merupakan tentang informasi permainan dan “Main” yang mana pada menu ini 
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pemain akan langsung bermain, ketika di awal permainan maka pemain akan terlebih 

dahulu menjumpai petani yang akan menjelaskan permainan dan mengarahkan pemain 

bagaimana menyelesaikan permainan kemudian yang terakhir ada menu “Keluar” 

untuk keluar dari aplikasi. 

3.2.3  Storyboard 

Storyboard adalah untuk menampilkan sketsa gambar yang tersusun, menjelaskan 

bagaimana permainan berlangsung, dengan storyboard ide dari permainan dapat 

tersampaikan dengan mudah kepada pembaca, agar terbentuk presepsi yang sama 

tentang gambaran game yang ingin dibuat nanti. Berikut ini storyboard dari permainan 

ini : 

Tabel 3.1 Tabel StoryBoard 

No Storyboard 

1 

 

 

Gambar 3.12 Tampilan utama 

Pada gambar 3.12 halaman menu yang terdiri dari tombol “Main” untuk memulai 

permainan, “Tentang Game” untuk melihat isi tentang game, “Keluar” untuk keluar 

dari aplikasi. 
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2 

 

 

Gambar 3.13 Tentang Game 

Pada gambar 3.13 masuk ke dalam menu Tentang game 

3 

  

 

Gambar 3.14 Tampilan rumah petani 

Pada gambar 3.14 pemain menekan tombol mulai maka akan ke tampilan 

rumah petani, disini pemain akan diinstruksikan untuk memasukkan alat 

kedalam keranjang dengan cara menarik alat yang diinginkan untuk dibawa 

ke lahan. Seluruh alat harus dibawa, misalkan pemain enggan membawa 

maka pemain tidak akan bisa melanjutkan ketahap selanjutnya.  
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4 

 

 

Gambar 3.15 Tampilan Alat dan Bahan  

Pada gambar 3.15 pemain akan diinstruksikan dan dituntun untuk membaca 

alat dan kegunaan nya pada saat ke lahan pertanian, jika pemain sudah 

membaca dan memahami maka pemain bisa menekan mulai main. 

5 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan Memotong Bibit 

Pada gambar 3.16 step selanjutnya pemain akan diinstruksikan untuk 

memotong bibit dengan mendengarkan arahan petani, yaitu dengan 

membelah bibit dan menyisakan bibit bagian atas. 
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6 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan Awal Dilahan 

Pada gambar 3.17 ini merupakan tahapan ketika pemain memasuki tahap 

lahan, pemain kembali dituntun oleh petani agar mengikuti instruksinya. 

7 

 

 

Gambar 3.18 Tampilan membersihkan lahan  

Pada gambar 3.18 pemain menarik sabit untuk membersihkan lahan dengan 

cara mengarahkan ke seluruh bagian rumput yang ada pada lahan. Pemain 

juga akan mendapat skor 
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8 

  

 

Gambar 3.19 Tampilan Menggemburkan Tanah 

Pada gambar 3.19 pemain menggemburkan tanah dengan mengarahkan 

cangkul ke tanah disini pemain juga mendapat skor. 

9 

 

 

Gambar 3.20 Tampilan Menanam Bibit 

Pada gambar 3.20 pemain melanjutkan proses selanjutnya yaitu menanam 

bibit dengan mengarahkan pada tanah. Disini pemain diberi arahan jarak dan 

kedalaman singkong, dan pemain kembali mendapat skor 



37 
 

10 

 

 

Gambar 3.21 Tampilan Pemupukan 

Pada gambar 3.21 proses kali ini yaitu pemberian pupuk pada singkong maka  

singkong akan tumbuh dan mulai berkembang. 

 

11 

 

 

Gambar 3.22 Tampilan Penyemprotan Hama 

Ini merupakan tampilan ketika hama menyerang pemain harus 

menyemprotkan anti serangga pada pohon singkong. 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Tampilan Penyiraman 

Tampilan ini merupakan tampilan ketika pemain memberikan air melalu 

tangki air maka pohon singkong akan tumbuh subur dan jika indikator 

muncul pada singkong maka pemain harus menyiramnya kembali jika tidak 

disiram maka singkong akan layu, dan ketentuan skor nya yaitu jika singkong 

layu tidak mendapat skor, dan jika kalau singkong tumbuh subur maka 

pemain berhak mendapat skor. 

13 

 

 

 

Gambar 3.24 Tampilan Pemanenan 
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3.2.4  Desain tampilan antarmuka 

a.Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 3.26 Tampilan Tiga Menu 

Tampilan ini merupakan tampilan ketika pohon singkong siap panen, pemain 

harus mengarahkan sekop ke pohon singkong. 

14 

 

 

 

Gambar 3.25  Tampilan Skor Akhir 

Ketika semua tahap sudah dilewati akan muncul skor akhir dari si pemain 

tersebut dan ketika pemain memencet tombol yang ada dipapan skor maka 

secara otomatis pemain akan kembali ke menu awal lagi. 
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Pada gambar 3.15 menampilkan 3 menu yaitu pilihan “main” untuk memainkan 

permainan, menu “Tentang Game” untuk mengetahui tentang game dan menu “Keluar” 

untuk keluar dari aplikasi. 

b. Antarmuka Tentang Game  

 

Gambar 3.27 Tampilan Tentang Game 

Pada gambar menampilkan “Tentang Game” yang menjelaskan informasi tentang 

game. 

c. Antarmuka Gameplay  

 

Gambar 3.28 Tampilan Antarmuka 
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Pada gambar 3.17 menampilkan “Gameplay” yang menjelaskan jalannya permainan 

dimana pemain menyentuh benda – benda yang ada dalam permainan seperti 

menyentuh sabit, bibit. 

3.2.5  Audio 

Dalam game ini membutuhkan suara  

a. Musik Background  

Musik Background pada game ini menggunakan music Sophonic media. 

b. Sound Effect 

Efek suara yang digunakan pada game ini adalah  

 Efek sentuhan 

 efek skor 

 


