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1 BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

       Game development life cycle adalah sebuah pembangunan dan pengembangan 

game dimana initiation merupakan tahapan analisa dan pre-production merupakan 

tahapan perancangan. 

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  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 bersifat realistic akan lebih banyak ditemui didalam 

game tipe simulasi. Game dengan tipe simulasi dapat menggambarkan tentang 

kehidupan pribadi sehari-hari, kehidupan pekerjaan serta pengaturan dan pengoprasian 

alat tertentu. Menurut Elvino game simulasi lebih merepresentasikan kehidupan 

semirip mungkin dengan kehidupan asli dan mengandalkan unsur gameplay dengan 

fitur-fitur sesuai dengan tema game dan game pengolahan limbah ini termasuk dengan 

game simulation. 

3.1.2  Game Skenario 

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

layar untuk memainkan game yaitu pemain akan mengisi nama, kemudian pemain akan 

merajang singkong yang sudah dikupas lalu merendamnya di bak dan difermentasikan 

kemudian air fermentasi dibuang ke saluran limbah, dan pemain akan menyusun pipa. 

Setiap langkah-langkah yang berhasil dilewati akan mendapatkan skor, jika pemain 

berhasil maka akan lanjut ke tahap selanjutnya dan jika gagal maka akan mengulang 
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lagi, karena disini pembuat ingin pemain game benar-benar mengingat dalam cara 

pengolahan limbah yang diaplikasikan di dunia nyata. 

3.1.3  Karakter 

       Karakter yang digunakan dalam permainan ini yaitu Pak Lim. Pak Lim 

digambarkan pada game ini memiliki kumis, jenggot, serta membawa ember di tangan 

kanannya, menggunakan sepatu, gambar karakter berupa 2D. 

3.1.4  Cerita Dalam Game 

       Cerita yang ada didalam game adalah seorang Pak Lim yang memiliki pabrik 

pembuatan tepung mocaf dari singkong. Dan Pak Lim akan mengajarkan bagaimana 

cara pengolahan limbah singkong menjadi pupuk dan pupuknya itu sendiri akan 

dipakai kembali untuk lahan pertanian singkong. Di game ini akan ditunjukan secara 

detail bagaimana limbah singkong bisa menjadi pupuk dimulai dari perajangan 

singkong yang difermentasikan sampai air limbah bekas pembuatan tepung mocaf bisa 

menjadi pupuk. 

3.1.5  Target Pemain 

Target dalam permainan ini adalah untuk umur 13 – 30 tahun 

3.1.6  Platform Yang Digunakan 

       Platform mobile android, karena melihat perkembangan zaman yang sangat 

modern ini, tentu alat bantu android sangatlah tepat. 

3.1.7  Game Engine 

       Pada pembuatan Game 2D ini, menggunakan game engine Unity dengan Bahasa 

pemrograman C#. 

3.2  Pre-Production 

       Tahapan ini merupakan tahapan sebelum production yaitu tahapan dimana pada 

tahapan ini dilakukan perancangan dan membuat desain game, desain game berfokus 

untuk menjelaskan gameplay, karakter, alur system, storyboard, tampilan antarmuka 

dan audio yang digunakan. Terdapat tantangan berupa waktu disetiap langkahnya 

apabila gagal dalam salah satu proses pembuatan limbah menjadi pupuk maka pemain 
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dimita untuk mengulang permainan tersebut, dan apabila berhasil menyelesaikan 

seluruh langkah  permainan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan maka pemain 

akan mendapat skor hasil dari setiap langkah-langkah yang berhasil dilewati. Karena 

tujuan game ini digunakan untuk mengetahui setiap langkah proses pengolahan limbah 

menjadi pupuk maka diharapkan pemain bisa mengingat setiap langkah dalam proses 

pembuatan pupuk tersebut dan mengaplikasikannya ke dunia nyata. Berikut ini 

gameplay dari permainan ini : 

 

 

Gambar 1-1 FSM (Finite State Machine) 

Keterangan : 

TM : Tekan tombol Main 

TL : Tekan Lanjut 

ML : Main Lagi 

Gagal : Pemain tidak berhasil melakukan tahap permainan 

Berhasil : Pemain berhasil membuat pupuk 

Finish : Pemain menyelesaikan permainan 

       Main adalah pada saat aplikasi berjalan lalu pemain masuk ke langkah pembuatan 

pupuk mulai dari merajang singkong, kemudian lanjut membuang air hasil fermentasi 

singkong ke kolam penampungan limbah, setelah itu pemain akan menyusun pipa 
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untuk memindahkan air limbah dari kolam penampungan ke kolam penyaring, lalu 

pemain kembali menuyusn pipa untuk memindahkan lagi air hasil limbah hasil 

saringan ke kolam untuk memisahkan air dengan pasir, setelah itu pemain 

diperintahkan untuk mencari palang air yang sesuai dengan ukuranya untuk 

memindahkan air hasil pemisahan dengan pasir tadi ke tangki penampungan dan 

mengembalikan palang air dan menekan tombol merah untuk membuang pasir, 

kemudian pemain diminta untuk merakit mulai dari pipa oksigen, selang oksigen dan 

tabung oksigen kemudian menekan tombol on untuk menyalakn oksigen dan tombol 

off untuk mematikan oksigen. Oksigen dinyalakan untuk mengeluarkan minyak yang 

ada di air limbah dan mengangkat minyak dengan alat yang sudah disediakan. Lalu 

pemain memasukan cairan EM-4 jika tangki oksigen sudah bersih dari minyak dan 

meletakan kembali tabung oksigen, selang oksigen dan pipa oksigen kembali ketenpat 

semula dan merakit pipa sesuai dengan jumlah pipa yang telah disediakan jika sudah 

tersabung ke tangka air yang kosong tadi maka pemain menekan tombol agar air bisa 

mengalir kemudian memasukan cairan EM-4 untuk proses akhir pengolahan pupuk 

yang harus disesuaikan dengan indicator. Jika sudah proses pemasukan cairan EM-4 

tadi berhasil maka proses pembuatan pupuk cair limbah singkong telah berhasil dilalui, 

kemudian pemain diminta untuk menyambungkan pipa dimana sudah diberikan rangka 

sehingga pemain tinggal menyesuaikan bentuk pipa untuk mengalirkan air pupuk ke 

botol dan siap untuk dipakai. Dan jika sudah menyelesaikan semuanya pemain akan 

mendapatkan skor. 

3.2.1  Karakter 

Pada gambar 3.2 berikut ini merupakan desain karakter Pak Lim yang bertugas 

sebagai moderator di dalam game, Pak Lim juga menjelaskan setiap proses pengolahan 

limbah singkong menjadi pupuk pada game. 



23 
 

 

Gambar 1-2 Desain Pak Lim 

       Karakter ini memiliki visualisasi 2D, dengan jenggot dan kumis pada wajahnya, 

mengenakan sepatu, dan membawa ember di tangan kanannya.  

3.2.2  Rancangan Alur Sistem 

       Gambar 3.3 merupakan alur system dalam permainan ini akan menggunakan media 

gambar. Tujuan dari rancangan alur sistem ini adalah pemain dapat memahami alur 

dari sistem yang telah dirancang dengan melihat gambar-gambar yang sudah tersusun. 

 

Gambar 1-3 Rancangan Alur Sistem 

       Pada gambar 3.3 menu utama terdapat beberapa pilihan. Terdapat menu 

“pengaturan” dimana pemain dapat mengatur music dan suara aksi pada permainan. 

Pemaian dapat memulai permainan dengan mengisi nama terlebih dahulu dan memilih 

menu “Mulai”, apabila ingin mengganti pemain dapat memilih “Ubah Pemain”. Pada 



24 
 

awal permainan, pemain akan terlebuh dahulu menjumpai Pak Lim yang akan 

menjelaskan setiap langkah bagaimana menyelesaikan permainan. Pada akhir 

permainan pemain akan melihat skor yang didapat dari permainan yang telah dilaluinya 

dan dapat memulai kembali permainan. 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 genre yang ingin dibuat nanti. Berikut ini storyboard dari permainan: 

Tabel 1-1 Storyboard 

No Storyboard 

1  

 

Halaman menu yang terdiri dari tombol “Mulai” untuk memulai permainan, 

“Ubah Pemain” bagi pemain yang ingin mengubah pemain, “Pengaturan” dan 

tombol “Keluar” 



25 
 

2  

 

 

Masuk dalam menu pengaturan, terdapat checkbox untuk mengaktifkan dan 

mematikan musik dan suara aksi pada game. 

3  

 

Ini adalah simulasi tampilan memotong singkong dengan mesin perajang yang 

digunakan untuk memotong tipis singkong yang akan dimasukan ke proses 

fermentasi. 

4  
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Proses fermentasi, dimana setelah proses fermentasi selesai air akan dibuang 

ke penampungan limbah. Pemain dapat menekan tombol panah ke bawah 

untuk membuang air ke penampungan limbah. 

 

5 

 

 

Proses penyaringan, pemain harus menghubungkan pipa-pipa untuk 

memindahkan air limbah dari penampungan limbah ke kolam penyaringan 

untuk menyaring bahan yang berukuran besar, disini gerakan menyambungkan 

pipa dibatasi dan jika tidak berhasil tersambung dengan sempurna maka akan 

gagal, dan ada waktu yang telah ditentukan. 

6  

 

Proses penyaringan pasir, pemain harus menyusun pipa-pipa dari kolam 

penyaringan ke dalam bak untuk memisahkan air dan pasir. Gerakan untuk 

menyambungkan pipa dibatasi jika tidak tersambung dengan sempurna maka 

akan gagal dan ada waktu yang telah ditentukan. 

7  
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Proses pengendapan, pemain diminta untuk mencari palang air sesuai dengan 

gambar yang diperintahkan dan menyambungkan palang tersebut ke tangki 

hingga air mencapai batas lalu diminta mengembalikan palang air dan 

langsung menekan tombol merah untuk membuang pasir hasil dari 

pengendapan. Tantanganya adalah waktu dan ketepatan pemain memasang 

palang air dan membuang pasir. 

 

8 

 

 

Proses pengapungan, dimana pemain diminta untuk merakit mulai dari pipa 

oksigen , selang oksigen dan tabung oksigen kemudian pemain harus menekan 

tombol on untuk menyalakan oksigen dan menekan tombol off untuk 

mematikan oksigen. Oksigen dinyalakan untuk mengeluarkan minyak yang 

ada di air limbah dan minyak diangkut memakai alat yang sudah disediakan. 

9  

 

Ini adalah tampilan proses pemasukan cairan EM-4, jika tangki air oksigen 

sudah bersih dari minyak pemain diminta untuk meletakan kembali tabung 

oksigen, selang oksigen dan pipa oksigen ketempat semula. Setelah itu pemain 

diminta untuk merakit pipa untuk mengalirkan air bersih ke tangki bersih, pipa 

dirakit sesuai dengan jumlah pipa yang tertera, pemain dapat saja merakit pipa 

melebihi jumlah yang tertera tetapi akan mengurangi nilai. Kemudian jika 



28 
 

sudah air mengalir maka pemain diminta memasukan cairan EM-4 untuk 

proses akhir pengolahan pupuk, penuangan cairan EM-4 disesuaikan dengan 

indicator. 

 

 

10 

 

 

 

Ini adalah proses pemasukan pupuk ke dalam botol, jika proses pemasukan 

cairan EM- 4 tadi sudah selesai maka proses pembuatan pupuk cair limbah 

singkong telah selesai dilalui, kemudian pemain diminta untuk 

menyambungkan pipa dimana sudah diberikan rangka sehingga pemain tinggal 

menyesuaikan bentuk pipa sehingga air pupuk bisa mengalir ke botol dan siap 

untuk di pakai. 

11  

 

Ini adalah tampilan akhir, di tampilan ini pemain akan mendapatkan skor akhir 

dari seluruh permainan yang sudah dilalui. Pemain bisa menaikan skor 

permainan dengan mengulang kembali permainan. 
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3.2.4  Desain Tampilan Antarmuka  

Berikut ini merupakan beberapa desain antarmuka pada game “Ayo Bersihkan 

Limbah”  

a. Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 1-4 Antarmuka Menu Utama 

       Pada Gambar 3.4 terdapat beberapa menu pilihan yaitu Mulai, untuk masuk ke 

permainan apabila pemain ingin mengganti nama pemain dapat mengubah dengan 

menekan Ubah Pemain. Terdapat pula menu Pengaturan dan Keluar. 

b. Antarmuka Pengaturan 

 

Gambar 1-5 Antarmuka Pengaturan 

       Pada Gambar 3.4 merupakan tampilan dari menu Pengaturan, dimana didalamnya 

berisi pengaturan music dalam game dan suara aksi game. 
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c. Antarmuka Gameplay 

 

Gambar 1-6 Antarmuka Gameplay 

 Pada Gambar 3.6 merupakan tampilan gameplay dalam permainan, dimana 

pemain diminta  untuk mengambil singkong dan mengoprasikan beberapa alat yang 

nantinya mengubah air fermentasi singkong menjadi pupuk. 

d. Antarmuka Finish Screen 

 

Gambar 1-7 Antarmuka Finish Screen 

 Pada gambar 3.7 menampilkan skor yang diperoleh dan skor tertinggi yang 

pernah diperoleh pemain, terdapat pula tombol Home untuk kembali ke menu utama. 

3.2.5  Audio 

Agar semakin menarik, di dalam game ini terdapat beberapa audio Musik latar 

belakang yang menggunakan musik dari Sophonic Media.  

 


