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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Game development life cycle yang lebih dikenal dengan GDLC merupakan sebuah 

pembangunan dan pengembangan game dimana terdapat beberapa tahapan salah 

satunya adalah initiation yang merupakan tahapan analisa dan pre-production 

merupakan tahapan perancangan. 

3.1 Initiation 

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

berupa analisa akan seperti apa game itu dibangun, initiation akan menghasilkan 

konsep game dan deskripsi sederhana game. Pada initiation akan menjabarkan tentang 

scenario game, karakter, cerita dalam game, target pemain, platform yang digunakan 

dan game engine. 

3.1.1 Jenis Permainan Yang Dibuat 

Jenis permainan yang akan dibuat adalah permainan dengan genre simulation, 

genre ini memiliki penggambaran konsep permainan tentang segala sesuatu hal di 

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

dalam game tipe simulasi. Game yang bergenre simulasi ini memiliki penggambaran 

konsep permainan tentang segala sesuatu hal didalam kehidupan nyata, tentang 

kehidupan sehari-hari, kehidupan pekerjaan serta pengaturan dan pengoperasian alat-

tertentu. Simulasi lebih merepresentasikan kehidupan semirip mungkin dengan 

kehidupan asli dan  mengandalkan unsur gameplay dengan fitur – fitur sesuai dengan 

tema game. 

3.1.2 Game Skenario 

Dalam permainan ini, terdapat beberapa pilihan menu yaitu “Mulai”, “Pengaturan”, 

dan “Keluar”. Pemain dapat menekan “Mulai”untuk masuk ke dalam permainan, lalu 

pemain akan masuk pada langkah – langkah permainan sebagai berikut: 
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a. Pemain akan bertemu dengan petani, dimana petani akan memberikan arahan yang 

harus dilalui oleh pemain untuk mengolah singkong menjadi beras. Pada permainan 

pertama, pemain diminta untuk mengambil singkong yang terdapat di gudang. 

b. Kemudian pemain diminta untuk mengupas kulit singkong, merajang singkong, 

dengan meoprasikan mesin yang ada pada permainan. Terdapat tantangan yang 

berbeda – beda disetiap langkah pembuatan beras. 

c. Setelah proses perajangan masuk ke proses fermentasi dimana pemain diminta 

untuk mengganti air pada bak untuk mendapatkan singkong yang diinginkan 

dengan memperhatikan waktu pergantian air. 

d. Selanjutnya masuk proses penepungan dengan memasukkan hasil yang telah 

difermentasi tadi ke dalam mesin penepung untuk menghasilkan tepung mocaf, 

terdapat tantangan berupa waktu dimana pemain harus memenuhi indicator 

sebelum waktu yang diberikan habis. Apabila gagal maka pemain harus mengulang 

permainan kembali. 

e. Kemudian tepung mocaf dicampurkan dengan air yang akan menghasilkan adonan 

mocaf. lalu adonan mocaf dimasukkan kedalam mesin analog untuk melakukan 

pencetakan beras. 

f. Beras yang telah dicetak dapat langsung diolah penjadi nasi. Pemain diminta untuk 

memasak nasi dengan menggunakan ricecooker. Pemain harus memasukkan beras 

dan air sesuai dengan perintah dan waktu untuk memasukkan bahan. 

3.1.3 Karakter 

Game ini hanya memiliki satu karakter yaitu petani sebagai pemberi arahan dan 

mengajarkan cara mengolah beras mocaf berbahan dasar tepung mocaf kepada pemain 

di dalam permaianan. 

3.1.4 Cerita Dalam Game 

Cerita yang ada didalam game adalah patani yang memiliki rumah kreatif tani 

didaerah pedesaan yang warga desanya mayoritas petani singkong yang mana singkong 

tersebut diproduksi menjadi tepung mocaf. Maka dari itu petani berusaha 

mengembangkan usaha para tani dengan cara mengajarkan mengolah tepung mocaf 
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menjadi beras mocaf. Petani akan memberikan instruksi pada tiap – tiap langkah 

pengolahan beras mocaf berbahan dasar tepung mocaf kepada pemain. 

Petani akan memberikan arahan dan memberitahu bagaimana cara bemain pada 

permainan ini mulai dari pemain harus mengambil singkong dalam gudang, mengupas 

singkong dengan memasukkan singkong kedalam mesin, mengoperasikan mesin 

perajang dengan memasukkan singkong yang telah dikupas kedalam mesin perajang, 

fermentasi dengan mengganti air sesuai dengan waktu yang tertera agar singkong 

memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kehidupan nyata, mengeringkan 

singkong menggunakan oven untuk mengurangi kadar air pada chips, mengoperasikan 

mesin penepung dengan memasukkan singkong yang telah dikeringkan kedalam mesin 

penepung, mencetak nasi dengan memasukkan tepung yang telah dicampurkan air ke 

dalam mesin pencetak beras. lalu siap untuk dimasak. Pada akhir permainan, pemain 

yang telah berhasil melewai semua tahapan dengan baik akan mendapatkan skor. 

Apabila pemain ingin mendapatkan skor yang tinggi maka pemain harus melalui 

setiap langkah pembuatan beras dengan memperhatikan waktu. Pemain diharuskan 

untuk memenuhi indicator dalam permainan sebelum waktu habis sesuai dengan 

arahan petani. 

3.1.5 Target Pemain 

Target dalam permainan ini adalah umum. 

3.1.6 Platform Yang Digunakan 

Plarform yang dipilih pada game ini adalah platform mobile android. Karena 

pengguna smartphone, Ipad, table PC, dan sejenisnya dalam kehidupan sehari – hari 

kian marak dan tingkat download game menggunakan smartphone sangat tinggi di 

Indonesia. 

3.1.7 Game Engine 

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

pemrograman C#, karena game engine ini memiliki fitur yang mudah untuk digunakan 

dalam pembuatan suatu game, tampilan yang mudah dipahami baik peluma ataupun 
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yang sudah ahli, bisa digunakan untuk pembuatan game sederhana atau yang rumit 

sekalipun. 

 

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 sistem, storyboard, tampilan antarmuka 

dan asset yang digunakan. 

3.2.1 Gameplay 

Cara bermain pada permaianan yang akan dibuat ini yaitu pemain berinteraksi 

dengan permainan, pemain akan diperintahkan menekan beberapa tombol dilayar 

smartphone android untuk memainkan permainan ini. Apabila pemain berhasil 

menyelesaikan seluruh langkah permainan sesuai dengan instruksi maka pemain akan 

mendapatkan skor hasil dari setiap langkah – langkah yang berhasil dilewati. Karena 

pembuat ingin pemain dapat mengingat setiap langkah dalam pembuatan beras mocaf 

yang bisa di aplikasikan di dunia nyata. Berikut ini gameplay dari permainan ini : 

 

Gambar 3.1 FSM Gameplay 

Keterangan : 

S1 : Mulai permainan 
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S2 : Masuk pengaturan 

S3 : Exit 

S4 : Kondisi belum terpenuhi 

S5 : Kondisi telah terpenuhi, next 

Berhasil : Pemain berhasil membuat beras 

Finish : Pemain menyelesaikan permainan 

BH : Kembali kemenu utama 

Pada Gambar 3.1 untuk Main adalah pada saat aplikasi berjalan lalu pemain masuk 

ke langkah pembuatan beras mocaf mulai dari ambil singkong, kemudian lanjut ke 

kupas singkong, lanjut kebagian rajang singkong, kemudian lanjut ke langkah 

fermentasi, oven singkong, penepung, lalu cetak beras. Apabila pemain belum 

menyelesaikan permainan disetiap langkah pembuatan maka pemain tidak dapat 

melanjutkan permainan. Setelah berhasil mencetak beras, lanjut ke memasak nasi, 

semakin cepat pemain memainkan permainan maka semakin tinggi skor yang 

didapatkan oleh pemain, setelah permainan telah selesai dilalui maka pemain 

mendapatkan skor dan pemain dapat mengulang permainan dari awal. 

3.2.2 Karakter 

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

 

Gambar 3.2 Desain Petani 

Karakter utama Gambar 3.2 merupakan karakter petani yang membawa cangkul 

dibahunya, yang bertugas untuk mengarahkan para pemain langkah- langkah untuk 

membuat beras mocaf. 
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3.2.3 Rancangan Alur Sistem 

Rancangan alur sistem dalam permainan ini akan menggunakan media gambar. 

Tujuan dari rancangan alur sistem ini adalah agar pemain dapat memahami alur dari 

sistem yang telah dirancang dengan melihat gambar – gambar yang sudah tersusun. 

 

Gambar 3.3 Rancangan Alur Sistem 

Pada Gambar 3.3 untuk menu utama terdapat beberapa pilihan. Terdapat menu 

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

Pemaian dapat memulai permainan dengan memilih menu “Mulai”. Pada awal 

permainan, pemain akan terlebih dahulu menjumpai petani yang akan menjelaskan 

setiap langkah bagaimana menyelesaikan permainan. Petani akan muncul disetiap 

langkah pengolahan beras mocaf untuk memberi penjelasan setiap langkahnya, agar 

pemain mendapat pengetahuan dalam 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. 

3.2.4 Storyboard 

Storyboard adalah untuk menampilkan sketsa gambar yang tersusun berserta 

penjelasan alur permainan berlangsung, dengan storyboard ide dari permainan mudah 



 

26 
 

tersampaikan kepada pembaca, agar terbentuk presepsi yang sama tentang gambaran 

genre yang ingin dibuat. Berikut ini storyboard dari permainan : 

Tabel 3.1 Storyboard 

No Storyboard 

1 

 

Opening scene 1 akan keluar splash screen, berupa title game 

2 

 

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

“Pengaturan” dan tombol “Keluar” 

3 
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Masuk dalam menu pengaturan, terdapat checkbox untuk mengaktifkan dan 

mematikan music dan suara aksi pada game. 

4 

 

Pada saat permain baru memulai permainan, pemain diminta untuk 

mengambil singkong dan memasukkannya ke dalam keranjang. 

5 

 

Ini tampilan dimana singkong yang telah diambil tadi dimasukkan ke dalam 

mesin pengupas, kulit singkong akan dikupas menggunakan mesin. Pemain 

dapat melanjutkan permainan dengan menyelesaikan permainan terlebih 

dahulu.  
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6 

 

Ini merupakan proses perajangan, dimana singkong yang telah bersih dari 

kulitnya akan dimasukkan dalam mesin perajang untuk memotong singkong 

kebagian kecil. Sama dengan sebelumnya pemain harus memasukkan 

singkong ke dalam mesin. 

7 

 

Pada proses fermentasi ini potongan singkong di masukkan kedalam air, 

pemain diminta untuk membuang air dan setelah proses selesai dikerjakan, 

pemain dapat melanjutkan ke proses berikutnya. 



 

29 
 

8 

 

Potongan singkong yang telah direndam akan dilanjutkan ke proses 

mengeringan menggunakan oven, untuk mengurangi kadar air pada singkong 

lalu dilanjutkan keproses berikutnya. 

9 

 

Proses selanjutnya pemain diminta untuk mengoperasikan mesin penepung 

dengan memasukkan potongan singkong ke dalam mesin untuk mengubahnya 

menjadi tepung mocaf. 
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10 

 

Proses berikutnya yaitu mencetak beras. Tepung mocaf yang telah dicampur 

dengan air dan menjadi adonan mocaf dimasukkan ke dalam mesin pencetak 

beras untuk mengolah beras mocaf. pada langkah ini sama dengan sebelumnya 

pemain diminta untuk memasukkan adonan ke dalam mesin. 

11 

 

Ketika semua proses telah dilaksanakan dengan baik, pemain diminta untuk 

mengolah beras menjadi nasi. Pemain diminta untuk membuka ricecooker 

terlebih dahulu lalu masukkan air dan beras ke dalam ricecoocer lalu tutup. 
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12 

 

Ini merupakan tampilan setelah pemain berhasil menyelesaikan permainan 

ini, terdapat bintang dan skor pemain pada tampilan ini. terdapat menu 

“Home” untuk kembali ke menu utama. 

 

3.2.5 Desain Tampilan Antarmuka  

Berikut ini merupakan beberapa desain antarmuka pada game pembuatan beras 

mocaf berbahan dasar tepung mocaf 

a. Antarmuka Menu Utama 

 

Gambar 3.4 Antarmuka Menu Utama 
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Pada Gambar 3.4 menampilkan 3 menu pilihan “Mulai” untuk masuk ke dalam 

permainan. Menu “Pengaturan” untuk mengatur music dan suara aksi pada permainan, 

menu “Keluar” untuk keluar dari permainan. 

b. Antarmuka Pengaturan 

 

Gambar 3.5 Antarmuka Pengaturan 

Pada Gambar 3.5 merupakan tampilan dari menu Pengaturan, dimana didalamnya 

berisi pengaturan music dalam game dan suara aksi game. 

c. Antarmuka Gameplay 

 

Gambar 3.6 Antarmuka Gameplay 

Pada Gambar 3.6 merupakan tampilan gameplay dalam permainan, dimana pemain 

diminta untuk mengambil singkong dan pemain akan diminta untuk mengoperasikan 

beberapa alat yang nantinya merupakan proses atau cara pengolahan untuk mengubah 

singkong menjadi beras mocaf.  
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d. Antarmuka Finish Screen

Gambar 3.7 Antarmuka Finish Screen 

Pada Gambar 3.7 menampilkan bintang, skor yang diperoleh dan skor tertinggi 

yang pernah pemain peroleh, terdapat pula tombol Home untuk kembali ke menu 

utama. 

3.2.6 Asset 

Dalam game ini diperlukan beberapa asset untuk pembangunan game : 

a. Audio

Dalam game ini diperlukan suara Backsound dan suara efek yang menggunakan

music sophonic media yang diambil dari www.youtube.com. 

b. GUI

Untuk pembuatan GUI menggunakan beberapa referensi dari www.freepic.com

dan www.vecteezy.com.

http://www.youtube.com/
http://www.freepic.com/
http://www.vecteezy.com/

