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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 [10]. 

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. Tahapan ini yaitu tahapan untuk mempersiapkan 

sebelum masuk tahapan pre-production, melakukan tahapan analisa tentang apa saja 

spesifikasikan yang harus dilakukan oleh sistem. 

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 Role Playing Game (RPG) Karena jenis 

game berisikan peran, dimana dalam game ini peran yang dipakai sebagai koki yang 

mampu memberikan pelayanan dan juga bisa membuat roti. 

Pada game yang akan dibuat ini nantinya pemain akan merasakan peran sebagai 

pembuat roti. Dalam game ini resep roti yang diberikan sama dengan resep roti pada 

dasarnya, menuangkan takaran, serta memilih bahan dan juga alat seperti pada 

umumnya dalam pembuatan roti, proses oven, penggorengan sehingga dengan 

dibuatnya game sperti peran ini (koki) diharapkan agar membantu edukasi 

masyarakat dalam pembuatan roti.   
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       Sehingga Role Playing Game (RPG) adalah salah satu jenis game pilihan karena 

membuat user merasa menjadi tokoh yang diperankannya dalam game. Dengan 

dibuat nya game bergenre RPG ini tujuan utamanya yakni dapat membantu 

masyarakat dalam pembuatan roti dan juga memperkenalkan masyarakat bahwa 

tepung yang berasal dari singkong (Tepung Mocaf) ini dapat dijadikan bahan baku 

pengganti tepug terigu. 

3.1.3  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 : 

a.  Kebutuhan Fungsional 

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

sistem. Adapun kebutuhan fungsional dari game ini adalah menampilkan jenis-jenis 

roti beserta resep, menampilkan score pada saat user selesai memainkan game. 

b.  Kebutuhan Non-Fungsional 

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

sistem. Kebutuhan Hardware atau Perangkat keras adalah alat yang akan digunakan 

untuk mengolah sebuah data dan penyajian data. Perangkat keras yang akan 

digunakan dalam pembutan ini terdiri dari ,Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 877 

@1.40GHz (2 CPus), 1.46Hz, Memory 4Gb, VGA :1Gb, Monitor 10inchi, Keyboard, 

mouse.  

Kebutuhan Software atau Perangkat lunak adalah program yang ditulis untuk 

mengendalikan dan mengkordinasikan kegiatan dari sistem komputer. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

a. Sistem Operasi Windows 7 

b. Unity X5 

c. CorelDraw X7 
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3.1.4 Perancangan Game Play 

      Cara bermain pada permainan yang akan dibuat ini adalah pemain akan 

menyentuh benda-benda dan bahan-bahan untuk membuat roti, pemain akan 

menentukan pilihan alat memasak dan pilihan bahan-bahan dalam pembuatan roti 

yang ingin dibuat. User akan diberi tantangan berupa waktu dalam memainkan game 

ini. Dalam game ini terdapat nilai, nilai didapat berdasarkan pemain memilih barang 

dan alat yang sesuai pada buku resep.  

      Awal permainan saat memainkan game ini user akan bertemu tampilan meja kasir 

dan pelayan kasir tersebut berlaku juga menjadi koki. Kemudian datang pelanggan 

yang memesan roti,. Setelah pemain memilih roti yang akan dibuat kemudian muncul 

resep roti yang sesuai dipilih oleh pemain, kemudian pemain akan memilih bahan 

(tepung, gula, garam, susu, vanili, telur, dll), alat (oven, talanan, mixer, sendok, 

mangkuk, dll), Setelah selesai memilih bahan dan alat pemain akan masuk keproses 

adone, dimana dalam proses ini terdapat bahan dan alat pemain hanya menyentuh 

bahan dan alat untuk menjalankan proses adonan ini, seperti,  memasukan telur, gula, 

susu, garam kedalam mangkuk, dimana pada proses ini pemain akan memasukan roti 

kedalam oven maupun menggoreng roti tersebut Pada tahap terakhir pemain akan 

mendapatkan score.  

a.  Finite State Machine Gameplay 

 

Gambar 3. 1 Finite State Machine Gameplay 
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Keterangan : 

      Pada gambar 3.1 Main adalah pada saat aplikasi sedang berjalan, lalu pemain 

menekan tombol main, kemudian muncul state pemilihan stage. Apabila pemain 

menakan tombol tentang maka akan muncul state tentang game, dan apabila pemain 

menekan tombol keluar, maka state akan keluar. Pada saat kondisi pemain menekan 

tombol main maka pemain akan menjumpai state pemilihan stage, disana ada 3 

pilihan jenis roti yang dibuat, setelah memilih salah satu jenis roti maka muncul 

percakapan dua orang antara koki dan pemesan. Kemudian setelah dialog selesai 

maka pemain akan masuk ke state olah mocaf dimana pemain harus menekan tombol 

on terlebih dahulu untuk memasukan singkong kedalam mesin setelah masuk maka 

singkong akan menjadi tepung mocaf, setelah itu pemain akan memasuki state 

pemilihan alat dimana pemain akan memasukan alat dan bahan kedalam keranjang 

yang sesuai dengan resep yang diberikan apabila barang yang dimasukan benar maka 

nilai akan bertambah dan indikator akan berjalan, apabila indikator penuh maka 

pemain akan memasuki state adonan pada tahap ini pemain hanya menyentuh alat 

maka animasi akan dijalankan, setelah itu pemain akan menekan tombol on pada 

blender maka blender akan berputar, kemudian pemain akan menekan tombol on lagi 

maka secara otomatis pemain akan berpindah ke state proses akhir, pada tahapan ini 

pemain harus menekan benda-benda lalu animasi akan dijalankan, dimana ada 

tantangan yang diberikan apabila pemain terlambat mengakat roti maka roti akan 

gosong, dan apabila roti yang digoreng tidak sampai waktu habis maka pemain akan 

berhasil dan mendapatkan akumulasi skor yang sesuai dengan yang dimainkan. 

b. Karakter 

Game ini memiliiki 4 karakter, yakni : 

Player : Koki (karakter Utama) dan Non-Player Character (NPC) : Pemesan (Ali, 

Burhan, dan Jih ) 

c. Cerita Dalam Game 

      Dahulu kala ada pedagang roti yang paling terkenal, roti yang dibuat terkenal 

dengan rasanya yang sangat gurih dan enak. Pada suatu ketika koki mulai 
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kebingungan karena dia kehabisan bahan baku dalam pembuatan roti, Sehingga dia 

menemukan inspirasi dan mulai melakukan eksperimen dari singkong, hari demi hari 

dia melakukan eksperimen, dan pada akhirnya dia mendapatkan inspirasi tersebut 

berupa tepung yang bisa dijadikan penngganti sebagai pembuatan roti dia tersebut, 

yaitu tepung mocaf. Dan dia mulai melakukan pembuatan roti tersebut dengan 

menggunakan tepung mocaf. 

d.  Target Pemain 

      Target dalam permainan ini adalah kisaran umur 18 – 30 Tahun, karena menurut 

IGRS (Indonesia Game Rating System) game ini termasuk untuk kelompok usia 18 

Tahun ke atas. 

e.  Platform Yang Digunakan 

      Platform mobile android, Karena melihat perkembangan zaman yang sangat 

modern ini, tentu alat bantu android sangatlah tepat. 

f. 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 “Cooking Mocaf”, 

sebagai berikut : 

a.  Koki (Player) 

Desain karakter yang digunakan pada game ini bisa dilihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Koki 

Pada gambar 3.2 karakter utama dari game ini, dimana peran si koki sebagai 

player utama memiliki keahlian dalam memasak roti yang dipesan oleh pelanggan 

dan juga memberikan arahan dalam melakukan pembuatan roti. 

 

b.  Ali, Burhan, Jih (Pemesan Roti) 

Desain karakter pemesan yang digunakan pada game ini bisa dilihat pada gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.3 Ali, Burhan, Jih (Pemesan) 

Pada gambar 3.3 Karakter Ali, Burhan, dan Jih berfungsi sebagai pemesan roti 

atau sebagai pembeli roti dalam game ini. 

3.2.2 Stage Game 

      Permainan ini memiliki 3 stage, dimana setiap stage pemain akan membuat roti 

yang berbeda-beda : 

a. Stage Satu 

Rancangan desain stage satu bisa dilihat pada gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Donuts 

Pada gambar 3.4 pemain akan membuat Roti Donat Kassava, dalam stage ini pemain 

akan mendapatkan nilai dalam pemilihan alat. Tahap terakhir melakukan proses 

penggorengan atau finising. 

b. Stage Dua 

Rancangan desain stage satu bisa dilihat pada gambar 3.5     

   

 

Gambar 3.5 Roti Tawar 

 

Pada gambar 3.5 pemain akan membuat Roti Tawar, dalam stage ini pemain akan 

mendapatkan nilai. Tahap terakhir melakukan proses oven atau finising. 

 

c. Stage Tiga 

Rancangan desain stage tiga bisa dilihat pada gambar 3.6 

 

 

Gambar 3.6 Biskuit 
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Pada gambar 3.6 pemain akan membuat Biskuit, dalam stage ini pemain akan 

mendapatkan nilai. Tahap terakhir melakukan proses oven atau finising. 

3.2.3  Rancangan Alur Sistem 

 

Gambar 3.7 Rancangan Alur Sistem 

 
      Pada gambar 3.7 menu utama dijelaskan bahwa setelah pemain memilih menu 

main, maka pemain akan menemukan pilihan jenis roti yang akan dibuat, setelah 

pemain memilih salah satu jenis roti maka pemain diarahkan ke tampilan dapur. 

Apabila pemain memilih menu tentang maka tampilan kredit akan tampil dimana 

disini berisi biografi pembuat game secara singkat. 

      Pada tampilan dapur, pemain akan memilih jenis-jenis alat yang akan digunakan 

dalam membuat roti, yang sesuai dengan perintah, selanjutnya pemain akan 

melakukan proses adonan roti. 

      Pada tampilan adonan, pemain akan melakukan pencampuran segala macam 

bahan yang telah diambil, ,  
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Selanjutnya akan mucul tampilan score yang diperoleh saat memainkan game, 

kemudian pemain akan memilih menu main lagi apabila ingin mengulang stage roti 

yang sudah dimainkan, apabila memilih menu lanjut, maka pemain akan memilih 

stage dengan resep roti yang berbeda. 

3.2.4  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.  

Tabel 3.1 Storyboard 

No Storyboard 

1  

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

“Score” menampilkan hasil dari pemain dalam melakukan game ini, 

“Keluar” pemain tidak jadi memainkan game. 

2 

 

Masuk pada menu Tentang, maka akan muncul biografi pembuat game 
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berisikan secara singkat biodata kisah pembuat game ini. 

3 

 

Pada saat permainan baru dimulai maka pemain akan menjumpai 3 pilihan 

roti yang akan dibuat, dimana masing-masing stage proses pembuatan 

berbeda-beda. 

4 
 

Setelah memilih stage maka pemain akan menjumpai tampilan berupa meja 

kasir dimana kasir tersebut sebagai tokoh utama dalam game ini, dimana 

tugas kasir melayani pelanggan dan juga bertindak sebagai koki. 

5 

 

Ini merupakan halaman tampilan resep yang sesuai dengan stage yang 

dipilih oleh pemain, resep yang diberikan harus diingat karena pada 
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tampilan selanjutnya pemain akan mengambil bahan-bahan yang sesuai 

dengan resep, pada tombol “mulai memasak” maka pemain akan 

melanjutkan pembuatan roti, dan untuk kembali ke halaman stage maka 

pemain bisa memilih tombol “panah” 

6 
 

Ini tampilan pemain untuk memilih bahan dan alat yang akan digunakan, 

pemain hanya menekan setiap bahan dan alat yang akan dipilih, sesuai 

dengan perintah yang terdapat pada halaman sebelumnya. 

7 
 

Ini merupakan tampilan dalam  melakukan proses adonan roti, benda yang 

terdapat pada tampilan ini merupakan hasil dari pemain yang sudah 

melakukan pemilihan bahan dan alat pada halaman game sebelumnya. 

Disini terdapat indikator proses pencampuran adonan pada pojok kiri atas, 

apabila indikator terisi penuh maka proses adonan telah selesai.  
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3.2.5  Desain Tampilan Antarmuka 

a.  Antar Muka Menu Utama 

Desain antarmuka tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar 3.8 

 

 

Gambar 3.8  Antar Muka MenuUtama 

Pada gambar 3. 14 menampilkan 3 menu play, tombol main untuk memulai 

permainan, tombol scoreuntuk melihat tampilan score yang sudah dimainkan, dan 

tombol keluar untuk tidak memainkan game ini. 

b.  Antarmuka Score 

Desain antarmuka tampilan menu tentang bisa dilihat pada gambar 3.9 

 

8 

 

Pada tampilan ini pemain akan melakukan proses oven, dimana proses oven 

ini pemaian diberikan bintang  
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Gambar 3. 9 Antarmuka Score 

Pada gambar 3. 15 merupakan tampilan Tentang yang berisi  biografi singkat 

pembuat game ini. 

 
c.  Antarmuka Pemilihan Stage 

Desain antarmuka tampilan pemilihan stage bisa dilihat pada gambar 3.10 

 

Gambar 3. 10 Antarmuka Pemilihan Stage 

 
Pada gambar 3.10 Menampilkan menu Pemilihan Stage dimana pemain dapat 

memilih Stage yang tersedia Dan pemain bisa memainkan secara berulang. 

 
d.  Antarmuka Game Play 

Desain antarmuka tampilan game play bisa dilihat pada gambar 3.11  

 

Gambar 3. 11 Antarmuka Game Play 
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Pada gambar 3.11 ini merupakan tampilan awal dalam bermain, pemain cukup 

menekan bahan dan alat yang akan dibawa ke proses pembuatan adonan. 

e.  Antarmuka Finish Stage 

Desain antarmuka tampilan finish stage bisa dilihat pada gambar 3.12 

 

Gambar 3. 12 Antarmuka Finish Stage 

Pada gambar 3.12 ini merupakan tampilan yang berisi score, berisi tombol untuk 

mengulang stage, dan juga tombol untuk melanjutkan stage yang baru. 

3.2.6  Audio 

Dalam game ini membutuhkan suara: 

a.  Musik Background  

Musik Background pada game ini menggunakan Sophonic. 

 


