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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1 Analisa Kebutuhan 

Komponen - komponen yang diperlukan untuk menganalisis 

kebutuhan dari objek yang akan dibangun antara lain sistem pendukung 

serta desain program. Di bawah ini adalah penjelasan dari masing-masing 

komponen kebutuhan tersebut. 

 

2.2 Sistem Pendukung 

Untuk mendapatkan tujuan sebuah sistem dibutuhkan sistem 

pendukung atau alat bantu yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, 

perangkat mobile dan manusianya itu sendiri.  

 

2.2.1 Sistem Perangkat Lunak 

Sistem perangkat lunak yang digunakan dalam memecahkan 

permasalahan ini digunakan bahasa pemrograman C# dan sistem operasi 

Windows 8.1. Berikut adalah daftar perangkat lunak dan fungsinya yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini : 

1. Microsoft Windows 8.1 64bit, sebagai sistem operasi. 
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2. Unity3D versi 4.3.4/4.5, sebagai Game Engine yang men-support 

pembuatan game 2D sejak versi 4.3. 

3. Microsoft Visual Studio 2013 premium dan SDK Windows Phone 8 

built in Visual Studio 2013 untuk build game pada platform Windows 

8 dan Windows Phone 8. 

4. Eclipse SDK – ADT Bundle untuk build game pada platform Android. 

5. Blackberry10 SDK untuk build game pada platform Blackberry 10. 

6. Java Development Kit (JDK) versi 8 64bit. 

7. Java runtime 32 bit untuk Blackberry development 

8. Microsoft Power Point sebagai alat untuk merancang Agile Project 

Management. 

 

2.2.2 Sistem Perangkat Keras 

Untuk menjalankan sistem perangkat lunak yang digunakan di atas 

maka dibutuhkan perangkat keras yang mendukung untuk melancarkan 

proses pembuatan game. Perangkat keras merupakan komponen - 

komponen fisik dari komputer yang terdiri dari unit masukan, pengolahan 

dan unit keluaran. Dalam pembangunan sistem, digunakan komputer 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Intel® Core™ i3-2310M CPU 2.10 GHz 

2. Graphic Card minimum DirectX 9 (shader model 2.0) 

3. 6 GB of RAM 

4. Intel® HD Graphics 3000 
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5. Occlusion Culling requires GPU dengan Query support. 

 

2.2.3 Sistem Perangkat mobile 

1. Android 2.3.1 atau yang lebih tinggi, ARMv7 (Advanced RISC 

Machine version 7), dan GPU support. 

2. Blackberry OS 10 atau yang lebih tinggi. 

3. Microsoft Windows 8.1 64bit. 

4. Microsoft Windows Phone 8.1. 

 

2.3 Rancangan  

Rancangan adalah desain yang nantinya akan diimplementasikan di 

dalam game. Rancangan tersebut berupa dokumen – dokumen. Dalam 

level industri, dokumen – dokumen inilah yang menjadi acuan bagi tim 

pengembang diantaranya programer, desainer dan komposer. Sebelum 

dokumen ini disusun biasanya oleh game producer secara sendiri maupun 

brainstorming bersama pimpinan – pimpinan yang lain untuk mendapatkan 

konsep serta arahan tentang game yang akan dibuat. Konsep dan arahan 

tersbut juga dapat berasal dari pelanggan yang meminta untuk dibuatkan 

game. Pada level industri tahapan – tahapan dibagi menjadi tiga tahap, 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 
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2.3.1 Pre-Production 

Pada tahap pertama yaitu pre-production mulailah dibuat dokumen – 

dokumen tentang game yang didasarkan pada konsep dan arahan yang 

sebelumya telah disusun oleh produser game bersama para pimpinan 

setiap bidangnya. Tiga bidang tersebut adalah Game Designer membuat 

Game Design Document (GDD), Programmer membuat Technical Design 

Document (TDD) dan Artis membuat Art Direction. 

 

2.3.1.1 Game Design Document 

Game Design Document (TDD) oleh Game Designer berisi fitur-fitur 

yang ada didalam game, total asset yang dibutuhkan, mechanic game dan 

logic game, rumus - rumus yang dibutuhkan (misalnya rumus menghitung 

jumlah serangan setelah dikurangi pertahanan), screen flow, tampilan 

halaman game, alur menu, dan lain-lain. Scren flow adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Screen Flow 
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LOADING… 

Rancangan halaman loading game yang akan dibangun seperti pada 

gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Halaman Loading 

Rancangan halaman mainmenu pada game akan menampilkan 

beberapa tombol yang berfungsi menuju pada halaman – halaman tertentu. 

Tombol – tombol yang ada pada halaman mainmenu diantaranya tombol 

play, tombol mission, tombol upgrade, tombol about, tombol help dan 

tombol sosial media. Rancangan halaman mainmenu ditunjukkan pada 

gambar 2.3 berikut ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Halaman Mainmenu 
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Rancangan halaman gameplay adalah tampilan halaman pada saat 

game dijalankan. Beberapa yang ada pada halaman gameplay yaitu menu 

pause, tampilan skor dan tombol spesial (power-ups) ditunjukkan pada 

gambar 2.4 berikut:. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Halaman Gameplay 

Rancangan halaman about berisi informasi tentang pebuat game 

dan pada pojok kiri atas ada tombol close untuk kembali pada halaman 

mainmenu. Gambar halaman about seperti pada gambar 2.5 berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Halaman About 
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Rancangan halaman gameover akan menampilkan beberapa 

tombol, yaitu tombol retry untuk restart game, tombol exit, tombol upgrade 

dan tombol mission. Tampilan halaman gameover  pada gambar 2.6 

berikut:   

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Gameover 

 

2.3.1.2 Technical Design Document 

Technical Design Document (TDD) oleh programmer berisi 

mengenai fungsi - fungsi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu 

mechanic game, misalnya: mechanic quest membutuhkan energi dan 

menghasilkan experience, setiap quest user akan mendapatkan sejumlah 

koin sesuai rumus penghitungan koin. 

Isi dari Technical Design Document berupa bahan dan alat yang 

akan digunakan untuk membangun game diantaranya tool, platform, 

sources, audio, dan lain sebagainya. 
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Tools berisi daftar dari alat – alat yang akan digunakan dalam 

mengembangkan mulai dari alat untuk desain, software dan lain 

sebagainya. Daftar tool dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Daftar Tool yang digunakan 

No Tool Fungsi Harga 

1. Unity 3D Engine $ 

2. Corel Draw 2D desain $ 

3. Photoshop CS 6 2D desain $ 

4. Gimpp 2D desain free 

5. Fruity Loop Komposer free 

 

Platform adalah daftar dari beberapa perangkat dimana game akan 

didistribusikan. Setiap platform memiliki store sendiri sendiri. Daftar platform 

seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Daftar store yang dibutuhkan 

No Platform Market Harga 

1. Android Google Play $25 

2. Blackberry 10 App World Free 

3. iOS App Store $99/tahun 

4. Windows 8 / 8.1 Windows Store $99/tahun 

5. Windows Phone 8 / 8.1 Windows Phone Store $99/tahun 

 

Image adalah daftar aset berupa gambar yang dibutuhkan untuk 

membangun game seperti chararter, background, logo dan lain – lain. 

Daftar image seperti pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Daftar gambar yang dibutuhkan 

No File Format Size 

1. BG_Sky.jpg .jpg 1024x1024 

2. BG_SkyEvil.jpg .jpg 1024x1024 
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3. BG_Cloud_3G .png 1024x200 

4. BG_Forest_3G .png 1024x300 

5. BG_Wall_3G .png 1024x400 

6. BG_Ground_3G .png 1024x100 

7. LOGO_goninja_3G .png 600x200 

8. Sprite_Ninja_3G .png - 

9. Sprite_NinjaCloseSlash .png - 

10. Sprite_NinjaVanish .png - 

 

Audio adalah daftar aset audio yag dibutuhkan untuk membangun 

game. Audio yang dibutuhkan berupa musik untuk latar dan audio sound. 

Beberapa audio yang dibutuhkan dalam game Go Ninja dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 Daftar audio yang digunakan 

No File Format Fungsi 

1. Barrier_Disperse .mp3 Sound 

2. Barrier_Hum .mp3 Sound 

3. FX_ArmorSpearDeflect .mp3 Sound 

4. FX_BloodSplash .mp3 Sound 

5. FX_BOOM_Splish .mp3 Sound 

6. FX_Bramm .mp3 Sound 

7. FX_Bust_Wall .mp3 Sound 

8 Go Ninja Intro .mp3 Musik 

9 Go Ninja Loop .mp3 Sound 

10 Go Ninja Menu .mp3 Sound 

 

2.3.1.3 Art Direction 

Art Direction oleh Artis berisi tentang referensi-referensi art yang 

akan digunakan dan sketsa atau prototype dari karakter-karakter yang akan 

digunakan dalam game 

 

. 
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2.3.2 Production 

Setelah semua dokumen selesai dan disetujui maka producer akan 

mulai membuat schedule dan planning untuk tahap berikutnya. Tahapan – 

tahapan yang ada didalam tahap produksi ada 4 macam, yaitu: 

First Playable Prototype 

Setelah pre-production selesai, maka team akan mulai mengerjakan 

prototype. Prototype biasanya adalah game dengan hanya 1 level dan 

hanya memiliki mechanic utama dan beberapa fitur utama saja yang 

merupakan top priority. Setelah FPP selesai maka seluruh team akan me-

review dan menentukan fitur apa saja yang akan diimplementasikan di 

tahap berikutnya. 

Alpha 

Pada tahap ini fitur-fitur yang akan diimplementasikan mulai 

dikerjakan atau dirancang hingga diputuskan secara final fitur apa saja yang 

akan diimplementasikan pada game. 

Beta 

Pada tahap ini fitur sudah tidak boleh ditambahkan lagi. Saat project 

memasuki versi Beta maka cycle yang dilakukan adalah : implementasi, tes 

QA, bug fixing, tes QA dan bug fixing. Apabila bugs yang ditemukan sudah 

habis atau dianggap sudah tidak mempengaruhi kualitas dari game maka 

game bisa dinyatakan GOLD. 
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Final 

Pada tahap ini game sudah dianggap GOLD dan sudah siap untuk 

dijual. Untuk penjualan game dapat didistribusikan pada app store tertentu 

atau dapat di distribusikan pada semua app store baik mobile, console 

maupun komputer PC. 

 

2.3.3 Post-Production 

Pada tahap ini produksi dinyatakan selesai, produk yang sudah jadi 

akan dipasarkan secara luas. Biasanya tugas ini diluar dari bagian produksi, 

yaitu peran pembantu diantaranya marketing yang akan memasarkan, 

public relation yang akan menghubungkan pihak tim pada pihak eksternal 

seperti media dan fans serta bagian company support bertugas pada 

administrasi, keuangan dan human resurces (HR). Meskipun proses 

produksi telah selesai masih ada tahapan lain diluar produksi yang sama 

pentingnya yaitu proses pengembangan, dimana proses pengembangan 

akan lebih sulit dibandingkan proses produksi. Dalam proses 

pengembangan aplikasi maupun software akan selalu ada permintaan dari 

pengguna, permintaan – permintaan inilah yang harus selalu diperhatikan 

agar para pengguna senang dan merasa puas dengan produk yang telah 

dibuat. 


