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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Pada bab implementasi karya ini, menjelaskan tentang penerapan semua 

rancangan yang sudah dibuat dalam proses perancangan game ini. 

 

4.1 Produksi 

Pada proses ini terbagi beberapa proses produksi yang telah penulis lakukan 

dalam pembuatan game turn based strategy, berikut proses-proses yang telah 

dilakukan. 

 

4.1.1 Fixing Prototype 

Pada proses ini penulis membuat terlebih dahulu prototype game dengan 

menggunakan software game. Pada proses fixing prototype pertama hanya 

menggunakan gambar kotak dikarenakan untuk mempercepat proses jika ada revisi 

dan perbaikan atau bug setelah dibuat maka prototype tersebut dicoba apakah sesuai 

dengan konsep dan progam tidak ada yang eror. Dan di dalam proses fixing prototype 

bug-bug dan perbaikan sudah teratasi sehingga dapat dilanjutkan proses selanjutnya, 

seperti pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Fixing Prototype 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.1.2 Karakter 

Setelah membuat sketch karakter yang cocok dan sesuai maka dapat 

melanjutkan proses pembuatan selanjutnya yaitu proses pewarnaa pada karakter 

tersebut. Karakter pertama adalah Pangeran Diponegoro, beliau memakai warna 

merah, sesuai dengan karakternya yang pemberani dan totalitas dalam mengambil 

sebuah keputusan dalam berstrategi menghadapi pasukan belanda yang sangat 

banyak. Dengan digabung warna putih guna memberikan kesucian terhadap perang 

yang akan dilaluinya, seperti pada gambar 4.2 merupakan hasil pewarnaan karakter 

Pangeran Diponegoro: 
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Gambar 4.2 Pewarnaan Pangeran Diponegoro 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Karakter selanjutnya adalah Sentot Alibasa. Sentot memakai pakaian berwarna 

biru, karena biru melambangkan mengalir seperti air. Hal ini seperti perang yang 

diikuti selama peperangan bersama belanda, Sentot merasa tidak membebani dengan 

pikiran melainkan ikhlas dalam menjalani peperangan tersebut. Dan juga tidak lupa 

kain putih digunakan untuk mensucikan peperangan tersebut atas dasar agama yang 

dianutnya, seperti pada gambar 4.21 pewarnaan Sentot Alibasa. 

 

Gambar 4.3 Pewarnaan Sentot Alibasa 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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 Karakter pewarnaan ketiga adalah Kyai Mojo. Kyai mojo memakai pakaian 

berwarna hijau, karena hati beliau sudah menyatu dengan alam. Dengan dibalut kain 

putih beserta tongkat kesaktiannya guna mensucikan perang terhadap belanda agar 

selalu diberkahi oleh Sang Pencipta, seperti gambar 4.4 pewarnaan Kyai Mojo. 

 

 

 

Gambar 4.4 Pewarnaan Kyai Mojo 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Karakter pewarnaan selanjutnya adalah prajurit belanda pertama. Karakter 

belanda  memakai baju berwarna abu-abu hal ini dikarenakan tingkat kepicikan sang 

belanda yakni seringkali menghinati dan plin-plan terhadap masyarakat di Indonesia 

pada waktu itu,  seperti gambar 4.5 pewarnaan prajurit 1. 
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Gambar 4.5 Pewarnaan Prajurit 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Pewarnaan selanjutnya adalah prajurit belanda kedua. Dengan warna abu-abu 

tetap dipertahankan dan ditambah pewarnaan pisau, seperti gambar 4.6 pewarnaan 

prajurit belanda kedua. 

 

Gambar 4.6 Pewarnaan Prajurit 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Prajurit belanda ketiga karakternya tetap memakai baju seragam berwarna abu-

abu, dengan penambahan pewarnaan senapan laras panjang, seperti gambar 4.7 

pewarnaan prajurit belanda ketiga. 

 

Gambar 4.7 Pewarnaan Prajurit 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Karakter prajurit keempat belanda  memakai baju berwarna abu-abu dengan 

pewarnaan senjata untuk membakar, seperti gambar 4.8 pewarnaan prajurit belanda 

keempat. 

 

Gambar 4.8 Pewarnaan Prajurit 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah prajurit belanda spesial. Karakter prajurit belanda tetap 

menggunakan baju berwarna abu-abu dengan senjata pedang untuk melukai para 

pejuang, seperti gambar 4.9 pewarnaan prajurit spesial belanda. 

 

Gambar 4.9 Pewarnaan Prajurit Spesial 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Colonel Van Geek merupakan karakter bos dari belanda namun tetap 

menggunakan seragam baju berwarna abu-abu dengan senjata pisau dan pistol untuk 

menembak para pejuang, seperti gambar 4.10 pewarnaan prajurti spesial belanda. 

 

Gambar 4.10 Pewarnaan Colonel Van Geek 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.1.3 Sprite Karakter 

Pada proses ini mulai membuat sprite karakter untuk digunakan dalam game, 

dengan menggunakan base color pada desain karakter, seperti pada gambar 4.11 

sprite idle Pangeran Diponegoro. 

 

Gambar 4.11 Sprite Idle Pangeran Diponegoro 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Selanjutnya adalah sprite berlari, dengan 6 frame kiranya cukup dalam 

melakukan animasi berlari, seperti gambar 4.12 sprite berlari Pangeran Diponegoro. 

 

Gambar 4.12 Sprite Berlari Pangeran Diponegoro 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah sprite menusuk pisau, dengan penambahan efek terhadap 

serangan yang dilancarakan Pangeran Diponegoro, seperti gambar 4.13 sprite hit 

Pangeran Diponegoro. 

 

Gambar 4.13 Sprite Hit Pangeran Diponegoro 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Sprite Pangeran Diponegoro melemparkan pisau, dengan penambahan efek 

terhadap lemparan tersebut, seperti gambar 4.14 sprite lemparan Pangeran 

Diponegoro. 

 

Gambar 4.14 Sprite Lemparan Pangeran Diponegoro 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah sprite Sentot Alibasa (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.15 sprite idle Sentot Alibasa. 

 

Gambar 4.15 Sprite Idle Sentot Alibasa 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Sprite Sentot sedang berlari dengan 6 frame kiranya cukup dalam melakukan 

animasi berlari, seperti gambar 4.16 sprite berlari Sentot Alibasa. 

 

Gambar 4.16 Sprite Berlari Sentot Alibasa 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite memukul, dengan penambahan efek terhadap pukulan 

tersebut, seperti gambar 4.17 sprite memukul Sentot Alibasa. 
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Gambar 4.17 Sprite Memukul Sentot Alibasa 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite Sentot Alibasa menendang dengan kaki, dengan penambahan efek 

terhadap tendangan tersebut, seperti gambar 4.18 sprite tendangan Sentot Alibasa. 

 

Gambar 4.18 Sprite Tendangan Sentot Alibasa 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah sprite Kyai Mojo (idle) diam namun tetap ada pergerakan, 

seperti gambar 4.19 sprite idle Sentot Alibasa. 

 

Gambar 4.19 Sprite Idle Kyai Mojo 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite hit, dengan penambahan efek terhadap magic tersebut, 

seperti gambar 4.20 sprite hit Kyai Mojo. 

 

Gambar 4.20 Sprite Hit Kyai Mojo 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite Kyai Mojo mengirim kekuatan, dengan penambahan efek terhadap hit 

kedua tersebut, seperti gambar 4.21 sprite hit 2 Kyai Mojo. 
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Gambar 4.21 Sprite Hit 2 Kyai Mojo 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite prajurit belanda pertama (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.22 sprite idle prajurit belanda pertama . 

 

Gambar 4.22 Sprite Idle Prajurit 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit pertama sedang berlari dengan beberapa, seperti gambar 4.23 

sprite berlari prajurit pertama. 
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Gambar 4.23 Sprite Berlari Prajurit 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit pertama sedang memukul dengan pistol, beserta penambahan 

efek terhadap pukulan tersebut, seperti gambar 4.24 sprite memukul prajurit pertama . 

 

Gambar 4.24 Sprite Memukul Prajurit 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Sprite prajurit pertama menembak pistol, dengan penambahan efek terhadap 

pistol tersebut, seperti gambar 4.25 sprite penembakan prajurit pertama. 
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Gambar 4.25 Sprite Tembak Prajurit 1 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite prajurit belanda kedua (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.26 sprite idle prajurit belanda kedua. 

 

Gambar 4.26 Sprite Idle Prajurit 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit kedua sedang berlari dengan beberapa frame, seperti gambar 4.27 

sprite berlari prajurit kedua. 
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Gambar 4.27 Sprite Berlari Prajurit 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit kedua sedang menggunakan pisau untuk melukai para pejuang, 

beserta penambahan efek terhadap hit tersebut, seperti gambar 4.289 sprite hit prajurit 

kedua. 

 

Gambar 4.28 Sprite Hit Prajurit 2 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah sprite prajurit belanda ketiga (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.29 sprite idle prajurit belanda ketiga. 

 

Gambar 4.29 Sprite Idle Prajurit 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit ketiga sedang menggunakan senjata laras panjang, seperti gambar 

4.30 sprite hit prajurit ketiga. 

 

Gambar 4.30 Sprite Hit Prajurit 3 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Selanjutnya adalah sprite prajurit belanda keempat (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.31 sprite idle prajurit belanda keempat. 

 

Gambar 4.31 Sprite Idle Prajurit 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit keempat sedang berlari dengan beberapa frame, seperti gambar 

4.32 sprite berlari prajurit keempat. 

 

Gambar 4.32 Sprite Berlari Prajurit 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit keempat sedang menggunakan senjata untuk membakar, seperti 

gambar 4.33 sprite hit prajurit keempat. 
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Gambar 4.33 Sprite Hit Prajurit 4 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite prajurit belanda spesial (idle) diam namun tetap ada 

pergerakan, seperti gambar 4.34 sprite idle prajurit belanda spesial. 

 

Gambar 4.35 Sprite Idle Prajurit Spesial 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit spesial sedang berlari dengan beberapa frame., seperti gambar 

4.35 sprite berlari prajurit spesial. 
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Gambar 4.35 Sprite Berlari Prajurit Spesial 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit spesial sedang melayangkan pedang, beserta penambahan efek 

terhadap hit tersebut, seperti gambar 4.36 sprite hit prajurit spesial. 

 

Gambar 4.36 Sprite Hit Prajurit Spesial 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Selanjutnya adalah sprite Colonel Van Geek belanda (idle) diam namun tetap 

ada pergerakan, seperti gambar 4.37 sprite idle Colonel Van Geen. 
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Gambar 4.37 Sprite Idle Colonel Van Geen 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite prajurit spesial sedang berlari dengan beberapa frame, seperti gambar 

4.38 sprite berlari Colonel Van Geen. 

 

Gambar 4.38 Sprite Berlari Colonel Van Geen 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite Colonel Van Geek sedang melayangkan pisau, beserta penambahan efek 

terhadap hit tersebut, seperti gambar 4.39 sprite hit Colonel Van Geen. 
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Gambar 4.39 Sprite Hit Colonel Van Geen 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Sprite Colonel Van Geek menembak pistol, dengan penambahan efek terhadap 

pistol tersebut, seperti gambar 4.40 sprite penembakan Colonel Van Geek. 

 

Gambar 4.40 Sprite Tembak Colonel Van Geek 

(Sumber: Olahan Pribadi) 
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4.1.4 User Interface 

Pada proses ini merupakan proses mendesain background enviroment dan lain-

lainnya yang berkenaan dengan user interface yang akan dipakai. User Interface 

diawal menggunakan animasi fade in fade out untuk memberitahukan agar pemain 

siap untuk bermain, seperti gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 User Interface Sebelum Main 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Pada user interface menu terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk 

bermain game, diantaranya adalah seperti pada gambar 4.42. 
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Gambar 4.42 User Interface Menu 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Menu kedua setelah menu utama berfungsi sebagai kelanjutan dari menu 

pertama, dalam menu kedua ini pemain diharpkan dapat memilih karakternya sesuai 

dengan harapannya, seperti gambar 4.43 menu kedua. 

 

Gambar 4.43 User Interface Menu Kedua 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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User interface selanjutnya adalah background di setiap level. Dalam game 

Prince Of Diponegoro terdapat 5 level yang harus dilalui dengan setiap level 

mempunyai musuh berbeda-beda kemampuannya, seperti gambar 4.44 beberapa level 

yang dipakai dalam game Prince Of Diponegoro. 

 

Gambar 4.44 Background 5 Level  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Di dalam game Prince Of Diponegoro juga terdapat komik di awal sebelum 

memasuki tahap setiap level. Dengan menggunakan komik diharapkan para pemain 

akan mengikuti ceritanya sehingga dapat memetik dari pengalaman para pejuang, 

seperti yang tertera pada gambar 4.45 merupakan salah satu komik yang dipakai 

dalam game Prince of Diponegoro. 
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Gambar 4.45 Comic 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Peta di dalam game Prince Of Diponegoro sangat penting karena sangat 

berhubungan dengan cerita yang akan disampaikan, seperti pada gambar 4.46 peta 

yang dipakai dalam game Prince of Diponegoro.  

 

 

Gambar 4.46 Peta 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.1.5 Sound 

Pada proses ini mulai memasukan sound effect dan background sound pada 

game agar game terdengar lebih menarik dan seru saat dimainkan. Pada game ini 

sound yang dipakai adalah beberapa music yang diambil di internet yang secara free 

bersumber dari www.incompotech.com, seperti gambar 4.47 salah satu contoh 

pengeditan music. 

 

Gambar 4.47 Music dan Sound Effect 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Seperti yang tertera dari gambar 4.47 Music dan Sound Effect, gambar tersebut 

merupakan proses dalam pengeditan. Dengan beberapa sound effect serta music yang 

diambil dari internet dengan free (tanpa royalty), seperti pada gambar 4.48 penulis 

menggunakan lisensi creative commons. Kemudian music dan sound effect diedit dan 

dijadikan sebuah mp3. 
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Gambar 4.48 Creative Commons (free) 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.1.6 Andorid 

Pada proses ini sudah mulai meng-export game tersebut kedalam aplikasi apk, 

dan mulai melakukan proses playtest, agar penulis dapat menentukan apakah game 

tersebut sudah dapat dimainkan dengan nyaman dan tidak ada bug atau error dalam 

game tersebut, seperti gambar 4.49 pengeksportan ke android melalui sebuah 

softwere. 
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Gambar 4.49 Proses Eksport Ke Android 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.2 Publikasi 

Pada proses ini akan dibuat beberapa benda untuk digunakan sebagai alat untuk 

publikasi agar game dapat mudah dikenal oleh public. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan merchandise atau kata lainnya buah tangan dari developer. 

Merchandise merupakan salah satu hal penting untuk publikasi dikarenakan 

penulis dapat dengan mudah menyebar merchandise dengan cara membagi-bagi 

merchandise tersebut dalam pameran kepada publik. 
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1. Bolpoin digunakan sebagai pemberi hadiah ketika para pengunjung 

memenangkan game Prince Of Diponegoro dalam pameran Koma, desain 

Bolpoin dapat dilihat pada gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 Desain Bolpoin 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Cd Kaset ini digunakan nanti ketika ada yang menginginkan program dan 

desain mentahan dari game yang telah dibuat seperti gambar 4.51.  
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Gambar 4.51 CD Kaset 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3. Kartu nama digunakan nanti ketika ada yang menginginkan contact dari 

pembuat game ataupun sesuatu yang berhubungan dengan game, seperti 

gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Desain Kartu Nama 

(Sumber: Olahan Penulis) 

4. Kartu QR Code digunakan untuk pendukung dari game Prince of 

Diponegoro sekaligus pengenal game secara unik terhadap khalayak umum, 

seperti gambar 4.53. 

  

Gambar 4.53 Desain Kartu QR Code 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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5. Mug digunakan untuk objek pendukung dari game Prince of Diponegoro, 

seperti gambar 4.54.  

 

Gambar 4.54 Desain Mug 

(Sumber: Olahan Penulis) 

6. Poster digunakan untuk promosi game Prince of Diponegoro terhadap 

khalayak umum, seperti gambar 4.55. 
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Gambar 4.55 Desain Poster 

(Sumber: Olahan Penulis) 

7. Sticker digunakan untuk pendukung dari game Prince of Diponegoro 

sekaligus promosi terhadap khalayak umum, seperti gambar 4.56. 

 

Gambar 4.56 Desain Sticker 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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8. Gantungan kunci digunakan untuk pendukung dari game Prince of 

Diponegoro sekaligus pernak-pernik sebagai eksostisme terhadap khalayak 

umum, seperti gambar 4.57. 

 

 

Gambar 4.57 Gantungan Kunci 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 


