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BAB III 

TINJUAN PUSTAKA 

 

3.1 Pengertian Game 

Pengertian game menurut Fajar zikri (2013) : 

1. Game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan 

metode animasi. Jika ingin mendalami pengunaan animasi haruslah 

memahami pembuatan game. Atau jika ingin membuat game, maka haruslah 

memahami teknik dan metode animasi, sebab keduanya saling berkaitan. 

2. Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya 

mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu (misalnya, dibatasi 

oleh peraturan) 

3. Game adalah sebentuk karya seni di mana peserta, yang disebut Pemain, 

membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui 

benda di dalam game demi mencapai tujuan. 

 

3.2 Jenis-jenis Game 

Berikut merupakan jenis-jenis game menurut Ade somantri (2013) yaitu: 

1. Role Playing Game (RPG) 

RPG adalah salah satu game yang mengandung unsur experience atau 

leveling dalam gameplay nya. Biasanya dalam game ini kita memiliki 

kebebasan untuk menjelajah dunia game tersebut, dan kadang kala dalam 

beberapa game, kita dapat menentukan ending dari game tersebut. Game RPG 

terbagi jadi beberapa genre lagi, yaitu : 
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a. Action RPG 

Seperti game RPG umumnya, tapi disini diberi unsur action, sehingga 

game tidak lagi monoton, dan juga membutuhkan keahlian dan kegesitan 

kita dalam memainkan nya. contoh game Action RPG 

b. Turn Based RPG (TBRPG)  

Seperti game RPG pada umumnya, tapi game ini kita memainkan seperti 

Catur atau monopoly, karena kita harus menunggu giliran kita untuk 

memajukan character kita 

c. First Person Shooting (FPS)  

FPS adalah game yang tembak menembak yang memiliki ciri utamanya 

adalah penggunaan sudut pandang orang pertama yang membuat kita 

dibelakang senjata. 

d. Role Playing Shooting (RPS) 

     RPS adalah genre baru dalam dunia game, karena dalam RPS kita 

memainkan RPG layaknya game FPS dengan aksi tembak menembak. 

e. Third Person Shooter (TPS) 

     TPS adalah game yang mirip dengan FPS yaitu memiliki gameplay 

tembak menembak hanya saja sudut pandang yang digunakan dalam game 

ini adalah orang ketiga. 

 

 

2. Strategy  

Strategy adalah genre game yang memiliki gameplay untuk mengatur suatu 

unit atau pasukan untuk menyerang markas musuh dalam rangka 
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memenangkan permainan. Biasanya di dalam game Strategy, dituntut untuk 

mencari gold untuk membiayai pasukan. 

3. Simulation 

Simulation Adalah genre yang mementingkan realisme. Segala faktor pada 

game ini sangat diperhatikan agar semirip didunia nyata. Segala nilai, 

material, referensi, dan faktor lainnya adalah berdasarkan dunia nyata. Cara 

memainkannya juga berbeda, karena biasanya kontrol yang dimiliki cukup 

rumit.  

4. Racing  

Racing Game adalah game sejenis racing yang memungkinkan untuk      

mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan. 

5. Action Adventure 

Action Adventure adalah game berupa petualangan salah seorang karakter 

yang penuh dengan penuh aksi yang akan terus ada hingga game tersebut 

tamat. 

6. Arcade  

Arcade game adalah genre game yang tidak terfokus pada cerita, melainkan 

hanya dimainkan “just for fun” atau untuk kejar-mengejar point / highscore. 

 

 

7. Fighting Game  

     Fighting adalah genre game bertarung. Seperti dalam arcade, pemain dapat 

mengeluarkan jurus-jurus ampuh dalam pertarungannya. Genre fighting 

biasanya one on one dalam sebuah arena yang sempit. 
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3.3 Elemen Game 

Menurut Muchlisin riadi (2013) dalam website  

http://www.kajianpustaka.com terdapat 11 elemen yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan game: 

1.  Format 

Mendefinisikan struktur dari game. Sebuah game terdiri dari beberapa level, 

dan setiap level tersebut memiliki fungsinya masing-masing. 

2. Rules 
 
Di dalam sebuah game, harus terdapat perjanjian atau peraturan yang tidak 

dapat dirubah atau dipengaruhi oleh pemain. Oleh karena itu, dalam 

memainkan suatu game, pemain harus patuh dan bermain sesuai aturan yang 

berlaku. 

3.  Policy 
 

Policy atau kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai aturan yang bisa 

dirubah atau dipengaruhi oleh pemain. Dengan adanya elemen ini, maka 

pemain akan dapat menggunakan dan mengembangkan strategi dalam 

bermain game sesuai kemampuan dirinya. 

 

4. Scenario 
 
Merupakan alur cerita yang digunakan sebagai kerangka atau acuan dalam 

bermain game. 

5. Events 
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Adalah suatu kejadian yang menjadi tantangan sekaligus menambah 

keceriaan dalam bermain game. Contoh event dalam game diantaranya adalah 

berupa konflik, dan kompetisi. 

6. Roles 
 
Sebuah gambaran dari fungsi dan aktifitas yang dapat dibagi antar pemain 

dalam bermain game. Role ini tidak terbatas pada satu pemain saja. 

Menggunakan dua pemain atau lebih dalam role yang sama, akan 

memberikan keuntungan tersendiri, karena mereka bisa saling belajar dari 

keberhasilan dan kesalahan masing-masing pemain. 

7. Decisions 
 
Decisions merupakan suatu  keputusan yang harus diambil oleh si pemain di 

dalam bermain game. Mengambil keputusan yang salah terhadap suatu 

kejadian dalam bermain game, akan dapat menjadi pelajaran yang penting 

bagi pemain, sehingga kesalahan  tersebut tidak akan terulang lagi nantinya. 

Bagaimanapun juga, jika pemain terlalu banyak melakukan kesalahan, 

kemudian tidak dapat bertanding kembali dengan pemain lain, maka 

ketertarikannya terhadap suatu game akan menjadi mudah hilang 

 

 

8. Levels  
 
Sebuah game perlu memiliki level tingkat kesulitan agar game tersebut lebih 

menarik dan menantang, serta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Level 

easy memberikan tantangan bagi para pemain pemula (beginner), sedangkan 



18 
 

                                                                        
  

level difficult dikhususkan bagi para pemain yang mahir dan sudah 

berpengalaman (expert). 

9. Score Model 
 
Merupakan instrumen yang digunakan untuk menghitung, mendata, dan 

menampilkan hasil dari permainan yang dimainkan. Score Model ini menjadi 

suatu alat yang sangat penting agar game menjadi lebih menarik. 

10. Indicators 

Indicators memberikan pemain suatu isyarat (hints) terhadap raihan atau 

pencapaian yang telah mereka lakukan. Elemen ini sangat penting untuk 

menjaga agar pemain bisa selalu termotivasi dan fokus dalam bermain. 

11. Symbols 
 
Bentuk visual dari simbolisasi element, aktivitas, dan keputusan. Pemilihan 

simbol yang tepat akan membantu pemain dalam memahami dan bermain 

game. 

 

 

 

 

 

3.4 Tahap – tahap dalam membuat Game 

Berikut merupakan tahap – tahap membuat game menurut (Pardew, 

2004: 24) yaitu: 

1. Tahap Riset dan Penyusunan Konsep Dasar 
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Pada tahap ini ide dasar, objektif, tema, target audience, teknologi, media 

(platform), serta berbagai batasan lain dirumuskan. Tahapan riset ini menjadi 

sebuah tahapan krusial, berbagai elemen dasar dari sebuah game disusun di 

sini. 

2. Perumusan Gameplay 

Pada tahap ini para game designer merumuskan gameplay/gamechanic yang 

akan digunakan dalam sebuah game. Gameplay adalah pola, aturan, atau 

mekanisme yang mengatur bagaimana proses interaksi pemain dengan game 

yang diciptakan. Gameplay ini juga mengatur bagaimana seorang pemain bisa 

memenuhi objektif dari game dan mendapatkan pengalaman bermain yang 

menyenangkan. 

3. Penyusunan aset dan level desain 

Tahapan ini fokus pada penyusunan konsep dari semua karakter serta asset 

(termasuk suara/musik) yang diperlukan. Pada saat yang sama tim juga mulai 

melakukan Level Design atau pengelompokkan tingkat kesulitan serta 

berbagai asset yang tepat pada tiap level (jika ada lebih dari 1 level) agar 

game tersebut bisa menghadirkan pengalaman bermain yang optimal 

 

 

4. Test Play 

Pada tahapan ini sebuah prototype/dummy dihadirkan untuk menguji 

gameplay serta berbagai konsep yang telah tersusun, baik dalam tiap level 

maupun secara keseluruhan, serta melakukan berbagai perbaikan yang 

diperlukan. Tahapan ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran lengkap 
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bagi seluruh tim sehingga bisa memudahkan proses pengembangan 

selanjutnya. 

5. Development 

Pada tahap ini seluruh konsep (karakter dan asset) yang sebelumnya telah 

tersusun mulai dikembangkan secara penuh, game engine mulai 

dikembangkan, dan semua elemen mulai dipadukan. 

6. Alpha/close beta Test  (UX - Initial Balancing) 

Fokus utama pada tahap ini adalah untuk mengetahui apakah semua 

komponen utama dari game telah mampu memberikan user experience seperti 

yang diharapkan sekaligus juga untuk mendeteksi adanya masalah teknis 

yang belum terdeteksi pada tahapan sebelumnya. 

7. Rilis 

Pada tahap ini game sudah siap untuk dirilis dan diperkenalkan pada target 

pemainnya. Ketika sebuah game telah dirilis untuk publik bukan berarti 

proses pengembangan selesai, mereka umumnya terus dioptimalkan/diupdate. 

Sebuah game yang baik akan memberikan pengalaman bermain yang optimal, 

sebuah proses pengembangan game yang baik juga akan memberikan 

pengalaman yang istimewa serta proses pembelajaran yang luar biasa bagi 

mereka yang terlibat di dalamnya.  

 

3.5 Ilustrasi game 

Pengertian ilustrasi adalah proses penggambaran objek, baik visual 

maupun audio dan lain-lain. Komunikasi visual merupakan suatu komunikasi 

melalui wujud yang dapat diserap oleh indera pengelihatan. Pada media 
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komunikasi, khususnya media cetak, terdiri atas beberapa unsur yaitu warna, 

tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini ilustrasi pada game adalah penggambaran seluruh objek 

dan subject pada game yang akan dibuat. Ilustrator game akan bertanggung jawab 

membuat karakter, level, environment, asset dan misi. Penulis akan 

mengilustrasikan environment pada game "Racing Of Karapan Sapi" 

 

3.6 Digital Painting 

Digital Painting adalah metode menciptakan sebuah seni lukisan digital 

 atau teknik untuk membuat seni digital dalam komputer. Sebagai metode 

menciptakan sebuah seni, menyesuaikan media lukisan tradisional seperti cat 

akrilik, minyak, tinta, dll dan pigmen berlaku untuk operator tradisional, seperti 

kain tenun kanvas, kertas, polyester dll dengan menggunakan perangkat lunak 

komputer.  

Teknik yang di gunakan itu digital, yang tidak menggunakan kanvas, 

kuas, cat minyak, dll, sedangkan Software yang di gunakan dalam membuat 

digital painting sendiri seperti, SAI, AI Corel Painter, Adobe Photoshop, ArtRage, 

GIMP, Krita, openCanvas dan sejenisnya, dan biasanya tak jarang orang-orang 

mengunakan bantuan perangkat lain, seperti paint mouse, untuk memudahkan 

dalam pembuatan, paint mouse sendiri sebagai alat ganti dari kanvas di dalam 

melukis (menggambar) secara manual. 

 

3.7 Vector 
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Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi 

titik-titik dan garis tertentu. Pemakaian grafis vektor akan lebih irit dari segi 

volume file, tetapi dari segi pemakaian prosessor akan memakai banyak memori. 

Program aplikasi grafis vektor, antara lain CorelDraw, Macromedia 

Freehand, Adobe Illustrator, Micrografx Designer. 

 

 

 


