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BAB IV

PERANCANGAN KARYA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tahapan dalam merancang karya

Tugas Akhir ini. Gambar 4.1 adalah bagan perancangan karya. Terdapat tiga tahap

yakni pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Menurut Myerson dalam

bukunya “Game Theory” terdapat beberapa tahap dalam pra produksi, yakni

menyiapkan ide dan konsep, mengarang storyline, merancang desain karakter, dan

menentukan alur game. Dalam produksi terdapat tahap membuat animation sprite,

environment, music composer, dan importing asset. Pada tahap akhir, yakni pasca

produksi terdapat desain kemasan, dan pemasaran. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Alur Perancangan
Sumber: Olahan Penulis



30

Pada Tugas Akhir ini ada beberapa masalah yang harus dipecahkan dalam

Masalah tersebut antara lain:

1. Pemilihan Tipografi

Dalam Tugas Akhir ini ditemukan keyword strong, maka dari itu diperlukan

gaya tipografi yang sesuai. Tetapi dibalik keyword strong ada konsep karya

yang menjunjung desain yang historis dan kuat. Tipografi yang sesuai dengan

keyword experimental adalah tipografi yang kuat dan modern.

2. Pemilihan Warna

Warna merupakan unsur penting dalam sebuah game karena dapat

menyampaikan pesan dan kesan tersendiri tanpa adanya gambar dan tulisan.

Dengan keyword Strong, Makna keyword strong dan konsep yang historis

(Gambar 4.5)

3. Pemilihan Sound

Genre pada Tugas Akhir ini adalah tower defense. keyword yang ditemukan

adalah strong, untuk itu pilih genre lagu yang sesuai yaitu house music.

Genre musik house music merupakan genre yang sidentik dengan

ketukannya yang repetitif dan memiliki kesan minimalis.

4. Pemilihan Karakter

Karakter menjadi hal pertama yang dilihat dalam sebuah game, karena

karakter merupakan ikon game itu sendiri. Tugas Akhir ini mengangkat

cerita peristiwa 10 november, maka diperlukan desain karakter yang identik

dengan desain seragam yang dikenakan oleh para pemuda surabaya. Desain
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Seragam yang ada didasarkan pada hasil observasi ke museum 10 november

(Gambar 4.6), serta wawancara dengan ahlinya untuk memperoleh hasil

yang paling tepat.

Gambar 4.2 Penampakan seragam pemuda surabaya
Sumber: Olahan Penulis (2017)

Selain atribut yang digunakan style atau gaya gambar juga harus sesuai

dengan keyword. Untuk itu style gambar akan disesuaikan berdasarkan

sesuatu yg menyenangkan.

4.1 Pra Produksi

Pra produksi merupakan tahap persiapan sebelum masuk dalam proses

produksi. Pada tahap ini ide dan konsep dirancang untuk diterapkan dalam karya

Tugas Akhir. Pada gambar 3.6 telah dijelaskan bahwa sebelum memasuki tahap

persiapan ide dan konsep, merancang desain, dan menentukan alur game penulis

akan dilaksanakan pada tahap ini.

4.1.1 Ide dan Konsep

Munculnya ide dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini didasari oleh

rendahnya tingkat kepedulian anak anak terhadap sejarah. Berdasarkan seperti

yang di katakan ketua MPR Zulkifli Hasan, “pemuda kita tidak mengerti kita
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mengalami peristiwa 1965, tidak paham pahlawan kita, tidak hargai simbol negara,

karena pendidikan kesana kurang”. Hasil akhir yang diperoleh dari Tugas Akhir

ini adalah sebuah game. Game yang akan dibuat dikonsepkan menggunakan genre

tower defense, karena dalam sejarah 10 november para pemuda menahan serangan

para penjajah dan tower defense adalah genre game dimana para pemainnya

mengatur strategi untuk mempertahankan wilayahnya, untuk itu dipilih genre

game yang tetap menjadikan pertahanan dan stragegi yang menjadi komponen

utamanya. Untuk musik yang dipilih dalam game ini adalah musik instrumental

yang akan disesuaikan dengan selera remaja saat ini dan keyword yang ditemukan

agar game yang ada tepat sasaran. Untuk desain visual akan lebih terfokus pada

karakter-karakter wayang sedangkan background dan environment akan dibuat

minimalist untuk menimbulkan kesan old style pada game, sedangkan warna,

typhografi, dan style gambar akan disesuaikan dengan keyword yang ditemukan.

4.1.2 Alur Game

Setelah storyline dipilih, lalu dikembangkan lagi secara rinci untuk

mendapatkan alur game yang sesuai dengan jalan cerita. Alur game ini nantinya

berguna sebagai landasan dalam layouting di tahap produksi.

4.1.3 Tipografi

Seperti sudah dijelaskan masalah yang ada pada pemilihan tipografi di

perancangan karya di atas, di dapatkan 2 varian tipografi yang mewakili konsep

dan keyword. Varian tipografi dipilih sesesuai mungkin dengan keyword utama

dan konsep awal. Berikut tipografi dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel 4.1 varian tipografi

VARIASI 1

The Quick Brown Fox Jumps Over

VARIASI 2

Berdasakan hasil yang telah didapat dan mewakili konsep dan keyword,

maka kedua varian tipografi akan digunakan dalam pembuatan karya Tugas Akhir

ini.

4.1.4 Warna

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan pada perancangan karya,

Dengan keyword Strong, warna dapat di temukan dengan tipikal warna kombinasi

“Strong and robust” dalam buku “Color image scale” karya Shigenobu Kobayasi

Gambar 4.3 merupakan contoh palet warna yang terdapat dalam buku “Color

image scale”.

Gambar 4.3 tipikal warna strong and robust
Sumber: Color image scale, karya Shigenobu Kobayasi
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4.1.5 Musik

Pada tahap ini penulis mendiskusikan sound seperti apakah yang sesuai

dengan keyword. Sample sound yang tidak mungkin di diskripsikan secara lisan

akan dilampirkan oleh penulis dalam file mp3 berbentuk CD. Hasil yang

diperoleh akan dipilih dan akan akan dikembangkan lagi untuk melengkapi

kebutuhan sound dalam game.

4.1.6 Karakter

Karakter dibuat dan di desain berdasarkan acuan dari hasil observasi (lihat

gambar 4.6). Karakter disini di aplikasikan sebagai tower pertahanan pemain.

Desain karakter dibagi menjadi 3, yaitu sketsa, siluet, dan warna untuk mendetail

dan dimodifikasi agar sesuai dengan keyword. Setelah Sketsa dipilih, maka lanjut

ke tahap siluet untuk mengambil warna dasar pada karakter dan dilanjutkan pada

ke tahap pewarnaan pada karakter pejuang.Gambar 4.4 merupakan contoh desain

karakter yang di rancang.

Gambar 4.4 Desain karakter (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)



35

4.1.7 Obstacle dan environment

Obstacle merupakan benda-benda yang menghalangi (contoh : enemy sprite,

batu) karakter utama sebagai pemain untuk mencapai tujuannya, sedangkan

environment merupakan lingkungan disekitar karakter yang mendukung keadaan

dan suasana yang ingin ditampilkan pada sebuah permainan. Obstacle dan

environtment Terdiri dari beberapa beberapa jenis yang akan dijelaskan di bawah

ini :

1. Enemy Obstacle

Desain Enemy dibagi menjadi 3, yaitu sketsa, siluet, dan warna untuk mendetail

dan dimodifikasi agar sesuai dengan keyword. Untuk desain, enemy memiliki 1

jenis dengan 3 variasi warna. Setelah Sketsa dipilih, maka lanjut ke tahap siluet

untuk mengambil warna dasar pada karakter dan dilanjutkan pada ke tahap

pewarnaan pada karakter pejuang. Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7 merupakan contoh

desain enemy yang di rancang.

Gambar 4.5 Desain Enemy 1 (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)
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Gambar 4.6 Desain Enemy 2 (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)

Gambar 4.7 Desain Enemy 3 (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017).

2. Boss Obstacle

Desain Boss dibagi menjadi 3, yaitu sketsa, siluet, dan warna untuk mendetail dan

dimodifikasi agar sesuai dengan keyword. Untuk desain, enemy memiliki 2 jenis

dengan 2 variasi warna yang mengacu kepada keyword dan warna kombinasi
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(lihat 4.1.4). Setelah Sketsa dipilih, maka lanjut ke tahap siluet untuk mengambil

warna dasar pada karakter dan dilanjutkan pada ke tahap pewarnaan pada karakter

pejuang. Gambar 4.8 dan 4.9 merupakan contoh desain boss yang di rancang.

Gambar 4.8 Desain Boss 1 (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)

Gambar 4.9 Desain Boss 2 (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)

3. Other obstacle

Tahapan desain other obstacle dibagi menjadi 3, yaitu sketsa, siluet, dan warna

untuk mendetail dan dimodifikasi agar sesuai dengan keyword. Untuk desain,

enemy memiliki 2 jenis berupa karung dan pagar kawat besi dengan 1 variasi

warna yang mengacu kepada keyword dan warna kombinasi (lihat 4.1.4). Setelah

Sketsa dipilih, maka lanjut ke tahap siluet untuk mengambil warna dasar pada
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karakter dan dilanjutkan pada ke tahap pewarnaan pada karakter pejuang. Gambar

4.10 merupakan contoh obstacle yang di rancang.

Gambar 4.10 Desain Other Obstacle (Sketsa, Siluet, dan Warna)
Sumber: olahan penulis (2017)

4. Environtment

Obstacle dan environment dibuat setelah mengkaji apa saja yang diperlukan

dalam satu room pada alur game atau gameplay yang telah dibuat pada

pembahasan 4.1. Berikut adalah obstacle yang diperlukan pada setiap level

permainan.

1. Obstacle level 1

a. Enemy 1

b. Enemy 2

c. Enemy 3

d. Boss 1
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2. Obstacle level 2

a. Enemy 1

b. Enemy 2

c. Enemy 3

d. Boss 1

3. Obstacle level 3

a. Enemy 1

b. Enemy 2

c. Enemy 3

d. Boss 1

e. Boss 2

Berikut adalah gambaran environment yang diperlukan pada setiap level

permainan.

1. environment level 1

a. Lapang perang dengan jaring kawat dan karung pertahanan simpel dan

pendek.

Gambar 4.11 Environment level 1
Sumber: olahan penulis (2017)
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2. environment level 2

a. Lapang perang dengan jaring kawat dan karung pertahanan dan jalur jalan

yang rumit.

Gambar 4.12 Environment level 2
Sumber: olahan penulis (2017)

3. environment level 3

a. Lapang perang dengan jalur simpel dan panjang.

Gambar 4.13 Environment level 3
Sumber: olahan penulis (2017)
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4.1.8 Desain tombol dan UI

Pembuatan Tombol dan UI (Universal Interface), seperti tombol start, exit,

atau healthbar dilakukan sebagai pengarah dan penanda interaksi dari menu

satu ke menu lainnya, dan dari stage awal ke stage selanjutnya. Dalam tahap

ini akan di dibuat UI yang mengacu pada keyword dan dan komplikasi

warna yang sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya agar ditak melenceng

pada hasil akhir. Untuk desain tombol dapan dilihat pada gambar yang ada

di bawah ini.

Gambar 4.14 Konsep awal Tombol dan UI (Universal Interface)
Sumber: olahan penulis (2017)
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4.1.9 Manajemen Produksi

1. Sarana Prasarana

Aplikasi Clip Paint Studio dan Adobe Photoshop CC digunakan dalam

pembuatan karya tugas akhir ini. Gambar dibuat menggunakan pen tabelt

Wacom. Komputer yang digunakan adalah PC/ komputer dengan spesifikasi :

a) Prosessor : Intel G530

b) RAM : DDR3 4GB

c) GPU : AMD RX 460 DDR5 2Gb

Tabel 4.2 Anggaran Biaya

Uraian Qty Harga Satuan Total

Perangkat Keras

PC 1 set Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,-

Wacom Comic Series 1 set Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,-

Koneksi internet 1 set Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-

Earphone ATH E40 1 set Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,-

HP Canon iP2270 1 set Rp. 700.000,- Rp. 700.000,-

Perangkat Lunak

Adobe Photoshop CC (2

monthly payment)

1 set Rp. 134.800,- Rp. 269.600,-

FL Studio 1 set Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

Konsumsi

Konsumsi Kru 2 pak Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-

Grand Total Rp. 9.389.600,-
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2. Jadwal

Tabel 4.3 Jadwal

Keterangan
Target per Minggu

Bulan April Bulan Mei Bulan Juni

Pra Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ide dan Konsep

Storyline

Alur Game

Asset dan Karakter

Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Music Composer

Sprite Animation

Environment

Importing Asset

Pasca Produksi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Game testing

Pengemasan

Pemasaran
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3. Publikasi Desain

Setelah melakukan seluruh proses pembuatan karya Tugas Akhir ini, penulis

merancang desain poster dan video animasi untuk melakukan publikasi

terhadap game ini. Publikasi dilakukan dengan dua cara yakni dengan

menyebarkan poster dan bergabung dengan Colony Ads yang menampilkan

video animasi 30 detik tentang karya Tugas Akhir ini. Untuk publikasi

melalui Colony Abs, penulis mengirimkan CD beserta cover CD game.

a. Poster

1) Konsep

Konsep yang diangkat dalam desain poster Tugas Akhir ini adalah

historical dan semangat. Pada posisi paling depan terdapat karakter

Ramawijaya beserta panglima di belakangnya dan musuh-musuhnya

disebelah kiri dan kanan.

2) Sketsa Poster

Sketsa Poster dapat dilihat pada gambar 4.11 dibawah.

Gambar 4.15 Sktesa Poster Game
Sumber: Olahan Penulis
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b. Desain Cover CD

1) Konsep

Cover CD yang dirancang memuat gambar karakter Ramawijaya yang

mendominasi, hal ini diperlukan untuk menonjolkan daya tarik dan

memberi aksentuitas pada CD.

2) Sketsa Cover CD

Gambar 4.12 di bawah ini adalah sketsa yang digunakan penulis

dalam merancang cover CD untuk game.

Gambar 4.16 Sketsa Cover game
Sumber: Olahan Penulis

4.2 Produksi

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dalam membuat sebuah

game, karena pada tahap ini keselurahan proses perancangan game dilakukan.

Proses produksi meliputi pembuatan animation sprite, environment, importing,

programing, layouting seperti yang telah dijelaskan pada gambar 4.1
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4.2.1 Animaton Sprite

Animation Sprite merupakan kumpulan gambar yang dijadikan satu dalam

bentuk animasi. Secara umum animasi yang digunakan meliputi tokoh karakter,

musuh, dan efek. Dalam karya Tugas Akhir ini penulis menggunakan aplikasi

Adobe Photoshop CS 6 dalam merancang animation sprite. Seluruh gerakan dasar

seperti idle, berjalan, berlari, dan menyerang digambar pada tahap ini, kemudian

dipindai secara digital, dan dianimasikan. Pada gambar 4.13 merupakan sketsa

animation sprite untuk karakter Ramawijaya. Penulis menggambar sketsa

animation sprite secara digital menggunakan Pen TabletWACOM.

Gambar 4.17 Sprite Tower dan enemy
Sumber: Olahan Penulis

4.2.2 Environment

Environment adalah desain latar belakang yang digunakan untuk

menciptakan kesan ruang dalam sebuah game. digunakan multiple layer system

untuk menciptakan kesan parallax pada game sehingga memiliki kedalaman yang
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nyata. Apabila terdapat kesan kedalaman dalam sebuah game, maka game tersebut

akan terasa hidup dan pemain tidak akan cepat bosan terhadap sudut pandang

grafis yang disuguhkan oleh game tersebut. Aplikasi Adobe Photoshop CC

digunakan untuk merancang desain environment. environment dalam karya Tugas

Akhir ini dapat dilihat pada gambar 4.14 di halaman selanjutnya. Penulis

menggambar sketsa environment secara digital menggunakan Pen Tablet

WACOM.

Gambar 4.18 Contoh Environment
Sumber: Olahan Penulis

4.2.3 Importing

Seluruh aset yang telah dirancang, dimulai dari animation sprite,

environment, dan audio, diimpor ke dalam game engine bernama Game Maker

Master Collection. Aset diproses dan disatukan dalam bentuk game diawali dalam

tahap ini. Tanpa mengimpor aset yang telah dirancang, sebuah game tidak dapat

dibuat dengan sempurna karena tidak memuat grafis visual untuk dimainkan.
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4.3 Pasca Produksi

Pasca Produksi merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya. Secara

garis besar tahap ini merupakan tahap finishing agar hasil yang dicapai baik, dan

game dapat dioperasikan serta layak untuk dipasarkan. Seperti telah dijelaskan

pada gambar 4.1 proses pasca produksi meliputi game testing, finishing, rendering,

dan publikasi.

4.3.1 Finishing

Ditahap ini akan diteliti kembali game yang sudah dibuat secara keseluruhan.

Jika ada gambar, sound, atau programing yang salah akan dibetulkan pada tahap

ini hingga benar-benar siap untuk dimainkan.

4.3.2 Pemasaran

Game ini dipasarkan melalui fitur penyedia aplikasi Android yakni Google

Play Store. Cara ini dipilih karena sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat

yang mayoritas memiliki akun Google dan menggunakan Android operation

system pada smartphone mereka. Game ini juga akan diperkenalkan ke

masyarakat luas atau biasa disebut dengan launching game pada pameran karya

Tugas Akhir mahasiswa Multimedia Stikom Surabaya yang diadakan pada bulan

Agustus 2017. Selama masa pameran ada beberapa merchendise yang ikut dibuat

untuk menarik minat masyarakat. Mechendise yang dibuat adalah sticker (gambar

4.9), Pin (gambar 4.10), dan Mug (gambar 4.11). tidak lupa dibuat mini X-banner

(gambar 4.12) untuk penarik perhatian .
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Gambar 4.19 Desain Sticker
Sumber: Olahan Penulis

Gambar 4.20 Desain Pin
Sumber: Olahan Penulis
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Gambar 4.21 Desain mug
Sumber: Olahan Penulis

Gambar 4.22 Desain mini X-banner
Sumber: Olahan Penulis
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