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BAB V

IMPLEMENTASI KARYA

Pada bab ini membahas tentang bagaimana penerapan rancangan

pemrograman terhadap pengembangan game tower defense ini. Berikut

merupakan penjelasan secara rincian tahap produksi dan tahap pasca produksi.

5.1 Produksi

Tahap produksi memiliki beberapa pemrograman yang penting untuk

dikerjakan. Pemrograman ini mempunyai keterkaitan satu sama lain, apabila salah

satu tidak ada maka game tidak akan berjalan dengan baik. Pemrograman

menggunakan program CLIP STUDIO PAINT. Berikut adalah pemrograman dari

pembuatan game tower defense ini sebagai berikut:

5.1.1 Pembuatan Asset

Game tower defense ini memerlukan assets agar game bisa dimainkan

dengan baik. Assets yang berada di dalam game ini terdiri dari:

1. Character design

a. Character players

Karakter tower dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan senjata yang

digunakan yaitu bambu runcing, senapan mesin dan senapan jarak jauh

dan tower berbentuk manusia. Setiap karakter memiliki kemampuan

masing-masing sehingga pemain dapat memilih sesuai strategi yang

digunakan. Berikut adalah desain sprite character yang telah dibuat.
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Gambar 5.1 Desain Tower bambu runcing

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

Gambar 5.2 Desain tower senapan mesin

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)
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Gambar 5.3 Desain tower senapan jarak jauh

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

b. Character Enemy

Karakter enemy dibagi menjadi 3 normal enemy dan 2 enemy boss.

Perbedaannya adalah normal enemy memiliki warna cenderung cerah

dan kecepatan bergerak yang bervariasi sedangkan enemy boss memiliki

warna yang cenderung gelap namun kecepatan bergerak yang pelan.
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Gambar 5.5 Desain tower Enemy 1

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

Gambar 5.6 Desain tower Enemy 2

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)
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Gambar 5.7 Desain tower Enemy 3

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

Gambar 5.8 Desain tower Enemy Boss 1

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)
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Gambar 5.9 Desain Karakter Enemy Boss 2

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

2. Desain environment bagckourd

Pembuatan Environtment pada visual game ini bertujuan untuk membuat

sebuah background dan jalan yg akan di lewatin enemy penempatan tower.

Berikut pembuatan environment background dan assetsnya.

Gambar 5.10 Desain environment jalan

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)
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Gambar 5.11 Tekstur rumput yang di aplikasikan pada landai tanah

(Sumber : Olahan Penulis, 2017)

Gambar 5.12 Asset tumpukan karung

(Sumber : Olahan Penulis)

Gambar 5.13 Asset Jerusi besi.

(Sumber : Olahan Penulis)
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Setelah semua asset di buat, maka di dilakukan penggabungan asset untuk

membuat sebuah background yang akan di gunakan ke dalam game.

Gambar 5.14 Environment background game.

(Sumber : Olahan Penulis)

Setiap level memiliki perbedaan environment dan lajur jalan pada dimana

setiap levelnya jalurnya akan semakin memanjang.

3. Desain tombol UI

Pembuatan Tombol 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. Untuk desain

tombol dapan dilihat pada gambar yang ada di bawah ini.
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Gambar 5.15 Tombol UI dan Healthbar.

(Sumber : Olahan Penulis)
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5.2 Pasca Produksi

Dalam tahap pasca produksi hal yang dilakukan adalah publishing. Publikasi

tersebut dilakukan dengan membuat poster dan merchandise seperti sticker, pin,

dan mug serta proses preview dari game dari awal hingga akhir yang dicek ulang

kembali agar semua nya berjalan normal tanpa ada masalah. Seperti pada gambar

5.30.

Gambar 5.24 Proses Pasca Produksi

(Sumber: Olahan Penulis, 2017)
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5.2.1 Play testing

Tujuan utama dari play testing adalah menguji, Lebih dalam lagi, pengujian

ini dimaksudkan untuk melakukan penyeimbangan pada gameplay, atau

perubahan mekanisme agar aliran (flow) game bisa lebih menarik, dan yang

terutama apakah play tester bisa mengerti maksud dari game yang sedang diujinya

tanpa perlu arahan oleh sang pembuat game secara langsung.

5.2.2 Publikasi

Kegiatan pasca produksi meliputi tiga aspek yaitu, pembuatan kemasan dan

publikasi kepada masyarakat tentang game ini.

1. Kemasan

Game yang sudah jadi ini diburn pada kepingan CD. Setelah diburn,

kepingan CD dimasukkan dalam CD-Case. Agar kepingan CD dan CD-Case

tidak terkesan plain, maka inilah hasil dari desainnya.

Gambar 5.31 Desain Label CD Game

(Sumber: Olahan Penulis)
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2. Publikasi

Kegiatan publikasi meliputi pembuatan poster, pembuatan merchandise

berupa stiker dan gelas serta kegiatan pameran sebagai sarana mengenalkan

game ini. Berikut adalah hasil jadi dari merchandise di pameran.

Gambar 5.32 Desain Poster Game

(Sumber: Olahan Penulis)

3. Rilis
Pada tahapan rilis merupakan hak dari pembuat game, untuk tahapan rilis

yang diharapkan game tersebut bisa bersaing dengan game dari banyak

developer game-game lainnya.
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4. Realisasi Anggaran

Pada perancangan karya telah terdapat rancangan anggaran untuk pembuatan

karya tugas akhir ini. Tabel 5.2 merupakan tabel realisasi anggaran setelah

pembuatan karya tugas akhir.Seperti pada gambar tabel 5.2.

Tabel 5.2 Realisasi Anggaran

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,-

Audio One 1 set Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

Peralatan

Kertas HVS 5 rim Rp. 40.000,- Rp. 200.000,-

Drawing Pen 1 set Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-

Pensil 1 set Rp. 80.000,- Rp. 80.000,-

Pensil Warna 2 set Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-

Konsumsi

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

Grand Total Rp. 9.769.600,-

(Sumber: Olahan Penulis)
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5.3 Real Produksi

5.3.1 Kasus

Dalam proses produksi pembuatan game ini, terdapat permasalahan yang

dialami seperti PC yang kepanasan saat mengerjakan, mati lampu, sampai sulit

dinyalakan kembali. Adapun juga permasalahan aplikasi Adobe Photoshop yang

juga kadang kala mengalami eror dan stuck sampai membuat pekerjaan tidak bisa

disave dan harus mengulanginya dari awal. Jadwal yang sudah direncanakan pun

menjadi tidak sesuai dan membuat produksi karya menjadi tidak tepat waktu.

5.3.2 Strategi Mengatasinya

Dalam menghadapi PC yang kepanasan tersebut, penulis melakukan

pendinginan pada perangkat, walaupun memakan waktu tpi suhu pada komputer

kembali seperti semula. Untuk masalah aplikasi, penulis selalu melakukan restart

komputer bergilir agar aplikasi dapat lancar digunakan.
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5.4 Screenshots

Gambar 5.33 Screenshot game

(Sumber: Olahan Penulis)

Gambar 5.34 Screenshot game

(Sumber: Olahan Penulis)


