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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1  Metodologi penelitian 

Metode penelitian adalah cara berfikir yang dipersiapkan secara matang 

untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan atau 

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif, di 

mana penelitian kualitatif. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian 

kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Metodologi penelitian 

adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan 

penelitian (Soewadji, 2012: 10). Metode yang dipilih sesuai dengan masalah yang 

sedang diteliti agar mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk menunjang 

hasil karya yang dihasilkan. Pada Tugas Akhir ini metodologi yang dipilih adalah 

metodologi kualitatif karena membutuhkan pengujian secara kualitas Menurut 

Idiantoro dan Supomo (1999: 12-13) metode kualitatif adalah penelitian kualitatif 

dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara holistic, sehingga tahap pengumpulan 

data lebih detail terhadap karya Tugas Akhir guna menghasilkan karya berkualitas 

yang lebih baik. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam kegiatan pembuatan game srategy ini dilakukan 

agar dalam proses analisis data tidak terjadi penyimpangan materi serta tujuan 

yang dicapai dengan metode wawancara, studi literatur, observasi dan studi 

eksisting. 

 

3.2.1 Game Tower Defense 

Data yang ingin diperoleh ini tentang Tower Defense meliputi: definisi, 

teknik, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data ini dilakukan wawancara, studi 

literatur, studi eksisiting. 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bapak Assaji Tjahjadi dan Pandu Rukmi 

Utomo, dimana beliau adalah seorang programmer dan Artis di studio game 

Mojiken yang berasal dari Surabaya. Dari hasil wawancara beliau 

mengatakan bahwa game tower defense adalah sebuah game yang dimana 

melibatkan akal dan pikiran didalam permainan game, yang mana dibutuhkan 

ketekunan dalam hal koordinasi tangan dan akal serta pikiran agar dapat 

mengalahkan benteng lawan dan menahan serangan lawan. Hasil dari 

kesimpulan wawancara diatas adalah game tower defense adalah game yang 

memerlukan strategi dalam memainkannya. 

2. Studi Eksisting 

Peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa karya game tower defense 

yang sudah populer. Dalam studi eksisting ini dipilih game yang sudah 

dianalisa keunggulannya. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah 
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tentang Tower Defense game. Untuk mengetahui lebih dalam game Tower 

Defense maka penulis melakukan review terhadap game plant vs zombie dan 

Grub Guardian. Pada situs play store dan pengamatan langsung memainkan 

beberapa tower defense game dari PC maupun Smarthphone. Plants vs 

zombie dan Grub Guardian adalah game 2D tower defense yang populer 

ditengah masyarakat dan game ini laris di pasar global. Dari segi gameplay 

dan cerita sangatlah menarik untuk dimainkan. Dikutip dari google play 

(http://play.google.com/) bahwa user reviews mengatakan plants vs zombie 

ini seru sekali, grafik bagus dan gameplay yang menarik yaitu membasmi 

zombie. Seperti pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Screen Shoot Plants vs Zombie 

(Sumber: http://static-www.ec.popcap.com) 

Serta Grub Guardian  juga mendapatkan user reviews game ini sangat 

menarik pemain diwajibkan mempertahankan dan melatih pet yang 

disediakan. 
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Gambar 3.2. Screen Shoot Grub Guardian 

(Sumber: https://s.blogcdn.com) 

Hasil dari kesimpulan studi eksisiting melalui analisis penulis sendiri yang  

berdasarkan studi literatur adalah bahwa game tower defense plants vs 

zombie dan grub guardian hanya memiliki mode bertahan kedua game ini 

tidak memiliki mode penyerangan ke benteng lawan. Dari segi desain 

bertema classic dengan style art yang berwarna cerah. 

 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berupa literatur, 

referensi, artikel internet, serta teori-teori yang mendukung dalam pembuatan 

game ini. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah tentang Tower 

Defense game. 

a. Menurut Green, Robert (2013: 62) pengertian Tower Defense Game 

adalah: “some mostly evil force is sending out critters in so-called waves to 

attack your castle/base/crystals/ you name it. Your task is to defend that 
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special place on the game map by placing defense turrets that shoot the 

incoming enemies”. 

Berdasarkan dari buku ini, peneliti menyimpulkan bahwa tower defense 

adalah game yang mewajibkan pemain untuk mempertahankan 

istana/benteng/ maupun kristal serta pemain wajib menaruh tower di sekitar 

map agar dapat menyerang musuh yang datang. 

 

3.2.2 CV. Sego Njamoer 

Data yang ingin diperoleh ini tentang CV. Sego Njamoer meliputi: definisi, 

teknik, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data ini dilakukan wawancara, studi 

literatur, studi eksisiting. 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi 

penelitian. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah mengenai CV. 

Sego Njamoer. Observasi ini dilakukan secara tidak langsung maupun 

langsung ke perusahaan CV. Sego Njamoer. Hasil dari kesimpulan observasi 

melalui analisis data penulis sendiri teliti tentang CV. Sego Njamoer, Sego 

Njamoer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang franchise makanan. 

Produk mereka adalah produk makanan dengan bahan dasar utama Jamur. 

Segala jenis jamur yang populer di masyarakat Indonesia dihidangkan dalam 

bentuk makanan sehat, praktis, dan murah. Ada Jamur Tiram, Kuping, 

Kancing, dan Lingzee.  
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Gambar 3.3. Kantor Sego Njamoer 

(Sumber: Olahan Penulis) 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber baik melalui tatap muka maupun melalui 

telepon atau media lain dimana jawaban responden dirangkum ataupun 

direkam oleh peneliti. Dalam Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan untuk 

mendapat informasi mengenai CV. Sego Njamoer. 

a. Bapak Jaka 

Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab kepada 

beliau yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.00, 

dengan alasan karena narasumber bekerja di CV. Sego Njamoer sebagai 

manajer sampai sekarang. Hasil yang didapat dari wawancara dengan 

manajer CV. Sego Njamoer ini adalah Sego Njamoer merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang franchise makanan. Produk mereka 

adalah produk makanan dengan bahan dasar utama Jamur. Bisnis ini 

dikelola oleh sekelompok Mahasiswa ITS yang berkesempatan diberi 

kepercayaan oleh Kementrian Pendidikan Nasional untuk start up bisnis 
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melalui Program Mahasiswa Wirausaha 2010 dan PKM-Kewirausahaan 

2010 dengan harapan agar para mahasiswa tidak hanya menjadi job 

seeker (pencari lapangan kerja), tetapi juga menjadi job creator (pencipta 

lapangan kerja). Semua ide berawal dari apa yang selama ini terjadi pada 

lingkungan mahasiswa. Dengan segala aktivitasnya, mahasiswa dituntut 

memiliki kondisi kesehatan yang prima untuk menunjang performa dan 

prestasi mereka sehingga dibutuhkan pemenuhan gizi yang baik. 

 Hasil yang didapat dari wawancara dengan manajer CV. Sego 

Njamoer adalah perusahaan yang bergerak di bidang franchise makanan. 

Produk mereka adalah produk makanan dengan bahan dasar utama 

Jamur. Bisnis ini dikelola oleh sekelompok Mahasiswa ITS dengan 

harapan agar para mahasiswa tidak hanya menjadi job seeker (pencari 

lapangan kerja), tetapi juga menjadi job creator (pencipta lapangan 

kerja). Semua ide berawal dari apa yang selama ini terjadi pada 

lingkungan mahasiswa. Dengan segala aktivitasnya, mahasiswa dituntut 

memiliki kondisi kesehatan yang prima 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berupa literatur,  

referensi, artikel internet, serta teori-teori yang mendukung dalam 

pembuatan game ini. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah 

tentang CV. Sego Njamoer.  

a. Dikutip dari web Tribunnews   

(http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/03/25/gurihnya-omzet-sego 

njamoer). Sego Njamoer adalah nasi kepal berisi jamur putih yang 
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ditumis dengan bumbu khusus racikan Dega.Ia memulai usaha ini sejak 

2010 silam. Kata Dega, ia membuat panganan itu lantaran terinspirasi 

dari onigiri asal Jepang. Maklum, camilan onigiri cukup diminati 

kalangan muda di Indonesia. 

Berdasarkan dari informasi dari web, penulis menyimpulkan bahwa Sego 

Njamoer adalah nasi kepal berisi jamur putih dengan bumbu racikan khusus. 

Pendiri CV. Sego Njamoer memulai usahanya sejak 2010 silam lantaran 

terinspirasi dari onigiri asal Jepang. 

 

3.2.3 Promosi 

Data yang ingin diperoleh ini tentang CV. Sego Njamoer meliputi: definisi, 

teknik, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data ini dilakukan wawancara, studi 

literatur, studi eksisiting. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber baik melalui tatap muka maupun melalui 

telephone atau media lain dimana jawaban responden dirangkum ataupun 

direkam oleh peneliti. Dalam Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan untuk 

mendapat informasi mengenai promosi.  

a. Ibu Devi Ade 

Wawancara dilakukan kepada Ibu Devi Ade, pada tanggal 17 

Desember 2016 pukul 14.00 beliau adalah seorang sales counter di 

Honda Eka Prima, dari hasil wawancara, menurut beliau pada 

dasarnya promosi adalah memasarkan produk yang kita jual melalui 
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media yang saat ini terkenal yaitu sosial media seperti facebook dan 

instagram serta tak lupa melalui media brosur yang sudah lama ada. 

Hasil yang didapat dari wawancara dengan sales counter di Honda Eka 

Prima ini adalah promosi yaitu memasarkan produk yang kita jual. 

2. Studi Literatur 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berupa literatur, 

referensi, artikel internet, serta teori-teori yang mendukung dalam 

pembuatan game ini. Dalam tahap ini materi yang dibutuhkan adalah 

tentang Promosi.  

a.  Buku Manajemen Pemasaran Modern, Liberty   

Pengertian Promosi Menurut Swastha (2000: 222), promosi dipandang 

sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang di buat untuk 

mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan 

usaha perusahaan  untuk menciptakan kesadaran, memberi tahukan 

membujuk dan mempengaruhi  konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap produk yang di tawarkan   perusahaan.  

b. Buku Manajemen Pemasaran: Suatu pendekatan Strategi Dengan 

Orientasi Global, 

 Menurut Boyd (2000: 65) promosi  diartikan sebagai upaya 

membujuk orang untuk menerima produk, konsep dan gagasan. 

Berdasarkan dari kedua informasi dari web, penulis menyimpulkan 

bahwa promosi diartikan sebagai cara untuk mempengaruhi 

seseorang untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan.  



33 

 

 

3.2.4 Studi Eksisting 

Untuk memperdalam  ide dan konsep diwujudkan dalam bentuk karya pada 

tugas akhir ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa karya game 

tower defense yang sudah populer. Dalam studi eksisting ini dipilih game yang 

sudah ada untuk di analisa kelebihan dan kekuranganya, serta apa saja yang bisa 

diterapkan pada game yang dibuat dalam Tugas Akhir. Ini sangat berguna untuk 

memperdalam ide dan konsep yang dapat menunjang karya. 

1. Kingdom Rush 

Kingdom Rush Origins tidak berbeda dengan kebanyakan tower defense 

lain. Lindungi pintu masuk dari serangan musuh dengan berbagai tower 

yang disediakan. Apa yang membuat Kingdom Rush Origins seru adalah 

setiap tower dapat berubah menjadi tipe tower lain yang memiliki 

kemampuan spesifik. Kombinasi antara kemampuan tower ini akan 

menemukan apakah kamu sukses menahan serangan lawan apa tidak. Setiap 

level bisa dikatakan memiliki sebuah kunci jawaban, namun proses mencari 

kunci jawaban itu adalah proses yang menyenangkan. Dengan 

penampilannya yang terbilang kartunis dan cute, kamu mungkin berpikir 

bahwa ini adalah tower defense yang kasual. Itu juga yang saya pikirkan 

pertama kali, namun kesan itu langsung hilang dalam level pertama. 

Kingdom Rush Origins akan mengajak kamu untuk tetap aktif selama 

permainan. Mulai dari menaruh tentara bayaran di sepanjang map, 

melakukan upgrade, menggunakan power-up di saat yang tepat, sampai 

dengan menggerakkan hero ketempat yang dibutuhkan. Yang pasti Kingdom 
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Rush Origins bukanlah tower defense yang akan membuat kamu bersantai 

sambil melihat tower kamu membunuh musuh satu demi satu. 

 

Gambar 3.4. Kingdom Rush 

(Sumber: id.techinasia.com) 

2. Tower Crush 

Dalam game Tower Crush kita akan melakukan battle untuk menghacurkan 

tower musuh. Jadi sobat harus membuat tower yang kuat dan juga 

persenjataan yang dahsyat. Untuk mendapatkan senjata yang memiliki daya 

serang kuat sobat harus meningkatkannya. 

 

Gambar 3.5. Tower Crush 

(Sumber: www.putraandro.com) 
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Dari hasil studi eksisting yg telah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu 

dengan melakukan perbandingan kelebihan dan kekurangan diantara kedua 

contoh game. 

Tabel 3.1. Kelebihan Dan Kekurangan Game 

GAME Kelebihan Kekurangan 

Kingdom Rush 

1.Merupakan tower 

defense yang cukup 

menantang 

2. Grafik sangat 

menarik. 

1.Merupakan game yang 

sulit dikontrol 

menggunakan 

sentuhan jari. 

 

 

Tower Crush 

1. Game yang sangat 

simple dan enak 

untuk di mainkan 

2. Game dengan genre 

tower defense 

 

1.Pergerakan karakter 

tidak bisa bebas, 

terbatas oleh tower  

dalam game. 

 

Sumber: Olahan Penulis 

 

Dari tabel di atas menunjukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari 

referensi game yang penulis teliti dan selanjutnya penulis menganilisis hasil 

kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan.  

Hasil kesimpulan di atas menunjukkan bahwa design yang bagus dan visual 

yang menarik dapat menarik perhatian pemain. Dipadu dengan gameplay 

yang unik serta menyenangkan dapat membuat pemain lebih senang dan 

asyik. Dari beberapa data di atas selanjutanya penulis membuat SWOT 

tentang produk game untuk menganalisa posisi media. 
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3.3 SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) 

 

Untuk menganalisa posisi media yang digunakan dalam target pasar maka  

digunakan SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari produk game 

ini. Menurut David (Fred R. David, 2008: 8), Semua organisasi memiliki 

kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang 

sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan 

internal, digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dan pernyataan 

misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan 

strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan 

mengatasi kelemahan. Maka dibuat tabel SWOT untuk menganalisis data tentang 

game ini. Seperti pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Analisa SWOT 

Kekuatan 

(strength) 

Kelemahan 

(weakness) 

Peluang 

(opportunities) 

Ancaman 

(threats) 

1. Sebagai media 

promosi 

untuk 

perusahaan 

CV. Sego 

Njamoer. 

2. Multiplatform 

PC/MAC atau 

OS/Android. 

1. Menambahkan 

Reward pada 

achievement 

game. 

2. Penambahan 

2D ilustrasi 

game art agar 

menarik. 

3. Konten 

1. Purchase 

game di play 

store dan app 

store gratis. 

2. Memasarkan 

melalui play 

store dan 

app store 

3.    Bisa 

1. Memperbagus 

design dan art 

game agar 

bisa bersaing 

dengan game 

lain 

2. Bersaing 

dengan 

developer 
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3.  Developing 

game tidak 

membutuhkan 

banyak 

bicara. 

berbahasa 

Inggris yang 

tidak semua 

orang 

mengerti. 

dimainkan 

dimana saja 

melalu 

gadget. 

game yang 

membuat 

game bertema 

sejarah. 

Sumber: Olahan Penulis 

Hasil kesimpulan SWOT melalui analisis data yang penulis lakukan adalah 

bahwa untuk menentukan posisi media yang ada membutuhkan strategi yang 

dibuat untuk menjawab pengaruh dari internal maupun eksternal. Dari strategi 

tersebut bahwa posisi media yang didapat adalah mobile. Sebab dari mobile 

kekuatan produk game ini sangat besar dikarenakan mudah dimainkan dimana 

saja dan bisa dibawa kemana saja. Melalui play store dan app store yang ada di 

smarthphone orang-orang bisa mengunduh lalu memainkan nya tanpa ada 

gangguan. Melalui mobile orang bisa memainkan sekaligus mengetahui sejarah 

dimanapun dan fleksibel. 

 

3.4 STP (Segmenting, Targeting, Positioning) 

Tabel 3.3. STP ( Segmenting, Targeting, Positioning) 

STP 

Segmentation 

Geografis Daerah : Perkotaan  

Demografis 

Usia: 8 tahun – 30 > tahun 

Jenis Kelamin: Laki-laki dan 

perempuan 

Psikografis 

Kelas sosial      : Menengah ke atas  

Gaya Hidup : Dengan teknologi 

modern 

Lanjutan Tabel 3.2 
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Targeting 

SD, SMP, SMA, Mahasiswa, 

Pekerja, Gamer. 

Positioning 

Game ini di posisikan sebagai 

media untuk menginformasikan 

tentang CV.Sego Njamoer melalui 

media game. 

Sumber: Olahan Penulis 

STP pada game ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia khususnya, 

terutama kepada anak diusia 8 sampai 30> tahun. Karena pada di zaman 

millenium ini media telah berkembang begitu pesatnya, bisa dibilang zaman 

sekarang sudah banyak sekali media yang sangat canggih, seperti Smartphone dan 

pada usia SD pun sudah menggunakan gadget. Dengan kelas sosial menengah ke 

atas sudah berhubungan dengan gaya hidup yang dekat dengan teknologi modern 

seperti semua kalangan sudah memegang smarthphone maupun tablet. Hasil yang 

didapat dari analisis data STP yang penulis lakukan ini mengenai target pasar 

maupun segmentasi. Kesimpulan dari analisis data STP bahwa segmentasi target 

pasar cenderung lebih ke arah perkotaan khusus nya di Surabaya. Kelas sosial 

yang ditarget adalah kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup yang dekat 

dengan teknologi, mobilitas tinggi. Dikarenakan kelas menengah ke atas rata-rata 

hidup di perkotaan dan kota besar. Dengan gaya hidup yang dinamis serta 

berbasis teknologi hampir semua memiliki smarthphone maupun yang lainnya. 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.2 
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3.5 Analisa Data 

Proses analisa data adalah mengkaji dan mempelajari data yang didapat 

untuk dikelempokkan, diurutkan, serta dipilah pilah hingga membentuk sebuah 

keteraturan dari data-data yang didapat dari pengumpulan data. Lalu dianalisa 

agar mudah dipahami dan dilakukan pencatatan dan penarikan beberapa 

kesimpulan dari analisis data wawancara, studi pustaka dan observasi ditunjukkan 

pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Tabel Analisa Data keyword 

Indikator Observasi 
Studi 

Eksisting 

Studi 

Pustaka 

Wawancara Kesimpulan Keyword 

Tower 

Defense 

- 

Grafis 

Gameplay 

Defense 

Enemies 

Akal 

Pikiran 

Strategi 

Kesadaran 

Rencana 

CV.Sego 

Njamoer 

Jamur 

Mahasiswa 

- 
Onigiri 

Jepang 

Franchise 

Makanan 

Kebutuhan  

Pokok 

Primer 

Promosi - - 

Produk 

Membujuk 

Media 

Pemasaran 

Publikasi 

Market 

Siaran 

Sumber: Olahan Penulis 

 

3.6 Pola Pencarian Keyword 

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dan diambil kesimpulannya, 

selanjutnya dikaji kembali untuk mendapatkan satu kata kunci yang digunakan 

sebagai konsep dari game yang dibuat. Berikut merupakan bagan pencarian 

keyword. Gambar 3.6 adalah bagan keyword utama. 
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Gambar 3.6. Bagan Keyword Utama 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 

3.7 Deskripsi Keyword 

Pada TA ini telah ditemukan kata kunci kunci modern. Yang dimaksud 

dengan modern dalam TA ini adalah berdasarkan kamus besar http://kbbi.web.id/, 

kata modern bisa diartikan terbaru. Setelah keyword ditemukan guna sebagai 

konsep dari game Tugas Akhir ini baik dari segi visual maupun audio, maka tahap 

selanjutnya adalah analisa perancangan karya. 
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3.8 Analisa Warna 

Warna yang digunakan dalam game ini merupakan warna-warna dengan 

tema modern. Gambar 3.7 adalah palet warna modern. 

 

    Gambar 3.7. Palet Warna Modern 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 

3.9 Analisa Tipografi 

Font yang digunakan dalam game ini yaitu font Angry Birds. Pemilihan 

jenis font ini digunakan karena ingin menampilkan visual yang terkesan modern 

dengan campuran alam. Font ini diterapkan pada komponen dalam game seperti 

title, menu, sub menu dan keterangan. Gambar 3.8 adalah Font Angry Birds. 

 

Gambar 3.8. Font Angry Birds 

 (Sumber : Olahan Penulis) 
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3.10 Perancangan Karya 

Perancangan karya merupakan tahapan dalam pembuatan sebuah game. 

Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa proses yaitu pra produksi, produksi dan 

pasca produksi dengan bagan seperti di bawah ini. Bagan perancangan karya 

dapat dilihat pada gambar 3.9 

 

Gambar 3.9. Bagan Perancangan Karya 

(Sumber : Olahan Penulis) 

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat, maka dapat dibuat sebuah 

perancangan game. Berikut ini beberapa tahap yang dilakukan: 

 

3.10.1 Pra Produksi   

Pada tahap pra produksi dilakukan beberapa konsep guna membuat game  

dalam Tugas Akhir agar game dapat sesuai konsep dan tidak mengalami kesulitan 

ketika sedang melakukan pengerjaan.  

1. Ide dan Konsep   

Ide dari game ini berasal dari pengamatan penulis tentang Sego Njamoer di 

Surabaya khususnya tentang Sego Njamoer, dimana pada saat ini banyak 

masyarakat yang belum banyak mengetahuinya. Setelah menelusuri kantor 

CV.Sego Njamoer di Kota Surabaya dan diskusi dengan beberapa developer 
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game maka penulis mempromosikan CV.Sego Njamoer terutama mengenai 

makanan yang menyehatkan dan asli dari Kota Surabaya yaitu Sego Njamoer.   

2. Konsep  

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan maka terbentuklah satu kata 

kunci yaitu modern. Kata kunci ini diterapkan dalam berbagai aspek yang ada 

dalam game baik dari segi cerita, warna, karakter, tampilan game, typografi, 

dan musik. Game ini akan dibuat dengan konsep Tower Defense modern 

yang menceritakan bagaimana caranya agar produk CV.Sego Njamoer terjual 

kepada konsumen melalui Outlet resmi dari CV.Sego Njamoer itu sendiri. 

Penjelasan tentang skenario dari perancangan game dapat dilihat pada gambar 

3.10.  

 

Gambar 3.10. Bagan Skenario Game  

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3. Desain Game  

Dalam tahap desain game, desain yang perlu dirancang adalah desain  

level, desain karakter, desain user interface, penentuan warna, dan 

tipografi. Berikut merupakan penjelasan secara rinci tentang tahap-tahap 

dalam desain game.  

a. Desain Level  

Dalam desain level ini penulis membuat rancangan sketsa pembuatan 

alur desain level. Dalam pembuatan game yang menggunakan side 

scroll ini penulis berniat membuat level permainan hanya berupa 3 

stage.   

b. Desain Karakter 

Dalam Game ini terdapat 10 karakter  dan karakter musuh. Ke 10 

karakter ini terinspirasi dari produk yang ada dalam menu CV.Sego 

Njamoer.  Berdasarkan tema sejarah dan mencocokan dengan aslinya 

maka dibuat perancangan konsep dasar dari game ini berupa karakter 

yang mirip dengan aslinya.  

c. Desain User Interface dan Item   

Tahap berikutnya adalah pembuatan konsep Desain UI atau User  

interface maupun item. Penulis membuat rancangan konsep UI maupun  

item set sebelum menjadikan sebuah asset game. 

d. Desain Sound  

Berikutnya design sound yang digunakan dalam game Sego Njamoer  

adalah suara bernuansa modern dengan atmosfer ceria. Dengan  

mengikuti design setiap level nantinya game ini mempunyai design  
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sound sendiri dan sound effect agar nuansa game tersebut bisa 

dirasakan. 

3.10.2 Produksi  

 Setelah aspek-aspek penting telah dipersiapkan seperti perancangan 

konsep karakter, level, warna, konsep cerita, typografi, UI, maka tahap 

selanjutnya adalah tahap produksi. Pada tahap ini semua konsep yang telah 

dilakukan pada bagian pra produksi, dijadikan acuan dan diolah kembali untuk 

menjadi sebuah game yang utuh.   

Hal-hal yang perlu dilakukan pada bagian produksi yaitu pemrograman, 

proses pembuatan sprite, proses animasi, coloring karakter, dan penambahan 

sound. Berikut merupakan penjelasan tentang tahap-tahap pada proses 

perancangan produksi: 

1. Prototype dan Pemrograman   

Prototype merupakan bagian dari game yang berguna untuk 

menunjukkan bagaimana alur permainan dari game tersebut. Pada 

proses ini, pemrograman dikerjakan. Setelah merancang sebuah 

skenario game maka hal ini berguna untuk membantu pemrograman 

dalam pembuatan prototype. Prototype yang dibuat berupa sistem 

permainan yang mengombinasikan augmented reality pada game.  

2. Interface  

Pada tahap ini dilakukan proses pengerjaan sprite, animasi, pewarnaan  

karakter, layout game, game menu. Setelah semua aspek yang 

diperlukan telah seleai maka tahap selanjutnya yaitu mengaplikasikan 

sprite dan animasi ke dalam prototype yang telah dibuat.  
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3. Sound  

Tahap selanjutnya yaitu penambahan sound effect dan background 

music agar game terasa lebih menyenangkan saat dimainkan karena 

dengan adanya penambahan sound. Sound yang digunakan adalah 

sound dengan tema modern. 

3.10.3 Pasca Produksi  

Pasca produksi merupakan tahap yang berhubungan dengan publikasi 

game. Setelah semua komponen digabungkan menjadi satu maka game diexport 

ke dalam device yang ditentukan. Dalam tahap ini, game masih memerlukan 

percobaan play test.  

1. Play testing  

Game yang telah jadi, disebarkan dan dimainkan oleh masyarakat luas 

untuk mendapat saran dan kritik serta mengetahui bagaimana respon 

masyarakat terhadap game ini.   

2. Polishing  

Setelah didapat masukan serta kritik dari konsumen atau tester saat 

pada tahap playtesting, dalam tahap ini saatnya mencoba menerapkan 

semua masukan dan kritik, sehingga pada akhirnya akan didapat 

diimplementasikan menjadi karya yang lebih baik. 
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 3.11 Jadwal kegiatan 

Di dalam pembuatan Tugas Akhir ini membutuhkan waktu dan tahapan, 

maka dibuatlah jadwal kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Jadwal kegiatan 

    
Sumber: Olahan Penulis 

 

3.12 Rencana Anggaran 

 Pada pembuatan TA ini dibutuhkan biaya, maka penulis membuat anggaran 

biaya agar mempermudah penulis di dalam menyediakan dana yang di perlukan. 

Tabel 3.6. Rencana Anggaran 

Produksi  

PC Rp.       10.500.000 

Game Engine Rp.         1.500.000 

Proggamer Rp.         1.500.000 

Background Sound Rp.            500.000 

Total Produksi Rp        13.000.000 

Paska Produksi   

Pembuatan Laporan TA(4) Rp.          200.000,-         

Cetak Publikasi(CD, Poster, Souvenir, dll) Rp.          500.000,- 

Total Paska Produksi Rp.         700.000,- 

Total Keseluruhan Rp.     14.400.000,- 

Sumber: Olahan Penulis 
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3.13 Publikasi 

Pada tahap publikasi, perlu diperhatikan pada perancangan dan mendesain 

kemasan yang nantinya akan dijadikan sebagai media promosi. Mendesain 

kemasan diusahakan dibuat dengan seunik dan semenarik mungkin agar dapat 

menarik minat konsumen. Jika segmentasi yang akan dibidik adalah konsumen 

yang berusia semua kalangan, maka desain baik dari pemilihan warna maupun 

jenis font disesuaikan dengan karakter semua usia. Pemberian keterangan singkat 

namun jelas dengan pemberian font yang berkarakter ceria sesuai dengan materi 

atau tema yang diangkat. Tahap publikasi adalah tahap terakhir dari proses 

produksi CD Interaktif yang meliputi kelengkapan sebagai berikut: 

1. Poster 

a. Konsep 

Konsep desain Poster pada projek interaktif ini memiliki tampilan warna 

modern seperti biru, hijau dan kuning dan hitam yang diambil dari analisa 

keyword dan analisa warna. Desain menampilkan objek yang sesuai 

dengan tema yang diangkat. Seperti menampilkan bentuk Karakter Sego 

Njamoer dan serta font Sego Njamoer. 

b. Sketsa 

 

Gambar 3.11. Sketsa Desain poster 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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2. Mini X-Banner 

a. Konsep 

Konsep desain mini x-banner pada projek interaktif ini memiliki tampilan 

warna modern seperti biru, kuning, hijau dan hitam yang diambil dari 

analisa keyword dan analisa warna. Desain menampilkan objek yang 

sesuai dengan tema yang diangkat. Seperti menampilkan bentuk karakter 

Sego Njamoer. 

b. Sketsa 

 

Gambar 3.12. Sketsa mini X-Banner 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3. CoverBox CD 

a. Konsep 

Bentuk desain pada bagian depan cover box CD interaktif memiliki konsep 

yang tidak jauh berbeda dengan desain posternya. Terdapat karakter Sego 

Njamoer dimana didepan dengan penuh warna  sedangkan sisi belakang 

hanya dengan warna hitam dan putih serta logo-logo yang mendukung 

kesan elegan dan seperti cd tutorial. 
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b. Sketsa 

 

Gambar 3.13. Sketsa cover box CD 

(Sumber: Olahan Peulis) 

 

4. Cover Cakram CD 

a. Konsep 

Desain pada cover cakram CD mengunakan karakter Sego Njamoer serta 

logo-logo yang mendukung. Karena cakram CD berbentuk lingkaran, 

maka desainnya disesuaikan agar dapat memuat judul, tampilan tetap jelas 

dan menarik serta memberikan kesan modern disetiap karakternya. 

b. Sketsa   

 

Gambar 3.14. Sketsa cakram CD 

(Sumber: Olahan Penulis)


