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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Definisi Game 

Ada banyak definisi kata "game," tidak ada definisi yang secara universal diterima 

untuk tujuan menentukan batas-batas desain game. Brathwaiter dan Screiber 

(2009) mendefinisikan game seperti ini: “Suatu kegiatan dengan aturan. Ini adalah 

bentuk permainan sering tetapi tidak selalu melibatkan konflik, baik dengan 

pemain lain, dengan sistem permainan itu sendiri, atau dengan keacakan / nasib / 

keberuntungan. Sebagian besar game memiliki tujuan, tetapi tidak semua 

(misalnya, The Sims). Kebanyakan game telah mendefinisikan titik awal dan 

akhir, tetapi tidak semua (misalnya, Warcraft III). Kebanyakan permainan 

melibatkan pengambilan keputusan di pihak pemain, tetapi tidak semua 

(misalnya, Life is Strange). Video game adalah game (seperti yang didefinisikan 

di atas) yang menggunakan layar video digital, dalam beberapa cara.” Oleh karena 

itu, game masih merupakan sebuah bentuk yang secara definisi sebuah bentuk 

yang sangat universal dan abstrak.  

2.2. First Person-Shooter 

Genre First Person-Shooter merupakan salah satu genre game yang terkenal. 

Menurut Rogers (2010), First Person-Shooter merupakan genre yang berasal dari 

genre Shooter yang hanya dibedakan dari perspektif kameranya. Shooter 

memfokuskan permainannya pada menembakkan proyektil pada musuhnya
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dengan fase yang sangat cepat dan action-oriented. Berikut adalah perbedaan 

genre shooter yang dipisahkan melewati perspektif kameranya: 

1. First Person-Shooter: merupakan shooter yang dilihat dari perspektif 

pemainnya sendiri (sudut pandang orang pertama). Kamera yang 

dihadirkan di sini lebih sempit dibandingkan kamera yang lain seperti 

Third person shooter. Contoh game FPS adalah: Quake, Team Fortress 2, 

Counter Strike. 

2. Shoot’em Up: genre ini lebih terlihat seperti arcade-style dimana pemain 

menembakkan proyektil kepada jumlah musuh yang banyak sekaligus 

menghindar dari tantangan. Avatar dari pemain biasanya ada di dalam 

kendaraan dan tidak seperti karakter. Kamera yang dihiadirkan bisa dari 

beberapa sudut. Contoh game: Space Invaders, Virtual Cop 

3. Third Person-Shooter: merupakan shoter yang peletakan kameranya 

lebih lebar dan biasanya ditaruh jauh di belakang avatar pemain. Sehingga 

area sekitar avatar akan jauh lebih terlihat. Contoh game: seri Grand Theft 

Auto, Star Wars Battlefront. 

 

2.2.1. Level Design 

Level Design merupakan sebuah topik yang universal di dalam game design dan 

seringkali level design sendiri disamakan dengan game design. Sebenarnya, level 

design yang baik dapat mendikte sebuah game menjadi menarik dan tidak 

membosankan kepada penggunanya. Sehingga, level design merupakan hal yang 

penting untuk dipisahkan dengan game design dan dibahas secara mendetail. 
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Definisi level design sendiri tidak definitif dan universal, kebanyakan 

didefinisikan sendiri oleh level designer yang sudah berpengalaman dalam 

bidangnya. Menurut Jay Wilbur (1999), level design merupakan di saat sebuah 

ban menyentuh jalan, artinya adalah level design merupakan sebuah tahap dimana 

seorang pemain harus diajarkan cara untuk bermain di game tersebut. Hal yang 

paling utama untuk level design adalah mengajarkan pemain dengan segala 

elemen yang telah ada di dalam game, mengajarkan aturan-aturan yang ada, dan 

akhirnya menciptakan tantangan dan membuat setiap pemain menggunakan 

elemen yang ada agar menjadi sebuah kesatuan. 

 

 

 

 

 

2.3. Game Design Concept 

 Menurut Fullerton (2008) dalam pembuatan game, sudah pasti semua mempunyai 

suatu alasan tertentu dalam pembuatan game tersebut. Alasan itu muncul dengan 

suatu hal yang biasa di sebut sebagai ide. Ide merupakan sebuah hal yang tidak 

muncul begitu saja, ide merupakan sebuah masukan dari pikiran dan perasaan dari 

diri sendiri. Hidup penuh dengan kehidupan dengan berbagai hal yang 

memengaruhi manusia, maupun yang dari dalam atau luar. Rasa ingin tahu, 

pikiran, orang yang eksentrik, tempat, dan kejadian. Hal-hal tersebut dapat 

menjadi sebuah awal ide-ide bermunculan di dalam pikiran. Dengan alasan begitu, 

Gambar 2.1: Skema struktur level linear 

(Sumber: Level Design: Concept, Theory (Rudolf Kremers, 2009)) 
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banyak kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dapat menjadi suatu inspirasi dalam 

pembuatan game dan menjadi ide-ide yang berpotensial, semua hanya bergantung 

darimana pembuat melihat suatu hal yang ada di sekitar dan membuatnya menjadi 

ide dengan kreativitas.  

Di dalam buku Game Design Workshop: A Playcentric Approach to 

Creating Innovative Games yang ditulis oleh Tracy Fullerton (2008) mengatakan 

bahwa Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, juga telah melakukan studi tentang 

kreativitas, mencoba memahami bagaimana orang kreatif bekerja dan bagaimana 

mereka berkembang. Dalam bukunya tentang topik itu, Csikszentmihalyi 

menggambarkan tahap-tahap kreativitas sebagai berikut:  

1. Persiapan: Persiapan menjadi tenggelam dalam suatu topik atau domain 

yang menarik, satu set masalah yang problematik. ·  

2. Inkubasi: Inkubasi adalah periode waktu di mana ide-ide berproses di 

bawah kesadaran. 

3. Wawasan: Wawasan terkadang disebut momen pencerahan, Ketika 

potongan teka-teki, atau ide, jatuh bersama.   

4. Evaluasi: Evaluasi adalah ketika orang memutuskan apakah wawasan itu 

berharga dan layak dikejar. 

5. Elaborasi: Elaborasi adalah bagian terpanjang dari proses kreatif.  

Dengan poin-poin di atas, sudah jelas bahwa penting sekali dalam konsep 

pembuatan game harus memakai ide dan kreativitas melalui potensi-potensi ide 

yang ada di dalam dunia sehari-hari. Karena penggambaran ide-ide yang biasa di 
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tuangkan dalam sebuah desain memang selalu dari inspirasi kegiatan keseharian 

masing-masing. 

 

2.4. Definisi dan Evolusi Interface First Person Shooter 

Fagerholt (2009) mengatakan First Person Shooter (FPS) merupakan genre game 

yang bermain seputar perspektif orang pertama dan biasanya lebih memunculkan 

tema aksi ketimbang cerita. Judul  pertama yang bisa dikatakan mewakili game 

FPS modern adalah Wolfenstein 3D (id Software, 1992), judul inilah yang 

membentuk sebagian besar karakteristik FPS. Wolfenstein diikuti oleh seri Doom 

dan Quake dari pengembang yang sama. Di sekitar 1992-1996, game FPS dibuat 

dan dirancang dengan user interface (UI) yang terbagi antara “world view” dan 

”tool bar” yang mirip dengan sebuah alat produktivitas. Hampir di semua 

permainan FPS ada informasi yang bersangkutan dengan kondisi dunia permainan 

dan kondisi pemain. 
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Setelah itu, permainan FPS merupakan hal fenomena yang gempar saat itu 

juga sehingga pasar yang dihasilkan berkembang dari hanya PC juga mencakup 

console. Di tahun 1997, game GoldenEye 007 (Rare, 1998), yang berbeda dari 

yang lain yaitu memiliki hanya sedikit dari elemen interface dari permainan 

sebelumnya. Interface di dalam game tersebut merupakan sebuah bentuk yang 

revolusioner dan membawa kemajuan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2.: HUD Wolfenstein 3D 

(Sumber: https://image.dosgamesarchive.com/screenshots/WOLF-06.png) 
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Game Half-Life (Valve, 1998), adalah salah satu game FPS pertama yang 

berhasil memperkenalkan elemen naratif dan teka-teki ke genre tanpa 

mengorbankan aksi atau fase dari pengalaman game. Half-Life kemudian 

dimodifikasi dan dirilis online sebagai Counter Strike. Pada akhir tahun sembilan 

puluhan, unsur-unsur Heads-Up Display (HUD) menjadi semakin transparan dan 

beberapa game kini berusaha mengintegrasikan elemen HUD mereka ke dalam 

cerita dan dunia game itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3:  HUD GoldenEye 007 
Sumber: 

(http://images.nintendolife.com/b04f8be8c7a2c/goldeneye.original.jpg) 
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HUD di dalam Half-Life menjelaskan bahwa karakter yang pemain 

gunakan dalam permainan menggunakan pakaian yang modern sehingga dapat 

memberi informasi status karakter (nyawa, amunisi, dll) dan informasi yang 

relevan lainnya. Di tahun 2000 genre FPS merupakan salah satu genre yang paling 

komersil di dunia. 

Berdasarkan data tersebut, First Person Shooter merupakan salah satu 

genre yang paling besar di dalam dunia game dan meskipun elemen cerita yang 

diaplikasikan sedikit, tetapi seiring kemajuan teknologi dan modernisasi elemen 

cerita mulai diimplementasikan ke dalam setiap game. Dengan seperti itu 

interface yang dibuat juga harus berhubungan dengan game yang dibuat, misalnya 

seperti Half-Life yang memakai baju modern sehingga tampilan yang dibuat juga 

bernuansa modern dan scientific. 

  

Gambar 2.4: Half-Life 
Sumber: 

(https://images.g2a.com/newlayout/470x470/1x1x0/32aae9163217/5911d09d

ae653a7e826acb52) 
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2.5. User Interface & User Experience 

User Interface & User Experience merupakan studi yang disebut sebagai Human 

Computer Interaction atau disebut HCI. HCI ini merupakan studi antara hubungan 

manusia dengan komputer dan bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk 

melewati atau mengalahkan suatu rintangan. UI & UX ini tidak dapat dipisahkan, 

selalu ada hubungan timbal balik antar yang satu dengan keduanya. Dikarenakan 

hubungan ini difaktori oleh manusia dan komputer, seorang desainer harus bisa 

mengerti pola atau perilaku manusia agar bisa merancang apa yang dibutuhkan 

oleh pengguna, apa saja yang menghalangi manusia dalam melakukan interaksi 

tersebut, dan bagaimana sistem proses mereka bekerja satu sama lain. User 

Interface merupakan bagian dari komputer dan dapat dilihat, disentuh, diajak 

bicara, atau dimengerti dan diarahkan ke orang lain. Dengan kata lain, User 

Interface merupakan suatu penghubung antara manusia dengan memberi 

bimbingan (manusia sebagai input) dan hasil yang diberikan oleh komputer 

merupakan output yang dihasilkan dari input. 

2.5.1. User Interface 

Menurut Galitz (2007), User Interface merupakan bagian dari bidang studi yang 

disebut Human Computer Interaction (HCI). HCI merupakan studi, perencanaan, 

dan desain bagaimana orang dan komputer bekerja bersama sehingga kebutuhan 

seseorang terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Desainer HCI harus 

memikirkan banyak faktor: apa yang orang batasi kemampuannya dan bagaimana 

mereka menemukan solusi mereka. Desainer juga harus mempertimbangkan 

karakteristik teknis dan batasan hardware dan software. 
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User Interface merupakan sebuah bagian komputer yang bisa dilihat, 

disentuh, diajak bicara, didengar, atau diarahkan orang lain. User Interface 

umumnya terdiri dari 2 bagian: input dan output. Input merupakan sebuah bagian 

dari bagaimana pengguna menyampaikan informasi kebutuhan dan keinginannya 

ke komputer, hal ini dapat tercapai dengan alat-alat tertentu, contohnya mouse, 

keyboard, dan trackball. Output merupakan bagaimana komputer menyampaikan 

hasil perhitungannya kepada orang-orang yang menggunakannya. Sampai 

sekarang bentuk output yang digunakan yaitu adalah melalui monitor dan 

biasanya ditambahkan mekanisme suara.  

Menurut Fagerholt (2009) dalam sebuah permainan video, User Interface 

tidak terbatas hanya oleh elemen informatif, User Interface dapat 

direpresentasikan dengan kualitas spasial yang dapat memberi informasi kepada 

para pemain. Seorang UI desainer bisa juga memanipulasi elemen fiksi dari game 

sebagai suatu informasi yang disampaikan dari dunia fiksi ke pemain di dunia 

nyata, sehingga pemain dapat memproses informasi tersebut dan mengambil 

tindakan. 
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Di dalam game FPS, beberapa user interface dapat dibagikan sebagai 

beberapa kategori tertentu: 

1. Non-diegetic elements 

User Interface ini merupakan yang biasanya ada di semua game FPS, secara 

visual kategori UI ini dipresentasikan dalam bentuk overlay. Non-diagetic ini 

mengindikasikan bahwa elemen UI ini tidak termasuk sebagai elemen di dunia 

game, artinya adalah bentuk UI ini tidak dilihat oleh avatar game secara langsung 

tetapi masih bisa terlihat oleh pemain sehingga informasi masih bisa disampaikan. 

Oleh karena itu, UI ini dapat dibuat bebas oleh desainer tanpa harus 

memerhatikan apakah UI tersebut masuk ke dalam game-nya atau tidak. 

Gambar 2.5.: Ruang desain dari game FPS 
(Sumber: 

https://userinterfacesinvideogames.files.wordpress.com/2014/04/grc3a4n

ssnitt_fl.jpg) 
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2. Meta-perception 

Kategori ini memberi informasi kepada pemain melalu kondisi avatar-nya. 

Bisa dibilang UI ini sebagai persepsi manusia dari dalam. Sehingga avatar 

dan pemain merasa tersambung dalam situasi kesehatan avatar di dalam 

game. Contohnya, dimana pemain dalam kondisi sekarat, di pinggir layar 

pemain akan merasakan sebuah distorsi atau perubahan warna menjadi 

warna merah, sehingga mengindikasikan sebuah informasi kepada pemain 

bahwa dirinya sebagai avatar di dalam game bahwa dirinya dalam 

masalah/keadaan yang sekarat. Bentuk UI ini umumnya tidak fiksi, 

Gambar 2.6.: Non-Diagetic UI Borderlands 2 
(Sumber: https://steamuserimages-

a.akamaihd.net/ugc/921273104894574216/A03152369D36EBD049F

BEF9BB8FAAE668404F086/?interpolation=lanczos-none&output-

format=jpeg&output-

quality=95&fit=inside%7C1024%3A576&composite-

to=*,*%7C1024%3A576&background-color=black) 
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walaupun bisa disambungkan ke elemen fiksi seperti detak jantung atau 

penggunaan darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Meta-representaion 

Meta-representation merupakan elemen yang dipresentasikan diluar 

elemen geometri game, tetapi masih ada di dalam gamenya sendiri. 

Informasi yang diberikan merupakan sebuah representasi informasi fiksi 

yang ada di dalam game. Contohnya, seperti alat-alat di dalam game yang 

dimiliki oleh avatar seperti jam, GPS yang ada di dalam handphone yang 

biasanya ditafsirkan dalam bentuk user interface untuk memberi informasi 

khusus kepada pemain dalam bentuk meta-representation. 

Gambar 2.7: Meta Percepetion UI dimana pemain bisa 

merasakan situasi avatar di dalam dunia game 
(Sumber: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/callofduty/images/0/09/Last_Stand

-BetaCOD4.jpg/revision/latest?cb=20090608180321) 
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4. Geometric Elements 

Bentuk UI geometric dipresentasikan sebagai bagian dari dunia game 

tetapi tidak fiksi seperti yang lain. Elemen UI ini biasanya cocok untuk 

dipakai untuk menandakan informasi enviromental, dan navigasi. 

Gambar 2.8: Meta Representation UI dimana pemain bisa 

melihat informasi di dalam dunia game melalui alat yang 

dimiliki avatar 

(Sumber: https://i.ytimg.com/vi/e0OVtTaWAoU/maxresdefault.jpg) 
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5. Diegetic Elements 

Elemen ini terlihat oleh keduanya, avatar dan pemain sehingga informasi 

yang terlihat direpresentasikan oleh barang yang sama. Keuntungan dari 

elemen ini bukan hanya elemen ini sangat spasial melainkan tidak ada 

resiko bahwa informasi yang diberikan akan terhalang oleh yang lain dan 

pengalaman avatar juga lebih terasakan oleh pemain.  

 

 

 

 

Gambar 2.9: Geometric UI dimana UI tersebut dapat membantu 

pemain dengan menandakan informasi dalam bentuk geometris 

(Sumber: https://i.ytimg.com/vi/UxlqNNm1qLs/maxresdefault.jpg) 
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6. Signifiers 

Elemen signifier sebenarnya merupakan sebuah subkategori dari diagetic 

elements, elemen ini memberi informasi pertanda dari objek-objek secara 

eksternal. Contohnya, asap yang keluar dari tong bensin menandakan 

bahwa objek itu akan meledak, atau sebuah kolam darah yang 

menandakan bahwa tempat itu berbahaya, semuanya adalah penanda dan 

memberi informasi untuk para pemain. 

Gambar 2.10: Diegetic Elements  UI dimana UI tersebut sangat 

spasial dan pemberian informasi berupa interaksi antar pemain 

dengan avatar. (Metro 2034) 

Sumber: 

(https://userinterfacesinvideogames.files.wordpress.com/2014/04/oayb

sya.jpg) 
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2.5.2. User Experience 

Elizabeth Sanders mendefinisikan bahwa user experience adalah pengalaman 

yang berasal dari alat dan alat tersebut harus bisa “berguna, bisa dipakai, dan 

diinginkan”. Biasanya ketiga hal ini dprioritaskan dalam bentuk piramida yang 

membutuhkan apa yang harus diperlukan terlebih dahulu sebelum mencapai tahap 

seterusnya. Piramida Maslow yang menjelaskan hirarki kebutuhan manusia dapat 

menjelaskan hal tersebut. Di piramida itu, hal tersebut yang secara fisik biasanya 

harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mencapai fungsionalitas yang lebih tinggi. 

Gambar 2.11: Signifiers merupakan sebuah subkategori dan biasanya 

menjadi penanda (memberi sinyal) kepada pemain. 

(Sumber: https://image.slidesharecdn.com/beyondthehud-100224043132-

phpapp01/95/beyond-the-hud-user-interfaces-for-increased-player-

immersion-in-fps-games-25-728.jpg?cb=1266986033) 
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Sama halnya dengan user experience, dalam kasus ini, suatu alat harus bisa 

berguna dulu baru bisa dipakai, dan suatu alat harus bisa dipakai sebelum 

mencoba untuk dibuat disukai atau diinginkan. Dengan kata lain, jika suatu user 

interface bisa dipakai dan menarik tetapi tidak memenuhi kebutuhan/tidak 

berguna, maka alat tersebut bisa menghasilkan user experience yang buruk. 

 Sebuah definisi user experience lain dari Cooper dan Norman adalah 

sebuah perangkat lunak yang dapat merepresentasikan interaksinya dengan 

manusia dan bukan mesin, dengan kata lain adalah “lebih manusiawi”. Dalam 

bukunya Alan Cooper yaitu ‘The Inmates Are Running the Asylum’ menjelaskan 

bahwa kita sebagai manusia harusnya “dengan sengaja mendesain/membuat 

produk yang berbasis software untuk lebih manusiawi dan lebih memafkan 

kepada pada penggunanya.” Beberapa contoh dari ini adalah sebagai 

teman/pendamping yang baik, yang rela melakukan: 

1. Mengingat apa yang kita sukai 

2. Melakukan yang terbaik untuk membantu kita 

3. Menjelaskan dirinya dengan baik 

4. Mengambil tanggung jawab 

5. Memaafkan bila sesuatu terjadi kesalahan 

6. Menjadi fleksibel dalam membantu kita 

Beberapa perangkat atau artificial intelligence seperti Siri dari produk Apple 

adalah contoh mesin yang melakukan kualitas-kualitas yang sudah disebut 

dari atas. Ada juga kebalikan dari kebaikan tersebut, yaitu sebuah orang yang 

frustasi. Don Norman menuliskan ini di dalam bukunya yang berjudul “The 
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Design of Everyday Things” dengan contoh bagaimana membuat sesuatu sulit 

dengan disengaja oleh diri kita sendiri: ‘Jadilah inkonsisten’,  ‘Perlakukan 

yang lain dengan tidak sopan.’ Setiap orang pasti pernah mengalami hal 

tersebut dengan seseorang dalam suatu waktu dalam hidup mereka. Orang 

yang furstasi akan melakukan hal ini: 

1. Melupakan apa yang kita suka 

2. Tidak akan membantu kita 

3. Tidak suka berkomunikasi dengan jelas 

4. Tidak mengambil tanggung jawab 

5. Tidak memaafkan bila kita melakukan hal yang salah 

6. Tidak fleksibel dalam menolong 

Artificial intelligence  GLaDOS dari game berjudul Portal adalah suatu 

contoh yang menggambarkan kualitas diatas. 

Oleh karena itu, sisi yang paling penting adalah dari sisi sang pengguna 

karena pengguna adalah orang yang merasakan langsung gunanya 

aplikasi/desain kita. Kesalahan yang paling sering dilakukan dan berakibat 

fatal bagi desainer game adalah membuat suatu alat tanpa mengerti orang-

orang yang akan memakainya. Kita bisa mengasumsi bahwa kita tahu tujuan 

dari pengguna dan konteks dari alat yang mereka gunakan. Beberapa dari kita 

mungkin tidak akan melihat ini sebagai suatu masalah karena kita sudah 

bekerja seperti ini selama bertahun-tahun. Cara ini adalah merupakan langkah 

yang harus kita lakukan mulai dari sekarang untuk memberikan user 

experience yang baru dan inovatif di pengembangan game. 
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Setelah mengerti jenis sikap, motivasi, dan lingkungan pengguna. Kita 

bisa menggunakan data tersebut untuk membuat yang disebut sebagai model. 

Cooper dan Reimann (2014) mengatakan bahwa model digunakan sebagai 

penentu dalam sebuah fenomena dengan suatu abstrak yang berguna. Model 

yang baik adalah model yang bisa merepresentasikan struktur dan hubungan 

antara desain dengan pengguna secara mendetail. Penting bagi desainer untuk 

mengerti penggunanya dikarenakan desain dibuat berdasarkan dari apa yang 

mereka inginkan, yang bisa berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari. 

Model yang telah dibuat ini dapat membantu dalam desain interaktif dan model 

tersebut disebut sebagai persona. 

 Persona dapat merepresentasikan setiap pengguna apa yang mereka 

inginkan dan butuhkan. Persona sendiri bukan orang yang nyata melainkan 

hanya sebuah bentuk representasi agar desainer dapat membuat desain yang 

sesuai untuk mereka. Agar persona bisa berfungsi dengan baik, hal ini harus 

diaplikasikan dalam mengidentifikasi pola yang signfikan dan berarti dalam 

sikap pengguna dan menentukan bagaimana sikap-sikap tersebut dapat 

merepresentasikan setiap pengguna yang ada. 

Persona merupakan suatu alat yang sangat kuat dan dapat digunakan 

desainer dalam menentukan pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu 

desain. Cooper dan Reimann (2014) mengklasifikasikan kekuatan persona 

sebagai berikut: 
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1. Memutuskan bagaimana sebuah produk/desain harus bersikap. Tujuan 

dan usaha persona dapat menyediakan fondasi dalam pembuatan 

desain. 

2. Berkomunikasi dengan developer, desainer yang lain. Persona 

menyediakan sebagai basis dari komunikasi dalam desain dan 

membantu desain tetap berfokus pada pengguna dalam setiap 

prosesnya. 

3. Membangun konsensus dan komitmen dalam desain. Persona dapat 

mengurangi kebutuhan elaborasi model dalam bentuk diagram, 

dikarenakan persona merupakan perwakilan dari orang yang nyata, dan 

mereka dapat lebih mudah dimengerti dibandingkan flowcharts atau 

diagram yang lain. 

4. Ukur keefektifan desain. Pilihan sebuah desain dapat dicoba kepada 

sebuah persona sama saja dengan dicoba dengan pengguna aslinya. 

5. Mengkontribusikan ke usaha produk yang lain seperti marketing atau 

rencana penjualan. Cooper dan Reimann (2014) telah melihat dari 

pengalaman mereka sendiri bahwa persona dapat membantu kampanye 

penjualan, organisasi klien, dan rencana strategis lainnya. 

 

Persona juga bisa mengatasi masalah yang biasanya ada di dalam sebuah 

pembuatan desain. Menurut Cooper dan Reimann (2014) ada 3 masalah yang 

biasa timbul dalam proses desain dan dapat diatasi oleh persona. 
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1. The Elastic User : pengguna ini dapat menjadi salah satu ancaman 

besar dalam mendesain, jika dalam mendesain ingin memuaskan 

setiap pengguna maka itu adalah konsep yang salah. Keputusan itu 

akan membuat target pengguna menjadi “elastis” dikarenakan 

keputusan yang didirikan dari konsep sendiri dan memaksakan 

setiap pengguna untuk mengisi kekosongan standar itu. Penting 

sekali bahwa dalam mendesain harus berfokus pada pengguna yang 

asli yaitu pengguna yang tidak elastis, pengguna pasti akan 

memiliki kebutuhan spesifik didasarkan dari kemampuan dan 

motivasi mereka. 

2. Self-referential design : Hal ini terjadi ketika desainer atau 

developer memproyeksikan tujuan dan motivasi mereka sendiri, 

tujuan sendiri dalam desain yang mereka buat. Penting sekali 

sebagai desainer untuk mengetahui proyeksi pikiran pengguna 

dibandingkan dengan desainer. 

3. Edge cases : Persona juga bisa membantu dalam menciptakan 

kasus-kasus yang tidak dipikirkan dari awalnya, sehingga persona 

dapat membantu untuk mengkonfirmasi dengan realita yang 

sebenarnya dan memfokuskan dalam proses mendesain. 

 

Cooper dan Reimann (2014) mengatakan bahwa persona merupakan 

suatu hal yang efektif dalam mendesain pengalaman pengguna 

dikarenakan persona merupakan suatu hal yang nyata dan 
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merepresentasikan pengguna dalam desain dari segi motivasi ,tujuan 

mereka, dan apa yang mereka inginkan. Persona merupakan salah satu 

bentuk personifikasi yang membantu desainer dalam mendesain, mereka 

membantu desainer dan tim development dalam mencapai tujuan pengguna 

dengan empati. 

 

2.5.3. Psikologi Desain 

Seorang desainer pasti akan bekerja keras untuk menggunakan emosi dan perilaku 

pengguna mereka. Sebuah produk maupun hasilnya baik ataupun buruk, sukses 

dalam sebuah desain diukur oleh dari banyaknya pengguna, ataupun respon dari 

pengguna terhadap produk tersebut. Desain bisa menjadi media persuasi terhadap 

pengguna untuk semua orang menggunakannya dengan mempelajari pola perilaku 

penggunanya dan menggunakan hal tersebut di dalam desainnya. Pola perilaku 

pengguna pasti melibatkan sebuah sentuhan dan indera penglihatan mereka 

terlebih dahulu, sentuhan itu disebut pengalaman haptic. Studi tentang haptic 

mengacu pada sensasi dan gerakan yang terkait dengan pengalaman taktil  sedang 

berkembang, tidak lebih dari dalam ilmu sosial dan keputusan (Peck, 2010). Hal 

ini karena penelitian telah semakin menunjukkan bahwa bagaimana perasaan, dan 

apakah kita memiliki kesempatan untuk merasakannya di tempat pertama, 

memiliki implikasi psikologis yang luas jauh di luar gagasan langsung bahwa 

sesuatu dapat merasa baik atau buruk. 
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 Elemen dari sebuah pengalaman haptic yaitu sebuah pengalaman yang 

memengaruhi sensasi taktil dan pergerakan badan : kemampuan menyentuh, 

keinginan untuk menyentuh dan tipe menyentuh. 

2.5.3.1. Kemampuan menyentuh 

Interaksi dengan barang membutuhkan kedua kemampuan yang situasional dan 

kemampuan fisik untuk melakukan kontak tersebut. Setiap orang harus bisa 

memproses gerakan dan sensasi sebuah kontak tersebut secara fisik dan secara 

mental. Tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama dan harus 

mempertimbangkan semua variabel, contohnya adalah orang mempunyai sebuah 

penyakit parkinson, tentu saja faktor tersebut mempengaruhi sikap orang tersebut 

terhadap suatu produk. 

Rajeev (2006) mengatakan “kebanyakan situasi juga bisa mencegah orang 

dari menyentuh. Dalam peraturan konsumen, sebuah produk bisa saja dilihat saja 

tapi tidak bisa diinteraksikan karena peraturan, pengemasan yang merepotkan, 

atau tulisan yang sulit dibaca. Produk tertentu juga kadang tidak bisa disentuh, 

jelas bahwa situasi yang diciptakan penting untuk menciptakan pengalaman 

haptic. Penelitian mensugestikan bahwa menstimulasi secara mental sebuah 

peragaan kembali dapat menciptakan pengalaman yang serupa dengan aslinya” 

(Kamleitner, 2011;Peck, Barger, & Webb, 2013). 

2.5.3.2. Keinginan untuk Menyentuh 

Keinginan menyentuh merupakan sebuah motivasi orang untuk mencoba 

pengalaman haptic tersebut dan kesadaran mereka dalam mengetahui pengalaman 

apa yang mereka rasakan sekarang. Sebuah motivasi dapat ditentukan oleh sebuah 
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indikasi pengukuran yang disebut kebutuhan untuk menyentuh (Need for touch). 

Kebutuhan untuk menyentuh atau disingkat NFT adalah sebuah konsep dimana 

“preferensi untuk ekstraksi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh melalui 

sistem haptic” (Rajeev, 2006, dikutip dari Peck & Childers 2003a, p. 431). NFT 

mempunyai 2 dimensi, instumental dan autotelic, yagn keduanya berbeda dalam 

caranya. Dimensi instrumental merupakan perhatian dalam bagaimana orang-

orang memecahkan masalah menggunakan indera menyentuh dan mengumpulkan 

informasi untuk mengggunakan sebuah produk. Dimensi autotelic merupakan 

perhatian dalam orang-orang mengalami kesenangan dan mencari stimulasi sensor 

dalam bentuk alasam melalui sentuhan. Orang instrumental lebih memilih elemen 

haptic yang menyediakan informasi dan orang autotelic umumnya memilih 

sebuah produk yang mempunyai sentuhan yang lebih “menyenangkan” (Rajeev, 

2006, dikutip dari Klatzky & Peck, 2012; Peck & Childers, 2003a). 

2.5.3.3. Tipe Sentuhan 

Semua sentuhan tidak diciptakan sama, tipe sensasi sentuhan itu dapat menjadi 2 

kategori yang luas. Kehadiran dan kekosongan sebuah sentuhan mempunyai efek 

psikologikal yang memengaruhi kontak yang simpel menjadi pengalaman haptic. 

Selain dari kontak, sentuhan dapat dibedakan menjadi bentuk individual dari 

sensasi dan sebuah gerakan. Ini termasuk dari 3 set yang berbeda: substance-

related, structure-related, dan functional properties. Substance-related, sebuah 

objek dapat memberi sebuah sensasi tekstur, keras atau tidaknya suatu barang, 

berat, dan temperatur. Structure-related, objek bisa menyediakan volume, bentuk 

global, dan bentuk yang benar. Functional properties, objek dapat memberi 
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setengah gerakan dan gerakan yang spesifik. Setiap sensasi ini dipasangkan 

dengan prosedur eksplorasi yang menyinggung gerakan motorik yang dibutuhkan 

untuk memproses elemen sensorik (Rajeev, 2006, dikutip dari Lederman & 

Klatzky, 1987, Table 1). Contohnya, penilaian sebuah tekstur membutuhkan 

gerakan lateral untuk menentukan seberapa kasar atau halus sebuah objek. 

Penilaian sebuah berat membutuhkan gerakan yang tidak ditahan untuk menilai 

secara bebas berat atau ringan sebuah objek. Oleh karena itu, kedua sistem 

motorik dan sensorik adalah komponen penting dalam pengalaman haptic. 

 

2.5. Elemen Desain 

Di dalam pembuatan layout User Interface, perlu adanya pengetahuan dasar 

mengenai elemen desain untuk mengatur setiap elemen dengan rapih dan 

menyatu. Fox (2005) mengatakan jika elemen desain yang disusun tidak konsisten 

dan berantakan maka akan kurang menyenangkan untuk dilihat oleh pengguna, 

padahal manusia tertarik pada sebuah kesatuan atau sebuah organisasi. Jika di 

dalam desain yang dibuat memang disengajakan untuk berantakan, maka pastikan 

setiap elemen-elemen tersebut diposisikan jauh dengan yang lainnya sehingga 

tidak ada keraguan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dikonsepkan dari 

awal. Fox (2005) juga mengatakan bahwa gunakanlah mata dibandingkan 

penggaris dalam menciptakan sebuah jarak antar objek visual, hal ini dikarenakan 

visual spacing tidak selalu sama dengan physical spacing. Contohnya adalah saat 

ada elemen lingkaran dalam desain mungkin perlu lebih didekatkan dengan 
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elemen yang mempunyai sudut runcing (persegi). Hal yang paling penting adalah 

semua elemen wajib untuk ditaruh dalam jarak yang sama.  

 

2.5.1. Grid 

Grid digunakan untuk mengatur ruang dan informasi bagi pembaca; memetakan 

rencana untuk keseluruhan proyek. Selain itu, grid adalah sebuah tempat untuk 

informasi dan cara untuk menetapkan dan menjaga ketertiban. Beberapa 

komponen grid adalah sebagai berikut: 

1. Columns 

Columns adalah wadah vertikal yang berisi jenis atau gambar. Lebar dan 

jumlah kolom pada halaman atau layar dapat bervariasi, tergantung pada 

konten. 

2. Modules 

Modules adalah divisi individu yang dipisahkan oleh ruang yang 

konsisten, menyediakan grid yang terulang dan teratur. Menggabungkan 

modul dapat membuat kolom dan baris dengan berbagai ukuran. 

3. Margins 

Margins adalah zona penyangga. Mereka mewakili jumlah ruang antara 

ukuran trim, termasuk gutter, dan konten halaman. Margin juga dapat 

menyimpan informasi sekunder, seperti catatan dan keterangan 

4. Spatial Zones 

Spatial Zones adalah kelompok modul atau kolom yang dapat membentuk 

area spesifik untuk jenis, iklan, gambar, atau informasi lainnya. 
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5. Flowlines 

Flowlines merupakan bagian yang memecah ruang menjadi pita 

horisontal. Bukan garis sebenarnya, flowlines adalah metode untuk 

menggunakan ruang dan elemen untuk membimbing pembaca melintasi 

halaman. 

6. Markers 

Markers membantu pembaca menavigasi dokumen. Menunjukkan 

penempatan untuk materi yang muncul di lokasi yang sama, penanda 

termasuk nomor halaman, kepala dan kaki yang berjalan (header dan 

footer), dan ikon. 

Selain mempunyai komponen, grid juga mempunyai struktur yang 

umumnya dipakai untuk setiap tujuannya. Hal ini penting untuk meletakkan 

elemen-elemen desain dan informasi di dalamnya. Berikut strukturnya sebagai 

berikut: 

1. Single-column Grid 

Single-column Grid umumnya digunakan untuk teks yang berjalan terus 

menerus, seperti esai, laporan, atau buku. Fitur utama pada halaman atau 

menyebar adalah blok teks. 
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2. Two-column Grid 

Two-column Grid dapat digunakan untuk mengontrol banyak teks atau 

untuk menyajikan berbagai jenis informasi dalam kolom terpisah. Grid 

dengan 2 column dapat diatur dengan kolom dengan lebar yang sama atau 

tidak sama. Dalam proporsi yang ideal, ketika satu kolom lebih lebar dari 

kolom lainnya, kolom yang lebih lebar adalah dua kali lebar dari kolom 

sempit. 

 

Gambar 2.12: Single-column Grid 

(Sumber: http://www.graphic-design-

institute.com/sites/default/files/Capture_1.JPG?height=90%) 
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3. Multicolumn Grid 

Multicolumn Grid memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada grid 

satu atau dua kolom, menggabungkan beberapa kolom dengan lebar yang 

bervariasi dan berguna untuk majalah dan situs web. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13: Two-column Grid 

(Sumber: https://www.designersinsights.com/wp-content/uploads/2012/03/2-

column-vertical-grid-A.png) 
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4. Modular Grid 

Modular Grid adalah yang terbaik untuk mengontrol jenis informasi 

kompleks yang ditemukan di koran, kalender, bagan, dan tabel. Mereka 

menggabungkan kolom vertikal dan horizontal, yang mengatur struktur 

menjadi bagian ruang yang lebih kecil. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14: Multi-column Grid 

(Sumber: http://www.graphic-design-institute.com/blogs/types-grid-system-

useful-layout-making) 
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5. Hierarchical Grid 

Hierarchical Grid membagikan halaman ke dalam zona. Banyak grid 

hierarkis tersusun dari kolom horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15: Modular Grid 

(Sumber: http://www.graphic-design-institute.com/blogs/types-grid-system-

useful-layout-making) 
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2.5.2. Teori Warna 

Menurut Fox (2005), warna bisa menjadi sebuah alat desain yang menguatkan. 

Warna terikat dengan emosi dan mengatur sebuah suasana. Awan mendung yang 

berwarna abu-abu mencirikhaskan perasaan sedih, sebaliknya warna biru cerah 

dan warna kuning cerah mengaitkan dengan perasaan senang. Fox (2005) 

Gambar 2.16: Hierarchical Grid 

(Sumber: http://www.graphic-design-

institute.com/sites/default/files/hg.jpg?height=90%) 
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mendapatkan konsep penting dari warna dan bagaimana cara menggunakannya 

dalam desain. Konsep tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Color Harmony 

Menurut Fox (2005), salah satu tantangan besar dalam mendesain ialah 

menemukan color harmony. Ketika warna yang disusun terlihat rapih dan 

bagus maka efeknya sering disebut sebagai color harmony. Color harmony 

juga bukan merupakan hal yang subjektif melainkan hal yang scientific 

yang sudah dilakukan riset berdasarkan Johannes Itten (1961). 

2. Warna Komplementer 

Fox (2005) mengatakan warna komplementer merupakan dua warna yang 

saling berhadapan di color wheel. Warna komplementer merupakan salah 

satu warna yang menciptakan keharmonisan dengan warna primer dan 

warna sekunder. Ada alasan tertentu mengapa warna komplementer ini 

cocok, jika kedua warna tersebut disatukan maka warna yang dihasilkan 

merupakan warna abu-abu yang seimbang. Warna abu-abu ini sangat 

mudah untuk dilihat oleh mata manusia dan semakin jauh warna abu-abu 

ini dari mata manusia, maka akan semakin sulit mata manusia untuk 

menyesuaikan terhadap warna tersebut. 
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3. Menggunakan lebih dari 2 warna 

Untuk menggunakan lebih dari 2 warna, konsep yang diperlukan 

menggunakan konsep yang sama yaitu melalui keharmonisan dengan 

mencari warna abu-abu yang seimbang. Menurut Fox (2005), warna 

tersebut dapat ditemukan dalam color wheel dengan cara 

menggunakan segitiga iscosceles atau segiempat atau persegi di 

tengah color wheel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18: Color wheel dengan segitiga iscosceles 

(Sumber: http://www.tigercolor.com/Images/Triad.gif) 

Gambar 2.17: Color wheel dengan warna komplementer 

(Sumber: http://www.tigercolor.com/Images/Complementary.gif) 
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4. Menyeimbangkan Kekuatan Warna 

Menurut Fox (2005), beberapa warna mempunyai kekuatan visual 

dibandingkan warna yang lain. Contohnya warna merah, kuning, atau 

oranye mempunyai kekuatan visual yang lebih dibandingkan warna 

yang berseberangan di color wheel. Jika kedua warna tersebut berbeda 

dalam kekuatannya, maka warna yang kekuatan visualnya lebih akan 

menarik perhatian lebih dibanding warna yang lainnya. Saturasi warna 

menjadi faktor yang paling penting dalam penyeimbangan kekuatan 

warna ini. 

5. Warna Hangat dan Dingin 

Menurut Fox (2005), temperatur dalam warna dapat menciptakan 

mood dalam desain. Beberapa warna mempunyai temperaturnya 

sendiri, dan temperatur tersebut disebut hangat dan dingin. Warna 

kuning, merah, dan oranye disebut sebagai warna yang hangat, 

Gambar 2.19: Color wheel dengan persegi/segiempat 

(Sumber: http://www.tigercolor.com/Images/Tetrad.gif) 
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sedangkan warna seperti biru, hijau, dan ungu disebut sebagai warna 

yang dingin. Selain itu, temperatur warna tersebut bisa juga 

diasosiasikan dengan emosi. Warna yang hangat bisa diartikan sebagai 

warna yang lebih cerah dan menyenangkan, sedangkan warna yang 

dingin bisa diartikan sebagai yang lebih tenang dan menyejukkan.  

2.5.2. Teori Tipografi 

Fox (2005) mengatakan tipografi atau teks adalah alat yang kuat yang sering 

diabaikan atau setidaknya diremehkan oleh desainer yang bekerja pada antarmuka 

permainan. Gaya teks dalam interface dapat mengatur suasana hati permainan. 

Setiap font memiliki kepribadian. Font yang ditulis tangan dan "tergores" 

mungkin pilihan yang bagus untuk permainan olahraga ekstrim. Font script yang 

lancar dan mengalir mungkin sangat bagus untuk permainan menunggang kuda 

yang ditujukan untuk perempuan muda. Dimungkinkan untuk membuat desain 

interface yang bagus hanya menggunakan teks. Pilihan font, ukuran, penempatan, 

warna, dan efek jenis dapat sangat meningkatkan desain interface.  

 Menurut Fox (2005) ada beberapa kategori anatomi font yang harus 

diperhatikan saat membuat font desain interface agar lebih mudah untuk dibaca 

pengguna: 

1. Serif dan Sans-serif 

Serif adalah sedikit "kaki" di ujung huruf, seperti pada huruf H. Font 

tercetak yang memiliki serif lebih mudah dibaca karena serif membimbing 

mata di sepanjang garis. Garis-garis yang ditemukan pada font klasik 

misalnya Times New Roman. Sedangkan Sans-serif merupakan jenis font 
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yang tidak ada ujung hurufnya atau serif. Sans-serif dinilai lebih 

“modern”, contoh font sans-serif adalah Arial, Helvetica. 

2. Ascenders dan Descenders 

Ascenders adalah huruf yang meluas di atas garis batas, titik tinggi pada 

sebagian besar huruf besar. Descenders adalah huruf yang membentang di 

bawah garis dasar, bagian bawah huruf besar dan huruf kecil. 

3. Uppercase dan Lowercase 

Uppercase merupakan huruf font yang besar dan lowercase merupakan 

huruf font yang kecil. Menurut Fox (2005) uppercase umumnya lebih sulit 

untuk dibaca jika digunakan semuanya dalam 1 kata atau kalimat. Fox 

(2005) juga mengatakan mata manusia juga lebih mudah untuk membaca 

jika uppercase digunakan dalam huruf awal dalam sebuah kata lalu 

dilanjutkan dengan lowercase. 

4. Kerning 

Ruang antara masing-masing huruf disebut kerning. Jika jumlah spasi di 

antara huruf sama persis untuk setiap huruf dalam font, maka font tersebut 

disebut sebagai font monospace. Font monospasi sulit dibaca, dan karena 

itu jarang digunakan. Namun, mereka jauh lebih mudah untuk diterapkan 

dalam mesin game. Fox (2005) mengatakan alasan ini terjadi dikarenakan 

kebanyakan mesin game telah menyesuaikan semua kerning yang ada di 

dalam game agar font-font yang dimasukkan mudah untuk dibaca. 
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2.6. Peristiwa 10 November 1945 

Bersumber dari skripsi yang ditulis oleh Theorina, Vilomena di tahun 2007. 

Kronologi peristiwa 10 November 1945 itu diawali dengan penurunan pasukan 

angkatan udara Inggris (RAF) di Indonesia tanpa seijin Indonesia sendiri di 

tanggal 29 September 1945. Pada waktu itu, Belanda mencoba untuk menduduki 

Indonesia kembali sebagai negara jajahannya yang pada saat itu direnggut dari 

pihak Jepang. 

 Pada tanggal 25 Oktober 1945, kapal transport Inggris dikawal dengan 2 

kapal perang tersebut berlabuh di Tanjung Perak. Kedatangan Inggris inipun tidak 

diterima dengan baik oleh Indonesia, meskipun Inggris telah mengirim Jendreal 

Mallaby untuk merundingkan proses pendaratan pasukan Inggris di Indonesia, 

tetapi Indonesia teteap enggan untuk menerimanya. 

 Meskipun begitu, kejadian tanggal 26 Oktober 1945 terjadi kesepakatan 

antara pemerintahan Inggris dan Indonesia pada waktu itu bahwa Inggris ingin 

Gambar 2.20: Anatomi font 

Sumber: 

(https://static1.squarespace.com/static/571a4465ab48de0f87a03142/t/580abf6

2725e2593f765b842/1477099367318/?format=1500w) 
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melakukan pengurusan tawanan perang yang ada di Indonesia, pihak Indonesia 

pun menyediakan gedung di dalam kota untuk digunakan oleh pihak Inggris. 

 Namum, ketegangan antara pasukan Inggris dan Indonesia tidak dapat 

ditahan. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris melakukan blokade kecil yang 

mencegat dan menyita kendaraan yang lewat. Pada malamnya pun, terjadi baku 

tembak antara pasukan PRI dan pasukan Gurkha yang menciptakan sebuah 

pertempuran yang berlangsung selama 3 hari. 

 Setelah kejadian tersebut, pada tanggal 28 Oktober 1945, TKR Jendreal 

Mayor Yonosewoya waktu itu mendapat direksi dari Jakarta untuk memobilisasi 

pasukan untuk penyerangan jam 4 pagi. Di hari berikutnya, tanggal 29 Oktober 

1945, Soekarno yang pada saat itu sedang menjabat sebagai presiden pertama 

Indonesia segera melakukan perundingan pada pihak Inggris. 

 Pada tanggal 30 Oktober 1945, situasi berkembang menjadi lebih baik 

tetapi itu semua hanya dalam bentuk sementara dan memicu peperangan dari 

ketegangan yang sudah diciptakan. Seokarno melakukan perundingan dengan 

salah satu Jenderal Inggris yaitu Jenderal Mallaby dan keputusan yang ditentukan 

adalah gencatan senjata antara Indonesia dan Inggris. Tetapi, terjadi kecelakaan 

yang menyebabkan Jenderal Mallaby meninggal di Jembatan Merah dan memicu 

baku tembak antara Indonesia dan Inggris di depan gedung Internatio. 

 Kedua pihak tidak menerima situasi dengan baik and ketegangan pun 

meningkat mengakibatkan kedua pihak untuk mengambil langkah sendiri-sendiri. 

Tanggal 31 Oktober 1945, Letnan Jenderal P. Christison memberi ultimatum 

kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan seluruh senjata yang ada di Surabya 
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dan diberikan kepada Inggris, pihak Indonesia pun menolak mentah akan 

ultimatum tersebut. 

 3 hari setelahnya, kedua pihak menyiapkan diri untuk perang. Pada tanggal 

3 November 1945, India yang pada saat itu masih menjadi negara kolonial Inggris 

membawa 24.000 personil dengan peralatan perang yang lengkap ke Indonesia. 

Sedangkan, di sisi Indonesia yang pada saat itu sedang membenahi kerugian yang 

dialami dalam 3 hari terakhir juga bersiap untuk mencari peralatan perang dengan 

mencuri peralatan tersebut dan mengambil sisa-sisa alat perang dari Jepang. 

 Tanggal 8 November 1945, sejak kematian Jenderal Mallaby di Surabaya 

dan ultimatum dari AFNEI. Suasana di Surabaya sepi diakrenakan dari kedua 

pihak yang saling melengkapi diri dengan persenjataan untuk perang yang akan 

segera terjadi. Diikuti hari esoknya, tanggal 9 November 1945, AFNEI 

menurunkan pamflet-pamflet ultimatum untuk memaksa Indonesia menyerahkan 

semua senjata dan pasukan. Apabila Indonesia tidak menyerah, maka Surabaya 

akan diserang habis-habisan oleh pihak Inggris. 

 Tanggal 10 november 1945, kapal dan pesawat AFNEI memborbardir 

daerah pantai Surabaya. BKR laut pada waktu itu tidak bisa berbuat banyak 

dengan kelengkapan senjata tentara AFNEI. Lapangan terbang Morokrembengan 

juga diambil oleh tentara AFNEI. Dengan kejadian tersebut, peperangan di 

Surabaya pun telah dimulai dan Indonesia melakukan perjuangan tiada henti 

untuk melawan tentara-tentara AFNEI untuk mempertahakan kemerdekaan 

Indonesia 
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Tanggal Kejadian 

29 September 1945 Angkatan udara Inggris (RAF) menerjunkan 15 orang 

untuk mengurusi tawanan perang Eropa tanpa izin 

Indonesia. 

25 Oktober 1945 Kapal transport Inggris dikawal 2 kapal perang mendarat 

di Tanjung Perak. Kedatangan diterima dengan berat hati. 

Inggris melalui Jenderal Mallaby mencoba melakukan 

perundingan untuk pendaratan pasukan Inggris namun 

pertemuan gagal. 

26 Oktober 1945 Perjanjian Indonesia - Inggris memperbolehkan Inggris 

menggunakan gedung di kota untuk pengurusan tawanan 

perang. 

27 Oktober 1945 Inggris mencegat dan menyita kendaraan yang lewat. 

Malam harinya terjadi adu tembak antara PRI dan 

pasukan Gurkha (Pertempuran 3 Hari). 

28 Oktober 1945 Dari direksi Jakarta, TKR Jendral Mayor Yonosewoya 

bergerak untuk penyerangan jam 4 pagi. 

29 Oktober 1945 Soekarno datang ke Surabaya, berunding dengan pihak 

Inggris. 

30 Oktober 1945 Soekarno melakukan perundingan kembali dengan 

Inggris, Jenderal Mallaby: gencatan senjata. Kecelakaan 

terjadi yang berakhir baku tembak antara Indonesia dan 

Inggris didepan Gedung Internatio. Mallaby Tewas. 

Tabel 2.1: Kronologi Perang 10 November 1945 

(Sumber: Theorina, V. (2007). Pertempuran 10 November Di Surabaya) 
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31 Oktober 1945 Letnan Jendral Sir P. Christison memberi ultimatum 

untuk menyerahkan Surabaya dan persenjataannya. 

Rakyat Surabaya menolak. 

3 November 1945 Divisi infanteri India membawa 24.000 personil dengan 

peralatan tempur lengkap. Indonesia masih membenahi 

kerugian akibat pertempuran 3 hari sebelumnya. 

8 November 1945 Semenjak kematian Mallaby dan ultimatum AFNEI, 

suasana Surabaya sepi. Kedua pihak mempersiapkan 

pasukan. 

9 November 1945 AFNEI menurunkan pamflet-pamflet ultimatum. Apabila 

tidak menyerah, Surabaya akan digempur. Rakyat 

Surabaya semakin bersiap-siap. 

10 November 1945 Kapal dan pesawat AFNEI membombardir daerah pantai. 

BKR laut yang menjaga tidak bisa berbuat banyak. 

Lapangan terbang Morokrembangan diambil alih AFNEI. 
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