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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Tugas Akhir 

Game  yang berujudul “Perang Saudara” ini menceritakan suatu kejadian adu 

domba yang pernah terjadi di Kerajaan Banten pada masa Kepemimpinan Sultan 

Ageng Tirtayasa. Di dalam game ini kita akan memainkan tiga karakter berbeda 

untuk setiap Stage yaitu Stage 1 Sultan Ageng Tirtayasa, Stage ke-dua Syek Yusuf, 

dan Stage ke-tiga Pangeran Purbaya yang dimana semuanya berusaha melarikan 

diri karena    dikejar oleh pasukan putranya sendiri yang telah dikelabui oleh 

Belanda.  Game  ini dirancang untuk   platform  yang berbasis Android dan penulis   

akan berkontribusi dalam pembuatan Environment  game ini. Penulis juga 

menggunakan  Metodologi pengumpulan data kualitatif dan  kuantitatif. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif yang akan penulis terapkan adalah mengumpulkan data dengan cara 

observasi ke tempat-tempat yang   menjadi referensi dalam pembuatan tugas ini. 

Penulis juga akan  melakukan wawancara kepada orang-orang yang mengerti 

tentang sejarah Kerajaan  Banten. Untuk metode kuantitatif akan berupa kuesioner 

yang akan disebarkan kepada target audience untuk mendapatkan data-data yang 

mendukung penelitian ini. 
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3.2.1. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Penulis akan 

melakukan wawancara kepada dua ahli sejarah Banten yaitu Dr. Ayatulah Humaini 

M.A dan Yadi Ahyadi selaku Perwakilan dari Bantenologi dan 1 narasumber yang 

ahli dalam perancangan environment yaitu kak Fery selaku environment artist 

Studio Semisoft. 

 

1. Bantenologi 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Febuari, narasumber ini berguna dalam 

memberikan data yang akurat tentang sejarah dari Banten dan juga Kerajaan 

Banten yang akan dibahas oleh penulis. 

Narasumber: 

1. Dr. Ayatulah Humaeni M.A (Bidang riset Bantenologi) 

2. Yadi Ahyadi (Bidang Database dan koleksi Bantenologi) 

 

Gambar 3.1. Bantenologi 
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Gambar 3.2. Wawancara dengan Dr. Ayatulah Humaini M.A 

 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Yadi Ahyadi 

           

Hasil Wawancara : 

Wawancara dilakukan pada hari kamis, 21 Febuari 2019 di Bantenologi, Serang 

Banten. Pada wawancara ini penulis mendapatkan data-data berupa cerita asli 

Kerajaan Banten. 

Sampai saat ini terdapat banyak buku-buku tentang sejarah Kerajaan 

Banten, tetapi buku yang 1 dengan yang lain terdapat perbedaan yang membuat 

pembaca dan juga peneliti menjadi bingung.  
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Setelah berbincang – bincang dengan bapak Yadi Ahyadi atau yang sering 

di panggil masyarakat sekitar Abah Yadi dan juga bapak Ayat penulis mendapatkan 

secara detail tentang Kerajaan Banten dan peristiwa Perang Saudara. Data ini bisa 

dipastikan akurat karena Abah Yadi dan juga bapak Ayat men-translate manuskrip 

asli dari peninggalan Kerajaan Banten ke dalam Bahasa Indonesia. 

Kedua narasumber mengatakan bahwa beberapa buku yang ceritanya beda 

itu dikarenakan penulisnya tidak menggunakan sumber asli yang ada dikarena 

banyak manuskrip yang dibawa ke Belanja sehingga sulit dijangkau dan kemudian 

menggunakan cerita-cerita dari rakyat Banten. 

Abah Yadi menyatakan bahwa awal mula terjadinya peristiwa perang 

saudara yaitu saat awal kepulangan Pangeran Haji yang yang merupakan putra 

mahkota baru saja pulang dari pendidikan haji tahun 1673, di awal kepulangannya 

ia menerapkan hukum islam yang kemudian ditolak oleh raja karena tidak sesuai 

dengan adat dan budaya yang sudah ada di Kerajaan Banten. Kemudian pada tahun 

1678 pangeran Haji membuat sebuah perjanjian dagang dengan VOC secara 

sepihak tanpa persetujuan sang ayah, itulah yang menjadi letupan-letupan awal dari 

peristiwa Perang Saudara.  

Kemudian pangeran haji meminta bantuan Belanda sedangkan Sultan 

Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada pihak Inggris dan terjadilah pertempuran 

laut antara kapal belanda dan kapal Inggris, pertempuran itu terjadi karena kedua 

bela pihak baik Inggirs maupun belanda memiliki kepentingan masing-masing di 

Kerajaan Banten. Pertempuran dilaut itu dimenangkan oleh pihak Belanda karena 

Inggris hanya menggunakan kapal dagang dengan persenjataan seadanya 

sedangkan Belanda memilik persenjataan penuh. Setelah kejadian itu kemudian 
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Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Almakasari dan juga putranya yaitu 

pangeran Purbaya pun kabur ke daerah Tangerang dari Tirtayasa setelah terdesak 

oleh VOC dan kemudian Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dibawa ke Batavia 

dan dipenjara disana, kemudian Pangeran Purbaya mati dalam pertempuran dan 

Syek Yusuf tertangkap dan diasingkan ke Afrika. 

 

2. Studio Semisoft 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 22 febuari. Tujuan dari wawancara dengan 

Studio Semisoft adalah untuk mendapatkan petunjuk dan juga arahan dalam proses 

perancangan environment yang baik. Penulis mewawancarai Fitra Ghifari. 

Semisoft merupakan studio game indie asal Indonesia yang sudah 

memproduksi game Legrand Legacy yang sudah masuk ke console PS4 dan juga 

Xbox. 

 

Gambar 3.4. Wawancara dengan Fitra Ghifari 
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Narasumber : 

- Fitra Ghifari (Environment Design Studio Semisoft) 

- Arci Ardiatama (Character Deisgn) 

 

Hasil Wawancara : 

Fitra Ghifari mengatakan bahwa environment harus menjadi pembantu untuk 

menyalurkan cerita yang ingin disampaikan dan juga menjadi pendukung untuk 

sang karakter dan juga membuat pemain imers kedalam permainan. Dalam 

perancangan environment perlu diperhatikan settingnya, atmosphere harus sesuai 

dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Dan dalam proses perancangan cari 

referensi sebanyak mungkin. 

 

3.2.2. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan adalah mengunjungi Keraton Surosowan yang 

merupakan peninggalan Kerajaan Banten dan tempat terjadinya peristiwa Perang 

saudara. Kemudian penulis juga melakukan kunjungan ke Museum Kepurbakalaan 

Banten Lama untuk mendapatkan informasi lebih mengenai apa saja yang ada di 

dalam Kerajaan Banten untuk penelitian ini. 

 

1. Keraton Surosowan 

Observasi ke halaman dalam Keraton Surosowan dilakukan untuk mendapatkan 

perkiraan kondisi dan bentuk-bentuk yang ada di di Keraton Surosowan sehingga 

dapat penulis aplikasikan kedalam proses pembuatan environment game Perang 

Saudara.  
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Gambar 3.5. Halaman dalam Keraton Surosowan 

Hasil Obervasi  :     

 

Gambar 3.6. Denah daerah Keraton oleh Yadi Ahyadi. 

 

 

Gambar 3.7. Pintu Selatan Keraton Surosowan 

Ini adalah Gerbang selatan Keraton Surosowan yang menuju ke dalam halaman 

Keraton. Selain akses untk masuk ke dalam keraton, gerbang yang cukup dalam ini 

juga sengaja dibangun tebal agar musuh susah jika ingin menembus pertahan 

keraton. 
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Gambar 3.8. Meriam Ki Amuk 

 

Berikut adalah gambar Meriam terbesar yang dimilik oleh Kerajaan Banten, 

Meriam ini dinamakan Meriam Ki Amuk oleh para masyarakat Banten, Meriam ini 

merupakan hadiah dari Sultan Trenggono. Meriam ini diletakkan di luar tembok 

Keraton Surosowan dan digunakan sebagai alat pertahanan jika ada penjahat atau 

penyusup yang ingin masuk ke dalam Keraton. 

 

2. Museum Kepurbakalaan Daerah Banten Lama 

Penulis melakukan observasi ke Museum kepurbakalaan Banten untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peninggalan Kerajaan Banten yang bisa 

dijadikan sebagai referensi dalam proses pembuatan environment game Perang 

Saudara. 
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Gambar 3.9. Museum Kepurbakalaan Banten Lama 

Hasil Observasi : 

 

Gambar 3.10. Kendi hasil Kerajinan Masyarakat Kerajaan Banten 

     

Dari hasil observasi di Museum Kepurbakalaan Lama Banten ini penulis 

mendapatkan sangat banyak referensi dari hasil-hasil peninggalan kerejaan Banten 

yang bisa digunakan untuk interior dan hiasa-hiasan dan juga ornament yang ada di 

Kerajaan Banten 
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Gambar 3.11. Piring dari Pedagang Cina     

  

 

Gambar 3.12. Meriam Kecil 

Di bagian atas seluruh tembok Keraton Surosowan terdapat ratusan Meriam seperti ini 

yang digunakan untuk system pertahan Keraton dari orang luar. 

 

3. Museum Negri Banten 

Untuk observasi ketiga penulis mengunjungi Museum Negri Banten yang bertujuan 

untuk memperkaya referensi tentang Kerajaan Banten sehingga dapat membantu 

dalam proses pembuatan environment. 

Hasil observasi : 
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Dalam observasi ke Museum Negri Banten penulis menemukan banyak sekali 

sketsa-sketsa yang memperlihatkan keadaan Kerajaan Banten di masanya. 

 

 

Gambar 3.13. Sketsa Penampakan Pelabuhan Banten  

Observasi ini masih bertujuan sama yaitu mencari informasi tambahan untuk 

melengkapi data-data yang belum ada, disini penulis menemukan banyak sketsa-

sketsa dari Kerajaan Banten dan juga miniature kapal dagang Banten dan juga ada 

kapal perang yang digunakan untuk menjaga daerah perairan Banten yang dapat 

dijadikan referensi dalam proses pembuatan asset-asset 2D game Perang Saudara. 

 

Gambar 3.14. Kapal Dagang Kerajaan Banten 

Gambar diatas merupakan miniature kapal dagang Kerajaan Banten dan juga di 

sebelah kanan merupakan kapal perang milik Belanda. 
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3.2.3. Studi Eksisting 

Pada study existing ini, penulis akan menggunakan beberapa contoh game untuk 

dijadikan sebagai referensi. Untuk referensi visual penulis menggunakan game 

Sdorica dan Harold sebagai referensi. Sedangkan untuk referensi gameplay penulis 

akan menggunakan game Super Mario Bros sebagai referensi. 

 

1. Hollow Knight 

 

Gambar 3.15. Hollow Knight 

httpswww.hdwallpaper.nuhollow-knight-wallpapers 

 

Hollow knight adalah sebuah game yang bercerita tentang seorang ksatria yang 

bertujuan untuk mengungkap rahasia tentang Kerajaan lama yang telah 

ditinggalkan, Kerajaan tersebut adalah sebuah Kerajaan serangga dengan nama 

Hallownest yang kemudian menghantui pada kedalaman.  
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Tabel 3.1. Studi Eksisting Environment Hollow Knight 

Variabel 

analisis 
Penjelasan 

Visual 

Hollow knight menggunakan vector dalam beberapa aset pada 

bagian foreground dan middleground kemudian pada bagian 

background menggunakan painting 

Setting, 

Location, 

Theme 

Lokasi terjadinya event ini adalah gua, kastil serangga, hutan, 

rawa 

Atmosphere 

and feel 

Penulis mendapatkan kesan menegangkan dikarenakan 

environment yang gelap dan juga pinggiran layer hitam, warna-

warna yang digunakan juga mendukung dalam memerikan kesan 

megangkan dan juga penulis mendapatkan kesan fantasi dan juga 

misterius. 

Color 

Palette 

Menggunakan warna-warna yang gelap dan terang dibagian 

background. rata rata menggunakan warna hitam, biru, hijau, dan 

juga merah 

Lighting Menggunakan pencahayaan low key 

Parallax Hollow knight menggunakan 6 layer parallax 
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2. Super Mario Bros 

 

Gambar 3.16. Super Mario Bros 

https://p4ratchet.files.wordpress.com/2014/12/new-super-mario-bros.jpg 

 

Super Mario Bros adalah game yang ber-genre Platformer yang dimana kita sebagai 

pemain hanya mengikuti alur yang sudah disediakan yaitu menghindari semua 

rintangan dan di akhir menyelamatkan putri. 

 

Tabel 3.2. Studi Eksisting Environment Super Mario Bros 

Variabel analisis Penjelasan 

Visual 

Menggunakan style kartunis dan dibuat dengan vector.  

Terdapat bentuk bulat yaitu pada karakter dan juga runcing 

pada musuh.  

Setting, 

Location, 

Theme 

Lokasi terjadinya di area istana, langit, hutan, gua, area 

lava, gurun. 
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Atmosphere and 

feel 

Dengan suara yang ceria membuat penulis mendapatkan 

feel ceria dan senang, kemudian juga ada perasaan 

nostalgia karena style yang digunakan dan gameplay masih 

sama. 

Color 

Palette 

Banyak menggunakan warna-warna cerah dan warna-

warna primer sehingga menimbulkan kesan friendly atau 

ramah. 

Lighting 
Menggunakan matahari sebagai pencahayaan utama dan di 

beberapa Stage ada pencahayaan dari api. 

Parallax Terdapat 3 layer parallax 

 

3. Harold  

 

Gambar 3.17. Harold 

https://static.trueachievements.com/customimages/010102.jpg 

Harold adalah game  single player sidescrolling platformer. Di game ini kita 

bermain sebagai Gabe  yang bertugas memandu Harold dalam setiap map dan 

menghindari setiap rintangan yang ada. 
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Tabel 3.3. Studi Eksisting Environment Harold 

Variabel analisis Penjelasan 

Visual 

Visual menggunakan Teknik painting dan menggunakan 

brush untuk membuat tekstur pada background. Terdapat 

foreground yang gelap sehingga membuat penulis untuk 

fokus ke bagian tengah diamana karakter berada. 

Setting, 

Location, 

Theme 

Lokasi terjadinya event ini adalah hutan. Bertema 

fantasi. 

Atmosphere and 

feel 
Mendapatkan kesan serius dan harus tetap fokus. 

Color 

Palette 

Banyak menggunakan warna hijau dan turunanny, dan 

juga coklat. 

Lighting Menggunakan pencahayaan low-key. 

Parallax Terdapat 4 layer parallax 

 

3.2.4. Kuesioner 

Penulis membuat kuesioner dengan menggunakan google form yang kemudian 

disebarkan secara online  melalui media sosial pada tanggal 2-6 Febuari 2019. 

Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui pengetahuan anak-anak tentang 

Kerajaan Banten  

 Kuesioner ini disebar ke anak-anak taget user yang berada di daerah 

Tangerang yang berusia 8-11 tahun. Dari hasil kuesioner yang telah disebar maka 

didapatkan bahwa dari 103 responden hanya 20,4% yang mengetahui tentang 
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Kerajaan Banten, dan yang paling banyak diketahui oleh responden yaitu Kerajaan 

Majapahit sebesar 37.9%.  Kemudian penulis juga menanyakan apakah responden 

akan tertarik untuk memainkan game tentang Kerajaan, dan sebesar 87.4% 

menyatakan tertarik. Kemudian kuesioner kedua disebarkan kepada anak-anak 

dengan umur 8-11 tahun yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

pemahan anak-anak tentang adu domba itu sendiri. Kuesioner ini juga dibuat 

dengan menggunakan google form yang kemudian disebarkan secara online melalui 

media social seperti Line. 

 Dari kuesioner yang telah disebar maka didapatkan bahwa 74 dari 106 

responden mengaku tidak mengerti apa itu sebenarnya adu domba. Kemudian 73 

dari 106 responden tidak mengetahui bahwa di Indonesia masih banyak terjadi adu 

domba dan mereka juga tidak mengetahui dampak dari adu domba itu sendiri, 103  

responden setuju bahwa adu domba itu tidak baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

anak-anak tidak mengerti arti sesungguhnya dari adu domba tetapi tahu bahwa adu 

domba merupakan tidakan yang negative tetapi tidak terlalu mengetahui 

dampaknya. 

 

3.3. Metodologi Perancangan 

Gambar dibawah merupakan tahapan dalam perancangan environment mobile 

game “Perang Saudara” 
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Gambar 3.18. Bagan Perancangan Environment Mobile Game “ Perang Saudara” 
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3.4. Perancangan 

Perancangan environment ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu pra-produksi dan 

produksi. 

3.4.1. Pra Produksi 

Pembuatan pra-produksi untuk environment game “Perang Saudara” ini diambil 

dari buku “Preproduction Blueprint: How to Plan Game Environments & Level 

Designs”. 

 

3.4.1.1  Idea 

Banyak Kerajaan besar di Indonsia yang kurang dikenal oleh masyarakat, salah 

satunya yaitu Kerajaan Banten yang merupakan Kerajaan Islam terbesar di 

Indonesia pada masanya. Hal tersebut juga didukung oleh kuesioner yang disebar 

oleh penulis yang mendapatkan bahwa hanya 20,4% dari 103 responden yang 

mengetahui tentang Kerajaan Banten. dari hasil tersebut penulis terinspirasi untuk 

membuat environment untuk game “Perang Saudara” 

 

3.4.1.2  Setting, Location, and Theme 

Menurut Galuzin (2016), environment memiliki 3 aspek yaitu setting, location and 

theme. Untuk setting penulis mengambil daerah Kerajaan Banten dan hutan 

sekitarnya. 

Untuk Location penulis mengambil Area Keraton Surosowan, Pelabuhan 

Banten Lama, dan Hutan Tirtayasa yang merupakan daerah kekuasaan Kerajaan 

Banten dan juga tempat kejadian dari cerita perang saudara itu sendiri. Pada Stage 

pertama keadaannya yaitu area keraton surosowan yang rusuh dan banyak 

Perancangan environment pada..., Ritzky Octavianus, FSD UMN, 2019



44 

 

reruntuhan karena habis terjadi peperangan dengan Belanda.pada Stage kedua yaitu 

pelabuhan Banten yang juga ada reruntuhan dan sedang dikuasai oleh Belanda. 

Kemudian untuk Stage tiga yaitu hutan daerah tirtayasa yang juga sudah banyak 

penjaga dari Belanda. 

 

3.4.1.3  Project Purpose 

Tujuan dari perancangan proyek ini adalah untuk merancang environment pada 

game ”Perang saudara” dan juga sebagai syarat untuk lulus S1 dan juga sebagai 

tambahan dalam portofolio. 

 

3.4.1.4  Features 

Game “Perang Saudara” menawarkan beberapa fitur seperti mengenali cerita 

tentang Kerajaan Banten dan juga cerita tentang ketiga tokoh penting yang 

membawa Kerajaan Banten ke masa kejayaannya, ketiga tokoh tersebut yaitu 

Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf, dan pangeran Purbaya, kemudian ada 1 

tokoh juga yaitu pangerang Haji yang merupakan penerus dari Sultan Ageng 

Tirtayasa yang kemudian mencoba menggulingkan ayahnya karena dihasut 

Belanda yang kemudian menjadi awal cerita Perang Saudara. 

 

3.4.1.5   Photo/Video reference and Research 

Untuk perancangan environment ini penulis melakukan observasi lapangan dan 

juga kunjungan ke beberapa museum dan perpustakaan, berikut adalah nama 

museum dan perpustkaan yang dikunjungi, Museum Kepurbakalaan Daerah Banten 

Lama, Museum Negri Banten, Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. 
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Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bantenologi yang 

merupakan peneliti tentang Banten lama. 

 

Gambar 3.19. Mindmap 

 

3.4.1.6   Story 

Game “Perang Saudara” menceritakan tentang Sultan Ageng Tirtayasa yang 

merupakan Raja Kerajaan Banten bersama dengan pangeran Purbaya yang 

merupakan putranya dan juga Syekh Yusuf yang merupakan suami dari anak 

perempuannya, mereka melarikan diri dari Keraton Surosowan yang telah dikuasi 

oleh Pangerang Haji yang merupakan penerus Kerajaan Banten yang berhasil 

dihasut oleh Belanda untuk menggulingkan raja lama dan kemudian naik tahta. 

Ketiga karakter utama ini melarikan diri namun 1-per1 tertangkap oleh Belanda. 

 

3.4.1.7   Objectives, Obstacles and Set Pieces 

Objectives dari game “Perang Saudara” yaitu adalah untuk sampai ke ujung stage 

dengan selamat dan kemudian mengumpulkan pecahan kertas yang diberikan di 

setiap akhir Stage yang saat terkumpul semua akan memperlihatkan isinya. Dalam 
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perjalanan ini pemain akan di hadang oleh prajurit belanda yang sudah menunggu 

dan juga beberapa rintangan seperti barikade yang harus dihindari dan juga 

lompatan yang dibawahnya terdapat air yang jika gagal melompat akan mati. Jarak 

tembak tiap Stage dan juga jeda tembakan musuh dalam tiap Stage akan makin 

meningkat. 

 

3.4.1.8   Focal Point 

Di dalam game “Perang Saudara” memiliki beberapa focal point yang dapat 

membuat pemain mengenali environment yang dimaksud. Pada Stage pertama 

terdapat pintu masuk ke dalam keraton surosowan yang sangat khas, kemudian 

terdapat juga Masjid Agung Banten Banten dan beberapa ornament khas Banten 

lama, kemudian pohon di daerah keraton ini tergolong sedang. Kemudian Stage 

kedua terdapat pelabuhan Banten lama dan juga kapal Belanda, pohon di Stage ini 

sedikit berkurang karena berada di pinggit pantai. Pada Stage tiga terdapat Masjid 

Agung Banten yang diletakkan di belakang dan memberikan kesan jauh dari Stage 

pertama, dan juga memilik susunan pohon yang padat karena berlokasi di tengah 

hutan. 

 

3.4.1.9   Top Down Layout 

Dalam mobile game ini permainan akan dimulai dari Area Keraton Surosowan. 

Kemudian dilanjutkan ke area Pelabuhan Banten Lama dan yang terakhir adalah 

Hutan Tirtayasa. Tingkat kesulitan pada tiap area disesuaikan dengan urutan yang 

telah dibuat, semakin naik makan musuhnya semakin banyak dan juga ditambhkan 

beberapa rintangan baru. 
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Gambar 3.20. Top Down Layout. 

3.4.1.10  Visual Development 

Penulis membuat environment dalam mobile game ini denagn style flat design yang 

memiliki kesan ramah tetapi sedikit menegangkan kepada pemain. 

 

 

Gambar 3.21. Mindmap 

 

3.4.2. Produksi 

Pada tahapan ini penulis membagi menjadi tiga tahapan proses yaitu konsep, sketsa, 

dan visualisasi digital. 
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3.4.2.1.   Konsep 

Pada tahapan ini penulis membuat sketsa awal dari hutan di daerah Keraton 

surosowan dan mencoba menemkan style yang cocok. Penulis juga memilih tiga 

lokasi yang digunakan menjadi Stage permainan yaitu Area keraton Surosowan, 

Pelabuhan Banten lama, dan Hutan Tirtayasa berdasarkan dari cerita asli yang 

didapatkan pada saat wawancara. 

 

Gambar 3.22. Sketsa Style. 

 

Penulis ingin mendapatkan style Flat Design dengan menggunakan bentuk-

bentuk dasar seperti bulat dan kotak. Tujuan digunakan bentuk bulat supaya 

memberikan kesan ramah kepada pemain dan kotak untuk menunjukkan kokoh. 

Dalam perancangan environment ini banyak menggunakan bentuk kotak yang 

bersudut bulat hingga ada yang menyerupai kapsul, hal itu terletak pada bagian 

daun pohon, gunung, gerbang keraton dan reruntuhannya juga memakai bentuk 

kapsul. Style yang diambil terinspirasi dari Game Hoodie yang dibuat oleh artis 

bernama Gigantic yang karyanya juga menggunakan style flat design. 

Karena dalam perancangan environment ini berlokasi di daerah Banten dan 

lebih spesifiknya berlokasi di Serang, yang juga merupakan daerah dekat dengan 

laut dan merupakan dataran rendah, maka penulis mengunakan pohon Ketapang 
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(Terminalia catappa) sebagai tanaman utama yang akan diapakai dalam 

perancangan environment ini. 

Dalam perancangan environment ini penulis juga membuat konsep untuk 

beberapa aset yang akan digunakan dalam perancangan Stage 1, 2, dan 3, berikut 

adalah jabarannya: 

 

1. Pohon Ketapang 

 

Gambar 3.23. Pohon Ketapang/Indian Almond (Terminalia catappa). 

 

 

Gambar 3.24. Digitalisasi Pohon 

Karena dalam perancangan environment ini berlokasi di daerah Banten dan lebih 

spesifiknya berlokasi di Serang, yang juga merupakan daerah dekat dengan laut dan 
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merupakan dataran rendah, maka penulis mengunakan pohon Ketapang (Terminalia 

catappa) sebagai tanaman utama yang akan diapakai dalam perancangan 

environment ini.  

 

2. Reruntuhan Keraton 

 

Gambar 3.25. Sisa Reruntuhan Keraton Surosowan. 

 (httpsfitrianafi.files.wordpress.com200912picture-028.jpg) 

 

 

Gambar 3.26. Sketsa Tembok Yang Masih Utuh dan Yang Sudah Rusak. 

 

 

Gambar 3.27. Digitalisasi Tembok Yang Masih Utuh dan Yang Sudah Rusak. 
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Reruntuhan ini penulis buat untuk menjadi pelengkap dalam proses 

perancangan environment ini. untuk penempatan penulis menggunakan tembok 

yang masih utuh maupun yang sudah rusak pada semua Stage. 

3. Rintangan 

 

 

Gambar 3.28. Sketsa Barikade, Meriam, dan Duri Dari Tanah. 

 

 

Gambar 3.29. Digitalisasi Barikade, Meriam, dan Duri Dari Tanah. 

Rintangan pertama yaitu barikade yang akan muncul pada semua Stage dan untuk 

melewatinya pemain hanya perlu melompati rintangan ini. lalu untuk rintangan ke-
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dua ada Meriam yang akan diletakkan pada Stage 2 dan 3, untuk melewati rintangan 

ini pemain hanya perlu menginjak nya sehingga akan hancur. Lalu rintangan 

terakhir ada duri yang akan muncul dari tanah, untuk rintangan ini akan muncul 

pada Stage 3 saja dan untuk melewatinya hanya perlu lompat. 

 

4. Burung hantu & Kelelawar 

 

Gambar 3.30. Sketsa Burung Hantu dan Kelelawar. 

 

 

Gambar 3.31. Digitalisasi Burung Hantu dan Kelelawar. 

Berikut adalah detail yang berupa hewan nocturnal yang bertujuan untuk 

menambah suasana makin terasa saat sedang malam hari. Untuk burung hantu yang 

sedang terbangun akan digunakan pada Stage 1 dan dua, sedangkan untuk burung 

hantu yang sedang tertidur akan digunakan pada Stage tiga, dikarenakan latar pada 

Stage menjelang subuh. 
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5. Gerbang masuk Keraton Surosowann 

 

Gambar 3.32. Sketsa Gerbang Masuk Keraton Surosowan. 

 

 

Gambar 3.33. Digitalisasi Gerbang Masuk Keraton Surosowan. 

 

Kemudian gambar di atas adalah gerbang masuk Keraton Surosowan yang akan 

ditempatkan di semua Stage sehingga membuat pemain menjadi tahu bahwa 

mereka sedang berada di lokasi tersebut. untuk proses pembuatan penulis 
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menggunakan hasil riset dan juga observasi lapangan yang dilakukan secara 

langsung. 

 

6. Masjid Agung Banten 

 

Gambar 3.34. Sketsa Masjid Agung Banten. 

 

Gambar 3.35. Digitalisasi Masjid Agung Banten. 

Sama seperti aset gerbang yang sebelumnya dibuat oleh penulis, aset Masjid Agung 

Banten ini juga akan diletakkan disemua Stage yang bertujuan memperjelas lokasi 

pada environment dikarenakan Masjid Agung Banten ini merupakan bangunan 

ikonik yang jelas hanya ada di Banten. Masjid Agung Banten ini dibuat berdasarkan 

hasil dari observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis dan rekan.  
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7. Jembatan kayu dan Air 

 
Gambar 3.36. Sketsa Jembatan Kayu dan Air. 

 

Gambar 3.37. Digitalisasi Jembatan Kayu dan Air. 

Penulis juga mencoba membuat jembatan dan juga air untuk dipakai pada Stage 2 

& 3, dikarenakan pada Stage 2 berlokasi di pelabuhan yang terdapat laut. Untuk 

jembatan kayu hanya berfungsi sebagai tempat berdiri atau lewat, tetapi untuk air 

laut berfungsi juga sebagai rintangan karena di saat pemain gagal melompat dan 

masuk ke air maka akan mati. 
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8. Kapal perang Belanda 

 

Gambar 3.38. Sketsa Kapal Perang Belanda. 

 

Gambar 3.39. Digitalisasi Kapal erang Belanda 

 

Untuk mendukung Stage 2 maka dibuat aset kapal, kapal dibuat dengan tampak 

samping maupun tampak depan. Dalam proses pembuatan aset mulai dari sketsa 

maupun digital penulis menggunakan referensi foto hasil kunjungan ke Museum 

Negri Banten dimana di dalamnya terdapat miniature Kapal Perang Belanda yang 

menjadi referensi utama penulis. 
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9. Middleground 

 

Gambar 3.40. Sketsa Middleground 

 

Gambar 3.41. Digitalisasi Middleground 

Middleground ini akan menjadi tempat dimana karakter akan berjalan dan bermain, 

penulis membuat platform  ini menjadi bagian-bagian atau modular, sehinga di saat 

pembuatan level environment penulis dapat leluasa mengatur banyak maupun tinggi 

dari 1 platform dalam suatu level. 

 

Gambar 3.42. Rule of Thirds. 

(Sumber : Rogers, 2014) 
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 Rogers (2014) menyatkan bahwa memilik komposisi yang tidak menarik 

dapat membuat suatu game menjadi tidak enak untuk dilihat, oleh karena itu 

terdapat pedoman yang paling mendasar yang sering juga disebut rules of thirds. 

 

 

Gambar 3.43. Penerapan Rule of Thirds. 

 Pada perancangan environment penulis menerapkan rule of thirds. Dengan 

adanya grid yang telah dibagi makan penulis meletakkan objek-objek untuk game  

sesuai dengan area yng telat dibagi. Pada bagian bawah kotak terdapat area dimana 

pemain berdiri dan melakukan interkasi seperti berlari dan melompat. Lompatan 

dibuat tinggi dikarenakan pemain harus menginjak kepala musuh untuk 

mengalahkannya. Kemudian pada area yang sama juga terdapat rintangan dan 

musuh, lalu di bagian tengah kotak juga terdapat tinggi dari setiap lompatan yang 

dilakukan pemain dari tiap platform, platform yang yang tersedia memiliki tiga 

tingakatan.  Di setiap sudut kotak terdapat area untuk meletakkan UI 

Dalam pembuatan environment ini penulis menggunakan fitur sidescroll 

karena dalam gamplay pemain akan menggerakkan karakter dari kiri ke kanan dan 

melompati rintangan. Penulis juga menggunakan parallax untuk mendapatkan efek 
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kedalaman pada environment 2D ini. Untuk mendukung parallax penulis 

menggunakan foreground dan juga beberapa background. Penulis mendapatkan 

inspirasi environment dari game Hoodie. 

Untuk tingakat kesulitan, penulis menyesuaikan pada urutan Stage. Berikut 

adalah table environment pada mobile game “Perang Saudara” 

 

  Tabel 3.4. Tingkat kesulitan mobile game “Perang Saudara”  

Stage Nama Tingkat Kesulitan 

1 Area Keraton  (Easy)  

Stage ini tidak terlalu sulit dikarenakan untuk 

awalan dan pengenalan gameplay kepada 

pemain  

2 
Pelabuhan Banten Lama 

(Medium)  

Stage ini tingakat kesulitan mulai naik dari 

adanya rintangan baru dan juga delay 

tembakan yang lebih cepat dari Stage 1 dan 

juga musuh yang lebih banyak  

3 Hutan Tirtayasa (Hard)  

Stage ini makin sulit dan juga terdapat 

rintangan baru lagi dan delay tembakan lebih 

dicepatkan lagi. 

 

3.4.2.2.   Sketsa 

Penulis merancang masing-masging Stage berdasarkan dari hasil observasi 

lapangan dan juga dari cerita yang didapatkan dari hasil wawancara dengan ahli 

sejarah.  
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Gambar 3.44. Sketsa Stage Satu 

 

 

 

Gambar 3.45. Letak Musuh dan Rintangan pada Stage Satu. 

Pada Stage ini penulis merancang environment berdasarkan area dari 

Keraton Surosowan, pada Stage ini terdapat gerbang selatan dari Keraton 

Surosowan yang terbuat dari batu dan juga pecahan pecahan dari tembok juga 

bangunan keraton. Pada Stage ini juga terdapat Masjid Agung Banten Banten dan 

juga Menara yang berada di dekatnya, waktu pada Stage ini tengah malam dan 

terlhat bulan yang jelas di background dan untuk memperjelas suasana malam 
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diletakkan juga hewan-hewan nocturnal seperti kelelawar dan juga burug hantu, 

kemudian penulis juga menambahkan kabut pada bagian foreground. 

 

 

Gambar 3.46. Sketsa Stage Dua 

 

 

Gambar 3.47. Letak Musuh dan Rintangan pada Stage Dua. 

 

Pada Stage dua ini penulis merancang environment berdasarkan area dari 

Pelabuhan Banten lama, di Stage ini terdapat dermaga kapal yang sedang dikuasai 
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oleh Belanda dan juga kapal-kapal belanda yang sedang berlabuh. Pada Stage ini 

juga ditambahkan rintangan baru yaitu Meriam yang berada di dekat kapal dan juga 

area kapal, Meriam tersebut akan secara otomatis menembaki pemain saat pemain 

berada dalam batas tembak Meriam. Pada Stage ini waktunya mulai menjelang pagi 

dimana bulan pada background mulai memudar dan kabut pada foreground makin 

menipis. 

 

Gambar 3.48. Sketsa Stage Tiga 

 

 

 

Gambar 3.49. Letak Musuh dan Rintangan pada Stage Tiga. 
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Pada Stage tiga ini penulis merancang environment berdasarkan area dari 

Hutan Tirtayasa, di Stage ini terdapat hutan yang lebat, sungai dan juga jembatan. 

Terdapat rintangan berupa duri tajam yang muncul dari tanah saat pemain dekat 

dengan jebakan tersebut dan akan kembali masuk ke tanah saat pemain terlalu jauh 

dari batas collider dari duri tersebut. pada Stage ini waktu semakin pagi dimana 

bulan semakin naik dan memudar melebihi dari Stage dua dan kemudia di bagian 

bawah background muncul matahari sehingga memberikan kesan matahari terbit 

pada waktu subuh. Kemudian kabut pada foreground pun menjadi sangat tipis dan 

kelelawar dan juga burung hantu tidur. 

 

3.4.2.3.   Visualisasi Digital 

Selanjutnya penulis melanjutkan ketahap visualisasi digital dengan menggunakan 

software adobe illustrator. Kemudian penulis memakai moodboard yang telah 

disiapkan untuk menjadi acuan dalam visualisasi digital. Penulis mendapatkan 

inspirasi dari artist yang bernama Gigantic yang menggunakan style flat design 

dalam pembuatan karyanya. Dalam pembuatan karyanya Gigantic cenderung 

menggunakan bentuk-bentuk yang  basic yang kemudian memberikan kesan ramah.   

Stage 1 Area Keraton Surosowan 

Berikut adalah merupakan digitalisasi awal dari Stage 1, pada tahap ini 

penulis masih mencoba beberapa pewarnaan dan juga layout dari middlegound. 

Pada digitalisasi awal ini penulis masih menggunakan latar siang hari pada 

background. 
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Gambar 3.50. Digitalisasi Awal Stage Satu. 

Setalah mencoba beberapa warna background penulisnya akhirnya mengganti 

latar menjadi malam hari dan menambahkan beberapa detail seperti kelelawar dan 

juga burung hantu. Kemudian penulis juga menambahkan 1 rintangan baru yang 

berupa barikade yang harus dilompati oleh pemain dan jika terkena maka pemain 

akan langung mati. 

 

 

 

Gambar 3.51. Perubahan Warna Background Pada Stage Satu. 
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Gambar 3.52. Perubahan Warna Background Pada Stage Satu (Lanjutan). 

Setelah mencoba pewarnaan lain dan beberapa masukan, akhirnya penulis 

menggunakan sebuah filter yang bisa dilihat pada gambar 3.28, filter  akan 

diletakkan di layer paling depan setelah foreground dan tepat sebelum layer UI, 

filter ditambahkan agar warna environment tidak terlalu mencolok sehingga dapat 

mengganggu fokus pemain ke karakter. Tahapan ini menjadi tahapan final dalam 

perancangan Stage satu. 

 

 

 

 

Gambar 3.53. Penambahan Filter di Paling Depan.  

 

Setelah melakukan revisi lagi akhirnya penulis menambahkan detail pada Stage 1 

yang berupa burung hantu dan yang sedang bangun. 
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Gambar 3.54. Penambahan Burung Hantu pada Background. 

 

Stage dua Pelabuhan Banten lama 

Berikut adalah merupakan digitalisasi awal dari Stage dua, karena warna 

dan juga latar sudah didapatkan pada Stage 1 maka penulis langsung melanjutkan 

pembuatan Stage dua. 

 

 

Gambar 3.55. Digitalisasi Awal dari Stage Dua. 
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Gambar 3.56. Digitalisasi Awal dari Stage Dua (Lanjutan). 

karena itu berikutnya penulis menambahkan beberapa rintangan baru 

berupa Meriam dan juga membuat lompatan antar kapal lebih jauh sehingga pemain 

harus pas saat melompat agar tidak jatuh ke air, kemudian penulis juga merubah 

warna layer kapal menjadi lebih gelap agar tidak mengganggu fokus pemain. 

Kemudian penulis juga merubah posisi bulan menjadi sedikit naik dan sedikit 

memudar untuk menunjukkan waktu yang berjalan.Setelah melakukan beberapa 

masukan penulis menemukan bahwa pada Stage dua ini rintangan yang ada belum 

meningkat dari Stage 1, kemudia layer pada kapal berwarna terlalu cerah sehingga 

dapat menganggu fokus pemain.  

 

 

 

Gambar 3.57. Refisi Beberapa Aset Pada Background dan Midleground. 
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Pada tahapan ini penulis menambahkan filter seperti pada Stage 1 tetapi 

dengan opacity yang lebih rendah dari Stage 1 dan juga kabut pada foreground 

menjadi semakin tipis dari Stage 1. 

 

 

 

Gambar 3.58. Penambahan Filter pada Stage Dua. 

Sama seperti Stage sebelumnya penulis juga menambahkan detail pada Stage dua 

berupda burung hantu dan juga penyesuaian filter agar cocok dengan latar waktu 

yang diinginkan. 

 

 

Gambar 3.59. Penambahan Detail pada Background.  
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Gambar 3.60. Penambahan Detail pada Background (Lanjutan). 

 

Stage tiga Hutan Tirtayasa 

Berikut adalah merupakan digitalisasi awal dari Stage tiga, perancangan 

Stage ini melanjutkan dari perancangan Stage sebelumnya, tetapi ada beberapa hal 

yang berbeda mulai dari tingkat kesulitannya dan juga latar yang ingin dicapai. 

 

 

 

Gambar 3.61. Digitalisasi Awal dari Stage Tiga (lanjutan). 

Setlah digitalisasi awal penulis menyesuaikan latar menjadi subuh sehingga 

sesuai dengan latar yang ingin dicapai. Oleh karena itu penulis merevisi bagian 

background yaitu warna langit yang mulai berubah kekuningan, kemudian mulai 

terlihat sunrise dan juga bulan yang berada di background dikecilkan dan dinaikkan 

ke atas background sehingga akan terlihat setengah dan juga opacity nya diturunkan 
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lagi sehingga terlihat memudar karena kalah dengan cahaya matahari. Kemudian 

penulis juga menambahkan rintangan baru yang berupa duir tajam yang berada di 

dalam tanah dan akan muncul saat pemain mendekat dan mencoba melompati 

jebakan tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 3.62. Menambah Rintangan Baru dan Mengganti Background (lanjutan). 

 

Setelah proses di atas penulis menambahkan filter di Stage tiga, filter yang 

digunkan memiliki opacity yang lebih rendah dari Stage dua, kemudian kabut yang 

berada di foreground juga diturunkan opacity nya. 

 

Gambar 3.63. Menambahkan Filter dan Juga Detail Tambahan. 

Perancangan environment pada..., Ritzky Octavianus, FSD UMN, 2019



71 

 

 

 

Gambar 3.64. Menambahkan Filter dan Juga Detail Tambahan (Lanjutan). 

Setelah revisi lagi, penulis merubah lagi warna filter dan juga background menjadi 

kekuningan dikarenakan yang lama tidak terlihat seperti sunrise melainkan lebih 

seperti sunset. Kemudian penulis juga menambahkan beberapa detail pada 

background seperti burung hantu yang sedang tidur dan juga kelelawar, kemudian 

penulis juga menyesuaikan tinggi dari duri yang keluar dari tanah karena yang 

sebelumnya terlalu pendek. 

 

 

 

Gambar 3.65. Penggantian Warna Filter dan Penambahan Detail. 
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Setelah semua tahapan di atas akhirnya didapatkan hasil akhir dari setiap 

Stage dan juga contoh Mockup game nya sebagai berikut : 

1. Stage 1 

 

Gambar 3.66. Mockup Stage 1. 

 

2. Stage 2 

 

Gambar 3.67. Mockup Stage 2. 
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3. Stage 3 

 

Gambar 3.68. Mockup Stage 3. 

 

4. Parallax 

 

Gambar 3.69. Penerapan Parallax pada Environment. 
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Pada proses perancangan penulis menggunakan sepuluh layer yang disusun sebagai 

berikut. 

Pada bagian  foreground terdiri dari 4 layer yaitu mulai dari paling depan 

adalah layer UI, karakter, filter, dan kabut. Penulis meletakkan karakter pada layer 

ini dengan tujuan agar karakter utama atau yang dimainkan tidak tertimpa oleh filter 

yang bertujuan untuk mengurahi kecerahan dari di background,  sehingga karakter 

terlihat lebih jelas dan dapat menjadi fokus utama. Pada bagian middleground 

hanya terdiri dari 1 layer saja yaitu layer platform yang akan menjadi tempat berdiri 

dan bermainnya karakter. Pada bagian background terdiri dari empat layer yang 

yang terdapat bulan dan juga awan yang terus berjalan ke kiri. 
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