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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Kerajaan Banten 

Kerajaan atau yang sering disebut juga dengan Monarki berasal dari Bahasa Yunani 

monos yang berarti 1. Kerajaan Banten merupakan sebuah Kerajaan Islam. 

Kerajaan Islam pada zaman dahulu dipimpin oleh seorang Sultan yang setingkat 

dengan raja-raja di zaman tersebut. Kerajaan Banten bermula dari kadipaten yang 

tumbuh besar dan akhirnya pada tahun 1552 berubah menjadi Kerajaan, Kerajaan 

ini bernama Kerajaan Banten yang pertama kali dipimpin oleh Maulana 

Hasanuddin dengan gelarnya yaitu Panembahan Surosowan. Pudjiastuti (2008) 

mengatakan bahwa Kesultnanan Banten merupakan Kerajaan Islam terbesar di 

Nusantara pada abad ke 16-17. Kerajaan Banten pun mencapai masa kejayaannya 

pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651-1682. 

 

2.2.     Sultan 

Kassis (1999) mengatakan bahwa Sultan adalah bayangan dari Tuhan yang berada 

di Bumi, yang membuat Sultan menjadi seorang yang dipandang suci, dihormati, 

dan juga menjadi pemimpin bagi negara atau Kerajaan Islam. Seperti yang 

dikatakan Kassis, bagi orang yang menghormati Sultan maka Tuhan akan 

menghadiahkannya di saat hari kebangkitan nanti. Maka dari itu rakyat pada zaman 

dahulu menghormati Sultan dan menjadikannya pemimpin mereka. 
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 Pada tahun 1651-1682 Kerajaan Banten dibawah kepemimpinan Sultan 

Agen Tirtayasa mencapai puncak keemasannya dimana menjadikan Banten 

menjadi pusat perdagangan yang besar dan juga terkenal se asia.  

 

2.3.      Keraton 

Keraton pada masanya digunakan sebagai tempat tinggal para sultan, keraton juga 

berfungsi sebgai pusat kegiatan politik, ekonomi, social serta budaya dan rakyat 

Indonesia percaya bahwa keraton merupakan pusat kekuatan gaib yang dapat 

mempengaruhi kehidupan masyrakat disekitarnya. Pada masanya Kerajaan Banten 

telah membangun beberapa keraton, tetapi ada 1 keraton yang terkenal dan pertama 

kali dibuat yaitu Keraton Surosowan, keraton ini pertama dibangun pada masa 

pemerintahan raja pertama Maulana Hasanuddin. Nama dari keraton Surosowan ini 

pun diambil dari nama raja yang membangunnya, tidak sampai disitu saja karena 

pada masa pemerintahan raja kedua yaitu Maulana Yusuf melanjutkan 

pembangunan keraton ini dengan membangun tembok yang terbuat dari batu dan 

karang, tembok ini memiliki 3-4 meter dan ketebalan mencapai 6-8 meter. 

Kemudian pada masa pemerintahan raja ke-empat yaitu Sultan Haji merubah 

bentuk dari ke-empat sudut benteng keraton menjadi sebuah bastion yang bertujuan 

memperkuat pertahan dari keraton. Keraton Surosowan sempat mengalami 

kerusakan pada saat peperangan antara pasukan VOC dan juga pasukan Sultan 

Ageng Tirtayasa, tetapi kehancuran paling parah terjadi saat Gubernur Jenderal 

herman Deandels memerintahkan untuk mengahancurkan Keraton Surosowan. 

 

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



7 

 

2.4.     Masjid 

Karena Kerajaan Banten merupaka Kerajaan Islam maka dari itu dibangunlah 

sebuah Masjid. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Agung Banten dan 

masih berdiri hingga sekarang. Masjid ini terletak di sebelah barat alun-alun kota 

Kerajaan, kompleks masjid ini terdiri dari bangunan utama, Menara, dan 

pemakaman. Pembangunan dari bangunan utama masjid ini dilaksanakan pada 

masa kepemimpinan raja Maulana Hasanuddin (1552-1570), masjid ini memiliki 

ciri-ciri masjid kuno Jawa. Kemudian di halaman depan masjid terdapat sebuah 

Menara yang tingginya 24 meter dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu kaki Menara, 

tubuh dan atap Menara, bangunan ini dirancang oleh Hendrik Lucaszoon Cardeel 

yang merupakan arsitek dari Belanda sehingga Menara ini memiliki ciri-ciri 

menyerupai mercusuar yang terdapat di Belanda. 

 

2.5.      Game 

Menurut Mitchell (2012) game adalah sebuah gabungan dari suatu kegiatan atau 

aktifitas yang di dalamnya terdapat tantangan dan juga aturan. Tantangannya adalah 

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan komponen dan juga aturan yang ada 

di dalam game tersebut.  

Menurut Mitchell (2012) game sendiri ternyata sudah ada dari jaman dahulu 

contohnya adalah  game The Royal Game of Ur yang merupakan salah 1 game tertua 

(circa 3100-2500 BC) yang ditemukan di dalam makan di kota Ur atau yang 

sekarang sudah menjadi Iraq yang didalamnya juga terdapat cara memainkannya. 
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Stenros (2016) menyatakan bahwa game memiliki beberapa bagian yaitu: 

1. Peraturan 

Peraturan adalah suatu bagian untuk terjadinya suatu game. Menurut Stenros (2016) 

peraturan itu dibagi menjadi dua yaitu Rigid-rule gaming yang dimana 

peraturannya dibuat oleh pembuat game yang biasanya di implementasikan sebagai 

program computer dan tidak dapat diubah oleh pemain. Sedangkan Free-form 

adalah peraturan yang dimana pemain ikut menyumbang dalam proses pembuatan 

peraturan di dalam game dan biasanya terjadi seiring dengan proses pembuatan 

game tersebut. 

 

2. Tujuan dan kegunaan 

Game memiliki tujuan sebagai bentuk rekreasi yang diberi sebuah aturan untuk 

mencapai suatu tujuan yang harus dicapai dan juga dapat menjadi fasilitas untuk 

kesenangan. Kesenangan dan hiburan lah yang menjadikan game  berbeda dengan 

algoritma perilaku terstruktur lainnya. 

 

3. Peran Pemain 

Pemain adalah orang seorang decision-makers dan juga orang yang ikut 

menjalankan permainan tersebut, tanpa pemain maka tidak akan terbentuk suatu 

permainan. 

 

4. Kompetisi dan konflik 

Dalam sebuah permainan ada salah 1 hal umum yang sering terjadi dalam yaitu 

kompetisi dan juga konflik. Konflik dan juga kompetisi inilah yang harus 
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diselesaikan oleh pemain dengan menggunakan mekanisme dan juga peraturan 

yang sudah ada di dalam sebuah permainan untuk mencapai tujuan akhir dari 

permainan tersebut. 

 

5. Sasaran dan kondisi akhir 

Dalam sebuah permainan perlu diperhatikan apakah dalam permainan tersebut ada 

tujuan yang pasti?, kemudian juga apakah kemenangan dan kondisi akhir 

dibutuhkan, kemudian apakah tingakat kesusahan untuk mencapai tujuan akhir 

sudah cukup atau belum?. 

 

2.5.1. Mobile Game 

Game yang sudah digitalisasi perlu suatu wadah atau platform untuk dapat berjalan 

dengan baik. Platform itu sendiri merupakan suatu perangkat yang dirancang agar 

dapat menjalankan sebuah system ataupun program. Platform sendiri terdiri dari 

berbagai jenis seperti mobile platform (Mitchel, 2012) 

Novak (2016) mengatakan bahwa belakangan ini perkembangan platform 

untuk game tidak hanya terbatas pada console dan computer lagi. Dengan dukungan 

perkembangan teknologi yang didukung portabilitas, fleksibilitas, dan juga kualitas 

yang lebih baik maka terciptalah game yang dapat dijalankan di Perangkat mobile 

atau yaitu mobile games. dengan dukungan teknologi yang maju pun maka mobile 

game dapat berjalan dengan efisien di smartphone kita. 
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2.5.2. Android operating system 

Android merupakan menjadi salah 1 system operasi yang pada zaman sekarang 

menjadi cukup terkenal dan juga digunakan oleh masyarakat luas pada perangkat 

kerasnya. Tidak hanya pada smartphone, android juga bisa kita lihat pada 

smartwatch, smart tv, console dan masih banyak lagi. Dengan meluasnya 

penggunaan android maka mulai banyak pengembang game yang tertarik untuk 

mengembangkan game untuk android platform (Roy, 2016). 

 

2.6. Genre 

Menurut Arsenault (2009) genre selalu berkembang, hingga saat ini sangat banyak 

genre yang baru yang muncul dari penggabungan beberapa basic genre yang 

kemudian menghasilkan sub-genre baru. 

Berikut adalah daftar basic genre: 

1. Action 

Mekanisme action game harus memiliki 1 atau lebih hal-hal berikut: 

a. Akurasi 

b. Pergerakan 

c. Pemilihan Keputusan yang cepat 

d. Refleks 

e. Timing 

 

2. Adventure 

Adventure game menekankan sisi ceritanya melalui dialog dan juga memecahkan 

teka-teki 
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3. Compilation 

Merupakan kombinasi dari 1 atau lebih judul game dalam 1 seri ataupun genre yang 

serupa. 

 

4. DLC / Add-on 

Downloadable content, expansion atau add-on adalah sebuah konten yang 

dikeluarkan untuk video game  yang telah di rilis. 

 

5. Educational 

Educational game merupakan game yang berusahan mengajarkan pemain dengan 

cara bermain yang biasanya ditujukan kepada anak-anak muda. 

 

6. Puzzle 

Puzzle game focus kepada cara untuk memecahkan suatu teka-teki tanpa ada 

banyak narasi yang diberikan. 

 

7. Racing / Driving 

Di genre ini pemain dapat balapan, atau mengendarai kendaraan dengan santai baik 

menggunakan kendaraan, tunggangan, atau dengan kaki. 

 

8. Rolee-Playing (RPG) 

Video game yang focus pada perkembangan karakter dan memiliki beberapa 

karakteristik berikut dapat dikategorikan sebagai RPG: 
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a. Mengumpulkan kekayaan 

b. Narasi 

c. Pertarungan taktik 

 

9. Simulation 

Simulasi adalah genre yang memiliki banyak tipe tetapi memiliki beberapa hal yang 

sama karena mereka ditujukan untuk semirip mungkin dengan kegiatan di dunia 

asli, berikut adalah beberapa jenis game simulasi: 

a. Business/trade simulations 

b. Contruction simulations 

c. Life simulations 

d. Management simulations 

e. Sports simulations 

f. Vehicle simulators dan vehicular combat simulators 

g. War simulators (wargames) 

 

10. Special edition 

Special edition video game merupakan base video game yang kemudian 

ditambahkan fitur yang tidak ada di base game. 

 

11. Sport 

Genre ini dimana pemain mengkontrol baik itu pemain atau manager dari olah raga 

asli maupun fiksional. 
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12. Strategy/Tactics 

Genre ini mengandalkan penggunaan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan atau 

objektif yang telah ditentukan. 

 

2.7. Platformer 

Menurut Minkkinen (2016) platformers adalah permainan yang dimana fokusnya 

adalah karekter, pemain dapat mengendalikan karakter seperti membuatnya 

melompat, berjalan, dan berlari yang bertujuan untuk menghindari rintangan atau 

menyerang musuh. Platformer sendiri sering juga dikategorikan kedalam sub-genre 

dari genre action. 

 

2.8. Environment  

Environtment juga memiliki peran yang penting untuk menciptakan suasana yang 

sesuai untuk pemain (Mitchell, 2012). 

Menurut Galuzin (2016) dalam proses perancangan environment kita harus 

menyiapkan Preproduction Blueprint yang dimana berperan penting dalam 

keberhasilan dalam merancang sebuah environment. Berikut adalah beberapa 

langkah dalam merancang suatu environment 

1. Ketahui apa yang ingin dibuat 

2. Bagaimana penampilannya 

3. Bagaimana cara memainkannya 

4. Lokasi dari environment yang akan dibuat 

5. membuat tujuan proyek 

6. melakukan kunjungan observasi 
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7. membuat sebuah cerita 

8. pengembangan visual 

9. prototyping 

karena jika dalam proses pembuatan suatu environment kita terburu-buru dan tidak 

jelas maka akan sulit untuk menciptakan suatu environment. 

 

2.8.1. Titik dan Garis 

Menurut landa (2011) garis adalah bentuk yang terbuat dari perpanjangan sebuah 

titik ataupun alur yang bergerak sehingga menghasilkan sebuat garis. Dan dalam 

sebuah bidang dapat terbentuk oleh kareana adanya titik dan garis. 

 

2.8.2. Bentuk 

 

 

Gambar 2.1. Bentuk 

 

Menurut landa (2011) bentuk adalah sebuah hasil gambaran dua dimensi yang 

terdiri dari garis dan juga warna. Di dalam bentuk terdapat tiga bentuk dasar yaitu 

lingkarang, segi empat, dan segitiga. Selain yang dasar terdapat juga bentuk-bentuk 

lainnya seperti organis, geometris, abstrak, dan jgua bentuk perwakilan atau yang 

sering disebut juga dengan representional shape. Bentuk organis terbentuk dari 

sesuatu yang bebas dan pas sehingga dapat memberikan kesan natural. Geometris 

tercipta dari sisi yang kaku, lengkungan yang sempurna dan juga sudut yang dapat 

terukur dengan jelas. Abstrak adalah suatu bentuk yang disederhanakan dan dapat 
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juga disusun menjadi suatu bentuk yang kompleks, alterasi, ataupun mengdistorsi 

bentuk awal yang bertujuan untuk mendapatkan gaya baru yang kemudian 

ditujukan untuk komunikasi. Bentuk perwakilan adalah suatu bentuk yang dibuat 

dengan tujuan dapat membuat yang melihat menjadi teringat akan sesuatu yang ada 

di alam.  

 

Gambar 2.2. Kombinasi Bentuk Environment dan Karakter 

(Solarski, 2012)  

 

 

 Dalam game, penggunaan kombinasi bentuk pada environment harus 

disesuaikan dengan konsep dan juga mood yang ini dimunculkan ke pemain disaat 

mereka sedang bermain game tersebut. Gambar 2.2 merupakan perwakilan dari 

contoh ilustrasi environment dan juga karakter, sehingga disaat sebuah karakter 

memilik bentuk dan desain yang sama dengan environment maka akan tercipta 

kesan harmonis dan sebaliknya jika karakter tersebut dipasangkan dengan 

environment dengan desain yang berbeda maka akan terjadi ketidaksesuaian. 
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2.8.3. Figure and Ground 

 

Gambar 2.3. Figure and Ground 

(http4.bp.blogspot.com-

IJKDAHndfzAVQ80NAQYXiIAAAAAAAAAA4cGKUVhwZBTks1600gestalt%2B1.jpg) 

Figure and ground  ada persepsi visual yang dasar dan memiliki kaitan bentuk, 

figure pada latar, bidang dua dimensi. Prinsip ini kemudian dikenal juga dengan 

raung positif dan ruang negative. Perwakilan figure sebagai ruang positif dapat 

dikenal sebagai bentuk. Asusunan beberapa figure dapat menghasilkan suatu area 

yang kemudian disebut latar atau ruang negative. 

 

2.8.4. Background 

Mitchel (2012) mengatakan bahwa dalam perancangan sebuah environment  perlu 

ditanmbahkan ilusi kedalaman,  pemberian ilusi kedalaman tersebut dapat dicapai 

dengan cara membagi backgeound menjadi tiga yaitu: 
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Gambar 2.4. Foreground, Middleground, and Background. 

(httpsid.pinterest.compin319474167315065581)  

 

1. Foreground 

Mitchell (2012) mengatakn bahwa foreground merupakan salah 1 bagian dari 

environment game yang dapat berintegrasi baik dengan toolbar dan juga status 

statistic yang terdapat pada game. Elemen-elemen yang terdapat pada foreground  

memiliki bentuk yang jelas dan detail. 

 

2. Middleground 

Middle merupakan tempat dimana pemain dapat berinteraksi dengan 

environmentnya. 

 

3. Background 

Solarski (2012) mengatkan bahwa background diletakkan pada bagian belakang 

objek di environment, background biasanya memiliki warna yang lembut dan juga 

memiliki detail yang sedikit. 
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2.8.5. Parallax 

 

Gambar 2.5. Parallax. 

(httpsopengameart.orgsitesdefaultfilesParallax.jpg) 

 

Pile (2013) mengatakan bahwa penggunaan parallax dalam suatu environment 

dapat memberikan ilusi atau kesan visual yang menarik karena memiliki perspektif, 

parallax juga memiliki efek yang menyerupai konsep scale tetapi keduanya 

dibedakan oleh gerakannya. 

 Parallax sendiri memilik lebih dari dua atau lebih layer, setiap layer 

tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan yang berbdeda antar layer, hal 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesan kedalaman. Untuk kecepatan pada tiap 

layer ditentukan oleh jauh suatu objek, semakin jauh objek tersebut maka 

pergerakan layer tersebut akan semakin melambat, sebaliknya semakin dekat 

objeck yang berada di suatu layer maka layer tersebut akan bergerak dengan cepat. 
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2.8.6. Sprite 

 

Gambar 2.6. Sprite. 

(httpslitdevblog.files.wordpress.com201302amnesia-assets.jpg) 

 

Sprite  adalah aset yang digunakan dalam perancangan game yang biasanya terbuat 

dari suatu gambar. Sprite juga dapat menjadi perwakilan dari bagaimana suatu 

grafis yang akan muncul dalam suatu environment. 

 

2.9. Warna 

Bleicher (2012) mengatakan bahwa warna merupakan salah 1 dari dua elemen 

desain yang direspon secara tidak sdar oleh otak yang melihat. Warna juga ternyata 

memiliki harmoni dan saling terhubung 1 dengan yang lainnya. Warna juga terdiri 

dari warna hangat dan dingin. 
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Gambar 2.7. Warm dan Cool 

(Bleicjer, 2012)  

1. Analogus 

Merupakan kombinasi yang paling harmonis dikaernakan memakai warna-warna 

yang berdekatan sehingga tidak berbeda terlalu kontras, warna yang diambil adalah 

3 warna yang saling bersebelahan. 

 

Gambar 2.8. Analogus 

(Bleicjer, 2012) 

 

2. Complement  

Compliment adalah warna yang berseberangan dan saling bertolak sehingga saat 

dibandingkan akan memiliki peran yang berbeda baik itu menjadi yang terang atau 

menjadi yang gelap. 
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Gambar 2.9. Complement 

(Bleicjer, 2012) 

 

3. Triad 

Triad mengambil warna dari color wheel dengan jarak yang sama antara yang 1 

dengan yang lainnya.. 

 

Gambar 2.10. Triad 

 (Bleicjer, 2012) 

 

4. Tetrad  

Mirip dengan triad, tetrad menggunakan empat warna yang terdiri dari 2 warna 

primer yang saling berseberangan yang membentuk tandah tambah (+) atau tanda 

(X) sehingga membuat tetrad menjadi skema warna dengan kontras terbanyak. 
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Gambar 2.11. Tetrad 

 (Bleicjer, 2012) 

 

2.10. Psikologi Warna 

Tillman (2011)  mengatakan bahwa warna memiliki beberapa jenis yaitu primary, 

secondary, dan complementer. Warna primary yaitu merah, kuning, dan biru, lalu 

warna secondary yaitu hijau, ungu, dan jingga.   

1. Warna merah adalah warna yang bisa membangkitakan kepercayaan, berarti 

keberanian, bahaya,  kekuatan, kekuasaan, penentuan, hasrat, keinginan, 

kemarahan, dan cinta. 

 

Gambar 2.12. Merah 

 

2. Warna kuning mengartikan perasaan hikmat,  sukacita, kebahagiaan, 

kecerdasan, kehati-hatian, pembusukan, penyakit, cemburu, ketakutan, 

kenyamanan, keaktifan, optimisme, dan kewalahan. 
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Gambar 2.13. Kuning 

 

3. Warna biru bisa diartikan sebagai kepercayaan, loyalitas, kebijaksanaan, 

kepercayaan diri, kecerdasan, iman, kebenaran, kesehatan, penyembuhan, 

ketenangan, pemahaman, kelembutan, pengetahuan, integritas, keseriusan, 

kehormatan, dingin, dan kesedihan. 

 

Gambar 2.14. Biru 

 

4. Warna ungu memiliki arti kekuasaan, bangsawan, keanggunan, kecanggihan, 

kemewahan, misteri, royalty, sihir, ambisi, kekayaan, pemborosan, kebijaksaan, 

martabat, kemerdekaan, dan kreativitas. 

 

Gambar 2.15. Ungu 

 

5. Warna hijau melambangkan alam, pertumbuhan, harmoni, kesegaran, 

kesuburan, keselamatan, uang, daya tahan, kemewahan, optimisme, kejujuran, 

iri hati, pemuda, dan penyakit. 
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Gambar 2.16. Hijau 

 

6. Warna jingga biasanya mengartikan rasa kegembiraan , antusiasme, kreativitas, 

daya tarik, kebahagiaan, tekad, sukses, dorongan, prestige, penerangan, dan 

kebijaksanaan. 

 

Gambar 2.17. Oranye 
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