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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Sebagai programmer di bawah pengawasan Bapak Sudarmin sebagai CTO 

di Toge Productions, diberikan tugas untuk membangun komponen dasar untuk 

video game “Freeman”, diskusi dengan CTO diputuskan terdapat 7 komponen yang 

harus dibangun, 3 di antaranya yaitu komponen Character Movement, Camera Set-

Up, dan Destructible Objects dikerjakan oleh programmer, dan sisanya akan 

dikerjakan oleh CTO. CTO juga menyarankan untuk mencari komponen di Unity 

Asset Store terlebih dahulu. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Dalam proyek ini terbagi beberapa komponen utama yang harus dibuat 

untuk mencapai basis dasar dalam video game “Freeman”. Fungsi utama ini 

meliputi Character Movement, Camera Set-Up, Weapon Usage, Destructible 

Objects, Level Generation, Enemy AI, dan Enemy Detection. Dalam pengerjaannya, 

tugas yang dikerjakan pada kerja magang ini meliputi komponen Character 

Movement, Camera Set-Up, dan Destructible Objects. 

Selama pengerjaan komponen tersebut, terdapat proses yang dilakukan 

sebagai berikut. 

a. Diskusi mengenai kebutuhan komponen yang akan dikerjakan. 

b. Menganalisis komponen yang akan dikerjakan. 

c. Membuat solusi dari kebutuhannya. 

d. Melakukan implementasi ke dalam game engine. 

e. Evaluasi komponen dengan kebutuhan. 
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Proses pengerjaan magang dapat dijabarkan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Waktu Pengerjaan Magang Toge Productions 

 Berdasarkan Gantt Chart di atas, pada minggu pertama dan kedua 

dilakukan diskusi kebutuhan terhadap komponen yang dibangun, dilakukan 

pembahasan bagaimana komponen saling berhubungan, dan karakteristik yang ada 

pada setiap komponen. Pada minggu kedua dan ketiga dilakukan analisis kebutuhan, 

dilakukan pencarian solusi yang memungkinkan sesuai kebutuhan komponen, juga 

dilakukan pencarian menggunakan Unity Asset Store untuk mendapatkan solusi 

yang siap digunakan. Pada minggu keempat hingga kedelapan dilakukan 

pembuatan solusi dan debugging solusi, selama pembangunan dilakukan beberapa 

iterasi pembangunan solusi yang langsung dilakukan implementasi dengan build 

game pada saat itu, kemudian dilakukan evaluasi oleh CTO hingga pada pada build 

akhir diimplementasi pada minggu kesembilan, dan pada minggu kesepuluh 

dilakukan evaluasi oleh tim dalam Toge Productions. 

  

Kegiatan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diskusi kebutuhan           

Analisis kebutuhan           

Membuat & 

Debugging solusi 
          

Implementasi solusi           

Evaluasi           
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Diskusi Kebutuhan 

 Pada video game “Freeman” terdapat 7 komponen dasar sebagai penggerak 

utama dari video game secara keseluruhan. Komponen-komponen dasar itu 

digambarkan dalam Component Diagram pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Component Diagram Video Game “Freeman” 

 Component Diagram pada gambar 3.1 menggambarkan relasi hubungan 

antar komponen dasar yang saling membangun sistem dasar video game “Freeman”. 

UnityEngine adalah kumpulan dasar fungsi yang diperlukan untuk menjalankan 

semua komponen. Level Generation berada di bagian utama sebagai dasar untuk 

men-generate level game. Hal ini berarti memanggil semua komponen lain yang 

diperlukan. Komponen Destructible Object diperlukan untuk membuat efek 

destructible dalam game. Terdapat 2 tambahan komponen yang diperlukan untuk 

Level Generation, yaitu Character Movement dan Enemy AI. Character Movement 
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adalah komponen untuk menggerakkan karakter pemain dalam level. Character 

Movement memiliki 2 tambahan komponen sebagai pelengkap, yaitu Weapon 

Usage untuk menggunakan senjata dalam level dan Camera Set-Up untuk 

menggerakkan posisi kamera selama pemain bergerak, dan Enemy AI yang berisi 

kumpulan intelegensia semu dari berbagai jenis musuh yang ada di level. Enemy AI 

memiliki tambahan komponen Enemy Detection yang digunakan untuk mendeteksi 

level dan posisi pemain.  

 

3.3.2 Analisis Kebutuhan 

 Sesuai kebutuhan yang sudah didiskusikan, kemudian dilakukan pencarian 

terhadap komponen yang diperlukan menggunakan Unity Asset Store. Unity Asset 

Store adalah sebuah storefront di mana para pengembang yang menggunakan 

software Unity3D dapat membeli plug-in, shader, model 3D, dan banyak hal 

lainnya yang dapat membantu pengembangan video game tanpa harus membuat 

ulang semua komponen dari awal. 

 

Gambar 3.2 Tampilan Depan Unity Asset Store 
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 Berdasarkan hasil pencarian dari Unity Asset Store, didapatkan hasil 

pencarian pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Pencarian Fungsi di Unity Asset Store 

 Pencarian Unity Asset Store menghasilkan penemuan sebuah plug-in 

bernama Fracturing & Destruction dari Ultimate Game Tools yang siap 

diintegrasikan ke dalam komponen yang bersangkutan. Namun, karena untuk 

fungsi Character Movement dan Camera Set-Up tidak tersedia plug-in yang cocok 

di Unity Asset Store, maka diputuskan untuk membangun komponennya dari awal. 

3.3.3 Pengembangan Solusi 

A. Character Movement 

 Pembangunan komponen ini bertujuan untuk menggerakkan karakter 

pemain dalam level. Penggerakan karakter pemain menggunakan input dari 

keyboard dan mouse yang sudah ditentukan. 

A.1 Kebutuhan Fungsi 

 Dalam komponen Character Movement, kebutuhan utama dari komponen 

ini untuk 

1. Menggerakkan pemain ke atas, bawah, kiri, dan kanan dalam level sesuai input.  

2. Mengubah animasi pemain sesuai input.  

Desain kontrol dari video game “Freeman” mengikuti isometric perspective 

view. Dalam isometric, pandangan kamera dirotasikan secara x, y, z sebesar 120° 

sehingga mencapai pada posisi simetri pada seluruh sudut. Dengan proyeksi ini, 

No Nama Fungsi Tersedia di Unity Asset Store 

1 Character Movement Tidak tersedia 

2 Camera Set-Up Tidak tersedia 

3 Destructible Objects Tersedia 
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efek kontrol pada “Freeman” harus menyesuaikan pergerakan pemain pada posisi 

kamera, bukan pada posisi dunia. 

A.2 Pengerjaan Solusi 

Dalam Unity3D, sebuah script dapat dianggap sebagai sebuah class. Maka 

agar pembuatan variable dapat lebih fleksibel dibuat 2 buah class untuk Character 

Movement ini, yaitu CharacterVariables.cs dan TG_PlayerController.cs. 

 

Gambar 3.3 Class Diagram Character Movement 

 Pada gambar 3.3, class CharacterVariables.cs berisi data variable untuk 

properti utama untuk karakter secara utama. Variable itu kemudian digunakan oleh 

TG_PlayerControllers.cs untuk menjalankan beberapa fungsi buatan, CheckInput() 

yang berfungsi untuk mencek input dari pemain, Turning() yang berfungsi untuk 

memperhitungkan animasi perputaran, RotateLeg() yang berfungsi untuk 

menganimasikan kaki berdasarkan perhitungan Turning(), dan Angle360() untuk 

memperhitungkan sudut posisi karakter dalam environment. 
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1. TG_PlayerControllers.cs 

 

Gambar 3.4 Sequence Diagram TG_PlayerControllers.cs 

 Dalam sequence diagram pada gambar 3.4, UnityEngine adalah komponen 

utama yang diperlukan yang juga memanggil semua fungsi yang ada. Update dan 

LateUpdate adalah 2 fungsi yang dipanggil UnityEngine setiap frame berjalan di 

Unity3D. Dalam Update, sebuah fungsi CheckInput dipanggil untuk mengambil 

input dari keyboard, di sini sebuah fungsi Angle360 dipanggil untuk melakukan 

perhitungan sudut yang diperlukan untuk menentukan posisi arah karakter dan 

posisi animasi yang diperlukan. CheckInput mengembalikan nextPos yang 

kemudian diproses oleh Update sebagai transformasi selanjutnya dari player. 

 Kemudian di LateUpdate terdapat 2 fungsi yang dipanggil yaitu Turning, 

dan RotateLeg. Dalam Turning diperhitungkan posisi mouse yang kemudian 
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mengembalikan animasi perputaran pemain ke UnityEngine. RotateLeg juga 

melakukan perhitungan yang sama untuk melakukan animasi pergerakan kaki 

sesuai rotasi ke UnityEngine. 

B. Camera Set-Up 

 Pembangunan fungsi ini bertujuan untuk mengatur kamera agar dapat 

mengikuti pemain dan memberikan panning effect dari dunia Isometric 

menggunakan input mouse. 

B.1 Kebutuhan Fungsi 

 Dalam fungsi Camera Set-Up, kebutuhan utama dari fungsi ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengatur agar kamera tetap berpusat pada karakter pemain. 

2. Memberikan panning effect bila terjadi input dari mouse. 

Dari kebutuhan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan tambahan yang 

harus diikuti berdasarkan desain video game “Freeman”. Kebutuhan itu berupa 

1. Perspektif video game “Freeman” adalah Isometric. 

2. Kontrol input menggunakan Mouse. 

B.2 Pengerjaan Solusi 

 

Gambar 3.5 Class Diagram Camera Set-Up 
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 Dalam class diagram pada gambar 3.5 terdapat 3 class yang berdiri sendiri 

tanpa hubungan satu sama lain. CharacterFollow.cs memiliki variable yang 

digunakan sendiri di Start(), Update(), dan FindCameraToFloorDistance() yang 

berfungsi mencari jarak kamera menuju lantai environment. CameraMovement.cs 

memiliki variable speed dan target yang digunakan sendiri di Start() untuk mencari 

target dan Update() yang memposisikan kamera dengan target, sedangkan 

CameraFacingBillboard.cs memiliki variable m_Camera yang digunakan sendiri 

di Start(), dan Update(). CameraFacingBillboard.cs adalah script open-source 

yang dibuat oleh Neil Carter dan Juan Castaneda. 

1. CameraFollow.cs 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram CameraFollow.cs 

Dalam sequence diagram pada gambar 3.6, UnityEngine adalah komponen 

utama yang diperlukan yang juga memanggil semua fungsi yang ada. Start pertama 
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dipanggil oleh UnityEngine untuk melakukan inisiasi, yang kemudian memanggil 

fungsi FindCameraToFloorDistance. Fungsi ini menghitung posisi kamera dengan 

melakukan RayCasting ke sebuah gameObject yang sudah disiapkan di Unity3D. 

Posisi ini kemudian dikembalikan untuk mendapat distanceCameraToFloor. Lalu 

Update dipanggil oleh UnityEngine untuk melakukan perhitungan berkala per-

frame mengenai posisi mouse dan posisi player. 

2. CameraMovement.cs 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram CameraMovement.cs 

 Dalam sequence diagram pada gambar 3.7, script ini berfungsi agar 

kamera dapat mencari target GameObject Player sendiri, lalu memposisikan 

otomatis kamera ke posisi Player sehingga posisi kamera bisa berada di mana saja 

dan pada saat class ini dipanggil maka posisi kamera akan otomatis ditentukan. 
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3. CameraFacingBillboard.cs 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram CameraFacingBillboard.cs 

 Dalam sequence diagram pada gambar 3.8, update dari posisi kamera 

dilakukan terus-menerus secara berkala agar selalu menempel di posisi player. 

Dalam Start, diinisiasikan m_Camera yang adalah target Camera, dan dalam fungsi 

Update dilakukan transformasi m_Camera berdasarkan rotasi agar rotasinya berada 

di posisi yang benar dengan vector-nya. 

C. Destructible Objects 

 Komponen Destructible Objects telah diimplementasikan dengan 

penggunaan Plug-In Fracturing & Destruction dari Ultimate Game Tools. Plug-in 

ini dapat digunakan untuk membuat Mesh dalam Unity3D agar dapat dihancurkan. 

Plug-In Fracturing & Destruction membuat bagian serpihan yang diperlukan 

terlebih dahulu kemudian dibuat sebuah Prefab atau sebuah instansi yang dapat 

digandakan untuk langsung digunakan seperti GameObject standar. 
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Gambar 3.9 Flowchart Pembuatan Prefab Destructible 

Dalam flowchart pada gambar 3.9, dibuat sebuah GameObject “Fractured 

Object” dalam stage di Unity3D yang berfungsi sebagai penempatan objek yang 

akan dihancurkan dan pengisian fungsi yang diperlukan Fracturing & Destruction. 

Selanjutnya, ditentukan objek apa yang akan dihancurkan. Selanjutnya tentukan 

apakah akan dimulai secara static atau tidak dengan menentukan start static. Hal 

ini berguna bila objek ingin langsung hancur pada saat level baru di-load. Kemudian 

tentukan material untuk interior dari objek yang hancur. Kemudian chunk akan 

dikalkulasi oleh Fracturing & Destruction menjadi sebuah GameObject yang siap 

dipakai.  
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3.3.4 Implementasi Solusi 

 Implementasi solusi dilakukan langsung dalam Unity3D. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 3.10 tampilan “Freeman” berada pada masa pengembangan.  

 

Gambar 3.10 Tampilan Video Game “Freeman” 

Dalam pengimplementasiannya, konten utama untuk “Freeman” kini 

dalam proses pembuatan oleh Lead Artist dan Artist yang bersangkutan, maka art 

yang ada dalam “Freeman” tidak final. Pada saat pengimplementasian, komponen 

dasar lainnya telah selesai dibuat dan komponen Character Movement, Camera Set-

Up, dan Destructible Object siap diimplementasi. 
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A. Implementasi Character Movement 

 

Gambar 3.11 Perbandingan Implementasi Character Movement 

 Pada gambar 3.11 sebelum implementasi dilakukan bila keyboard dengan 

tombol ‘W’, ‘A’, ‘S’, ‘D’ ditekan, karakter dalam permainan tidak akan bergerak. 

Setelah pengimplementasian komponen, tombol ‘W’, ‘A’, ‘S’, ‘D’ dapat berfungsi 

untuk menggerakkan karakter dalam layar. 

Pada implementasinya dilakukan beberapa tahap, pertama GameObject 

dari player harus sudah ditentukan animasinya terlebih dahulu. Setelah itu script 

yang sudah dibuat dipasang ke GameObject player, kemudian parameter disetel 

sesuai keinginan. Input keyboard sudah ditentukan dari awal sebagai parameter 

dasar Unity3D. Setelah semua ditentukan, GameObject dijadikan Prefab yang 

kemudian dipanggil oleh komponen Level Generator. 
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B. Implementasi Camera Set-Up 

 

Gambar 3.12 Perbandingan Sebelum Camera-Set Up Diimplementasi 

 Pada gambar 3.12 sebelum implementasi, kamera tidak melakukan 

panning effect setelah mouse digerakkan seperti contoh panah merah. 
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Gambar 3.13 Perbandingan Setelah Camera-Set Up Diimplementasi 

 Pada gambar 3.13 setelah implementasi, kamera akan melakukan panning 

effect setelah mouse digerakkan ke arah sesuai pergerakkan mouse seperti contoh 

panah merah. Panning effect adalah efek di mana kamera akan sedikit bergeser dari 

posisi semula pada saat inisiasi. Hal ini membantu pemain dalam video game unutk 

melihat bagian sisi yang tidak terlihat. 

Pengembangan komponen, Albert Van Otto, FTI UMN, 2015



 

22 

 

 

Gambar 3.14 Perbandingan Sebelum Camera Set-Up Diimplementasi 

 Pada gambar 3.14 sebelum implementasi, kamera tidak mengikuti pemain 

bila pemain bergerak dari posisi awal kamera. 
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Gambar 3.15 Perbandingan Setelah Camera Set-Up Diimplementasi 

Pada gambar 3.15 setelah implementasi, kamera akan mengikuti pemain 

setelah posisi pemain berubah. Dalam contoh aplikasi, akan terdapat efek linear 

interpolation yang memberikan kesan bahwa kamera bergerak secara perlahan. 
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C. Implementasi Destructible Objects 

 

Gambar 3.16 Perbandingan Implementasi Destructible Objects 

 Pada gambar 3.16 dibandingkan penggunaan dari Plug-In Fracturing & 

Destruction. Efek ini memberikan reaksi ledakan dan serpihan pada saat sesuatu 

meledak di dalam environment. Plug-In sebelumnya telah diolah kembali untuk 

dapat digunakan bersama komponen Map Generator secara langsung.  
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3.3.5 Evaluasi Solusi 

 Dalam evaluasi solusi ini, setiap komponen yang sudah diimplementasi 

diujicobakan oleh seseorang dari tim dalam Toge Productions. Berikut adalah 

penguji coba komponen. 

Tabel 3.3 Daftar Penguji Coba Komponen 

 Pada setiap pengujian terdapat parameter penilaian masing-masing 

berdasarkan komponen yang diuji. Parameter ini ditentukan oleh CTO sendiri 

sebagai uji evaluasi kerja masing-masing komponen. 

A. Uji Coba Character Movement 

Tabel 3.4 Evaluasi Mengenai Komponen Character Movement 

No Pertanyaan Uji Coba Evaluasi 

1 Kecepatan karakter sudah pas? Sudah pas 

2 Animasi karakter sudah baik? Sudah baik 

3 Tidak terjadi clipping karakter? Tidak terjadi clipping 

4 Karakter bergerak sesuai input? Bergerak sesuai input 

 Berdasarkan tabel 3.4, evaluasi character movement dinilai oleh Andrew 

Jeremy. Karakter bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat maupun 

lambat, karakter teranimasi dengan baik, karakter tidak membuat clipping pada 

objek lain dalam environment, dan karakter bergerak sesuai input dari penguji coba.  

Nama Komponen Nama Penguji Coba Jabatan Pekerjaan 

Character Movement Andrew Jeremy Lead Sound 

Camera Set-Up Hendry Roesly Lead Artist 

Destructible Objects Panji Alam Artist 
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B. Uji Coba Camera Set-Up 

Tabel 3.5 Evaluasi Mengenai Komponen Camera Set-Up 

No Pertanyaan Uji Coba Evaluasi 

1 Kamera bergerak sesuai input? Bergerak sesuai input 

2 Kecepatan kamera sudah pas? Kecepatan sudah pas 

3 Kamera memiliki masalah? Tidak memiliki masalah 

4 Kamera memberi efek mabuk? Tidak memberi efek mabuk 

 Berdasarkan tabel 3.5, evaluasi camera set-up dinilai oleh Hendry Roesly. 

Kamera bergerak sesuai input dari penguji coba, kamera bergerak dengan kecepatan 

yang tidak terlalu cepat maupun lambat, kamera tidak memiliki masalah selama uji 

coba, dan kamera tidak memberikan efek mabuk pada penguji coba. 

C. Uji Coba Destructible Objects 

Tabel 3.6 Evaluasi Mengenai Komponen Destructible Objects 

No Pertanyaan Uji Coba Evaluasi 

1 Objek dapat hancur? Dapat hancur 

2 Objek hancur secara realistis? Tidak hancur secara realistis 

3 Objek hancur menggangu permainan? Mengganggu permainan 

4 Objek hancur mengurangi performa? Mengurangi performa 

 Berdasarkan tabel 3.6, evaluasi destructible objects dinilai oleh Panji Alam. 

Penguji coba dapat menghancurkan objek yang dibuat di environment, tetapi objek 

tidak hancur secara realistis, objek yang hancur juga menggangu permainan selama 

uji coba, dan mengurangi performa dalam permainan selama uji coba. 
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

 Selama pekerjaan magang berlangsung, beberapa kendala terjadi yang 

menghambat pekerjaan magang. 

1. Selama pengerjaan terjadi miskomunikasi yang berakibat perbedaan 

pandangan pada kebutuhan yang sedang dikerjakan. 

2. Penggunaan Tortoise SVN yang tidak langsung sesuai dengan struktur file 

Unity3D mengakibatkan perbedaan revisi pekerjaan antar programmer. 

3. Asset yang belum selesai sehingga harus menunggu sebelum implementasi bisa 

dimulai. 

3.5 Solusi atas Kendala 

 Atas kendala yang terjadi, dilakukan beberapa cara untuk mengatasi 

kendala tersebut. 

1. Membuat beberapa versi pengerjaan solusi yang berbeda untuk memberikan 

opsi yang berbeda atas opini satu sama lain. 

2. Mempelajari lebih dalam penggunaan SVN dalam Unity3D, dan juga sementara 

menggunakan media eksternal, seperti Flash Drive dan Hard Disk External. 

3. Menggunakan asset 3D sementara dari Internet selagi menunggu asset 3D yang 

akan digunakan. 
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