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BAB III  

ANALISA DAN DESAIN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa perbandingan game, kemudian dilanjutkan 

dengan penjelasan rancangan game.  

3.1 Analisa Perbandingan Game 

Penulis melakukan perbandingan game terhadap game-game tower defense 

untuk menentukan gameplay, dan mekanisme permainan yang dipakai di dalam 

game, selain itu perbandingan juga dilakukan pada terhadap game yang bertema 

wayang atau Mahabharata untuk membandingkan cerita, dan informasi karkater 

yang perlu disertakan dalam game. 

3.1.1.  Penentuan Game 

Penulis memilih tiga game tower defense dan satu game Mahabharata atas 

dasar jumlah unduh dan rating game di google play. Game-game tersebut ialah: 

1) Bloon 5 TD, game ini berada di peringkat pertama di top paid strategy. 

Game ini sudah memiliki lebih dari 1.000.000 pengunduh, dan 

mendapatkan rating 4.57 dari lebih dari 150.000 pemain. 

2) Plant VS Zombie, game ini berada di peringkat kelima belas top free 

google play, dan peringkat kedua di top free strategy. Game ini sudah 

memiliki lebih dari 100.000.000 pengunduh, dan mendapatkan rating 4.43 

dari lebih dari 3.500.000 pemain. 

3) Kingdom Rush TD, game ini berada di peringkat kesebelas top paid 

google play, peringkat kedua di top paid strategy game. Game ini 
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memiliki lebih dari 500.000 pengunduh, dan mendapatkan rating 4.78 dari 

lebih dari 75.000 pemain. 

4) Mahabharat Warriors, game ini memiliki lebih dari 10.000 pengunduh, dan 

memiliki rating 4.21 dari lebih dari 500 pemain. 

3.1.2.  Faktor Perbandingan 

Bagian ini menjelaskan faktor-faktor dibandingkan oleh penulis, yaitu 

Gameplay, mekanisme permainan, cerita, dan informasi karakter. 

1) Gameplay 

Faktor yang dibandingkan pada bagian ini adalah sistem spawn yang 

dipakai di dalam game. 

2) Mekanisme permainan 

Faktor yang dibandingkan pada bagian ini adalah mekanisme life yang 

dipakai di dalam game. 

3) Cerita 

Faktor yang dibandingkan pada bagian ini adalah bagaimana game 

menjelaskan cerita game mereka. 

4) Informasi Karakter 

Faktor yang dibandingkan pada bagian ini adalah informasi-informasi 

karakter yang berada di dalam game dan bagaimana menampilkan informasi 

tersebut. 



31 

 

3.1.3.  Hasil Perbandingan 

Bagian ini menjelaskan tentang hasil dari perbandingan yang dilakukan 

oleh penulis. Perbandingan tersebut adalah Gameplay, Mekanisme permainan, 

Cerita, dan Informasi Karakter. Seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3 . 1 Hasil Perbandingan 

Judul Game 
Plant VS 

Zombies 
Bloon 5 TD 

Kingdom Rush 

Origins 

Mahabharat 

Warriors 

Jenis 

Gameplay 

Menggunakan 

sistem Survive 

wave 

Menggunakan 

sistem Survive 

wave 

Menggunakan 

sistem Survive 

wave 

Menggunakan 

sistem Survive 

wave 

Jenis 

Mekanisme 

Permainan 

Memiliki 

sistem 1 life 

Mempunyai 

mekanisme 

perlindungan 

Memiliki 

sistem lebih 

dari 1 life, 

Tidak memiliki 

mekanisme 

perlindungan 

Memiliki 

sistem lebih 

dari 1 life, 

Tidak memiliki 

mekanisme 

perlindungan 

Memakai 

sistem Health 

untuk base, 

Tidak memiliki 

mekanisme 

perlindungan 

Cerita 

Memberi 

sedikit cerita di 

awal permainan 

Tidak memberi 

cerita sama 

sekali 

 Memberi cerita 

di setiap awal 

level 

Tidak memberi 

cerita sama 

sekali 

Informasi 

Karakter 

Deskripsi 

singkat tentang 

kemampuan 

karakter ketika 

pertama kali 

didapatkan 

Deskripsi 

singkat tentang 

kemampuan 

karakter ketika 

pertama kali 

didapatkan 

Deskripsi 

singkat tentang 

kemampuan 

karakter ketika 

pertama kali 

didapatkan 

Informasi 

karakter 

singkat yang 

diberikan pada 

pemilihan 

karakter  

 

1) Gameplay  

Hasil perbandingan ditunjukan di tabel 3.1, setiap game memiliki 

gameplay yang hampir sama. Plant VS Zombie, Bloon 5 TD, Kingdom Rush 

Origin memakai sistem Survive Wave. Survive Wave merupakan sistem game 

dimenangkan ketika semua musuh sudah mati, dan pemain masih memiliki 

sisa live. Tetapi Plant VS Zombie memiliki sistem di mana musuh akan 

muncul dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat dan hanya sekitar 

10-30 monster di setiap level. Selain itu Pant VS Zombies memiliki jalur 
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yang pendek, dan memperbolehkan pemain membeli karakter untuk 

menghalangi musuh untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut berbeda dengan 

Kingdom Rush Origin dan Bloon 5 TD yang memunculkan lebih dari 100 

monster untuk setiap level, memiliki jalur panjang yang harus diikuti, dan 

pemain menaruh karakter di sekitar jalur tersebut. Sedangkan Mahabharat 

Warriors mengandalkan pemain untuk mengeluarkan pasukan dan 

menghancurkan game musuh. Pemain diberi sumber daya untuk membeli 

pasukan setiap beberepa detik dan pemain harus menghancur markas musuh.  

2) Mekanisme Permainan 

Setiap game memiliki mekanisme permainan yang berbeda. Bloon 5 TD, 

Kingdom Rush Origin memiliki sistem Life yang lebih dari satu. Jika musuh 

menembus perlindungan pemain, maka life pemain berkurang. Bloon 5 TD 

memberikan life bergantung terhadap tingkat kesulitan yang dipilih pemain, 

sedangkan Kingdom Rush Origin memberi 20 life. Plant VS Zombie 

memakai sistem satu life dan diberi mekanisme tambahan. Ketika musuh 

mencapai suatu titik, maka semua monster di jalur tersebut dihancurkan oleh 

mekanisme tersebut. Sedangkan Mahabharat Warriros menggunakan sistem 

HP untuk markas mereka yang berkurang ketika diserang oleh musuh. Game 

ini juga tidak memiliki mekanisme perlindungan. 

3) Cerita 

Game Kingdom Rush Origins memberi cerita singkat setiap awal level.  

Game Plant VS Zombies memberi cerita singkat bagaimana situasi ini terjadi 

dan hal yang harus dilakukan pemain. Game Bloon 5 TD dan Mahabharat 
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Warriors tidak memiliki cerita sedikitpun. Begitu pemain memencet tombol 

Start permainan, maka pemain mulai bermain game tersebut. 

4) Informasi Karakter 

Game Plant VS Zombies, Kingdom Rush Origins dan Bloon 5 TD 

memberikan deskripsi singkat tentang kemampuan karakter ketika pemain 

mendapatkan karakter tersebut. Game Mahabharat Warriors tidak memiliki 

banyak informasi mengenai karakter yang dipakainya. Di dalam game hanya 

terdapat penjelasan singkat tentang karakter. 

3.1.4.  Kesimpulan Hasil Perbandingan 

Bagian ini menjelaskan hasil perbandingan dari hal-hal yang dipilih 

penulis. Hasil perbandingan tersebut terdiri dari Gameplay, Mekanisme 

permainan, Cerita, dan Informasi Karakter. 

1) Gameplay 

Semua game tower defense yang dianalisa penulis menggunakan sistem 

Survive Wave, tetapi memiliki perbedaan. Dikarenakan itu, penulis 

menggunakan sistem survive wave. 

2) Mekanisme permainan 

Dari hasil perbandingan yang dilakukan penulis, mekanisme yang 

digunakan ada tiga jenis, memiliki sistem lebih dari satu life dan tidak 

memiliki mekanisme perlindungan tambahan, sistem satu life dan memiliki 

mekanisme perlindungan, dan sistem HP markas dan tidak memiliki 

mekanisme perlindungan tambahan. Dari semua hal di atas penulis memilih 

menggunakan Sistem satu life dan mekanisme perlindungan, dikarenakan 
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menurut cerita Mahabharata, ibu dan istri Pandawa tidak bisa bertarung, 

sehingga penulis membuat pemain harus melindungi mereka. Dikarenakan itu 

penulis menggunakan sistem satu life dan mekanisme perlindungan. 

3) Cerita 

Dari hasil perbandingan yang dilakukan penulis, Beberapa game tidak 

memiliki cerita sama sekali dan yang lainnya memiliki cerita singkat. 

Dikarenakan tugas akhir ini bertujuan mengenalkan karakter maka, penulis 

memberi cerita-cerita singkat tentang Mahabharata. 

4) Informasi Karakter 

Dari hasil perbandingan yang dilakukan penulis, game-game tersebut 

hanya memiliki penjelasan singkat untuk karakter, penjelasan tersebut 

biasanya adalah informasi singkat dan kemampuan karakter. Dikarenakan 

tugas akhir ini bertujuan mengenalkan karakter maka, penulis memberi 

informasi yang lebih detil tentang xkarakter yang digunakan. 

3.2 Game Design 

Bagian ini dibagi menjadi World Design, System Design, Content Design, 

Game Writing, Level Design, dan User Interface (UI) Design. 

3.2.1.  World design  

Bagian ini menjelaskan tentang tema atau cerita game yang dibuat penulis. 

World design terdiri dari dua bagian, yaitu plot dan story. 

1) Story 

Story dari game ini mengambil kisah Pandawa bersaudara. Kelima 

bersaudara ini adalah putra mahkota kerajaan Hastinapura, tetapi karena 



35 

 

ambisi dari paman mereka, Dhritarashtra yang ingin anaknya menjadi raja. 

Anak dari Dhritarashtra, Duryodana mencoba membunuh mereka tetapi 

gagal. Setelah perdebatan kerajaan Hastinapura dibagi menjadi dua. Tetapi 

kedua belah pihak tidak senang dengan pembagian ini. Petualangan Pandawa 

dimulai. 

2) Plot 

Bagian ini menjelaskan latar belakang ataupun tema dari game yang 

menceritakan tentang kisah Pandawa bersaudara. 

a) Pandawa bersaudara membangun kerajaan Indraprastha. Pandawa 

melawan binatang dan monster, karena untuk melindungi rakyat yang 

tinggal di kerajaan, binatang dan monster yang berbahaya harus 

disingkirkan terlebih dahulu. 

b) Pandawa bersaudara kehilangan kerajaan karena judi dan diasingkan di 

dalam hutan selama 12 tahun. Pandawa melawan Monster dan Manusia, 

karena banyak terdapat monster dan bandit yang menghuni hutan, dan 

konon monster tersebut suka memakan manusia. 

c) Pandawa bersaudara bersiap kembali ke kerajaan, tetapi Kurawa 

bersaudara tidak mengijinkan mereka mengambil kerajaan mereka. 

Situasi semakin memburuk dan mereka berperang. Pandawa melawan 

manusia dan monster, dikarenakan Kurawa memiliki banyak manusia 

dan beberapa monster yang dipakai sebagai pasukannya. 
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3.2.2.  System design  

Bagian ini menjelaskan sistem game yang dibuat penulis setelah 

melakukan analisa game tower defense. Berikut merupakan sistem – sistem yang 

ada pada game: 

1) Di dalam main menu terdapat Lore adalah scene untuk melihat cerita-

cerita karakter. 

2) Game memiliki tiga World. 

3) Tiap World memiliki 10 level. 

4) Tiap World memiliki musuh berbeda. 

5) Pemain memiliki sumber daya Padi untuk membeli karakter. 

6) Padi bisa didapatkan dari karakter. 

7) Karakter memiliki keunikan masing-masing. 

8) Pada awal permainan, pemain memiliki dua karakter. 

9) Pemain mendapatkan karakter baru setelah menyelesaikan level tertentu. 

10) Pemain memiliki satu life. 

11) Pemain memiliki mekanisme perlindungan berupa Bom. 

12) Ketika musuh melewati batas maka mekanisme perlindungan dijalankan, 

mekanisme perlindungan hanya bisa dipakai satu kali per lane. 

13) Ketika musuh melewati batas dan mekanisme perlindungan sudah habis, 

game berakhir. 

14) Level dimenangkan ketika pemain berhasil selamat serangan musuh. 
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3.2.3.  Content design  

Content design terdiri dari karakter, musuh, Item, dan projektil. Perolehan 

aset terdiri dari aset yang dimodifikasi oleh penulis (Modifikasi) dan aset yang 

dibuat oleh penulis (menyewa orang). 

1) Karakter 

Di dalam game tower defense ini terdapat lima karakter yang diambil dari 

cerita Mahabharata dan ditunjukan pada tabel 3.2, dikenal sebagai Pandawa 

bersaudara, mereka ialah: 

a) Yudhistira 

Anak dari Dewa Dharma, kakak sulung dari lima bersaudara. Terkenal 

sebagai orang yang terhormat Memiliki sifat sabar, bijak, dan setia. 

Yudhistira terkenal tidak bisa bertarung, dikarenakan itu tidak memiliki 

senjata. 

b) Bima 

Anak dari dewa Bathara Bayu, kakak kedua dari lima bersaudara. 

Terkenal memiliki tekad dan kekuatan fisik yang sangat kuat. Memiliki 

sifat yang kasar, pemarah, setia, jujur, dan gigih melawan kesengsaraan. 

Bima memiliki gada yang bernama Rujakpolo. 

c) Arjuna 

Anak dari Dewa Indra, anak ketiga dari lima bersaudara. Terkenal 

sebagai salah satu Kesatria terkuat. Memiliki sifat suka melindungi yang 

lemah, setia, pendiam, dan sopan. Arjuna memiliki busur bernama 

Gandhiva. 
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d) Nakula 

Anak dari Dewa Aswi, saudara kembar Sadewa, anak keempat dari lima 

bersaudara. Terkenal sebagai yang paling tampan di antara lima 

bersaudara, dan memiliki ingatan yang luar biasa. Memiliki sifat jujur, 

setia, bertanggung jawab, dan taat. Nakula bersenjatakan pedang. 

e) Sadewa 

Anak dari Dewa Aswin, saudara kembar Nakula, anak bungsu dari lima 

bersaudara. Terkenal sebagai yang paling bijak dari lima bersaudara. 

Sadewa memiliki kekuatan sihir. 
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Tabel 3 . 2 Karakter 

Nama Kemampuan Ciri-Ciri Gambar 

Yudhistira 

Tidak bisa Menyerang. 

Mengeluarkan resources. 

Tidak bisa bertarung. 

Elemen Neutral. 

 

Bima Menyerang jarak dekat 

Memakai Gada. 

Elemen Wind. 

 

Arjuna Menyerang jarak jauh 

Memakai busur. 

Elemen Water. 

 

Nakula Menyerang jarak jauh 

Memakai pedang. 

Elemen Earth. 

 

Sadewa Menyerang jarak jauh 

Memakai sihir. 

Elemen Fire. 

 
2) Musuh 

Di dalam game tower defense ini terdapat lima belas musuh. Setiap World 

memiliki lima musuh yang berbeda. Musuh tersebut terdiri dari satu binatang, 

empat monster, dan lima manusia. Musuh-musuh menyerang ketika bertemu 

karakter, dan mati ketika health habis. Tabel 3.3 adalah daftar musuh. 
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Tabel 3 . 3 Musuh 

Nama World Gambar Health 

Wolf 1 

 

10 

Bearman 1, 2 

 

World 1: 15 

World 2: 15 

Raksasa 1, 2 

 

World 1: 20 

World 2: 20 

Kimpurusha 1, 2 

 

World 1: 15 

World 2: 15 

Bakasura 1, 2, 3 

 

World 1: 25 

World 2: 25 

World 3: 20 

Bandit 2 

 

15 



41 

 

Spearman 3 

 

10 

Swordsman 3 

 

15 

Karna 3 

 

25 

Duryodana 3 

 

30 

3) Item 

Di dalam game tower defense ini, terdapat dua jenis Item yaitu Sunflower 

dan Bom. Sunflower digunakan untuk membeli karakter, dan didapatkan dari 

karakter, sedangkan Bom merupakan mekanisme perlindungan untuk pemain. 

Tabel 3.4 adalah tabel Item. 
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Tabel 3 . 4 Item 

Nama Kegunaan Gambar 

Padi Membeli unit 

 

Bom 

Mekanisme 

perlindungan 

 

4) Projektil 

Di dalam game tower defense ini terdapat tiga jenis projektil. Karakter 

Arjuna, Nakula, Sadewa tiap melakukan serangan mengeluarkan projektil. 

Tabel 3.5 adalah tabel projektil. 

Nam

a 

Dipa

kai 

Gambar 

Arro

w 

Arju

na  

Swor

d 

Wave 

Naku

la 
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Tabel 3 . 5 Projektil 

5) Elemen  

Di dalam game tower defense ini terdapat lima jenis elemen. Setiap 

karakter dan musuh memiliki elemen yang berbeda. Setiap elemen memiliki 

kelemahan dan kekuatan masing-masing, contohnya Elemen Neutral 

mendapatkan normal damage dari semua elemen dan memberi normal 

damage ke semua elemen. Penjelasan lebih dalam terdapat pada tabel 3.6. 

  

Fireb

all 

Sade

wa 
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Tabel 3 . 6 Elemen 

Nama Kelebiha

n 

Kekuranga

n 

Gambar 

Neutr

al 

Normal 

damage  

to all 

Normal 

damage to 

all 
 

Fire 

Double 

damage  

to Wind. 

Half 

damage  

to Water. 
 

Water 

Double 

damage  

to Fire. 

Half 

damage  

to Earth. 
 

Earth 

Double 

damage  

to Water. 

Half 

damage  

to Wind. 
 

Wind 

Double 

damage  

to Earth. 

Half 

damage  

to Fire. 
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3.2.4.  Game writing  

Bagian ini menjelaskan tentang cerita, teks, dan dialog yang ada di dalam 

game. Cerita dibagi menjadi beberapa bagian Cerita, dan teks. 

1) Cerita 

Bagian ini merupakan bagian teks-teks yang dipakai untuk cerita di dalam 

game. 

a) Dialog World satu Story 

1)) Level satu  

Narator: Dahulu kala, pernah tinggal saudara yang disebut Pandawa 

bersaudara. Mereka tinggal di kerajaan yang disebut Hastinapura. 

Mereka adalah putra mahkota kerajaan itu. Tetapi ketika ayah mereka 

yang berkuasa meninggal, Pandawa bersaudara kehilangan hak atas 

kerajaan karena ambisi dari sepupu mereka, Duryodana. 

Narator: Duryodana mencoba membunuh Pandawa, tetapi mereka gagal. 

Penatua kerajaan yang takut perang saudara memutuskan untuk membagi 

tanah menjadi dua. Setengah untuk Kurawa, Setengah lainnya untuk 

Pandawa. 

Yudhistira: Hmm ... 

Nakula: Hai kak. 

Yudhistira: Ah, Nakula. Kamu sudah tiba. 

Yudhistira: Di mana yang lain? 

Nakula: Kurasa, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. 

Nakula: Kenapa kakak memanggil kita di sini? 
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Yudhistira: Yah, kita diberi separuh kerajaan. Tapi kita bahkan tidak 

punya kota. 

Yudhistira: Jadi, saya ingin membangun kota kita di sini. 

Nakula: Akan sulit membangun kota dengan semua makhluk buas ini. 

Yudhistira: Baiklah, kurasa itu akan menjadi tugas pertama kita, 

mengalahkan semua serigala itu. 

Nakula: Baiklah, ayo kita segera lakukan. 

Nakula: Ngomong-ngomong, apa nama kota yang akan kita bangun? 

Yudhistira: Kota kita akan disebut Indraprastha. 

2)) Level tiga  

Nakula: Kak, berita buruk! 

Yudhistira: Tenanglah Nakula, ada apa? 

Nakula: Kurasa beberapa serigala yang kita bunuh adalah hewan 

peliharaan Bearman. 

Nakula: Mereka Menyerang kita sekarang! 

Yudhistira: Ini buruk, saya tidak berpikir kita bisa melawan si beruang 

dengan hanya kita berdua. 

Sadewa: Akan kubantu. Untung saja, saya bergegas ke sini. 

Yudhistira: Ah, kamu di sini Sadewa. 

Yudhistira: Dengan bantuanmu, kita pasti bisa mengalahkan Bearman itu. 

Sadewa: Semoga saja. 

Bearman: Kamu bunuh hewan peliharaan, aku bunuh kamu! 

Sadewa: Mereka menyerang! 
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3)) Level lima  

Sadewa: Kak, aku melihat beberapa Raksasa bergegas ke sini. 

Sadewa: Kurasa mereka mencoba menghentikan kita membangun kota 

kita. 

Yudhistira: Gawat, mereka terlalu banyak untuk kita bertiga. 

Arjuna: Biar kubantu menangani mereka! 

Yudhistira: Arjuna, kamu telah tiba. 

Arjuna: Kita akan bicara nanti, kak. pertama kita kalahkan mereka, para 

Raksasa. 

4)) Level tujuh  

Arjuna: Kak, aku melihat segerombol Kimpurusha ketika dalam 

perjalanan ke sini. 

Arjuna: Kurasa mereka tidak memiliki maksud baik, mereka 

bersenjatakan lengkap. 

Yudhistira: Sebuah pasukan menyerbu ke sini? 

Yudhistira: kita membutuhkan Bima jika kita ingin melawan pasukan itu. 

Bima: Kamu memanggil? 

Yudhistira: Bima, akhirnya kamu tiba. 

Bima: Aku ingin melihat siapa yang berani mencoba melukai 

keluargaku! 

Yudhistira: Dengan kita semua di sini, tidak ada yang bisa menghalangi 

kita. 

Bima: Serahkan saja pada kita! 
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5)) Level sembilan 

Nakula: Kak, ada banyak Asura yang bersiap menyerang ke sini. 

Sadewa: Kurasa kita membangun kota di sini membuat mereka marah. 

Sadewa: Sekarang, mereka bekerja sama untuk mencegah kita 

membangun kota ini. 

Bima: Bah, kita hanya perlu mengalahkan mereka. Setelah mereka kalah, 

mereka tidak berani mengacau lagi. 

Sadewa: Itu mungkin bukan rencana yang paling bagus, tapi saya setuju 

dengan kak Bima. 

Sadewa: Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukanlah 

target yang mudah. 

Bima: Hahaha, ayo kita selesaikan pertarungan ini! 

b) Dialog World dua Story  

1)) Level satu 

Narator: Setelah Indraprastha dibangun, Yudhistira mengundang semua 

orang untuk merayakan perayaan kerajaan Indraphrasta. Duryodana 

melihat kerajaan tersebut merasa cemburu terhadap kekayaan Yudhistira. 

Duryodana memutuskan untuk mengundang Yudhistira untuk bermain 

dadu. 

Narator: Pada permainan dadu, Duryodana menyarankan bahwa untuk 

membuat permainan menjadi menarik, mereka bertaruh, Yudhistira 
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melihat tidak ada yang salah dengan yang pertaruhan memutuskan untuk 

ikut bertaruh. 

Narator: Tapi Yudhistira tidak tahu bahwa dadu permainan diberi 

pemberat. Pertaruhan semakin besar, dan Yudhistira kehilangan 

segalanya. 

Narator: Dari kerajaannya, istrinya, dan bahkan saudara-saudaranya 

dipertaruhkan sebagai bahan taruhan di sana, Ayah Duryodana 

menemukan bahwa Duryodana menggunakan dadu yang diberi pemberat, 

dia memanggil Yudhistira kembali untuk bertanding dadu sekali lagi. 

Narator: Hasilnya adalah bahwa Pandawa harus diasingkan selama 12 

tahun dan pada tahun ke-13, mereka harus tetap bersembunyi jika mereka 

ditemukan akan diasingkan selama 12 tahun lagi. 

Yudhistira: Saya minta maaf. 

Bima: Sudah kubilang kita tidak seharusnya memainkan permainan dadu 

itu. 

Bima: Tanganmu harus dibakar dikarenakan itu. 

Arjuna: Bima, tenanglah. Kamu tidak bisa membakar tangannya, dia 

kakak kita. 

Bima: Dharma mengatakan bahwa ketika sang kakak melakukan 

kesalahan. 

Bima: Kemudian sang adik harus membuat kakaknya tahu. Kita hanya 

perlu menyebutkannya. Hukuman tidak perlu dilakukan. 
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Sadewa: Yah, setidaknya kita bukan budak Duryodana. Sekarang, Kita 

hanya perlu tinggal di sini selama 12 tahun. 

2)) Level tiga 

Nakula: Rumornya, hutan ini dipenuhi Bandit. 

Yudhistira: Benarkah itu Nakula? Itu pertama kalinya saya mendengar 

tentang ini. 

Nakula: Itu hanya rumor yang saya dengar ketika kita berada di kota 

beberapa bulan yang lalu. 

Yudhistira: Baiklah, lebih baik kita tetap waspada. 

Bandit: Berhenti! Serahkan barang berhargamu atau mati! 

Sadewa: Baiklah, mereka sudah muncul. Kusarankan untuk kita 

membersihkan hutan ini dari mereka agar kita dapat hidup dengan damai. 

3)) Level lima 

Sadewa: Kak, tampaknya bandit-bandit itu berkolusi dengan Kimpurusha. 

Arjuna: Tepat ketika saya berpikir bahwa hidup kita akan hidup damai di 

sini. 

Arjuna: Apakah mereka berencana untuk menyerang kita sekarang? 

Sadewa: Ya, mereka bergerak ke arah kita sekarang. 

Arjuna: Baiklah, sebaiknya kita bersiap-siap. 

4)) Level tujuh 

Raksasa: Pandawa, serahkan istrimu, dan senjata pusaka milik kalian! 

Raksasa: Lalu aku tidak akan mengambil nyawa kalian yang 

menyedihkan. 
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Bima: Ambil dari mayatku! Jika kamu pikir kamu begitu kuat, datang 

dan ambillah! 

Raksasa: Serang mereka! 

Bima: Kalahkan mereka! 

5)) Level sembilan 

Asura: Bima, aku di sini untuk membalaskan dendam saudaraku, 

Bakasura! 

Asura: Bunuh mereka semua! 

Yudhistira: Saudaraku, kita diserang! 

Yudhistira: Bima, siapa Bakasura ini? 

Bima: Itu Asura pemakan manusia yang dikatakan oleh penduduk desa 

ketika kita tinggal di sana untuk menghindari perhatian Kaurava setelah 

mereka mencoba membunuh kita. 

Yudhistira: Ah, Asura itu, saya lupa tentang itu. 

Yudhistira: Tapi untuk saat ini, kita harus mengalahkan monster-monster 

ini. 

c) Dialog World tiga Story 

1)) Level satu 

Narator: Setelah 12 tahun pengasingan berlalu, para Pandawa diberikan 1 

tahun untuk menyamar diri mereka. Jika mereka tidak tahu dalam 1 tahun 

itu, mereka dapat kembali ke kerajaan mereka. 

Narator: Selama 1 tahun menyamar, Pandawa membangun hubungan 

baik dengan berbagai kerajaan. 
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Narator: Setelah 1 tahun berlalu, mereka kembali ke Hastinapura dan 

menuntut agar Duryodana mengembalikan Indraprastha kepada mereka, 

tetapi Duryodana tidak ingin mengembalikan kerajaan mereka. 

Yudhistira: 12 tahun pengasingan dan dalam 1 tahun menyamar anda 

tidak menemukan kami, kembalikan Indraprastha kepada kami. 

Duryodana: Aku tidak akan memberikan apapun kepadamu, bahkan 

tanah sebanyak ujung jarum pun tidak! 

Bima: Bah, aku tahu dia tidak bisa dipercaya. 

Arjuna: Kak, kurasa dia tidak akan memberi kita apapun. 

Yudhistira: Saya kira pertarungan tidak bisa dihindari. 

Yudhistira: Saudaraku, mulai hari ini kita akan bertarung dan 

mendapatkan kerajaan kita kembali. 

2)) Level tiga 

Nakula: Sepertinya Duryodana akan mengirim pasukan kedua mereka. 

Sadewa: Pasukan berpedang lagi? 

Nakula: Sepertinya mereka mengirim pasukan tombak juga. 

Nakula: Seharusnya itu tidak terlalu merepotkan bagi kita.  

Sadewa: Baiklah! Ayo. 

3)) Level lima 

Yudhistira: Sepertinya Duryodana semakin serius, dia mengirim Asura. 

Arjuna: Kakak... 

Yudhistira: Ada apa, Arjuna? 

Arjuna: Apakah kita harus terus bertarung? 
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Arjuna: Beberapa dari musuh kita adalah guru, keluarga, dan teman-

teman kita. 

Yudhistira: Arjuna... 

Arjuna: Saya minta maaf karena sentimental saat kita berperang. 

Arjuna: Saya akan bertarung. 

Yudhistira: Semoga sukses, Arjuna. 

4)) Level tujuh 

Duryodana: Karna, majulah dan hancurkan Pandawa. 

Karna: Ya, Raden Duryodana. 

Arjuna: Kak, sepertinya saudara tiri kita, Karna akan keluar. 

Yudhistira: Arjuna, saya tahu kamu memiliki reservasi dalam melawan 

keluarga kita sendiri. 

Arjuna: Jangan khawatir kak, Raden Krishna mengingatkan saya tugas 

seorang Satria. 

Arjuna: Selain itu tidak banyak orang yang bisa menandingi Karna. 

Yudhistira: Saya tahu, semoga berhasil di luar sana, Arjuna. 

Arjuna: Terima kasih kak. 

5)) Level sembilan 

Duryodana: Semua pasukan, serang! 

Sadewa: Kak, sepertinya Duryodana akhirnya akan keluar. 

Sadewa: Dan kelihatannya, dia akan mengirim semua pasukannya untuk 

menyerang sekarang. 

Bima: Akhirnya, dia keluar! 
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Bima: Saatnya aku memenuhi janjiku. 

Sadewa: Hati-hati, kak. Duryodana mungkin memiliki rencana. 

Bima: Aku tahu, tidak perlu khawatir. 

6)) level 10 

Yudhistira: Setelah pertempuran ini, kita akan kembali ke tempat kita 

yang seharusnya. 

Arjuna: Ya, kak. 

Bima: Dan setelah ini kita tidak perlu berurusan dengan Duryodana lagi. 

Yudhistira: Ya, dan kita harus memerintah kerajaan kita dengan baik 

setelah pertempuran ini. 

Yudhistira: Pertempuran ini sudah memakan korban terlalu banyak. 

Yudhistira: Kita harus mengembalikannya ke masa kejayaannya seperti 

sebelumnya, Saya harap kalian bisa membantu saya dalam hal ini. 

Bima: Kamu tidak perlu bertanya pada kak, aku akan selalu membantu 

kakak. 

Arjuna: Tentu saja, kita akan selalu membantu kakak. 

Sadewa: Kakak bisa mengandalkan terhadap kita. 

Nakula: Ya, kakak bisa. 

2) Teks 

Teks merupakan bagian yang menceritakan sejarah karakter yang diapakai 

di dalam Lore. 

a) Yudhistira 

1)) Senjata: Tidak bisa bertarung. 
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2)) Anak dari Dewa Keadilan, Dharma.   

3)) Kelahiran Pertama dari Pandawa Bersaudara. 

4)) Memilki pusaka Jamus Kalimasadaa. 

5)) Yudhistira sebagai raja memiliki benda pusaka bernama Jamus 

Kalimasadaa yang diberikan kepadanya oleh ayahnya Darma, 

Dewa Keadilan. Kerajaan yang memiliki pusaka ini tanahnya 

akan selalu subur, damai, dan makmur. Tetapi Yudhistira 

kehilangan tahta raja ketika dia bermain dadu, dan dia 

mempertaruhkan segalanya dari kerajaannya kepada saudara-

saudaranya, dan istrinya. 

6)) Yudhistira hanya berpartisipasi dalam perang Baratayuda satu 

kali melawan Salya. Menurut Kresna, penjelmaan Dewa Wisnu 

bahwa satu-satunya yang bisa mengalahkan Salya adalah orang 

yang memiliki darah putih, dan itulah Yudhistira. Salya memiliki 

mantra bernama Candabirawa, jika dipanggil, maka dari tubuh 

Salya akan mengeluarkan raksasa kecil bernama Buta Bajang. 

Jika Buta Bajang ini terbunuh, ia tidak akan mati tetapi akan 

terbelah menjadi 2. Jika 2 terbunuh maka itu akan menjadi 4. 

Buta Bajang menjadi banyak ketika di dalam perang. Tetapi 

mantra ini tidak akan bekerja pada Yudhistira yang memiliki 

darah putih. Lalu Salya meninggal karena panah dari Yudhistira. 

7)) Yudhistira menjaga kejujurannya selama hidupnya, sampai di 

Perang Baratayuda. Pamannya Durna begitu perkasa sehingga 
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tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian Kresna sebagai 

penasihat perang mencoba menemukan cara untuk mengalahkan 

Durna. Dia tahu bahwa Durna akan patah hati ketika putranya 

disebut Aswatama meninggal. Maka Kresna mengirim Bima 

untuk membunuh seekor gajah bernama Hestitama. Kemudian dia 

menyebarkan berita bahwa Aswatama telah meninggal. Durna 

menjadi bingung dan linglung dikarenakan putra satu-satunya 

telah meninggal. Kemudian dia ingat bahwa hanya satu orang 

tidak pernah berbohong, Yudhistira. Sehingga dia bertanya 

kepada Yudhistira. Kresna kemudian berkata kepada Yudhistira 

untuk mengatakan dengan suara pelan bahwa Hestitama telah 

meninggal. Durna yang sudah tua dan dia tidak mendengar apa 

yang dikatakan jelas oleh Yudhistira, sehingga ia berpikir bahwa 

Aswatama benar-benar telah meninggal. Kereta kuda Yudhistira 

yang terbang di langit kemudian kembali ke bumi karena 

tipuannya. Durna yang putus asa lalu diserang Bima dan 

dipenggal oleh Drestajumna. 

b) Bima 

1)) Senjata: Gada Rujakpolo. 

2)) Anak dari Dewa Angin, Bayu. 

3)) Kelahiran kedua dari Pandawa Bersaudara. 

4)) Terkenal terhebat dalam hal gada. 
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5)) Ketika Bima lahir, selaput janinnya masih utuh menyelimutinya. 

Janinnya begitu kuat sehingga segala jenis senjata tajam dan 

senjata pusaka Hastinapura tidak dapat merobek janin tersebut. 

Ibunya, Kunti berduka dan kasihan kepada bayinya. Kemudian 

Narada yang bijaksana mengatakan kepada Kunti bahwa seekor 

gajah akan memecahkan janin tersebut. Narada memerintahkan 

Kunti untuk meninggalkan bayi tersebut di hutan. Bayu, Dewa 

Angin menghalau gajah, bernama Sena untuk menyeberangi 

hutan. Taring Sena menembus janin dan mengangkatnya ke atas, 

hanya untuk gading Sena patah dan menyebabkan Kematiannya. 

Jiwa Sena kemudian diwarisi oleh bayi tersebut. Bayu kemudian 

menamai bayi Bimasena.  

6)) Dalam Perang Baratayuda, Bima menunjukkan pengabdiannya 

kepada ibunya memenuhi sumpah ibunya untuk mencuci 

rambutnya dalam darah Dursasana dan memiliki kepalanya 

sebagai tikar. Bima juga menunjukkan pengabdiannya kepada 

saudara-saudaranya dengan membunuh Sangkuni, Duryodana, 

dan Dursasana sebagai simbol kejahatan Kaurava. 

c) Arjuna 

1)) Senjata: Bow Gandiva. 

2)) Anak dari Dewa Cuaca, Indra. 

3)) Kelahiran Ketiga dari Pandawa Bersaudara. 

4)) Terkenal terhebat dalam hal memanah. 



58 

 

5)) Ketika Pandawa bersaudara harus menghabiskan dua belas tahun 

di pengasingan, Arjuna mendaki Gunung Indrakila dan 

menghabiskan hari-harinya dengan bermeditasi sebagai Pendeta 

Pertapa. Indra ayahnya kemudian mengirim bidadari surgawi 

untuk menggodanya. Arjuna menolak godaan mereka dan 

kemudian, Dewa meminta bantuan untuk membunuh Raja Ogre, 

Niwatakaca dan Arjuna diberi panah suci, Pasopati. 

6)) Ketika Raja Drupada dari Campala memutuskan untuk 

mengadakan kontes memana, di mana pemenangnya akan 

mendapatkan tangan putri Drupadi. Pandawa bersaudara 

berangkat untuk mengikuti kontes. Arjuna mengalahkan semua 

pesaingnya dalam kontes memanah tersebut. 

7)) Pada Perang Baratayuda, Arjuna tidak ingin berpartisipasi setelah 

mengetahui bahwa Karna adalah saudara tirinya, Arjuna tidak 

ingin melawan saudaranya sendiri. Tetapi kemudian Kresna 

mengingatkan Arjuna tentang tugas utama suatu Ksatria. 

Kemudian Arjuna membunuh Karna dengan anak panahnya. 

d) Nakula 

1)) Senjata: Pedang. 

2)) Anak dari Dewa Penyembuhan, Aswi. 

3)) Kelahiran keempat dari Pandawa Bersaudara. 

4)) Terkenal hebat bermain pedang. 
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5)) Nakula dan Sadewa bukan anak biologis Kunti, tetapi mereka 

lahir dari Pandu dan Madrim. 

6)) Salya dengan Candabirawa yang perkasa menimbulkan kerusakan 

pada pasukan Pandawa. Di malam hari, Kresna mengirim si 

kembar Nakula dan Sadewa untuk mencari tahu rahasia kekuatan 

Salya. Salya tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati di medan 

perang dan sudah lelah karena pembantaian yang tidak masuk 

akal. Sadar sepenuhnya dia menyegel nasibnya, dia memberi tahu 

si kembar kelemahan dari Candabirawa. 

e) Sadewa 

1)) Senjata: Sihir. 

2)) Anak dari Dewa Peramal, Aswin. 

3)) Kelahiran Kelima dari Pandawa Bersaudara. 

4)) Terkenal yang paling mistiskal. 

5)) Bathari Durga yang selalu mencoba membuat perselisihan antara 

Pandawa Bersaudara menyamarkan dirinya sebagai Kunti dan 

mulai berdebat dengan Sadewa tentang sifat sejati pria dan 

wanita. Kemudian Durga mengejutkan Sadewa dengan mencoba 

bercinta dengannya. Sadewa menolak tindakan tersebut dan 

melarikan diri. Durga kemudian merobek pakaiannya dan 

menangis kepada Bima yang mengatakan bahwa Sadewa 

mencoba untuk memperkosa ibunya sendiri. Bima kemudian 

marah dan menghajar Sadewa lalu menenggelamkannya di dalam 
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sumur. Seorang pertapa menemukan mayat Sadewa di dalam 

sumur. Dia menggunakan kekuatan mistik untus membawa pria 

muda itu kembali hidup. Pertapa tersebut dan Sadewa kemudian 

mulai perdebatan filosofis, yang dimenangkan Sadewa dengan 

menyelesaikan pertanyaan yang sebelumnya didebatkan dengan 

Durga. Sebagai hadiah, Sadewa memenangkan putri kembar 

pastor. 

3.2.5.  Level design  

Bagian ini menjelaskan desain untuk level di World. Untuk karya Tugas 

Akhir ini terdapat sepuluh level untuk setiap World, masing-masing memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda. Berikut adalah tingkat kesulitan level: 

1) Level satu dan dua pemain melawan satu jenis musuh.  

2) Level tiga dan empat pemain melawan dua jenis musuh.  

3) Level lima dan enam pemain melawan tiga jenis musuh.  

4) Level tujuh dan delapan pemain melawan empat jenis musuh.  

5) Level sembilan dan 10 pemain melawan lima jenis musuh. Tetapi di level 

10, tetapi jumlah lebih banyak. 

Setiap World memakai sistem level yang sama, tetapi memiliki musuh 

yang berbeda, dan tingkat kesulitan yang berbeda. World satu musuh tidak 

memiliki banyak HP dan kekuatan serangan, World dua musuh memiliki HP dan 

kekuatan serangan. Sedangkan World tiga memiliki HP dan kekuatan serangan 

tinggi. 
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3.2.6.  User interface (UI) design 

Bagian ini menjelaskan fungsi dari setiap user interface yang ada pada 

game. User Interface Design terdiri dari Main Menu, World Selection, Level 

Selection, Story, Level, dan Lore. 

1) Main Menu 

Ketika game dimulai, maka Main Menu keluar. Main Menu digunakan 

untuk berpindah ke scene lain. Tombol Start untuk berpindah ke World 

Selection, tombol Lore untuk berpindah ke Lore Selection. Tombol Tutorial 

untuk membuka panel Tutorial. Tombol Exit untuk keluar dari permainan. 

Pada gambar 3.1 adalah Main Menu, dan gambar 3.2 ketika panel Tutorial 

dibuka. 

 
Gambar 3 . 1 Main Menu 
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Gambar 3 . 2 Panel Tutorial 

 

2) World Selection 

World Selection merupakan scene untuk memilih World. Pemain harus 

menyelesaikan World sebelumnya untuk membuka World berikutnya. Ketika 

memiliih World satu, maka berpindah ke Level Selection World satu. Begitu 

juga World dua, dan World tiga. Pada gambar 3.3 adalah World Selection. 

 
Gambar 3 . 3 World Selection 
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3) Level Selection 

Level Selection merupakan scene untuk memilih level, setiap World 

memiliki 10 level, dan pemain harus menyelesaikan level sebelumnya untuk 

membuka level berikutnya. Ketika memilih level, maka berpindah ke level 

atau story. Untuk setiap World, Level Selection memiliki background berbeda. 

Pada gambar 3.4 adalah Level Selection untuk World satu. 

 
Gambar 3 . 4 Level Selection 

 

 

4) Story & Game 

Game merupakan scene bermain, di mana pemain membeli karakter untuk 

melawan musuh. Di dalam Game terdapat Story, Game Pause, Game Won, 

dan Game Lose. Story merupakan panel cerita yang muncul di awal mula 

game, setelah story selesai maka game dimulai. Story terjadi ketika pemain 

memulai level seperti pada gambar 3.5. Game mulai ditunjukan pada gambar 
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3.6. Game Pause terjadi ketika pemain menekan tombol Pause ditunjukan 

pada gambar 3.7, Game Won ketika pemain selamat dari serangan musuh 

ditunjukan pada gambar 3.8, dan Game Lose ketika musuh berhasil lolos dari 

pertahanan pemain ditunjukan pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3 . 5 Story 

 

 
Gambar 3 . 6 Game 
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Gambar 3 . 7 Game Pause 

 

 
Gambar 3 . 8 Game Won 
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Gambar 3 . 9 Game Lose 

 

5) Lore 

Lore merupakan scene untuk melihat tentang cerita-cerita karakter yang 

disediakan penulis. Pemain bisa melihat lore karakter ketika sudah 

menyelesaikan level tertentu. Sebelum memasuki Lore pemain memasuki 

panel pemilihan karakter untuk memilih karakter yang ingin dilihat, 

ditunjukan pada gambar 3.10, dan gambar lore ditunjukan pada gambar 3.11 
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Gambar 3 . 10 Lore Selection 

 

 
Gambar 3 . 11 Lore 
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3.3 Aspek Entrepreneurship 

Bagian ini menjelaskan aspek entrepreneurship yang berada pada game. Bab 

ini terdiri dari Opportunity Creation, Market Sensitivity, Creativity and 

Innovation, dan Rancangan Aliran Keuangan. 

3.3.1.  Opportunity Creation 

Penulis menargetkan pengguna smartphone bersistem operasi Android 

yang mengunduh dan memainkan permainan dengan genre strategy.  Penulis 

memilih sistem operasi Android dikarenakan sistem operasi Android merupakan 

sistem operasi yang memegang pasar tertinggi di tahun 2016. Android 

mendominasi presentase pasar sebanyak 85%, iPhone sebanyak 14.3%, Windows 

Phone sebanyak 0.4%, dan lainnya sebanyak 0.3%. Genre Strategi juga memiliki 

202.000 pengunduh tiap bulannya, dan 467.000 pemain yang aktif setiap bulannya. 

Genre Strategi juga memiliki pendapatan tertinggi di antara genre-genre lain. 

Penulis melihat adanya peluang di dalam permainan dengan genre strategy 

tersebut kemudian membuat permainan berjudul Pandawa Defense dengan fokus 

terhadap genre strategy dengan subgenre tower defense. 

3.3.2.  Market Sensitivity 

Target market untuk game ini adalah anak-anak hingga dewasa yang 

mempunyai smartphone memakai sistem operasi Android. Game ini bisa diunduh 

di google play. Hal-hal yang biasa dilakukan pemain dalam genre strategi adalah 

resource management, memikirkan cara mengatasi level, dan membaca cerita. 

Umumnya pemain genre strategi ingin permainan yang membuat mereka berpikir 

tentang resource management dan menyelesaikan permainan tersebut. Di dalam 
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game ini juga terdapat Lore yang bisa digunakan untuk melihat cerita dari setiap 

karakter. 

3.3.3.  Creativity and Innovation 

Game Pandawa Defense ini adalah game yang mengambil cerita dari puisi 

Sanskrit India kuno, Mahabharata. Game ini menceritakan jalan kehidupan 

Pandawa, mulai dari Kerajaan Hastinapura dibagi menjadi dua untuk Kurawa, dan 

Pandawa, sampai perang Baratayuda. Game ini memiliki tiga World dan setiap 

World memiliki 10 Level. Dikarenakan memiliki lebih dari satu dunia, setiap 

dunia memiliki cerita yang berbeda. Setiap level memiliki tingkat kesulitan yang 

meningkat setiap levelnya.  

Di dalam game ini, pemain memiliki lima karakter untuk mengalahkan 

lima jenis musuh untuk setiap World. Pada awal permainan pemain hanya 

memiliki dua karakter, dengan menyelesaikan level tertentu, pemain akan 

membuka karakter baru. Setiap dua level, jumlah dan jenis musuh akan bertambah. 

Pemain harus membeli karakter dan memasang karakter agar bisa mengalahkan 

musuh-musuh yang menyerang. Pemain hanya memiliki satu life, sehingga jika 

musuh lolos maka permainan berakhir. Pemain memiliki mekanisme perlindungan 

tambahan, yaitu bom, ketika musuh mengenai bom, maka bom meledak dan 

meledakan semua musuh di sekitarnya.  
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