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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Hasil Penelitian 

Seorang game developer atau pengembang game harus dapat mengenali 

pasar agar game yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Ada berbagai faktor 

yang harus dipertimbangkan saat akan melempar game ke pasar, yaitu: jenis 

game, harga, cara mendapatkan pendapatan, negara, serta rentang umur 

masyarakat. Faktor tersebut membutuhkan data yang valid agar game yang 

dibuat sesuai dengan permintaan pasar. Karena itu dilakukanlah pengumpulan 

data terkait dengan keadaan pasar saat ini, sehingga akan dapat diketahui game 

yang seperti apa yang sedang diminati oleh pasar. 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah ditemukan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, 

dimana informasi yang didapat berasal dari media masa serta perusahaan yang 

bergerak di bidang riset pasar yang memberikan hasil riset tersebut ke 

masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat 

terhadap kebutuhan pasar saat ini. 

4.1.1. Hasil Pengamatan Platform Paling Populer 

Data yang didapatkan pada penelitian ini diambil dari survei 

yang telah dilakukan oleh Newzoo mengenai platform paling populer 

yang diminati oleh negara Indonesia. Dalam survei yang dilakukan 

oleh Newzoo pada laporan tentang pendapatan dari mobile game, 
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Indonesia menempati peringkat ke 16 di peringkat global dan akan 

naik menjadi peringkat ke 7 pada tahun 2019[29]. 

Dari hasil data tersebut, dapat dilihat bahwa masa depan game 

mobile di Indonesia akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Selain itu, pendapatan melalui mobile game pada industri game juga 

telah mengalahkan game komputer dan konsol, dimana dari seluruh 

pendapatan game, 32% pendapatan didapat dari game komputer, dan 

31% dari game konsol. Sedangkan 37% dari mobile game. 

 

Gambar 4.1 Pendapatan mobile game 2016 (Sumber: newzoo.com) 

4.1.2. Hasil Pengamatan Game Populer 

Pengamatan ini dilakukan sebanyak empat kali. Pengamatan 

pertama dilakukan pada awal bulan, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 

2016 sampai 21 Agustus 2016. Pada pengamatan pertama, data di 

ambil dari hasil riset perusahaan App Annie yang merupakan 
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perusahaan khusus yang bergerak di bidang riset pasar game 

internasional. Jumlah game yang dijadikan sampel adalah 500 game 

Android teratas yang menempati posisi 100 besar setiap minggunya. 

Jumlah tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu: 

4. Bagian pertama 

Bagian pertama adalah 100 besar game gratis yang paling populer 

sepanjang masa di Indonesia.  

Tabel 4.1 Popularitas game gratis sepanjang masa bagian pertama 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Casual 16 18 17 19 

Action 13 14 19 20 

Adventure 1 2 5 5 

Arcade 14 15 12 14 

Board 1 1 1 1 

Card 2 2 4 3 

Casino 1 2 1 0 

Educational 2 1 1 1 
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Gambar 4.2 Grafik game gratis terpopuler sepanjang masa bagian pertama. (Sumber: 

Pengolahan data dari appannie.com) 

Tabel 4.2 Popularitas game gratis sepanjang masa bagian kedua 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Music 2 2   1 0 

Puzzle 9 8 4 4 

RPG 1 4 3 1 

Simulation 6 5 4 4 

Strategy 4 4 4 4 

Trivia 1 0 0 0 

Word 1 1 1 1 

Racing 15 13 12 12 

Sport 11 8 11 11 
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Gambar 4.3 Grafik game gratis terpopuler sepanjang masa bagian kedua. (Sumber: 

Pengolahan data dari appannie.com) 

5. Bagian kedua 

Bagian kedua adalah 100 besar game berbayar terbaru yang paling 

populer sepanjang masa di Indonesia. 

Tabel 4.3 Popularitas game berbayar sepanjang masa bagian pertama 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Casual 2 1 2   1 

Action 25 21 22 18 

Adventure 11 10 11 14 

Arcade 10 12 13 15 

Board 1 1 1 1 

Card 1 2 2 2 

Casino 0 0 0 0 

Educational 2 3 2 3 
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Gambar 4.4 Grafik game berbayar terpopuler sepanjang masa bagian pertama. (Sumber: 

Pengolahan data dari appannie.com) 

Tabel 4.4 Popularitas game berbayar sepanjang masa bagian kedua 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Music 0 0   0 0 

Puzzle 8 9 8 5 

RPG 7 4 6 7 

Simulation 12 14 11 12 

Strategy 8 11 7 8 

Trivia 1 1 1 1 

Word 0 0 0 0 

Racing 7 7 8 7 

Sport 4 4 6 6 
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Gambar 4.5 Grafik game berbayar terpopuler sepanjang masa bagian kedua. (Sumber: 

Pengolahan data dari appannie.com) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa urutan tiga besar 

game gratis terpopuler sepanjang masa memiliki genre Casual, 

Action, dan disusul oleh Arcade. Sedangkan tiga besar game berbayar 

terpopuler sepanjang masa memiliki genre Action, Arcade dan disusul 

oleh Simulation. 

6. Bagian ketiga 

Bagian ketiga adalah 100 besar game gratis terbaru yang paling 

populer pada bulan Agustus 2016 di Indonesia. 
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Tabel 4.5 Popularitas game gratis terbaru bulan Agustus 2016 bagian pertama 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Casual 18 19 14 20 

Action 18 15 13 10 

Adventure 1 3 5 7 

Arcade 11 9 6 8 

Board 0 0 1 1 

Card 4 3 1 0 

Casino 1 2 0 1 

Educational 6 5 7 9 

 

 

Gambar 4.6 Grafik game gratis terpopuler terbaru bulan Agustus 2016 bagian pertama. 

(Sumber: Pengolahan data dari appannie.com) 
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Tabel 4.6 Popularitas game gratis terbaru bulan Agustus 2016 bagian kedua 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Music 0 0 0 0 

Puzzle 5 6 8 5 

RPG 6 6 13 10 

Simulation 11 14 16 12 

Strategy 5 4 5 2 

Trivia 0 0 0 0 

Word 1 1 0 0 

Racing 9 11 7 10 

Sport 4 2 4 5 

 

 

Gambar 4.7 Grafik game gratis terpopuler terbaru bulan Agustus 2016 bagian kedua. 

(Sumber: Pengolahan data dari appannie.com) 
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7. Bagian keempat 

Bagian keempat adalah 100 besar game berbayar terbaru yang paling 

populer pada bulan Agustus 2016 di Indonesia. 

Tabel 4.7 Popularitas game berbayar terbaru bulan Agustus 2016 bagian pertama 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Casual 2 6 0 1 

Action 6 7 3 4 

Adventure 7 17 7 8 

Arcade 3 13 7 7 

Board 2 2 1 1 

Card 0 2 1 1 

Casino 0 1 0 0 

Educational 0 6 4 4 

 

 

Gambar 4.8 Grafik game berbayar terpopuler bulan Agustus 2016 bagian pertama. 

(Sumber: Pengolahan data dari appannie.com) 
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Tabel 4.8 Popularitas game berbayar bulan Agustus 2016 bagian kedua 

Jenis Game Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

Music 0 1    0 0 

Puzzle 2 14 1 1 

RPG 4 5 6 4 

Simulation 3 5 4 1 

Strategy 2 6 2 2 

Trivia 0 1 1 1 

Word 0 1 0 0 

Racing 0 4 0   1 

Sport 0 2 1 1 

 

 

Gambar 4.9 Grafik game berbayar terpopuler bulan Agustus 2016 bagian kedua. (Sumber: 

Pengolahan data dari appannie.com) 

Dari data bagian ketiga dan keempat dapat disimpulkan bahwa 

urutan tiga besar game gratis terpopuler bulan Agustus 2016 memiliki 
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genre Casual, Action, dan disusul oleh Simulation. Sedangkan tiga 

besar game berbayar terpopuler bulan Agustus 2016 memiliki genre 

Adventure, Arcade dan disusul oleh Action. 

Namun selama pengamatan pada bulan Agustus 2016 terdapat 

satu game berjudul “Reigns” dengan genre Simulation yang selalu 

berada pada posisi pertama hingga ketiga setiap minggunya. Game 

tersebut termasuk ke dalam game berbayar dan memiliki reputasi yang 

sangat baik, selain itu gameplay yang ditawarkan sangatlah sederhana, 

namun dapat membuat orang selalu penasaran. 

Data dari AppAnnie menunjukkan bahwa game “Reigns” tetap 

bertahan di posisi 100 besar game berbayar terpopuler di Google Play 

hingga bulan Februari 2017, yaitu 173 hari sejak pertama kali 

diluncurkan[30]. 

4.1.3. Hasil Pengamatan Game Gratis dan Berbayar 

Menurut situs Thinkmobiles, perusahaan Ilmu Teknologi dari 

Ukraine, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pengembang 

game untuk mendapatkan pendapatan, yaitu[31]: 

4.1.3.1. Game Berbayar 

Pengembang game biasanya menetapkan harga 

khusus kepada calon pengguna sebelum dapat memasang 

game tersebut. 
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4.1.3.2. Game Gratis 

Meskipun gratis, namun pengembang game tetap 

dapat mendapatkan penghasilan, yaitu dengan memberikan 

iklan, pembelian barang yang ada di dalam aplikasi atau 

biasa disebut dengan In-app Purchases (IAP), dan juga 

Freemium, yaitu menjual konten spesial pada aplikasi yang 

dijual secara gratis. 

Perusahaan Thinkmobiles juga memberikan rincian bahwa 90% 

aplikasi yang ada di pasar sekarang merupakan aplikasi yang gratis. 

Selain itu, pengguna mobile akan menghabiskan uang 24% lebih 

banyak pada aplikasi yang menggunakan sistem IAP daripada aplikasi 

berbayar. 

4.1.4. Hasil Pengamatan Tema Game yang Tepat di Indonesia 

Pengamatan dilakukan berdasarkan respon anak muda 

mengenai status lajang. Banyak di antara mereka yang cenderung 

tertarik dengan kata ”Jomblo” atau lajang, biasanya di antara mereka 

akan ada korban bullying yang dijadikan bahan candaan hanya karena 

dia lajang. Selain itu, kata ”Jomblo” merupakan kata kunci yang cukup 

populer di mesin pencari Google. Terbukti dari meningkatnya 

kata ”Jomblo” di mesin pencari Google sejak tahun 2011 hingga 2016. 
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Gambar 4.10 Kata kunci jomblo pada mesin pencari Google 

4.2.Penentuan Jenis Game 

Berdasarkan pengamatan terhadap platform, game terpopuler, dan cara 

mendapatkan pendapatan yang telah dilakukan, maka diputuskan untuk 

membuat mobile game bergenre Simulasi di Google Play dengan sistem 

pembayaran paid games, atau berbayar. Meskipun game gratis lebih banyak 

peminatnya, namun menurut Andrew Chen, analis dari Silicon Valley 

menunjukkan bahwa rata-rata aplikasi mobile akan kehilangan sebanyak 80% 

penggunanya setelah satu bulan. Setelah 90 hari, akan bertambah menjadi 95% 

dari total pengguna yang ada[32]. 

Karena itu, menurut Adam Sinicki pada artikelnya yang berjudul “Can 

you still make money from an Android app?” menjelaskan jika pengembang 

merupakan sebuah startup yang baru, juga game yang akan dibuat merupakan 
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game jangka pendek atau hanya dimainkan tidak lebih dari satu minggu, maka 

penggunaan iklan akan kurang efektif. Hal itu dibuktikan dari survei yang 

dilakukan oleh Andrew Chen, yaitu sebanyak 77% pengguna tidak akan 

menggunakan aplikasi yang telah dicobanya selama 72 jam setelah aplikasi 

tersebut di install[33]. Meskipun penghasilan yang didapat jauh lebih sedikit 

daripada game gratis, namun penghasilan tersebut tetap dapat menghidupi 

startup itu, karena jika menggunakan sistem berbayar, penghasilan yang masuk 

menjadi pasti. Selain itu, tidak akan banyak saingan jika membuat produk 

berbayar, sehingga lebih mudah untuk dikenali orang jika produk tersebut laku 

di pasaran. 

4.3.Proses Produksi Game 

Setelah selesai menganalisis pasar, penentuan tema, dan jenis game yang 

akan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat konsep game. Karena 

tema yang diangkat adalah tentang kehidupan anak muda yang masih lajang, 

maka dibuatlah konsep tentang seorang mahasiswa yang hidup lajang. Jenis 

game yang diambil merupakan simulasi tentang kehidupan sehari-hari, 

sehingga nantinya pemain yang bermain dapat mudah menerima latar belakang 

dari karakter utama, karena mencerminkan layaknya kehidupan mahasiswa 

biasanya. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Konsep game 

Konsep yang diambil adalah game untuk anak muda yang masih 

melajang, karena menurut data yang diambil dari Google Trends, kata kunci 
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“Jomblo” selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan yang 

diterapkan adalah game berbayar, karena game yang akan dibuat termasuk 

game jangka pendek, sehingga penggunaan iklan tidak akan efektif. Adapun 

harga yang ditetapkan adalah sebesar Rp.3000. Pertimbangannya adalah 

karena banyaknya game keluaran pengembang yang lebih terkenal 

memasang harga Rp.3000, sehingga apabila menetapkan harga di atas 

Rp.3000 dapat membuat calon pembeli berpikir dua kali untuk membeli 

game dari pengembang yang belum memiliki nama. Pemilihan game jangka 

pendek adalah karena proses produksinya tidak selama game jangka 

panjang, karena hanya dikerjakan oleh satu orang. Ditambah data yang 

diambil dari appannie tentang game yang sedang populer merupakan game 

jangka pendek dengan cara bermain yang simpel. 

Selain itu, game jangka pendek juga memiliki konten yang tidak 

terlalu kompleks, karenanya calon pembeli tidak akan merasa dikecewakan 

apabila membeli game dengan konten yang tidak terlalu kompleks seharga 

Rp.3000. Berbeda jika menetapkan harga di  atasnya, calon pembeli akan 

berharap lebih dari sisi konten dan fitur, hal itu dapat mengecewakan para 

pembeli apabila konten dan fitur tidak sesuai ekspetasi. 

2. Jenis game 

Jenis game yang akan diproduksi merupakan jenis Simulasi, karena 

melihat data statistik dari appannie tentang game terpopuler sepanjang 

masa, jenis Simulasi menempati posisi tiga besar. Juga melihat adanya satu 

game yang berjudul “Reigns” selalu berada pada posisi pertama dengan 

jenis Simulasi pada game terpopuler bulan Agustus 2016. 
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3. Judul game 

Judul game merupakan salah satu media promosi yang efektif 

apabila pemilihan kata-katanya tepat. Seperti halnya merk suatu produk 

sebaiknya mencerminkan isi dari produk tersebut. Karena konsep game 

adalah untuk para anak muda yang melajang, serta kata kunci “Jomblo” 

yang selalu mengalami peningkatan pada Google Trends, maka ditetapkan 

judul game yang akan diproduksi yaitu “Jomblo Keren”. Judul ini juga 

bertujuan selain untuk tujuan entertain, juga untuk memberi kesan bahwa 

lajang bukan sesuatu yang buruk, karena seseorang dapat berstatus lajang 

karena ingin menggapai cita-citanya terlebih dahulu sebelum mencari 

jodoh. 

 

4. Cara bermain 

Pemain hanya perlu menyentuh jawaban yang disediakan pada layar 

smartphone sesuai dengan keinginan permain, namun pemain tidak dapat 

sembarangan memilih karena setiap jawaban memiliki konsekuensi sendiri-

sendiri. Terdapat empat status utama pada game ini, yaitu Perasaan, Sosial, 

Akademis, dan Keuangan. Hasil akhir dari status ini berguna untuk 

menentukan layak tidaknya pemain untuk maju ke level selanjutnya.  
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Gambar 4.11 Contoh soal pada game Jomblo Keren 

Misi utama dari game “Jomblo Keren” yaitu memperoleh nilai 

akademis yang bagus selama kuliah, memiliki finansial yang cukup, serta 

banyak relasi. Untuk mencapai itu semua, tugas dari pemain adalah untuk 

tetap jomblo selama kuliah serta menjaga keseimbangan keempat status 

lainnya. Pemain juga harus segera menyelesaikan level yang telah dipilih, 

batas waktu pemain hanya 50 minggu. Lebih dari itu maka permainan akan 

berakhir. 

5. Fitur 

8. Memiliki sistem pencapaian untuk memudahkan pemain mengingat apa saja 

yang sudah dicapai selama mereka bermain. 
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9. Terkoneksi dengan Google Service, dimana pemain dapat menaikan level 

Google Service milik mereka pribadi melalui pencapaian yang telah mereka 

capai pada game “Jomblo Keren”. 

10. Sistem biodata yang dapat memudahkan pemain untuk mencari tahu informasi 

lebih lanjut tentang mahasiswi yang ingin mereka dekati. 

6. Latar 

Latar diambil di negara Indonesia, namun tetap cocok apabila dimainkan di 

negara lain. 

7. Cerita 

Pemain yang merupakan seorang mahasiswa rantau berprinsip untuk 

tetap menjadi jomblo selama kuliah sebelum seluruh cita-citanya tercapai, 

karena menurutnya jomblo bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah 

jalan hidup. Perjuangannya diawali dengan menjadi seorang mahasiswa 

Ilmu Teknologi disebuah kota perantauan. 

Di kota itulah perjuangannya akan diuji oleh berbagai macam 

masalah yang ada, mulai dari masalah keuangan, sosial, akademis, bahkan 

perasaan. Namun, di kota itu juga pemain dapat menemukan kisah cintanya, 

baik itu berakhir sedih ataupun bahagia. 

8. Target Pasar 

Target pasar adalah para mahasiswa yang berumur 19 tahun hingga 

25 tahun yang masih lajang, karena konsep dari game “Jomblo Keren” 

merupakan seorang mahasiswa lajang. Banyaknya kasus tentang seorang 
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yang lajang menjadi bahan olokan membuat pemikiran anak muda 

sekarang, khususnya di Indonesia yang berpikir negatif terhadap status 

lajang, oleh karena itu melalui game “Jomblo Keren” diharapkan dapat 

membuat pemahaman tentang lajang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, 

penggunaan judul “Jomblo Keren” juga sebagai penarik perhatian anak 

muda yang masih melajang agar tertarik untuk bermain. 

9. Estimasi keuangan 

Adapun rincian dana yang dibutuhkan untuk pembuatan game “Jomblo 

Keren” sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Rincian biaya software1 

No Perangkat Lunak Harga 

1 Unity 3D Lite Gratis 

2 Paint Tool SAI 648.000 

3 Adobe Photoshop STE 560.700 

4 Account Google Play 329.500 

5 Game “Reigns” 26.000 

Total Rp. 1.564.200 

 

 

 

 

                                                 

1 Kurs Rp.13.180, diakses dari www.amazon.com, tanggal 17 April 2016 

http://www.amazon.com/
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Tabel 4.10 Rincian biaya hardware2 

No Jenis Perangkat Keras Harga 

1 Tablet Genius i608x 650.000 

2 Laptop Asus X550D 6.500.000 

Total Rp. 7.150.000 

 

Tabel 4.11 Rincian biaya bulanan3 

No Jenis Waktu / bulan Biaya / bulan Total / bulan 

1 Kos bulanan 1 bulan 650.000 650.000 

2 Gaji bulanan3 1 bulan 2.125.000 2.125.000 

Total Rp. 2.775.000 

 

Total biaya produksi selama tiga bulan adalah: 

Rp. 7.150.000 + (Rp. 2.775.000 x 3) + 1.564.200 = Rp. 17.039.200 

10. Analisis kompetitor 

Tabel 4.12 Kompetitor game sejenis 

No Game sejenis Game Jomblo Keren 

1 Bertema fantasi Bertema mencari pasangan 

2 Harga mahal Harga murah 

3 Entertain Entertain dan edukasi 

                                                 

2 Kurs Rp.13.287, diakses dari www.bukalapak.com, tanggal 12 April 2017 

3 UMR kota Semarang, diakses dari www.finance.detik.com, tanggal 12 April 2017 

http://www.bukalapak.com/
http://www.finance.detik.com/
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Setelah konsep selesai, pada proses produksi selanjutnya, Eric Ries 

menyarankan agar setiap startup mengikuti siklus build, measure, dan learn. 

Karena komentar, kritik, dan saran dari konsumen merupakan hal yang 

sangat penting agar produk yang diberikan dapat sesuai dengan keinginan 

konsumen[34]. Adapun urutan siklus tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Build 

Memastikan agar setiap proses pembuatan dapat berhubungan satu 

dengan yang lain, karena itu dibutuhkan pengumpulan data yang tepat 

sehingga dapat direalisasikan. Pengumpulan data biasanya didapat dari 

kuesioner atau juga produk yang masih uji coba. Selain itu, produk 

sebaiknya tidak terlalu besar agar tetap dapat ditangani sehingga dapat 

diselesaikan. Dalam penelitian ini, proses build adalah saat dimana telah 

ditentukannya produk dan model bisnis apa yang akan dibuat. Data yang 

didapat berasal dari pra peluncuran game “Jomblo Keren” pada acara 

tahunan Game Prime di Jakarta November 2016 lalu. Data tersebut 

dikumpulkan berdasarkan responden yang telah mencoba game “Jomblo 

Keren” saat masih berupa alpha game. 

2. Measure 

Menganalisis data dari percobaan yang telah dilakukan untuk 

mengetahui apa yang sedang terjadi. Data yang didapat sebaiknya 

terorganisir dengan baik agar dapat mudah dimengerti. Pada siklus ini, game 

“Jomblo Keren” mendapatkan data dari pemain yang telah membeli dan 
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memberikan kritik atau masukan tentang apa yang mereka inginkan pada 

game “Jomblo Keren”. 

3. Learn 

Siklus dimana startup harus membuat keputusan berdasarkan 

pengukuran yang telah dilakukan. Pada tahap ini, akan didapat data yang 

berasal dari kritik dan saran pembeli game “Jomblo Keren” yang kemudian 

akan kembali lagi ke siklus build, dimana pada tahapan ini game “Jomblo 

Keren” telah diberikan update berdasarkan masukan dari para pembeli. 

Setelah itu berlanjut ke siklus measure, yaitu meluncurkan kembali produk 

yang telah di update kepada pembeli, yang kemudian kembali lagi masuk 

ke siklus learn untuk memutuskan rencana update berikutnya. 

4.3.1. Penggunaan gambar 2D 

 

Gambar 4.12 Salah satu cuplikan pada game Jomblo Keren 

Game “Jomblo Keren” menggunakan gambar 2D, baik untuk 

latar belakang, tampilan antarmuka, maupun karakternya. Gambar 
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dibuat menggunakan perangkat lunak Paint Tool SAI, yang kemudian 

diperhalus dengan Adobe Photoshop. 

 

Gambar 4.13 Gambar latar belakang pada menu game Jomblo Keren 

Jenis gambar karakter yang digunakan adalah Anime, hal itu 

dikarenakan game Simulasi sejenis lebih banyak menggunakan 

karakter gambar Anime. 
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Gambar 4.14 Jenis karakter Anime. 

4.3.2. Perizinan lisensi asset yang digunakan 

Tidak semua asset yang digunakan pada game “Jomblo Keren” 

dibuat sendiri, seperti beberapa latar belakang menggunakan gambar 

yang dibuat oleh Gakai Sai, seorang seniman dari Jepang yang 

memberikan berbagai karya latar belakangnya secara gratis sehingga 

dapat digunakan baik untuk keperluan komersil maupun non komersil. 
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Gambar 4.15 Salah satu karya latar belakang Gakai Sai 

Cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik 

lisensi adalah dengan menggunakan e-mail, hal ini untuk memastikan 

apakah benar gambar tersebut dapat digunakan untuk keperluan 

komersil atau tidak. 

 

Gambar 4.16 Permohonan izin lisensi gambar Gakai Sai 
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Lagu dan efek suara juga diambil dari berbagai situs penyedia 

berbagai lagu yang dapat digunakan untuk tujuan komersial maupun 

non komersial. Lagu yang digunakan pada game ”Jomblo Keren” 

berasal dari komposer Kevin Macleod, Musmus, juga didapat dari situs 

Asobeat dan Pocket-se. 

4.3.3. Jumlah level dan misi utama game Jomblo Keren 

Game ”Jomblo Keren” memiliki tiga level utama, yaitu 

Akademis, Keuangan, dan Sosial, dimana jika setiap level telah dicapai 

maka pemain akan dibawa menuju cerita akhir. Cerita tersebut  

berdasarkan pada pilihan yang telah dibuat oleh pemain di level 

sebelumnya, apabila pemain memilih untuk tetap menjomblo, maka 

cerita akhir game ”Jomblo Keren” akan mengikuti pilihan pemain, 

yaitu tetap menjomblo hingga akhir perkuliahan. 

Setiap level memiliki misi yang berbeda-beda. Pada level 

Akademis, pemain harus dapat membuat status Akademis bernilai 

seratus, dan di level Keuangan pemain harus dapat membuat status 

Keuangan bernilai seratus. Begitu juga dengan level Sosial dimana 

status Sosial harus bernilai seratus untuk dapat mengakhiri permainan. 

Tingkat kesulitan akan semakin dinaikkan setiap kali pemain masuk ke 

level berikutnya. 
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Gambar 4.17 Tampilan level utama game Jomblo Keren 

 

Gambar 4.18 Tampilan utama saat permainan berlangsung 
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4.3.4. Tokoh perempuan yang dapat didekati 

Terdapat empat mahasiswi yang dapat didekati oleh pemain, yaitu: 

1. Merry 

 

Gambar 4.19 Karakter Merry 

Merry merupakan anak yang pemalu dan sulit bergaul. 

Pemain dapat mendekati karakter Merry apabila mengetahui hal-hal 

apa yang disukai olehnya. Tidak hanya sekedar mengetahui, pemain 

juga harus dapat membuat Merry menjadi percaya pada dirinya 

sendiri. 

2. Fanny 

 

  Gambar 4.20 Karakter Fanny 
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Karakter Fanny digambarkan sebagai orang yang sangat 

energik. Meskipun sebenarnya Fanny seorang anak yang cerdas, 

namun ia kurang menyukai kegiatan yang tidak membutuhkan 

banyak pergerakan, contohnya belajar. Apabila pemain ingin 

mendekati Fanny, maka pemain harus dapat menjadi orang yang 

dapat diandalkan dalam hal pelajaran sehingga dapat membuat 

Fanny tertarik untuk belajar. 

3. Hana 

 

Gambar 4.21 Karakter Hana 

Hana seringkali digambarkan sebagai mahasiswi yang suka 

sekali bekerja, hal itu dikarenakan hobi yang dimiliki olehnya 

membutuhkan biaya yang cukup mahal, yaitu mengoleksi air 

softgun, senjata yang digunakan untuk tujuan olah raga. Karena itu, 

pemain akan sering menemui Hana dalam kondisi bekerja. Apabila 

pemain ingin mendekati Hana, maka pemain harus dapat menjadi 
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seorang yang tegas dalam segala hal, karena Hana menyukai laki-

laki yang tegas. 

4. Carla 

 

Gambar 4.22 Karakter Carla 

Carla merupakan tokoh perempuan terakhir yang dapat 

didekati oleh pemain. Pembawaannya yang tenang membuatnya 

terlihat sangat dewasa. Tokoh yang memiliki cita-cita sebagai 

seorang pianis ini memiliki hubungan keluarga yang cukup 

bermasalah. Apabila pemain ingin mendekati Carla, maka pemain 

haruslah memiliki jiwa visioner. 

4.3.5. Mendesain level 

Terdapat 10 scenes yang ada pada game “Jomblo Keren”, yaitu scene 

cover, menu, opening, 3 scene level utama, loading screen, ending 

permainan, ekstra, serta splash screen. 

  



75 

 

 

 

4.3.5.1. Scene Splash Screen 

Scene ini khusus untuk mempromosikan pengembang lewat 

logo atau animasi sederhana, yang kemudian akan membawa 

pemain menuju scene cover. 

4.3.5.2. Scene Loading Screen 

Scene perantara apabila terjadi perpindahan scene yang satu 

dengan yang lain. Pada scene ini juga terdapat beberapa tips 

yang membantu pemain untuk lebih memahami permainan. 

 

Gambar 4.23 Tampilan Loading Screen 
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4.3.5.3. Scene Cover 

Scene cover hanya berisi script untuk membuat pemain 

otomatis terhubung dengan account Google Service milik 

mereka. 

4.3.5.4. Scene Menu 

Sebelum pemain masuk ke dalam scene menu, pemain akan 

diwajibkan untuk menuliskan nama terlebih dahulu. Baru 

setelah itu, pemain dapat menemui berbagai jenis menu yang 

ada, seperti: 

1. Tombol mulai 

Tombol untuk mengarahkan pemain menuju pilihan level 

yang ada. 

 

Gambar 4.24 Tampilan menu game Jomblo Keren 
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2. Tombol ekstra 

Tombol yang mengarahkan pemain menuju fitur galeri 

dan biodata. 

 

Gambar 4.25 Tampilan dari scene galeri 

3. Tombol cara bermain 

Berisi pop up cara bermain. 

 

Gambar 4.26 Tampilan pop up cara bermain 
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4. Tombol kredit 

Tombol kredit berisi pop up kredit. 

 

Gambar 4.27 Tampilan kredit 

5. Tombol pencapaian 

Berisi pop up tentang daftar pencapaian. 

 

Gambar 4.28 Tampilan pencapaian 
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6. Tombol keluar 

Berfungsi untuk keluar dari permainan. 

7. Tombol berita 

Berisi segala hal informasi tentang update yang telah 

dilakukan. 

 

Gambar 4.29 Tampilan berita 

8. Tombol koneksi Google Service 

Digunakan untuk mengkoneksikan pemain dengan fitur 

Google Service apabila gagal tersambung pada scene 

cover. 
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4.3.5.5. Scene Galeri 

Berisi fitur galeri dan juga biodata, dimana pemain 

dapat melihat cuplikan gambar yang telah dilalui dan juga 

biodata dari setiap mahasiswi yang telah didekati. 

4.3.5.6. Scene Opening 

Apabila pemain baru akan memulai permainan saat 

pertama kalinya, maka pemain akan masuk pada scene 

Opening. Pada scene ini terdapat cerita utama yang 

menjelaskan kondisi karakter utama saat sedang menjadi 

mahasiswa baru. 

 

Gambar 4.30 Cuplikan opening game Jomblo Keren 
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4.3.5.7. Scene level pertama 

Saat pertama pemain masuk ke level pertama, maka 

pemain akan mendapat tutorial tentang cara bermain game 

“Jomblo Keren”. Setelah melewati tutorial, maka pemain 

baru akan diberikan level yang sesungguhnya, dimana 

pemain harus dapat membuat status Akademis menjadi 

seratus. 

 

Gambar 4.31 Tampilan tutorial pada level pertama 

4.3.5.8. Scene level kedua 

Sama seperti level pertama, pada level kedua pemain 

harus dapat membuat status keuangan menjadi seratus agar 

dapat membuka level berikutnya. 
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4.3.5.9. Scene level ketiga 

Level terakhir adalah keuangan, dimana pemain 

harus dapat membuat status keuangan seratus, apabila 

berhasil maka pemain dapat memilih apakah ingin 

mengulang level, atau melihat akhir yang didapat. 

 

Gambar 4.32 Tampilan level terakhir 

4.3.5.10. Scene Ending 

Scene ini menceritakan tentang kesimpulan dari apa 

saja yang pemain telah perbuat pada level sebelumnya, 

apakah pemain bisa mendapatkan jodohnya atau tidak. 

Setelah cerita berakhir, maka pemain akan diarahkan ke 

scene splash screen dengan data level dan pertemanan yang 
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kembali diulang dari awal. Pencapaian dan galeri tidak akan 

diulang. Dengan demikian, pemain dapat melengkapi galeri 

dan pencapaian yang masih belum didapat pada level 

sebelumnya. 

4.3.6. Script 

Pada game “Jomblo Keren”, terdapat beberapa fungsi script yang 

digunakan. Di antaranya adalah: 

4.3.6.1.Menyimpan nama pemain 

Script yang digunakan untuk menyimpan nama pemain saat memasuki 

scene menu. Pemain tidak dapat melanjutkan permainan apabila belum 

mengisi nama. 

   public class nama : MonoBehaviour { 
   public Text inputnama; 
   public GameObject tulisnama; 
   public GameObject error; 
   public AudioSource notice; 
   public AudioSource buttonklik;  
   void Start () {  
string awal = PlayerPrefs.GetString("nama"); 
if(awal != "" ){ 
  tulisnama.SetActive (false); 
  }  
 
public void simpannama(){ 
string nama = inputnama.text; 
if(nama == ""){ 
error.SetActive(true); 
notice.Play(); 
} 
else { 
PlayerPrefs.SetString("nama", nama); 
konfirm.SetActive(true); 
ciyus.text = nama +", yakin dengan nama ini?"; 
}} 
 
public void konfirmdone(){ 
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string nama = inputnama.text; 
PlayerPrefs.SetString("nama", nama); 
PlayerPrefs.Save(); 
tulisnama.SetActive (false); 
buttonklik.Play(); 
} 
     
public void konfirmcancel(){ 
konfirm.SetActive(false); 
buttonklik.Play(); 
PlayerPrefs.DeleteAll(); 
}  

Script 4.1 Menyimpan nama 

4.3.6.2.Menyimpan nilai dan minggu tertinggi 

Pada penyimpanan nilai tertinggi, setiap level memiliki script 

yang berbeda. Hal ini dikarenakan nilai yang menjadi acuan untuk 

disimpan antara level 1, level 2, dan level 3 berbeda. Dimana level 1 

nilai yang menjadi acuan adalah nilai Akademis. Begitu juga dengan 

saat menyimpan jumlah minggu, karena pada game “Jomblo Keren” 

jumlah minggu akan selalu diakumulasi dari level sebelumnya. 

    public void savehighscore(){ 
    hs3new = PlayerPrefs.GetInt("status3"); 
    if(status3 > hs3new){ 
    PlayerPrefs.SetInt("status1",status1); 
    PlayerPrefs.SetInt("status2",status2); 
    PlayerPrefs.SetInt("status3",status3); 
    PlayerPrefs.SetInt("status4",status4); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    } 
 
    hsminggu1 = PlayerPrefs.GetInt("minggu1"); 
    if(minggu > hsminggu1){ 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu1",minggu); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    } 
    }  

Script 4.2 Menyimpan nilai dan minggu tertinggi level Akademis 

    public void savehighscore(){ 
    hs3new = PlayerPrefs.GetInt("status8"); 
    if(status4 > hs3new){ 
    PlayerPrefs.SetInt("status5",status1); 
    PlayerPrefs.SetInt("status6",status2); 
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    PlayerPrefs.SetInt("status7",status3); 
    PlayerPrefs.SetInt("status8",status4); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    } 
 
    hsminggu2 = PlayerPrefs.GetInt("minggu2"); 
    if(minggu > hsminggu2){ 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu2",minggu); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    } 
    }  

Script 4.3 Menyimpan nilai dan minggu pada level Keuangan 

    public void savehighscore(){ 
    hs2new = PlayerPrefs.GetInt("status10"); 
    if(status2 > hs2new){ 
    PlayerPrefs.SetInt("status9",status1); 
    PlayerPrefs.SetInt("status10",status2); 
    PlayerPrefs.SetInt("status11",status3); 
    PlayerPrefs.SetInt("status12",status4); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    } 
 
    hsminggu3 = PlayerPrefs.GetInt("minggu3"); 
    if(minggu > hsminggu3){ 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu3",minggu); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    }}  

      Script 4.4 Menyimpan nilai dan minggu pada level Sosial 

4.3.6.3.Menampilkan soal dan jawaban 

Script yang digunakan merupakan script if else, dimana setiap kondisi 

memiliki soal dan jawaban yang berbeda-beda. 

    public Image tempatsoal;  
    public Text kamus; 
    public Text textya; 
    public Text texttdk; 
    public Text namasoal; 
    public Text polos; 
    public Sprite[] gbrsoal; 
    public Text textsoal; 
    int s1;  
 
string nama = PlayerPrefs.GetString("nama"); 
if(s1==0){ 
        tempatsoal.sprite= gbrsoal[0]; 
        textsoal.text = "Hari ini cuaca dingin sekali,  
sedangkan kamu belum mandi.";  
        polos.text = ""; 
        kamus.text = ""; 
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        namasoal.text = "Kata Hati"; 
        textya.text = "Mandi pake air dingin"; 
        texttdk.text = "Nggak mandi"; 
        }  

Script 4.5 Menampilkan soal dan jawaban 

4.3.6.4.Memanggil soal secara acak 

Agar tingkat kesulitan permainan lebih menantang, game Jomblo 

Keren membuat setiap soal yang keluar menjadi acak. 

int soalke=0;  
int s1; 
    if(soalke<25){ 
    s1=Random.Range(0,25); 
    } 
    else if(soalke>=25 && soalke<30) { 
    s1=Random.Range(76,87); 
    } 
    else{ 
    s1=Random.Range(25,52); 
    }  

Script 4.6 Memanggil soal secara acak 

4.3.6.5.Pengaturan 

Dalam pengaturan, terdapat tiga jenis fungsi script, yaitu; 

1. Mengatur suara 

Pemain dapat mematikan suara efek dan latar melalui tombol 

pengaturan. 

public class suara : MonoBehaviour { 
    public AudioSource bgm; 
    public GameObject sfx,sfx2,sfx3,sfx4,sfx5,sfx6;  
    public GameObject bgmoff,sfxoff;  
    public int intbgm,intsfx;  
 
if(intsfx==0){ 
            sfx.SetActive(true); 
            sfx2.SetActive(true); 
            sfx3.SetActive(true); 
            sfx4.SetActive(true); 
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            sfx5.SetActive(true); 
            sfx6.SetActive(true); 
        } 
        else if (intsfx==1){ 
        sfx.SetActive(false); 
        sfx2.SetActive(false); 
        sfx3.SetActive(false); 
        sfx4.SetActive(false); 
        sfx5.SetActive(false); 
        sfx6.SetActive(false); 
        }} 
     
    public void bgmonoff(){ 
        intbgm = PlayerPrefs.GetInt("bgm"); 
        if(intbgm == 1){ 
            bgm.Play(); 
            PlayerPrefs.SetInt("bgm",0); 
            PlayerPrefs.Save(); 
            bgmoff.SetActive(false);} 
        else if (intbgm==0){ 
        bgm.Stop(); 
        PlayerPrefs.SetInt("bgm",1); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        bgmoff.SetActive(true);}} 
 
    public void lifedeathsfx(){ 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx"); 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx2"); 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx3"); 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx4"); 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx5"); 
        intsfx = PlayerPrefs.GetInt("sfx6"); 
        if(intsfx == 1){ 
        sfx.SetActive(true); 
        sfx2.SetActive(true); 
        sfx3.SetActive(true); 
        sfx4.SetActive(true); 
        sfx5.SetActive(true); 
        sfx6.SetActive(true); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx",0); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx2",0); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx3",0); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx4",0); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx5",0); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx6",0); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        sfxoff.SetActive(false); 
} 
 
        else if (intsfx==0){ 
        sfx.SetActive(false); 
        sfx2.SetActive(false); 
        sfx3.SetActive(false); 
        sfx4.SetActive(false); 
        sfx5.SetActive(false); 
        sfx6.SetActive(false); 
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        PlayerPrefs.SetInt("sfx",1); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx2",1); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx3",1); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx4",1); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx5",1); 
        PlayerPrefs.SetInt("sfx6",1); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        sfxoff.SetActive(true); 
        } 
    } 
}  

Script 4.7 Mengatur suara efek dan latar 

 

2. Menampilkan pencapaian 

Pemain dapat melihat pencapaian yang telah diraih tanpa perlu keluar 

ke halaman utama. Cukup dengan masuk ke bagian pengaturan, lalu 

tab pencapaian. 

public class achievement : MonoBehaviour { 
public GameObject[] penghargaan; 
public GameObject transparan,achievanim;  
public AudioSource achievsound,bgmoff;  
void Update () { 
        int achiv1 = PlayerPrefs.GetInt("katsaridaphobia");  
int antirepeat = PlayerPrefs.GetInt("antirepeat"); 
int offachiev = PlayerPrefs.GetInt("offachiev");  
        if(achiv1 == 1){ 
            StartCoroutine(Delay()); 
            if (Social.localUser.authenticated) 
            { 
            googlelogin.UnlockAchievement 
(GPGSIds.achievement_katsaridaphobia);  
      Social.ReportProgress("CgkI6J370KsLEAIQAA", 
100.0f, (bool success) => 
            { 
            PlayerPrefs.SetInt("offachiev",1); 
            PlayerPrefs.SetInt("antirepeat",1); 
            PlayerPrefs.Save(); 
            });} 
            else{ 
            PlayerPrefs.SetInt("offachiev",1); 
            PlayerPrefs.SetInt("antirepeat",1); 
            PlayerPrefs.Save(); 
            } 
            }else if(achiv1 == 0){ 
            }} 
            if (offachiev == 1){ 
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            penghargaan[0].SetActive(false); 
            } 
            else { 
            penghargaan[0].SetActive(true); 
            }}  

Script 4.8 Pengaturan tampilan pencapaian 

3. Mengatur pop up tips 

Pop up yang muncul saat kondisi tertentu dapat membantu maupun 

mengganggu pemain, untuk itu pada pengaturan pemain dapat 

menghidupkan atau mematikan fitur pop up yang muncul. 

public int intnotif;  
public GameObject notifikasi,notifikasioff; 
public GameObject notifperasaan,notifperasaan2; 
public GameObject notifsosial,notifakademis; 
public GameObject notifkeuangan;  
void Start () {  

        intnotif = PlayerPrefs.GetInt("notif1"); 
        if(intnotif==0){ 
        notifikasi.SetActive(true); 
        notifikasioff.SetActive(false); 
        } 
        else if(intnotif==1){; 
        notifikasi.SetActive(false); 
        notifikasioff.SetActive(true); 
        }  

 
if (status1<=20){ 

        notif.Play(); 
        notifperasaan.SetActive(true); 
        }else{ 
            notifperasaan.SetActive(false); 
        } 
        if (status1>=80){ 
        notif.Play(); 
        notifperasaan2.SetActive(true); 
        }else{ 
            notifperasaan2.SetActive(false); 
        } 
        if (status2<=20){ 
        notif.Play(); 
        notifsosial.SetActive(true); 
        } 
        else{ 
            notifsosial.SetActive(false); 
        } 
        if (status3<=20){ 
        notif.Play(); 
        notifakademis.SetActive(true); 
        } 
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        else{ 
            notifakademis.SetActive(false); 
        } 
        if (status4<=20){ 
        notif.Play(); 
        notifkeuangan.SetActive(true); 
        } 
        else{ 
            notifkeuangan.SetActive(false); 
        }  

Script 4.10 Mengatur keberadaan pop up 

4.3.6.6.Menampilkan galeri dan biodata 

Galeri dan biodata menggunakan script Playerprefs, dimana jika 

kondisi terpenuhi maka galeri dan biodata akan otomatis terbuka. 

public class galeri : MonoBehaviour { 
public Sprite[] gallery1,galery2,galery3,galery4,cg;  
public Image tempatCg; 
public GameObject[] liontin,cover; 
public Text[] textsifat,textlatar;  
public Image cuts1,cuts2,cuts3,cuts4;  
public GameObject next,prev; 
int i,cg1 = 0;  
public GameObject on1,on2,on3,on4;  
public int cs1,cs2,cs3,cs4,cs5,cs6,,cs7,cs8;  
void Start(){ 
        on1.SetActive(true); 
        on2.SetActive(false); 
        on3.SetActive(false); 
        on4.SetActive(false); 
        prev.SetActive(false); 
        cs1 = PlayerPrefs.GetInt("cutscene1");  
 
int sifatm = PlayerPrefs.GetInt("merry"); 
        int latarm = cs9;  
 
if(sifatm == 0){ 
        liontin[0].SetActive(true); 
        textsifat[0].text="?????"; 
        textsifat[1].text=""; 
        } 
        else if(sifatm == 1){ 
        liontin[0].SetActive(false); 
        textsifat[0].text=""; 
        textsifat[1].text="Pemalu, kurang percaya 
diri, kutu buku"; 
} 
         
        if(cs1 == 1){ 
            cover[0].SetActive(false);} 
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        if(cs2 == 1){ 
            cover[1].SetActive(false);} 
        if(cs3 == 1){ 
            cover[2].SetActive(false);} 
        if(cs4 == 1){ 
            cover[3].SetActive(false);} 
}  
 
public void klikcg(){ 
    if(cg1==1){ 
    tempatCg.sprite= gallery1[0]; 
    } 
    else if(cg1==2){ 
    tempatCg.sprite= gallery2[0]; 
    } 
    }  
 
public void selanjutnya(){ 
    prev.SetActive(true); 
    if(i==0){ 
            on1.SetActive(false); 
            on2.SetActive(true); 
            on3.SetActive(false); 
            on4.SetActive(false); 
            cuts1.sprite = gallery1[1]; 
            cuts2.sprite = gallery2[1]; 
            cuts3.sprite = gallery3[1]; 
            cuts4.sprite = gallery4[1]; 
            i=1; 
 
        if(cs5 == 1){ 
            cover[0].SetActive(false); 
            }else{ 
            cover[0].SetActive(true); 
            } 
        if(cs6 == 1){ 
            cover[1].SetActive(false); 
            }else{ 
            cover[1].SetActive(true); 
            } 
        if(cs7 == 1){ 
            cover[2].SetActive(false); 
            }else{ 
            cover[2].SetActive(true); 
            } 
        if(cs8 == 1){ 
            cover[3].SetActive(false); 
            }else{ 
            cover[3].SetActive(true); 
            } 
 
        } 
 
public void galery1(){ 
    if(i==0){ 
    tempatCg.sprite=cg[0]; 
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    } 
    else if(i==1){ 
    tempatCg.sprite=cg[4]; 
    } 
    else if (i==2){ 
    tempatCg.sprite = cg[8]; 
    } 
    else if (i==3){ 
    tempatCg.sprite=cg[12]; 
    } 
    }  

Script 4.11 Menampilkan galeri dan biodata 

 

4.3.6.7.Memberikan nilai 

Setiap jawaban yang dipilih oleh pemain akan diproses. 

Hasilnya berupa angka positif maupun negatif, tergantung dari pilihan 

pemain. Pada script nilai, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu script 

untuk hasil jawaban pertama dan hasil jawaban kedua. Adapun script 

delay untuk membuat agar jawaban tidak dapat dipilih sebelum soal 

berikutnya muncul. 

1. Script jawaban pertama 

public void ya(){  
 if(s1==0){ 

        soal0 = true;  
        status1=status1+6; 
        status2=status2+0; 
        status3=status3+0; 
        status4=status4+0; 
        StartCoroutine(Delay()); 
        minggu++;soalke++; 
        } 

}  
Script 4.12 Memberikan nilai pada jawaban pertama 

2. Script jawaban kedua 

 public void tdk(){  
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if(s1==0){  
        status1=status1-8; 
        status2=status2+0; 
        status3=status3+0; 
        status4=status4+0; 
        StartCoroutine(Delay()); 
        minggu++;soalke++;; 
        soal0=true; 
        }} 

 Script 4.13 Memberikan nilai pada jawaban kedua 

3. Script delay 

public GameObject delay;  
IEnumerator Delay() { 
        delay.SetActive(true); 
        yield return new WaitForSeconds(0.6f); 
        delay.SetActive(false);  
        Start(); 
    }  

Script 4.14 Membuat jeda pada setiap soal 

4.3.6.8.Menghapus data pemain 

Game Jomblo Keren memiliki beberapa kondisi yang dapat menghapus 

data dari pemain. Ada dua kondisi, yaitu: 

1. Ketika mendapatkan pencapaian Amnesia 

    else if(s1==78){ 
    PlayerPrefs.SetInt("carla1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carla2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carla3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("sosial",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("keuangan",0); 
    PlayerPrefs.SetString("nama", ""); 
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    PlayerPrefs.SetInt("status1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status6",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status7",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status8",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status9",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status10",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status11",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("status12",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("minggu3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hanabgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carlabgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merrybgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fannybgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene6",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene7",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene8",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene9",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene10",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene11",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene12",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene13",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene14",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene15",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("cutscene16",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("clearopening",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("amnesia",1); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    LoadingScreenManager.LoadScene(2); 
    }  

Script 4.15 Menghapus data pemain saat mendapat pencapaian Amnesia 

2. Ketika menyelesaikan permainan 

    public void newgameplus(){ 
    PlayerPrefs.SetString("nama", ""); 
    PlayerPrefs.SetInt("carla1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carla2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carla3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hana3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny3",0); 
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    PlayerPrefs.SetInt("fanny4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fanny5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry1",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry2",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry3",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry4",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merry5",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("hanabgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("carlabgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("merrybgm",0); 
    PlayerPrefs.SetInt("fannybgm",0); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    LoadingScreenManager.LoadScene(0); 
    }  

Script 4.16 Menghapus data pemain saat menyelesaikan semua level 

4.3.6.9.Melakukan koneksi ke Google Service 

Saat pemain memasuki scene cover, maka secara otomatis pemain akan 

diarahkan kepada akun Google Service. 

using GooglePlayGames; 
using UnityEngine.SocialPlatforms;  
public class googlelogin : MonoBehaviour { 
 
    void Start () { 
    PlayGamesPlatform.Activate(); 
    } 
 
    public void identifikasi() 
    { 
    Social.localUser.Authenticate((bool success) => 
    { 
    if (success) 
    { 
    Debug.Log("You've successfully logged in"); 
    } 
    else 
    { 
    Debug.Log("Login failed for some reason"); 
    } 
    }); 
    }  

Script 4.17 Mengkoneksikan akun pemain ke Google Service 

4.3.6.10. Mengakhiri permainan 

Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan permainan berakhir, 

yaitu: 
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1. Salah satu status mencapai nilai 0 

public GameObject gameover; 
public Text gover; 
else if (status1<=0){  

   gameover.SetActive(true); 
   gover.text= "Kamu gagal untuk menjadi Jomblo 

Keren karena kamu menjadi orang yang tidak 
peka. " 

   + "Masa menjomblomu adalah " +minggu + 
" minggu!"; 

   PlayerPrefs.SetInt("nggakpeka",1); 
   PlayerPrefs.Save(); 
   status1=0; 
   }  

Script 4.18 Permainan selesai jika salah satu status bernilai 0 

2. Salah satu status mencapai nilai 100 

public GameObject gameover; 
public Text gover; 
else if (status1<=0){  
gameover.SetActive(true); 
gover.text= "Kamu gagal untuk menjadi Jombo 
Keren karena kamu sangat mudah baperan, 
alias galauan!" 
+ "Masa menjomblomu adalah " +minggu + 
" minggu!"; 
PlayerPrefs.SetInt("baperan",1); 
PlayerPrefs.Save(); 
status1=100; 
}  

Script 4.19 Permainan selesai jika salah satu status bernilai 100 

3. Jumlah minggu adalah 50 

else if (minggu==50 && status3<=0){ 
status3=0; 
PlayerPrefs.SetInt("merrybgm",0); 
PlayerPrefs.SetInt("fannybgm",0);  
PlayerPrefs.SetInt("kunangkunang",1); 
PlayerPrefs.SetInt("jomblomania",1); 
PlayerPrefs.Save(); 
gameover.SetActive(true); 
gover.text= "Kamu gagal untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi kare
na waktu yang kamu jalani sudah cukup lama sebelum kamu dapat 
mencapai tujuanmu. " 
+ "Masa menjomblomu adalah " +minggu + " minggu!"; 
PlayerPrefs.Save(); 
}  

Script 4.20 Permainan selesai jika jumlah minggu mencapai 50 
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4. Salah menjawab pada soal jebakan 

if (s1==71){ 
PlayerPrefs.SetInt("kupumalam",1); 
PlayerPrefs.SetInt("merrybgm",0); 
PlayerPrefs.SetInt("fannybgm",0); 
PlayerPrefs.Save(); 
gameover.SetActive(true); 
gover.text= "Kamu gagal untuk menjadi Jomblo Keren karena kamu 
terjerumus kedalam pergaulan bebas. " 
+ "Masa menjomblomu adalah " +minggu + " minggu!"; 
}  

Script 4.21 Permainan selesai jika salah menjawab pada soal tertentu 

4.3.6.11. Dialog pada cuplikan gambar 

Terdapat script yang khusus untuk menangani dialog yang ada pada 

berbagai cuplikan gambar. Script yang digunakan adalah script teks 

dengan jeda, sehingga terlihat teks yang keluar menyerupai animasi 

berjalan. 

public Text chatbox,namatext; 
public GameObject csmerry1,dmyes,dmno,dark;  
public GameObject transparan; 
int a; 
    string cm2 = "Eh.. Hai Merry.. Mau kemana?"; 
    string cm3 = "Emm..\nPerpus..?"; 
    string cm4 = "....\nAku duluan ya.."; 
    string cm5 = "Tunggu Mer..!";  

 
 
IEnumerator cmtext1(){ 
chatbox.text ="....."; 
yield return new WaitForSeconds(0.01f); 
} 
IEnumerator cmtext2(){ 
chatbox.text = ""; //bersihin textbox!! 
foreach (char letter in cm2.ToCharArray()){ 
chatbox.text += letter; 
yield return new WaitForSeconds(0.01f); 
} 
} 
IEnumerator cmtext3(){ 
chatbox.text = ""; 
foreach (char letter in cm3.ToCharArray()){ 
chatbox.text += letter; 
yield return new WaitForSeconds(0.01f); 
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} 
} 
IEnumerator cmtext4(){ 
chatbox.text = ""; 
foreach (char letter in cm4.ToCharArray()){ 
chatbox.text += letter; 
yield return new WaitForSeconds(0.01f); 
} 
} 
IEnumerator cmtext5(){ 
chatbox.text = ""; 
foreach (char letter in cm5.ToCharArray()){ 
chatbox.text += letter; 
yield return new WaitForSeconds(0.01f); 
} 
}  
 
       IEnumerator delayMerry() { 
        csmerry1.SetActive(true); 
        yield return new WaitForSeconds(1); 
        dark.SetActive(true); 
        dmyes.text = "Menyapa Merry"; 
        dmno.text = "Cuekin Merry, jual mahal gitu deh.."; 
        namatext.text = "Merry"; 
        transparan.SetActive(false); 
        StartCoroutine(cmtext1()); 
        PlayerPrefs.SetInt("cutscene4",1); 
        PlayerPrefs.Save(); 
        yield return new WaitForSeconds(3); 
        }  
 
public void klik(){ 
    string nama = PlayerPrefs.GetString("nama"); 
    a++; 
    if(a==1){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(cmtext2()); 
    namatext.text = nama; 
    } 
    if(a==2){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(cmtext3()); 
    namatext.text = "Merry"; 
    } 
    if(a==3){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(cmtext4()); 
    namatext.text = "Merry"; 
    } 
    if(a==4){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(cmtext5()); 
    namatext.text = nama; 
    } 
    if(a==5){ 
    csmerry1.SetActive(false); 
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    } 
    }  

Script 4.22 Menampilkan teks pada kotak dialog 

 

4.3.6.12. Tutorial pada awal permainan  

Tutorial hanya muncul satu kali saja, script yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

public GameObject dialogtut,darktut; 
int tutorial,s1,t; 
 
IEnumerator delaytutjawaban(){ 
        dialogtut.SetActive(false); 
        yield return new WaitForSeconds(2); 
        darktut.SetActive(true); 
        darksoal.SetActive(false); 
        dialogtut.SetActive(true);     
        delay.SetActive(false); 
        tutjawaban.SetActive(false); 
        }  
 
    string t2 = "Hal pertama yang perlu kamu ketahui adalah empat status 
dasar. Apa saja?"; 
    string t3 = "Status pertama, Perasaan. Semakin kamu peka dengan se
kitar, status perasaanmu akan semakin tinggi."; 
    string t4 = "Berlaku sebaliknya, semakin kamu cuek, semakin rendah s
tatus perasaanmu."; 
    string t5 = "Status kedua, Sosial. Semakin banyak kamu membantu or
ang, status sosialmu akan semakin tinggi."; 
    string t6 = "Sebaliknya, semakin kamu menolak permintaan orang, se
makin rendah status sosialmu."; 
    string t7 = "Status ketiga, Akademis. Segala hal yang berhubungan de
ngan nilai kuliah akan mempengaruhi status ini."; 
    string t8 = "Tugas kamu di level ini adalah membuat status Akademis b
ernilai 100!"; 
    string t9 = "Status keempat, Keuangan. Segala hal yang berhubungan 
dengan keuangan akan mempengaruhi status ini."; 
    string t10 = "Selain empat status diatas, ada juga soal yang kamu haru
s perhatikan."; 
    string t11 = "Kamu bisa menjawab soal yang ada dengan menyentuh s
alah satu jawaban dibawah ini."; 
    string t12 = "Jangan lupa, setiap jawabanmu dapat mempengaruhi sat
u atau lebih status dasar."; 
    string t13 = "Oh ya, setiap kamu berhasil menjawab satu soal, maka w
aktu menjomblomu akan bertambah 1 minggu."; 
    string t14 = "Jika dalam 50 minggu kamu tidak dapat mencapai target, 
maka kamu gagal menjadi Jomblo Keren!"; 
    string t15 = "Setiap level memiliki target yang berbeda."; 
    string t16 = "Kamu bisa melihat detailnya saat akan memasuki level di 
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halaman utama."; 
    string t17 = "Oke, selamat berjuang! Jangan lupa untuk membuat statu
s Akademis 100 di level ini!";  
 
void Start () { 
tutorial = PlayerPrefs.GetInt("tutorial1");  
if(tutorial==0){ 
StartCoroutine(ttext1()); 
s1=0; 
darktut.SetActive(true); 
dialogtut.SetActive(true);} 
else if(soalke<25){ 
s1=Random.Range(0,25); 
} 
else if(soalke>=25 && soalke<30) { 
s1=Random.Range(76,87); 
} 
else{ 
s1=Random.Range(25,52);} 
} 
    public void skiptut(){ 
    PlayerPrefs.SetInt("tutorial1",1); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    LoadingScreenManager.LoadScene(4); 
    } 
 
    public void klikTut(){ 
    t++; 
    if(t==1){ 
    PlayerPrefs.SetInt("tutorial1",1); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext2()); 
    } 
    if(t==2){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext3()); 
    } 
    if(t==3){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext4()); 
    } 
    if(t==4){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext5()); 
    } 
    if(t==5){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext6()); 
    } 
    if(t==6){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext7()); 
    } 
    if(t==7){ 
    StopAllCoroutines(); 
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    StartCoroutine(ttext8()); 
    } 
    if(t==8){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext9()); 
    } 
    if(t==9){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext10()); 
    } 
    if(t==10){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext11()); 
    } 
    if(t==11){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext12()); 
    StartCoroutine(delaytutjawaban()); 
    } 
    if(t==12){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext13()); 
    } 
    if(t==13){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext14()); 
    } 
    if(t==14){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext15()); 
    } 
    if(t==15){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext16()); 
    } 
    if(t==16){ 
    StopAllCoroutines(); 
    StartCoroutine(ttext17()); 
    } 
    if(t==17){ 
    PlayerPrefs.SetInt("tutorial1",1); 
    PlayerPrefs.Save(); 
    LoadingScreenManager.LoadScene(4);}}  

Script 4.23 Tutorial permainan 

4.3.7. Peluncuran awal 

Sebelum melakukan publikasi di Google Play, game “Jomblo 

Keren” melakukan uji coba alpha di acara Game Prime yang diadakan 

di Jakarta tanggal 29 November 2016. Uji coba ini melibatkan 

sebanyak 20 peserta Game Prime. Para peserta dipersilahkan untuk 



102 

 

 

 

mencoba game “Jomblo Keren”, setelah itu para peserta diberi 

kesempatan untuk menulis komentar dan juga rating game “Jomblo 

Keren”. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

  

      Gambar 4.33 Grafik rating game Jomblo Keren tahap Alpha 

Sebanyak empat peserta memberikan bintang lima dan berkata 

bahwa game “Jomblo Keren” memiliki konsep yang bagus. Sembilan 

peserta memberikan bintang empat dengan komentar perlunya 

penambahan animasi dan kisah cerita agar pemain tidak kebingungan. 

Enam peserta memberikan bintang tiga dengan mayoritas komentar 

alur cerita yang tidak begitu jelas, cerita terlalu monoton tanpa animasi, 

dan juga teks yang kurang jelas. Adapun satu peserta yang memberikan 

bintang dua dengan komentar kata-kata pada game “Jomblo Keren” 

terlalu kompleks dan panjang. 

0 2 4 6 8 10

Bintang 1

Bintang 2

Bintang 3

Bintang 4

Bintang 5

Rating
Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5
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Gambar 4.34 Peserta mencoba game Jomblo Keren versi Alpha 

 

    Gambar 4.35 Antusiasme para peserta di acara Game Prime Jakarta 

4.3.8. Peluncuran 

Game “Jomblo Keren” resmi diluncurkan pada tanggal 26 Maret 

2017 di Google Play. Sebelum peluncuran, game “Jomblo Keren” 

terlebih dahulu di revisi sesuai dengan permintaan peserta uji coba pada 

saat alpha di Jakarta. Adapun revisi yang dilakukan meliputi 

penggantian teks yang lebih mudah dibaca, yaitu menggunakan font 
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comic sans, lalu menggunakan animasi pada saat cuplikan cerita, dan 

memberikan cerita yang simpel sehingga tidak bertele-tele. Selain itu, 

pada hari-hari pertama game “Jomblo Keren” diluncurkan secara gratis, 

hal ini bertujuan untuk menambah jumlah pengunduh agar menarik 

minat calon pembeli yang baru setelah game tersebut tidak lagi gratis.  

Untuk dapat melakukan publikasi di Google Play, ada biaya yang harus 

dibayar, yaitu sebesar $25 dengan cara menggunakan kartu kredit. 

 

Gambar 4.36 Pembayaran akun Google Play 

Setelah memiliki akun Google Play, pada halaman Developer 

Console, pilih Create application. 
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Gambar 4.37 Mempersiapkan game yang akan dipublikasi 

Jangan lupa untuk melengkapi informasi dasar seperti deskripsi 

singkat maupun deskripsi lengkap. 

 

Gambar 4.38 Melengkapi deskripsi game 

Setelah deskripsi telah terisi, langkah selanjutnya adalah 

mengunggah gambar screenshot agar pembeli dapat melihat seperti 

apa game yang akan mereka mainkan. 
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Gambar 4.39 Mengunggah gambar 

Proses selanjutnya adalah dengan mengunggah file game 

berformat .apk pada pilihan App releases, lalu pilih Upload APK.  

 

Gambar 4.40 Mengunggah file game 

Setelah itu, cari file tersebut pada komputer, lalu tunggu hingga 

proses unggah selesai.  
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Gambar 4.41 Proses mengunggah file game 

Langkah selanjutnya adalah mengisi content rating pada Google 

Play. Alamat e-mail pengembang diperlukan untuk memberikan 

rating game.  

 

Gambar 4.42 Mendaftarkan alamat e-mail pada rating Google 

Setelah itu, barulah game dapat diberikan rating dengan cara 

memilih pilihan kategori Game. 
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Gambar 4.43 Memberikan rating pada game 

Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan harga pada game 

yang telah di unggah, yaitu dengan cara memilih pilihan Paid, lalu 

mengedit harga yang ada sesuai keinginan. 

 

Gambar 4.44 Memberikan harga pada game 
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Tidak lupa untuk memilih negara mana saja yang dapat mengunduh 

dan membeli game tersebut. 

 

Gambar 4.45 Memilih negara yang dapat mengunduh 

Setelah semuanya selesai, maka barulah game dapat dipublikasi pada 

Google Play. 

4.3.9. Pemasaran 

Sebagus apapun produknya, apabila tidak ada pembeli, maka produk 

tersebut sama saja dengan barang tidak terpakai. Karena itu, game 

“Jomblo Keren” melakukan pemasaran dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Mengadakan peluncuran awal 

Selain bertujuan untuk memperkenalkan game kepada publik, 

peluncuran awal biasanya juga bertujuan untuk mencari kesalahan 

atau bug yang ada pada game tersebut. Selain itu, peluncuran awal 
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juga dapat digunakan untuk mendapatkan kritik, saran, dan masukan 

dari peserta. Game “Jomblo Keren” melakukan peluncuran awal di 

Jakarta pada acara Game Prime 2016. Adapun biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan peluncuran awal, yaitu: 

Tabel 4.13 Biaya promosi peluncuran awal 

Keterangan Harga 

Transportasi (Semarang-Jakarta) Free (Sponsor) 

X-Banner Rp 50.000 

Pin 25 buah ukuran medium RP 75.000 

Total Rp 125.000 

 

2. Membuat teaser dan trailer 

Teaser dan juga trailer dapat menjadi penarik perhatian yang paling 

efektif dalam memperkenalkan sebuah game. Hal ini karena promosi 

dengan menggunakan video jauh lebih menarik daripada sekedar 

teks dan gambar. Karena game “Jomblo Keren” merupakan game 

berbayar, maka video trailer dapat membantu untuk 

memperlihatkan kepada calon pembeli gambaran umum aplikasi 

yang akan mereka beli, sehingga mereka tidak menyesal karena 

perbedaan ekspetasi. 
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3. Menyebar press release pada berbagai media lokal 

Press release berperan cukup besar sebagai sarana promosi kepada 

publik dengan jangkauan yang lebih luas. Hal itu karena media lokal 

yang dituju merupakan media lokal yang sudah dikenal banyak 

orang. Artikel game “Jomblo Keren” yang dipublikasi sempat 

menjadi trending topic pada salah satu media lokal, sehingga game 

“Jomblo Keren” dapat lebih dikenal oleh publik. 

 

Gambar 4.46 Artikel pada media lokal 

4. Menggunakan iklan media sosial 

Game “Jomblo Keren” menggunakan iklan media sosial seperti 

facebook untuk melakukan promosi pada saat peluncurannya kepada 

publik. Iklan pada facebook dapat menjangkau hingga 2.591 

pengguna facebook, dimana 1.088 di antaranya tertarik dengan iklan 

yang ditawarkan, dan hanya 12 pengguna yang mencoba untuk 

melihat game “Jomblo Keren” di Playstore. 
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Gambar 4.47 Menggunakan iklan pada media sosial 

Biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan game “Jomblo 

Keren” selama satu hari adalah sebesar Rp 13.000,-. Promosi 

pertama kurang efektif karena masih trial and error, hal itu 

dikarenakan masih minimnya informasi tentang kota, jenis kelamin, 

serta umur dari masyarakat yang memiliki minat tertinggi pada game 

“Jomblo Keren”. 

5. Mempromosikan game pada berbagai acara fisik 

Acara fisik yang diadakan dapat dimanfaatkan untuk 

mempromosikan game secara langsung kepada publik. Meskipun 

jangkauannya tidak terlalu besar seperti iklan pada media sosial, 

namun persentase peminat akan meningkat karena mereka dapat 

mencoba langsung game “Jomblo Keren” sebelum membeli. Selain 
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calon pembeli, acara fisik juga dimanfaatkan untuk mencari partner 

sehingga kemudian hari dapat melakukan kolaborasi antara satu 

dengan yang lainnya. 

 

Gambar 4.48 Promosi pada acara BEKRAF Developer Day di Solo 

Game “Jomblo Keren” mendapat kesempatan untuk dipromosikan 

pada acara BEKRAF Developer Day yang diadakan di Solo tanggal 

9 April 2017. 

 

Gambar 4.49 Peserta yang mencoba game Jomblo Keren 
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Total biaya yang dikeluarkan pada promosi di Solo adalah sebesar 

Rp 80.000,-. Biaya tersebut hanya untuk transportasi Semarang 

menuju Solo, begitu juga sebaliknya. Untuk stand tidak dikenakan 

biaya karena mewakili komunitas Game Developer Semarang. 

6. Mempromosikan pada forum-forum terkait 

Forum merupakan tempat bertukar pikiran di antara banyak orang. 

Diharapkan dengan melakukan promosi pada forum dapat membuat 

banyak orang mengenal game “Jomblo Keren”, selain itu masukan 

yang ada juga dapat membantu perkembangan game dikemudian 

hari. 

7. Membagikan brosur 

Brosur dapat digunakan untuk alternatif promosi secara fisik, 

meskipun tergolong mahal bila dibandingkan dengan iklan pada 

media sosial, namun sebaiknya segala jenis promosi tetap dilakukan. 

Hal itu berguna untuk mengenalkan game “Jomblo Keren” lebih lagi 

kepada publik. 
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Gambar 4.50 Promosi fisik berupa brosur 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembuatan brosur adalah 

sebesar Rp 130.000,- untuk 100 lembar brosur ukuran A5. 

4.3.10. Mengupdate konten 

Setelah berselang beberapa hari dari peluncuran produk game 

kepada publik, tentu saja sudah ada feedback atau masukan yang 

didapat dari pengguna yang telah membeli. Masukan tersebut sangat 

berguna agar dapat membuat pemain lainnya semakin nyaman dalam 

bermain. Game ”Jomblo Keren” selalu memberikan konten terbaru saat 

ada permintaan ataupun keluhan seperti error dan bug. Terbukti 

dengan mengupdate konten, lebih banyak pemain yang memberikan 

rating bagus daripada sewaktu awal perilisan. Rating berguna untuk 

memberikan kesan pertama yang baik kepada calon pembeli, sehingga 

rating juga dapat menjadi media promosi yang efektif apabila game 

tersebut memiliki reputasi yang baik. 
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Rating dan masukan juga dapat menjadi penanda bahwa 

pembeli merasa senang atau kecewa dengan harga dan konten yang 

ditawarkan. Apabila banyak respon positif, maka harga dan konten 

yang ditawarkan sesuai dengan ekspetasi pembeli. 

 

Gambar 4.51 Sistem rating dapat menjadi media promosi efektif 

4.3.11. Perkembangan game Jomblo Keren di Playstore 

Melihat perkembangan game ”Jomblo Keren” merupakan salah 

satu hal yang sangat penting, karena dapat melihat apakah game 

tersebut diminati oleh pasar atau tidak. Adapun statistik perkembangan 

dari game ”Jomblo Keren”, dilihat dari Google Play dan Appannie, 

yaitu: 

1. Minggu pertama 

Pada minggu awal game ”Jomblo Keren” diluncurkan, berbagai 

jenis promosi dilakukan, seperti membuat artikel pada media 

ternama, juga iklan pada media sosial seperti Facebook. 

Perkembangan yang terlihat adalah peringkat game ”Jomblo Keren” 

di pasar Playstore berada pada peringkat 51 untuk game berbayar 
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dengan seluruh kategori di Indonesia. Peringkat tersebut diberikan 

rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan game yang telah 

dirilis. Tepatnya, empat hari setelah game ”Jomblo Keren” dirilis, 

yaitu tanggal 28 Maret 2017. 

 

Gambar 4.52 Peringkat game Jomblo Keren pada minggu pertama 

Pada tanggal 2 April 2017, game ”Jomblo Keren” berhasil menjadi 

peringkat pertama pada game berbayar kategori Simulasi. Hal ini 

dapat dilihat pada statistik dari Appannie, yang juga masuk menjadi 

peringkat ke 4 pada game baru yang berbayar kategori Simulasi. 

 

Gambar 4.53 Peringkat game Jomblo Keren 2 April 2017 kategori Simulasi 
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2. Minggu kedua 

Pada minggu kedua jika dilihat dari statistik Appannie, peringkat 

game ”Jomblo Keren” naik menjadi ke 10 pada game berbayar 

seluruh kategori di Indonesia. 

 

Gambar 4.54 Peringkat game Jomblo Keren 10 April 2017 seluruh kategori 

Pada game berbayar dengan kategori Simulasi, game ”Jomblo Keren” 

masih menduduki peringkat pertama. 

 

Gambar 4.55 Peringkat game Jomblo Keren 10 April 2017 kategori Simulasi 

3. Minggu ketiga 

Peringkat game ”Jomblo Keren” naik menjadi 8, setelah sebelumnya 

sempat berada pada posisi ke 7 dengan game berbayar seluruh 

kategori. 
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Gambar 4.56 Peringkat game Jomblo Keren 17 April 2017 seluruh kategori 

Sedangkan untuk kategori Simulasi, game ”Jomblo Keren” masih 

bertahan pada posisi pertama. 

 

Gambar 4.57 Peringkat game Jomblo Keren 17 April 2017 kategori Simulasi 

4. Minggu keempat 

Pada minggu keempat, posisi game ”Jomblo Keren” pada game 

berbayar dengan seluruh kategori berada pada peringkat ke 6. 
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Gambar 4.58 Peringkat game Jomblo Keren 23 April 2017 seluruh kategori 

Hingga minggu keempat, game ”Jomblo Keren” masih bertahan di 

posisi pertama pada game berbayar kategori Simulasi. 

 

Gambar 4.59 Peringkat game Jomblo Keren 23 April 2017 kategori Simulasi 

4.4.Menghitung BEP 

Untuk mengetahui jumlah minimum yang harus dijual agar 

tidak mengalami kerugian, maka perlu dilakukan perhitungan Break 

Even Point. Biaya yang perlu diketahui adalah Fixed Cost (FC), atau 

biaya tetap yang tidak akan berubah berapapun produk yang terjual. 

Biaya FC game “Jomblo Keren” adalah Rp 17.039.200. Sedangkan 
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biaya promosi masuk ke Variable Cost dengan total Rp 348.000, 

Keuntungan bersih yang didapat sebesar Rp 2.100 untuk setiap satu 

game yang terjual. Berikut adalah rincian FC: 

Tabel 4.14 Laporan pengeluaran Fixed Cost 

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

20-07-2017 Modal awal 17.039.200  17.039.200 

20-07-2014 Laptop Asus X550D  6.500.000 10.539.200 

10-09-2014 Tablet Genius i608x  650.000 9.889.200 

17-11-2014 Paint Tool SAI  648.000 9.241.200 

30-12-2015 Photoshop STE  560.700 8.680.500 

03-06-2016 Playstore Account  329.500 8.351.000 

11-11-2016 Game “Reigns”  26.000 8.325.000 

01-11-2016 Gaji Bulanan  2.125.000 6.200.000 

01-11-2016 Kos Bulanan  650.000 5.555.000 

01-02-2017 Gaji Bulanan  2.125.000 3.425.000 

01-02-2017 Kos Bulanan  650.000 2.775.000 

01-03-2017 Gaji Bulanan  2.125.000 650.000 

01-03-2017 Kos Bulanan  650.000 0 

Total 17.039.200 17.039.200 0 
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Berikut adalah rincian VC: 

Tabel 4.15 Laporan pengeluaran Variable Cost 

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

24-11-2016 Saldo 348.000  348.000 

24-11-2016 X-Banner  50.000 298.000 

24-11-2016 Pin 25 pcs  75.000 223.000 

27-11-2016 Facebook Ads  13.000 210.000 

06-04-2017 Brosur  130.000 80.000 

09-04-2017 Transportasi  80.000 0 

Total 348.000 348.000 0 

 

Dengan harga jual game “Jomblo Keren” satunya adalah Rp.3000 

dengan potongan pajak Playstore sebesar 30%, maka laba bersih per 

game adalah Rp.2100. Jadi dapat diketahui: 

BEP = 
17039200+348000

2100
 = 8.279 game. 

Untuk mencapai BEP, maka diperlukan 8.279 game yang harus terjual 

di Playstore. 

4.5.Menghitung ROI 

ROI atau Return On Investment digunakan untuk mengetahui 

tingkat pengembalian investasi pada suatu produk dengan cara mencari 

laba bersih terhadap biaya yang dikeluarkan. Penjualan game “Jomblo 
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Keren” pada bulan April 2017 adalah sebanyak 1706 unit, dimana 17% 

pembeli mengajukan refund atau pengembalian produk, sehingga total 

produk yang terjual adalah 1416 unit. 

Tabel 4.16 Rata-rata pembeli game Jomblo Keren bulan April 2017 

Minggu Total Pembeli 

Minggu ke 1 300 

Minggu ke 2 375 

Minggu ke 3 399 

Minggu ke 4 632 

Total 1706 

 

Untuk menghitung ROI, dibutuhkan rata-rata jumlah unit yang terjual 

setiap harinya, caranya adalah membagi 1416 unit dengan 30 hari, 

sehingga didapatkan rata-rata 47 unit per hari. Lamanya waktu untuk 

mencapai ROI adalah 
8279

47
 = 176 hari. 

4.6.Legalitas startup 

Terdapat berbagai macam bentuk usaha perusahaan yang ada, 

yaitu badan hukum dan badan usaha. Perbedaan mendasarnya adalah 

jika badan hukum, maka hartanya terpisah dari badan usaha itu sendiri. 

Contoh badan hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), 

koperasi, dan yayasan. Sedangkan non badan hukum adalah 

persekutuan perdata, persekutuan komanditer (CV), dan firma. 
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Tabel 4.17 Perbedaan badan hukum dan non badan hukum 

Badan Hukum Perbedaan Non Badan Hukum 

Campur tangan 

pemerintah 

Proses Pendirian Bebas 

Diatur di 

Undang-undang 

Permodalan Bebas 

Terbatas Pertanggung jawaban Tidak terbatas, 

hingga harta pribadi 

 

Dari banyaknya jenis badan hukum dan non badan hukum, 

menurut Veronica Situmorang, COO dari legalgo.co.id yang telah 10 

tahun berkarir di dunia hukum, ada dua jenis yang banyak digunakan 

pada usaha startup, yaitu PT dan CV[35]. 
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Tabel 4.18 Perbedaan PT dan CV 

PT CV 

Adanya pemisahan harta Tidak ada pemisahan harta 

Nama PT dilindungi UU Bebas menggunakan nama 

Lebih profesional Persyaratan lebih mudah 

Ada ketentuan modal dan relatif besar Tidak ada ketentuan modal 

Kewajiban PT diatur jelas pada UUPT 

No. 40/2007 

Tidak diatur dalam UU, tapi 

undang-undang perdata 

Ada beberapa kepatuhan yang harus 

dilaksanakan. (RUPS, Pajak, Dana 

Cadangan, Daftar Pemegang Saham, 

Daftar Khusus) 

Tidak ada kepatuhan yang 

harus dilakukan. 

Pelaksanaan CV hanya 

berdasarkan anggaran dasar 

CV 

 

Veronica menyarankan untuk startup awal lebih baik 

menggunakan PT sebagai bentuk usaha yang dijalankan. Waktu yang 

tepat untuk mengurus legalitas perusahaan adalah saat sebelum 

memulai kegiatan usaha, agar ketika usaha telah dimulai, rekan usaha 

dapat lebih nyaman saat melakukan kerjasama. Adapun kontrak yang 

ditawarkan banyak yang memiliki persyaratan untuk memiliki badan 

usaha secara resmi. Selain itu, brand yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut dapat dilindungi oleh negara. 
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4.6.1. Persyaratan pendirian PT 

Langkah-langkah dalam mendirikan PT dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu saat pra pendirian dan setelah pendirian. Jika didirikan saat 

pra pendirian, maka para pendiri dapat membuat perjanjian pemegang 

saham, menentukan domisili perusahaan, nama perusahaan, 

menentukan proporsi struktur permodalan, serta pembagian porsi 

kepemilikan saham yang dapat diatur pada perjanjian pemegang saham.  

Modal dasar yang diperlukan adalah 50 juta rupiah dengan 

paling sedikit 25% modal harus ditempatkan dan disetor, sesuai dengan 

pasal 32 dan pasal 33 UU No. 40/2007. Seluruh data seperti nama 

perusahaan, domisili perusahaan, pemegang saham, diatur pada akta 

notaris yang melibatkan notaris, nantinya akta tersebut akan diserahkan 

kepada Menteri Keuangan dan HAM untuk disahkan menjadi 

persetujuan kementerian kehakiman atas pendirian badan usaha yaitu 

PT. Apabila surat dari kementrian telah terbit, maka perusahaan 

tersebut telah sah berdiri. 

Jika didirikan pada saat setelah pendirian, langkah yang harus 

dilakukan adalah mendapatkan perizinan, seperti surat keterangan 

domisili perusahaan, NPWP, surat izin usaha perdagangan (SIUP). 

Pemegang saham minimal dua orang, hal ini diatur pada pasal 7 UU 

No. 40/2007. Apabila salah satu pendiri merupakan orang asing, bidang 

usaha yang diperbolehkan haruslah bidang usaha terbuka yang 

diperbolehkan oleh negara, hal ini diatur pada perpres No. 44/2016 
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mengenai daftar negatif investasi (DNI). Apabila bidang usaha terbuka, 

maka perlu diperhatikan persentase pemegang saham yang 

diperbolehkan untuk orang asing, sesuai dengan peraturan presiden 

tentang DNI. Estimasi dana yang dibutuhkan dalam pendirian PT yaitu: 

Tabel 4.19 Estimasi biaya pembentukan PT 

Jenis Harga 

Pemesanan nama perusahaan 

(Sistem online di website Dirjen 

Administrasi Hukum Umum (AHU) 

untuk nama reservasi) 

Rp 200.000 

Informasi yang diperlukan untuk 

Akta Pendirian 

Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 

(Perkiraan biaya notaris hingga 

pengesahan pada kementrian 

kehakiman) 

Modal dasar paling sedikit (Pasal 32 

dan Pasal 33 UU No. 40/2007 

Rp 50.000.000,- 

Total Rp 60.200.000 – Rp 65.200.000 

 

4.6.1.1.Dokumen yang dibutuhkan untuk PT 

Dokumen legalitas yang dibutuhkan untuk PT adalah sebagai 

berikut[36]: 
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1. Akta Pendirian dan SK Menkumham 

Akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris dan SK Menteri 

Hukum dan HAM. 

2. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) 

Surat domisili dimana PT tersebut berdiri, meliputi dokumen 

lokasi dimana PT didirikan, foto ruangan kantor PT atau denah, 

bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 

terakhir. 

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Merupakan dokumen legalitas tentang wajib pajak, karena PT 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran wajib pajak secara 

rutin. NPWP dapat diajukan pada Kantor Pajak. 

4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

Pengurusan pembuatan SIUP di PTSP setempat. Adapun izin 

Usaha khusus tertentu sesuai dengan jenis usaha, seperti jenis 

usaha teknologi harus memiliki izin dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. SIUP dibagi menjadi SIUP kecil, 

menengah, dan besar. Besar kecilnya dilihat dari penanaman 

modal yang disetor, SIUP kecil biasanya berkisar 50 juta -500 

juta, SIUP sedang 501 juta – 10 Milyar, dan SIUP besar yaitu 

modal yang disetor diatas 10 Milyar. 

5. Izin Prinsip 

Diberikan pada usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

dan penanaman modal asing (PMA). 
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6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

Wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, tidak terkecuali usaha 

yang bukan berbadan hukum. 

4.6.2. Persyaratan pendirian CV 

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendirikan CV adalah: 

1. Pembuatan Akta Pendirian 

Pembuatan Akta dihadapan Notaris, serta mendaftarkan akta 

pendirian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta 

pendirian CV terdiri dari nama lengkap, pekerjaan, dan tempat 

tinggal para pendiri, penetapan nama CV, serta waktu berlaku 

CV. 

2. Alamat atau Domisili 

Setelah itu baru dapat mengurus SKDP (Surat Keterangan 

Domisili Perusahaan). 

3. Pendiri 

Terdiri dari dua orang pendiri (Pasal 19 KUHD), dengan 

berperan sebagai sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu aktif 

merupakan orang yang mewakili CV apabila ada urusan diluar. 

Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah CV adalah 

Rp 5.000.000, tergantung dari perjanjian antara notaris yang 

bersangkutan, dengan lama waktu 30 hari. 
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4.6.2.1.Dokumen yang diperlukan untuk CV 

Adapun dokumen legalitas untuk mendirikan CV, yaitu: 

1. Akta Pendirian 

2. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) 

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

4.6.3. Virtual Office 

Tempat usaha menjadi salah satu syarat untuk mendirikan CV 

atau PT, hal ini yang menjadi kendala bagi pengembang bisnis yang 

baru apabila tidak memiliki rumah atau ruko yang dapat didaftarkan. 

Karena itu Virtual Office dapat menjadi solusi untuk mendaftarkan 

domisili perusahaan. Virtual Office sendiri adalah kantor virtual yang 

dapat disewa untuk kepentingan pengiriman surat menyurat, 

resepsionis untuk menjawab telepon, hingga ruang rapat[37]. Biaya 

yang perlu dibayarkan cukup murah, yaitu berkisar antara Rp 400.000 

hingga Rp 1.200.000, tergantung tempat dan fasilitas yang  dipilih[38]. 


