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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

IV.1 Konsep Visual 

Gaya visual yang digunakan dalam perancangan ini adalah gaya pixel art. Gaya 

tersebut dipilih karena gaya ini merupakan gaya yang sedang digemari banyak anak remaja, 

serta dengan menggunakan pixel art, video game yang dibuat akan memiliki size yang lebih 

ringan sehingga lebih user-friendly. Size lebih ringan didapatkan dari seberapa banyak 

jumlah warna yang digunakan, jika menggunakan pixel art, jumlah warna yang digunakan 

tidak akan sebanyak penggunaan ilustrasi dengan style 3 dimensi atau kartun 2 dimensi 

yang di dalamnya terdapat gradasi warna. 

IV.1.1 Pewarnaan 

Warna yang digunakan pada judul game adalah kombinasi antara tone abu-

abu, coklat dan warna-warna cerah (kuning, biru, merah). Warna abu-abu dipilih 

karena warna abu-abu merupakan warna yang memiliki kesan suram dan serius 

yang mewakili tema game. Sementara warna cerah digunakan untuk 

menyeimbangan tone warna yang sudah digunakan pada judul game. Selain itu 

warna tersebut cocok dan disukai oleh anak remaja. Warna hijau serta warna-warna 

alam juga mendominasi dalam bagian ilustrasi latar belakang level dalam video game 

ini untuk menggambarkan suasana alam Indonesia. 

 

Gambar 4.1 Visual kebun kopi Indonesia 

sumber: jurnal-bumi.com 
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IV.1.2 Tipografi 

Typeface yang digunakan adalah jenis sans-serif. Pada judul game font yang 

digunakan adalah font Impact. Karena font ini memiliki karakter yang kuat dan tebal. 

Dengan karakter seperti itu, font ini sangat sesuai untuk game ini. 

Impact 

The quick brown fox jump over lazy dog. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890-=!@#$%^&*()_+ 

Sementara font yang digunakan pada user interface game adalah font Press 

Start 2P yang merupakan font dengan gaya pixel-art sehingga selaras dengan style 

yang digunakan game ini. Font ini juga memiliki tingkat keterbacaan yang cukup 

tinggi. 

Press Start 2P 

The quick brown fox jump over lazy 
dog. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890-=!@#$%^&*()_+ 

 

IV.1.3 Logo 

Logo berupa logotype dengan menggunakan font Impact. Warna yang 

digunakan pada kata “Coffee” adalah coklat muda. Huruf “o” diganti dangan gambar 

biji kopi agar menggambarkan kata “Coffee”. Sedangkan pada kata “Crisis” warna 

yang digunakan adalah warna abu-abu. Pada kata “Crisis” peletakan font sengaja 

dibuat sedikit acak untuk menimbulkan kesan panik-krisis. Logo diberi garis luar agar 

lebih jelas dan tegas. Warna garis luar adalah coklat tua serta abu-abu tua. Pada 

bagian bawah logo terdapat tagline dari game ini yaitu “A Coffee Adventure”. 

Typeface yang digunakan adalah Press Start 2P. 
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#FFCC8E

#D8AD79

#5E4426

#3A414A

#C1C1C1

#E6E6E6
 

Gambar 4.2 Warna dan bentuk standar logo 

 

#E7E7E7

#CACACA

#3E3E3E
 

Gambar 4.3 Logo hitam putih 

 

IV.2 Konsep Verbal 

IV.2.1 Materi Game 

Materi yang disampaikan oleh game ini adalah sejarah serta manfaat kopi 

nusantara. Materi sejarah disampaikan tidak secara gamblang, berbanding terbalik 

dengan materi manfaat serta informasi tentang kopi yang disampaikan secara 

langsung dan jelas. Pada game ini, diceritakan bahwa pemain akan menjelajah ke 

masa lalu menggunakan mesin waktu. Pada setiap chapter akan terdapat keterangan 

tahun serta nama tempat, setelah pemain menyelesaikan chapter tersbut, akan 

muncul cut-scene di mana terdapat cerita yang mengarahkan pemain untuk ke 

chapter selanjutnya. Sedangan materi manfaat dan informasi kopi akan didapatkan 
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oleh pemain sebagai reward ketika berhasil menyelesaikan satu level dari setiap 

chapter yang dimainkan. 

Pada level 3 di setiap chapter akan terdapat quiz yang berisikan pertanyaan 

seputar kopi yang jawabannya dapat di temukan di ruang koleksi kopi. Mengapa kuis 

dipilih, karena dengan metode ini, informasi akan lebih mudah diingat. Apabila 

pemain menebak dengan benar, pemain akan mendapatkan power ups yang dapat 

digunakan pada Boss Battle stage. 

Dalam game ini terdapat 10 chapters di mana pada setiap chapternya 

terdapat 4 levels. Pada level ke-4 pada setiap chapter akan terdapat boss battle yang 

apabila diselesaikan oleh pemain, akan mendapatkan reward berupa biji kopi 

Indonesia. Biji kopi yang berhasil didapatkan itu akan dapat ditemukan pemain di 

ruang koleksi. Bila pemain mengunjungi ruangan tersebut, pemain dapat melihat 

informasi seputar biji kopi yang sudah didapatkannya tersebut.  

Ketika semua chapter telah diselesaikan oleh pemain, pemain akan 

memperoleh hadiah berupa buku cerita, serta membuka kesempatan untuk bermain 

multi-player. Semua mini-games yang terdapat pada chapter secara acak juga dapat 

dimainkan. 

IV.2.2 Judul 

Judul game yang dipilih adalah Coffee Crisis yang apabila diterjemahkan ke 

bahasa Indonesia memiliki arti krisis kopi. Judul game diambil langsung dari tema 

dan cerita yang terdapat di game ini, di mana seorang yang jahat ingin 

menghancurkan kopi yang ada di Indonesia dikarenakan sebuah alasan rahasia yang 

dapat diungkap pemain apabila memainkan game edukasi ini. Kalimat bermuatan 

edukasi sengaja tidak dipilih karena para remaja tidak hal-hal yang berbau pelajaran. 

 

Gambar 4.4 Halaman loading game 
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IV.2.3 Karakter 

IV.2.3.1 Karakter Utama 

Karakter utama dari game ini adalah sepasang kakak beradik fiktif bernama 

Neo dan May. Mereka merupakan remaja Indonesia yang suka minum kopi. Nama 

Neo diambil dari coffea eugenioides yang merupakan salah satu tanaman mula-mula 

(nenek moyang) kopi arabika sedangkan nama May diambil dari reaksi Maillard yang 

merupakan salah satu proses utama dalam pemanggangan kopi. 

IV.2.3.2 Karakter Pendukung 

Karakter pendukung pada game ini adalah kakek dari Neo dan May bernama 

Prof. PB. Prof. PB adalah seorang yang jenius dan suka berekperimen untuk 

menciptakan alat-alat dan formula khusus. Nama diambil dari peaberry yang 

merupakan nama buah pada tanaman kopi. Karakter ini merupakan NPC (non-

playable character). 

IV.2.3.3 Karakter Musuh 

Musuh utama dalam game ini adalah Dr. Matoda. Dr. Matoda merupakan 

orang yang jenius serta memiliki kepandaian dalam membuat robot. Nama diambil 

dari Nematode yang merupakan salah satu hama kopi. Dalam game ini, dia melihat 

bahwa di masa yang akan datang, dia akan meninggal dikarenakan mengonsumsi 

kopi beracun sehingga ia ingin membasmi kopi-kopi yang ada di Indonesia agar apa 

yang dia lihat tidak terjadi. Pada game ini, musuh yang dijumpai karakter utama 

adalah robot-robot serangga ciptaan Dr. Matoda. 

IV.2.4 Mekanisme Game 

Game merupakan gabungan antara platform game dan RPG (Role Playing 

Game) di mana pemain berjalan dari awal ke titik akhir level. Pemain dapat 

berinteraksi dengan NPC yang berada di lokasi permainan dengan cara menekan 

tombol aksi. Pada awal permainan akan terdapat tutorial singkat di mana pemain 

diberikan instruksi serta tips-tips dalam memainkan game ini. 

IV.2.4.1 Menu Game 

• Halaman Utama 

– Press Start 

• Halaman Kedua 
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– New Game 

• 1 Player Game 

• 2 Players Game 

– Load Game 

– Story Book 

– Mini Games 

– Options  

• Sound FX (Checkbox & Slider) 

• Background Music (Checkbox & Slider) 

• Language – IND/EN 

IV.2.4.2 Level System 

 Pilih karakter: Neo/May 

 Prolog 

o Chapter 1 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Coffee Robusta) 

o Chapter 2 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Coffee Arabika) 

o Chapter 3 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Coffee Liberika) 

o Chapter 4 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Coffee Excelsa) 

o Chapter 5 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Luwak) 

o Chapter 6 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Sulawesi) 

o Chapter 7 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Jawa) 

o Chapter 8 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Kintamani) 

o Chapter 9 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Gayo) 

o Chapter 10 

 1 – 2 – 3 – Boss Fight (Kopi Mangkuraja) 
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IV.2.5 Strategi Promosi 

Dengan menggunakan pendekatan AISAS, strategi yang digunakan antara lain: 

IV.2.5.1 Teaser 

Teaser dibuat untuk menarik perhatian target audience. Teaser berupa video 

berisikan sinopsis game dalam bentuk animasi serta sekilas gameplay dari game ini. 

Dalam teaser juga dicantumkan alamat website. 

IV.2.5.2 Iklan pada Sosial Media 

Iklan berupa gambar serta link website tempat mengunduh game tersebut. 

Iklan ditayangkan pada sosial media seperti Instagram dan Facebook. 

IV.2.5.3 Iklan pada Youtube 

Iklan pada situs Youtube berupa teaser game. Melalui situs ini pula akan 

diupload berbagai macam video lain yang berhubungan dengan game tersebut. 

IV.2.5.4 Website 

Website di mana target audience dapat mengunduh serta melihat berbagai 

macam informasi seputar game ini. Pada website juga diadakan event berupa kuis 

seputar kopi yang diadakan selama masa promosi. 

IV.2.5.5 LINE Stickers 

Stiker aplikasi LINE yang dapat diunduh secara gratis apabila target audience 

telah menonton teaser dari game. 

IV.2.5.6 Merchandise 

Merchandise berupa topi dan kaos yang dapat diperoleh secara cuma-cuma 

oleh pemain yang berhasil menjawab kuis pada website. Pemenang diperoleh secara 

acak. 
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IV.3 Visualisasi Desain 

IV.3.1 Karakter 

IV.3.1.1 Karakter Utama 

Karakter utama dalam permainan ini adalah remaja bernama Neo (usia 17 

tahun) dan adiknya, May (usia 16 tahun). Kedua remaja ini adalah remaja yang aktif 

serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemain dapat memilih salah satu dari 

kedua karakter ini. Baju kedua karakter kasual (kaos serta celana jeans) dan 

membawa tas ransel. 

  

Gambar 4.5 Neo spritesheet 

  

Gambar 4.6 May spritesheet 
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IV.3.1.2 Karakter Pendukung 

Kakek dari Neo dan May. Menggunakan baju berupa jas laboratorium 

berwarna putih dan kacamata. 

  

Gambar 4.7 Prof. PB spritesheet 

IV.3.1.3 Karakter Musuh 

Desain dari Dr. Matoda dibuat dengan dominasi warna merah tua. Robot yang 

didesain mengambil dari bentuk serangga yang merupakan hama kopi. 

  

Gambar 4.8 Dr. Matoda spritesheet 

 

Gambar 4.9 Robot Serangga sprite 

 

 

 



45 
 

IV.3.2 Interface 

Desain interface dibuat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para 

pengguna. Menu dapat dijalankan dengan cara menekan tombol dengan 

menggunakan mouse. 

 

Gambar 4.10 Tampilan menu awal 

 

Gambar 4.11 Tampilan menu awal 
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Gambar 4.12 Tampilan menu awal 

 

Gambar 4.13 Peta game 

 

Gambar 4.14 Peta game 
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Gambar 4.15 Gameplay 

 

Gambar 4.16 Multiplayer Gameplay 

 

Gambar 4.17 Ruang Koleksi 
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Gambar 4.18 Kuis 

 

IV.3.2 Power Ups 

Untuk membasmi robot musuh, diperlukan kekuatan super. Pada game 

diceritakan bahwa Prof. PB sudah berhasil menciptakan ramuan yang memiliki 

khasiat khusus. Terdapat 4 jenis power ups yang memiliki berbagai macam 

keuntungan yang dapat digunakan oleh pemain. Power ups ini dapat diperoleh pada 

setiap chapter secara acak serta dapat didapatkan melalui kuis. 

IV.3.2.1 Health 

Memiliki warna merah muda dan tabung berbentuk hati. Berfungsi untuk 

menambah HP player. 

IV.3.2.2 Ice Element 

Memiliki warna biru muda dan tabung berbentuk segitiga. Apabila digunakan, 

pemain akan mempunyai kekuatan untuk menembakkan es. 

IV.3.2.3 Fire Element 

Memiliki warna jingga dan tabung berbentuk oval. Apabila digunakan, pemain 

akan mempunyai kekuatan untuk menembakkan api. 
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IV.3.2.4 Peaberry 

Merupakan buah kopi. Apabila digunakan, pemain akan memperoleh kostum 

luwak. Dengan menggunakan kostum ini, pemain dapat menyingkirkan musuh 

dengan menggunakan ekornya. 

       

Gambar 4.19 Power Ups 

 

 

Gambar 4.20 Peaberry Power 
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Gambar 4.21 Fire & Ice Power 

 

IV.3.3 Strategi Promosi 

IV.2.5.1 Teaser 

 

Gambar 4.22 Teaser pada situs Youtube 
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IV.2.5.2 Iklan pada Sosial Media 

 

Gambar 4.23 Iklan pada laman Facebook 

 

Gambar 4.24 Iklan pada laman Facebook 
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Gambar 4.25 Iklan pada aplikasi Instagram 

 

 



53 
 

IV.2.5.3 Website 

 

Gambar 4.26 Halaman utama website 

 

Gambar 4.27 Menu website 
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Gambar 4.28 Menu karakter pada website 

 

Gambar 4.29 Menu karakter pada website 

 

 

 



55 
 

IV.2.5.4 LINE Stickers 

 

Gambar 4.30 Tampilan LINE stickers 

IV.2.5.5 Merchandise 

 

Gambar 4.31 Merchandise 
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