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ABSTRAK 

NOER DZAKY PUTRA WIDITAMA. Pengembangan Metro Valley, Permainan 

Simulasi Tata Ruang Kota Pintar, dengan Menggunakan Siklus Pengembangan 

Aplikasi Permainan. Dibimbing oleh AUZI ASFARIAN. 

 

Kota pintar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang 

terintegrasi di semua sektor publik untuk menyelesaikan permasalahan kota dengan 

efektif dan efisien. Dengan demikian, kota pintar dapat meningkatkan standar hidup 

serta kesejahteraan warga. Untuk memaksimalkan manfaat dari kota pintar, 

masyarakat perlu mengetahui mengenai kota pintar. Tugas akhir ini 

mengembangkan permainan tata ruang kota bernama Metro Valley. Permainan 

dikembangkan dengan metode Siklus Pengembangan Aplikasi Permainan (Game 

Development Life Cycle). Hasil dari pengembangan adalah Metro Valley yang telah 

diperbaiki dari bug dan ditambah fitur. Metro Valley memiliki immersion yang baik 

pada bagian kontrol tetapi masih kurang memiliki daya tarik. 

 

Kata Kunci : kota pintar, permainan, siklus pengembangan aplikasi permainan, 

simulasi, strategi, teknologi 

 

ABSTRACT 

 

NOER DZAKY PUTRA WIDITAMA. Development of Metro Valley, Simulation 

Game of Smart City Spatial Planning, Using Game Development Life Cycle. 

Supervised by AUZI ASFARIAN 

 

Smart City is a city that using information technology and communication 

that integrated with all public sector to solve city problem effectively and efficiently. 

So that expected more things that can be done for Smart City itself with easier works 

for improve standard of living and social welfare. To maximize the benefit from 

Smart City, people need know about Smart City and what technology used on Smart 

City. This research will develop a Smart City themed game named Metro Valley 

with Game Development Life Cycle (GDLC). The result is Metro Valley that has 

been fixed from bug and added more feature. Metro Valley has a good immersion 

on control but perform poorly in attractiveness. 

 

Keywords : game, game development life cycle, simulation, smart city, strategy, 

technology 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kota Pintar adalah konsep mengenai penggunaan teknologi untuk 

memfasilitasi koordinasi dari fragmen-fragmen sub sistem perkotaan (contohnya 

energi, air, mobilitas, dan lingkungan). Makna ‘pintar’ ditandai dengan 

meningkatnya sub sistem yang memiliki hubungan dengan lahan pekerjaan baru 

dan perkembangan ekonomi (Glasmeier dan Christopherson 2015). Masyarakat 

perlu memiliki wawasan kota pintar agar perkembangan Kota Pintar dapat diterima 

dengan mudah oleh masyarakat. 

Permainan dapat menjadi suatu media untuk pembelajaran. Permainan 

dengan unsur edukasi menyediakan tantangan dan pemain menyelesaikan tantangan 

tersebut sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Permainan yang 

menarik ditambah dengan kemampuan komputer yang dapat menjalankan proses 

yang rumit akan membuat rasa ingin tahu pemain meningkat (Rebetez dan 

Betrancourt 2007). Dari rasa ingin tahu ini, pemain mendapatkan pengetahuan 

mengenai konsep kota pintar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan permainan Metro Valley 

sebagai media pengenalan konsep kota pintar dan selanjutnya akan diperkenalkan 

kepada masyarakat. Pengembangan Metro Valley menggunakan metode Siklus 

Pengembangan Aplikasi Permainan atau disingkat GDLC. GDLC merupakan 

pedoman dari pengembangan permainan (Ramadhan dan Widyani. 2013). 

Penelitian tentang penggunaan metode siklus pengembangan aplikasi 

permainan, sebelumnya sudah dilakukan oleh Satria (2015) dalam pengembangan 

permainan berjudul The Indonesian Hero. The Indonesia Hero adalah permainan 

bergaya platformer tentang peristiwa sejarah Indonesia dalam memperjuangkan dan 

mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. 

Engagement adalah perasaan pemain sedang berada di dalam dunia 

permainan. Pengukuran engagement memiliki pendekatan dengan immersion, 

presence, flow, effort, dan enjoyment. Dalam konteks penelitian permainan, ukuran 

fisiologis dari engagement memiliki tujuan perhatian pengguna pada permainan. 

O’Brien dan Toms pada penelitiannya menggunakan pengukuran fisik berupa lama 

pengguna memperhatikan layar dan memencet objek-objek untuk mendapatkan 

siklus dari engagement dan disengagement. Mereka menjelaskan bahwa respon 

perhatian pengguna terhadap aplikasi mengalami kenaikan dan penurunan selama 

permainan berlangsung (Martey et al. 2014). 

Ukuran engagement dalam segi immersion akan diukur dengan melakukan 

pengujian dan diambil data berupa kuesioner. Selain itu log diambil dari perangkat 

responden oleh sistem permainan untuk melihat performa responden ketika 

memainkan Metro Valley. Responden merupakan target audiensi dari permainan 

Metro Valley yaitu masyarakat berusia 12 tahun ke atas dan senang bermain 

permainan strategi. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

permainan yang sesuai untuk mengenalkan konsep kota pintar kepada target 
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audiensi serta seberapa tinggi tingkat immersion permainan tersebut dirasakan oleh 

pengguna. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan permainan Metro Valley 

dengan memperhatikan kesesuaian dengan tema Kota Pintar serta mengukur 

immersion dari target audiensi terhadap permainan Metro Valley. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu masyarakat 

mendapatkan hiburan berupa permainan yang menghibur dan mendapatkan 

pengetahuan mengenai konsep smart city. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pengukuran engagement hanya dari segi immersion. Responden terdiri atas 

remaja 12 tahun ke atas yang menyukai permainan simulasi membangun kota. 

 

 

METODE 

Pengembangan sistem Metro Valley ini menggunakan metode penelitian 

siklus pengembangan aplikasi permainan (GDLC). Menurut Ramadan dan Widyani 

(2013), Siklus Pengembangan Aplikasi Permainan adalah pedoman untuk 

mengembangkan permainan. Siklus pengembangan aplikasi permainan mencakup 

langkah-langkah dari pengembangan permainan, mulai dari tahap pengumpulan ide 

hingga perawatan seperti dijelaskan pada Gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1  Tahapan siklus pengembangan aplikasi permainan (Ramadan dan 

Widyani 2013) 

 

Pengujian 
 

Beta 

 

Rilis 
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Tahapan Penelitian 

Inisiasi 

Tahap inisiasi diisi dengan menentukan inti dari permainan dan deskripsi 

singkat dari permainan. Selain itu dilakukan juga pembentukan tim dengan masing-

masing anggota memiliki tugasnya masing masing oleh peneliti. 

 

Pra-produksi 

Mendesain permainan dan membuat prototipe adalah aktivitas yang paling 

sering dilakukan pada tahap pra-produksi. Hasil dari prototipe menunjukkan 

gambaran kasar desain permainan seperti gaya permainan, gameplay, storyline, 

character, dan aspek teknis yang dibutuhkan pada permainan. 

 

Produksi 

Prototipe pada pra-produksi mulai diperbaiki dan diberikan detail yang lebih. 

Tambahan source code dan asset dibuat dan diintegrasikan pada prototipe hingga 

mendekati hasil akhir dari permainan. 

 

Pengujian 

Pengujian akan menghasilkan bug report, permintaan fitur dan keputusan 

mengenai pengembangan lanjut. Fase pengujian akan berlanjut ke fase beta jika 

hasil pengujian sudah menunjukkan hasil yang baik, yaitu minimnya bug dan 

tersedia fitur yang dibutuhkan. Jika hasil pengujian masih memperlihatkan 

kekurangan maka pengembangan akan kembali ke fase pra-produksi. 

 

Beta 

Beta testing dilakukan oleh pihak ketiga yaitu orang yang terpilih untuk 

mencoba permainan. Beta testing berguna untuk melihat kelayakan permainan 

untuk dirilis dan memiliki fun factor. Beta testing akan menghasilkan bug report 

dan user feedback. Dari hasil beta testing  tersebut diperbaiki bug yang ada dan 

dievaluasi fitur pada permainan. 

 

Rilis 

Permainan sudah mencapai hasil akhir dan sudah siap untuk dipersembahkan 

untuk publik. Setelah rilis, pengembangan permainan tidak berhenti, akan ada 

perawatan dalam bentuk perbaikan bug yang muncul dan jika memungkinkan 

penambahan ekspansi permainan. 

 

 

Pengukuran Immersion 

Elemen penting dari kesuksesan permainan adalah immersion. Permainan 

yang memiliki immersion yang baik akan membuat pemain fokus kepada 

permainan dan melupakan masalah dan kekhawatiran untuk sesaat. Perhatian 

pemain tertuju kepada permainan dan pemain menikmati alur dari permainan 

sehingga pemain tidak memperhatikan keadaan sekitar dan lupa waktu. 

Pengukuran immersion dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pasca 

permainan kepada responden. Data mengenai immersion didapatkan dari 
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pertanyaan dengan jawaban skala likert dengan pilihan sangat setuju dengan nilai 

5, hingga sangat tidak setuju dengan nilai 1. Setelah data terkumpul, maka akan 

dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan rata-rata setiap pertanyaan. 

 

Kuesioner Pra-permainan 

Kuesioner Pra-Permainan berisi biodata responden, preferensi game yang 

senang dimainkan dan kebersediaan menjadi tester game. Sumber pertanyaan 

kuesioner Pra-Permainan didapat dari paper Instructional Characteristics and 

Motivational Features of a PC-based Game (Belanich et al. 2008). Pertanyaan pra 

permainan bisa dilihat pada Lampiran 1. 

 

Kuesioner Pasca Permainan 

Kuesioner Pasca Permainan terdiri atas 16 pertanyaan. Kuesioner Pasca 

Permainan berbentuk kuesioner Likert yaitu pertanyaan dengan pilihan skala dari 

sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Sumber pertanyaan kuesioner Pasca 

Permainan didapat dari paper Measuring and defining the experience of immersion 

in games (Jennett et al. 2004). Pertanyaan pasca permainan bisa dilihat pada 

Lampiran 2. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inisiasi 

 Pada pengembangan permainan Metro Valley, tahap inisiasi diisi dengan 

membangun sebuah tim yang anggotanya memiliki job desk masing-masing. Tim 

terbentuk dengan posisi: Noer Dzaky Putra Widitama sebagai game programmer, 

Sigit Prabowo sebagai game designer, Hana Hanifah sebagai UX designer, Widi 

Aryaguna Putra, Aldi Sholahuddin sebagai game artist, dan Tri Setyo Bachtiar 

sebagai sound engineer. 

Konsep awal dari permainan kota pintar, yaitu tema dari perlombaan 

Gemastik 9 cabang permainan. Perlu ditentukan ide awal atau bentuk dasar dari 

permainan yang akan dibuat. Pertemuan tim diadakan untuk merumuskan ide 

dengan cara mengumpulkan ide-ide yang dianggap cocok. Ide pertama merupakan 

game berbasis point and click yang di mana pengguna akan mencoba menghemat 

pengeluaran dari kebutuhan sehari-hari. Ide kedua mempunyai gaya arcade dengan 

referensi game Candycrush. Ide ketiga yang terakhir adalah game simulasi 

membangun kota dengan memanfaatkan teknologi internet of things (IoT). Ide 

simulasi membangun kota terpilih dengan nama Metro Valley. 

Beberapa aplikasi permainan serupa juga dianalisis dan diambil unsur-

unsurnya untuk menentukan inti dari permainan dan deskripsinya. Unsur yang 

diambil, yaitu sumber daya pada permainan SimCity, yaitu uang, energi, dan 

kebahagiaan dengan tambahan kekuatan kesehatan kota, polisi dan pemadam 

kebakaran. Sistem level Metro Valley adalah map yaitu pemain mengatur suatu 
wilayah dengan terrain yang beragam. Sistem waktu pada Metro Valley mengacu 

pada sistem waktu pada permainan Rebuild 1 tetapi setiap pemain melakukan end 

turn, waktu permainan berjalan 7 hari. Unsur sistem upgrade Metro Valley berasal 
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dari permainan Rebuild 1 yaitu berfungsi untuk menambah efisiensi pekerjaan. 

Tabel analisis kompetitor dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Analisis kompetitor 

 Rebuild 1 SimCity 

Sumber Daya Makanan, populasi, keamanan, tempat 

tinggal, kebahagiaan 

Populasi, energi, material, 

kebahagiaan, simolens (uang) 

, simcash (uang berbayar)  

Sistem Level Map Map 

Sistem Waktu End turn dengan setiap end turn menambah 

1 hari waktu permainan 

Realtime 

Sistem 

Upgrade 

Penelitian menambah efisiensi pekerjaan Level dari pemain akan men-

unlock bangunan level lebih 

tinggi 

 

 Deskripsi singkat dari Metro Valley ditetapkan yaitu: Simulasi membangun 

kota dengan memanfaatkan teknologi internet of things. Atur sumber daya yang 

terbatas (uang, energi, popularitas, medis, polisi, dan pemadam kebakaran) untuk 

membangun kota. Manfaatkan teknologi smart city untuk meningkatkan kota dan 

mengatasi permasalahan yang ada pada kota. 

 

 

Pra-produksi 

 Pada pra-produksi dari pengembangan Metro Valley, tim menentukan gaya 

dari permainan Metro Valley, yaitu turn based strategy karena pada Metro Valley, 

pemain diuji kemampuan berstrategi tanpa dibatasi oleh waktu. Pemain mengatur 

kota dengan membangun bangunan dan melakukan end turn. Pada mekanisme end 

turn, game akan menarik kesimpulan dari keadaan arena permainan dan akan 

memanipulasi keadaan sesuai dengan algoritme yang dijalankan. Pada saat pemain 

melakukan end turn tercipta ilusi seakan waktu berjalan. Pada permainan Metro 

Valley, end turn akan menambah 7 hari waktu game. 

Prototipe berisikan inti dari permainan, yaitu pemain bisa menggerakkan 

kamera dengan dragging, selain itu memilih bangunan yang akan dibangun dan 

meletakkan bangunan di tempat yang tersedia. Sistem sumber daya mulai 

diimplementasikan pada prototipe untuk menjadi biaya pembangunan bangunan 

dan profit dari bangunan yang telah dibangun.  

Sumber daya  pada prototipe mencakup uang, energi, popularitas, kekuatan 

medis, kekuatan polisi, dan kekuatan pemadam kebakaran.  

• Uang menggunakan mata uang Bit dan bisa digunakan untuk membayar 

pembangunan bangunan dan membayar biaya perawatan bangunan. Uang bisa 

didapatkan dari bangunan kategori komersial.  

• Energi dengan satuan MegaWatt digunakan untuk menyediakan energi untuk 

pembangunan dan menjalankan operasional bangunan. Energi didapatkan dari 

bangunan kategori energi.  

• Popularitas menunjukkan seberapa puas masyarakat kota terhadap kebijakan 

pembangunan dari walikota. Popularitas dapat ditingkatkan dengan 

membangun fasilitas umum.  
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• Kekuatan pelayanan (medis, polisi dan pemadam kebakaran) diperlukan untuk 

menanggulangi bencana di kota. Jika terjadi bencana, maka pemain akan 

diberikan dua pilihan, menangani bencana tersebut dengan kekuatan pelayanan 

atau mengorbankan popularitas. 

 

Sumber daya akan berubah-ubah selama permainan berlangsung tergantung 

bangunan yang ada di kota. Berikut adalah formula sumber daya pada Metro 

Valley: 

 

Total sumber daya = Sumber daya turn sebelum +  Total keuntungan bangunan + 

                                  faktor peubah x Total keuntungan bangunan 

  

Storyline Metro Valley ditentukan, yaitu pemain berperan sebagai Timoer, 

walikota baru Metro Valley. Timoer ditugaskan untuk menjadi walikota sementara 

di sebuah kota. Tugasnya adalah harus membenahi berbagai urusan di kota tersebut 

dengan menggunakan teknologi pintar. Timoer tidak sendiri. Ia dibantu oleh 

seorang asisten bernama Asista. Asista akan membantu Timoer untuk mengelola 

kota tersebut menjadi kota pintar.  

Timoer dan Asista merupakan karakter pada Metro Valley. Timoer memiliki 

ciri berkulit putih, bermata biru, dan mengenakan baju jas berwarna putih. Timoer 

memiliki sifat pemalas tetapi karena kepemimpinannya yang baik, Timoer dapat 

terpilih menjadi Walikota Metro Valley, sementara Asista memiliki ciri berkulit 

putih dan menggunakan pita berwarna ungu. Asista memiliki sifat disiplin dan 

sangat memperhatikan detail. 

  

 

Produksi 

Tahap produksi Metro Valley diisi dengan pembuatan fitur. Fitur tersebut 

ditambahkan ke prototipe yang telah tersedia pada tahap sebelumnya. Terdapat 9 

fitur Metro Valley yang dibuat, yaitu kamera, bangunan, penelitian, user interface, 

laporan, notifikasi, kejadian acak, end turn, dan simpan dan muat. 

  

Fitur Kamera 

Fitur kamera memungkinkan pemain berinteraksi dengan permainan dengan 

mengubah letak kamera atau men-zoom in/out. Fungsi pada fitur kamera ada pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2  Fitur kamera 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-01-001 Navigasi 

Kamera 

Kamera orthogonal bergerak sesuai dengan input pengguna 

berupa swipe 

MV-01-002 Zoom in/out Kamera orthogonal menaikkan / menurunkan size ketika 

pemain melakukan pinch  
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Fitur Bangunan 

Pada Metro Valley, peran utama pemain adalah membangun bangunan untuk 

memajukan kota. Fitur bangunan dibuat untuk memungkinkan pemain melakukan 

pembangunan kota. Fungsi pada fitur bangunan ada pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Fitur bangunan 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-02-001 Membangun 

Bangunan 

Membuat UI berupa tombol untuk membangun bangunan dan 

membuat fungsi membangun gedung pada source code. 

Membuat pemain memiliki akses untuk membuat proyek 

konstruksi bangunan 

MV-02-002 Membatalkan 

Pembangunan 

Memasukkan fungsi untuk menghapus bangunan yang masih 

dalam konstruksi dan menggantinya dengan tanah kosong dan 

mengembalikan setengah dari sumber daya yang digunakan 

dalam pembangunan 

MV-02-003 Menghapus 

Bangunan 

Memasukkan fungsi untuk menghapus bangunan dan 

menggantinya dengan tanah kosong dan mengembalikan seper-

empat dari sumber daya yang digunakan dalam pembangunan 

 

 

Fitur Penelitian 

Fitur penelitian pada Metro Valley memungkinkan pemain untuk 

mendapatkan teknologi baru untuk menjadi syarat membangun beberapa bangunan, 

mendapat bonus, dan melakukan upgrade bangunan. Fungsi pada fitur penelitian 

ada pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Fitur penelitian 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-03-001 Memilih 

Peneliti 

Memungkinkan pemain memilih satu dari tiga peneliti yang 

tersedia. 

MV-03-002 Memilih Topik 

Penelitian 

Memungkinkan pemain memilih teknologi apa yang ingin 

diteliti 

MV-03-003 Techtree Teknologi Metro Valley berbentuk pohon dimana setiap 

teknologi memiliki syarat teknologi lain sebelum bisa diteliti 

dan dimiliki 

 

Fitur User Interface 

User Interface (UI) Metro Valley di susun dari beberapa tombol, label dan 

angka. UI Metro Valley dibuat menggunakan uGUI yang merupakan fitur Game 

Engine Unity. Fungsi pada fitur UI ada pada Tabel 5. 
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Tabel 5  Fitur User interface 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-04-001 UI Bangunan Menampilkan bangunan yang ingin dibangun/sedang dibangun/ 

selesai dibangun. Informasi yang ditampilkan adalah nama 

bangunan, deskripsi bangunan, biaya membangun, waktu 

membangun dan sumber daya yang dihasilkan per minggu. 

MV-04-002 UI Penelitian Menampilkan peneliti dan teknologi yang sedang diteliti. 

MV-04-003 UI Simpan dan 

Muat 

Menampilkan daftar save game secara akurat dan tersusun 

MV-04-004 UI Laporan Menampilkan seluruh variabel yang ada pada fitur laporan. 

Nilai yang positif akan diwarnai hijau, nilai negatif akan 

diwarnai merah dan nilai 0 akan diwarnai hitam. 

 

Fitur Laporan 

Laporan Metro Valley berfungsi untuk menunjukkan kepada pemain keadaan 

kota dalam bentuk angka (jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, sumber daya 

saat ini, sumber daya minggu depan dan peluang terjadinya musibah). Fungsi pada 

fitur laporan ada pada Tabel 6. 

 

Tabel 6  Fitur laporan 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-05-001 Prediksi 

Sumber Daya  

Memprediksi jumlah sumber daya pada minggu depan. 

MV-05-002 Prediksi 

Kejadian Acak 

Menghitung persentase peluang musibah pada minggu depan. 

 

Fitur Notifikasi 

Fitur notifikasi memberitahu pemain hal-hal penting yang harus diperhatikan 

ketika bermain Metro Valley. Notifikasi berbentuk icon-icon pada bagian kiri dan 

akan hilang jika pemain sudah menangani isi dari notifikasi tersebut. Fungsi pada 

fitur notifikasi ada pada Tabel 7. 

 

Tabel 7  Fitur notifikasi 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-06-001 Notifikasi 

Laporan  

Memberitahu pemain bahwa pemain belum membuka laporan. 

Notifikasi laporan akan hilang ketika pemain sudah membuka 

laporan 

MV-06-002 Notifikasi 

Peneliti 

Memberitahu pemain bahwa pemain belum merekrut peneliti. 

MV-06-003 Notifikasi 

Teknologi 

Memberitahu pemain bahwa pemain belum memilih teknologi. 

MV-06-004 Notifikasi 

Krisis Sumber 

Daya 

Memberitahu pemain bahwa dalam jangka waktu 3 minggu, 

jika pemain tidak segera menaikkan pendapatan suatu sumber 

daya tertentu maka pemain akan kalah. 

 

Fitur Kejadian Acak 

Metro Valley memiliki fitur kejadian yang acak. Kejadian acak pada Metro 

Valley ada 3 yaitu kebakaran, perampokkan dan kecelakaan lalu lintas. Kejadian 

acak selalu merugikan dan membuat permainan menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan. Fungsi pada fitur kejadian ada pada Tabel 8. 

 



 

9 

Tabel 8  Fitur kejadian acak 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-07-001 Musibah  Memunculkan kejadian yang merugikan. Dibuat aset berupa 

gambar dan animasi mengenai musibah terkait. Munculnya 

musibah akan bergantung pada peluang musibah. 

MV-07-002 Peluang 

Musibah 

Memiliki nilai mulai dari 0 hingga 1. Peluang musibah 

dipengaruhi oleh initiator pada masing-masing level dan 

bangunan. 

MV-07-003 Bangunan 

Pencegah/Pena

mbah Musibah 

Bangunan dapat menambah/mengurangi peluang suatu jenis 

musibah. Pada class bangunan ditambah variabel peluang 

kejadian dan pada source code manager ditambah fungsi 

mengubah peluang kejadian berdasarkan bangunan yang ada. 

 

Fitur End Turn 

End Turn dilakukan ketika pemain menekan tombol end turn. End Turn akan 

membuat waktu permainan berjalan 1 minggu dan seluruh progress akan berjalan 

sebanyak 1 turn. Fungsi pada fitur End Turn ada pada Tabel 9. 

 

Tabel 9  Fitur end turn 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-08-001 Menambah 

Minggu  

Waktu yang telah berjalan pada Metro Valley ditambah 

sebanyak 1 minggu. Waktu Metro Valley akan digunakan untuk 

menghitung turn yang telah berjalan. 

MV-08-002 Mengubah 

Sumber Daya 

Mendapatkan data mengenai semua bangunan yang ada pada 

level dan menambah variabel sumber daya berdasarkan total 

pendapatan dari bangunan. 

MV-08-003 Menambah 

Progress 

Konstruksi 

Mengurangi waktu yang tersisa dari pembangunan. Jika waktu 

yang tersisa adalah 0, maka status bangunan tersebut berubah 

dari status konstruksi menjadi bangunan siap pakai. 

MV-08-004 Menambah 

Progress 

Penelitian 

Mengurangi waktu yang tersisa dari penelitian. Jika waktu yang 

tersisa adalah 0, maka teknologi akan didapatkan. 

 

Fitur Simpan dan Muat 

Metro Valley memiliki fitur simpan dan muat yang memungkinkan pemain 

menyimpan progress permainan dan melanjutkan kembali di kemudian hari. Fungsi 

pada fitur simpan dan muat ada pada Tabel 10. 

 

Tabel 10  Fitur simpan dan muat 

Kode Fitur Nama Fungsi Keterangan 

MV-09-001 Memuat daftar 

save game  

Memuat semua save game yang tersedia pada perangkat. 

MV-09-002 Memuat sebuah 

save game 

Memuat data save game dan mengkonstruksi level agar sesuai 

dengan data pada save game. Memungkinkan pemain 

melanjutkan permainan pada waktu yang lalu. 

MV-09-003 Menyimpan 

permainan ke 

save game 

Mendapatkan data permainan dan menyimpan data pada 

perangkat. Memungkinkan pemain menyimpan progress 

permainan untuk dapat dilanjutkan. 

MV-09-004 Menghapus 

sebuah save 

game 

Menghapus fail save game dari perangkat. 
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Setelah melalui tahap produksi, beberapa fitur dapat digunakan. Menu utama 

merupakan scene pertama setelah story selesai ditayangkan. Menu utama berisi 

tombol menuju pengaturan, simpan dan muat, kredit, berhenti bermain, dan mode 

sandbox. Serangkaian animasi kota menghiasi menu utama untuk kepentingan 

dekorasi. Tampilan main menu dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 2  Menu utama 

Untuk dapat memulai permainan, pemain dapat bernavigasi ke pemilihan 

level dengan melakukan swipe pada menu utama. Pemilihan menu berisi poin-poin 

level yang dapat dimainkan. Poin yang berwarna biru menandakan bahwa level 

sudah terbuka dan dapat dimainkan. Poin berwarna abu-abu menandakan level 

belum terbuka dan dibutuhkan level sebelumnya untuk dapat membuka level 

tersebut. Tampilan dari pemilihan level dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 
Gambar 3  Pemilihan level 

Pada level pertama, tersedia live tutorial, yaitu pemain diarahkan secara 

langsung untuk mengoperasikan fitur-fitur yang ada pada permainan dengan 

bantuan Asista yang menjelaskan fungsi dari fitur lewat kotak teks. Sistem 

memaksa pemain untuk mengikuti tutorial dengan cara menonjolkan komponen 

permainan yang perlu dan menghitamkan komponen yang sedang tidak diperlukan. 

Selain itu terdapat teks diluar kotak teks yang fungsinya secara langsung 

menjelaskan fitur. Contoh tampilan dari live tutorial dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4  Live tutorial 

Fitur membangun bangunan berbentuk user interface yang berisi katalog 

bangunan yang disusun berdasarkan kategorinya. Ketika pemain memilih salah satu 

kategori, bangunan yang tampil hanya bangunan yang memiliki kategori yang 

terpilih. Bangunan yang masih terkunci memiliki lambang gembok dan memiliki 

icon yang gelap. Fitur membangun bangunan memiliki tampilan seperti pada 

Gambar 5. 

 

 

Gambar 5  Fitur membangun bangunan 

Fitur bangunan menampilkan informasi mengenai atribut bangunan yang 

telah dibangun dan menampilkan harga dari pembangunan bangunan yang akan 

dibangun. Pada tampilan bangunan terdapat beberapa pilihan seperti membangun, 

ugrade, dan membongkar. Tombol kembali tersedia untuk kembali ke katalog 

bangunan. Contoh tampilan dari fitur bangunan ada pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6  Fitur bangunan 

Fitur penelitian menampilkan status dari penelitan berupa peneliti yang 

sedang dalam masa kontrak dan teknologi yang sedang diteliti. Kolom hasil 

penelitian menunjukkan nama dari teknologi, manfaatnya, dan bar sisa waktu 

penelitian. Kolom peneliti, kolom teknologi, dan kolom hasil penelitian akan 

kosong jika pemain tidak sedang meneliti. Contoh tampilan dari fitur penelitian ada 

pada Gambar 7. 
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Gambar 7  Fitur penelitian 

Pada fitur penelitian terdapat fungsi memilih peneliti dan teknologi penelitian. 

Tampilan pemilihan peneliti terdiri dari tab peneliti yang tersedia dan informasi 

lengkap mengenai peneliti yang sedang dipilih. Setiap peneliti memiliki sifat unik 

yang ditampilkan pada panel pemilihan peneliti. Tampilan pemilihan peneliti dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8  Memilih peneliti 

Tampilan pemilihan teknologi terdiri dari tech tree teknologi dan informasi 

lengkap mengenai teknologi yang sedang diteliti. Tech tree disusun oleh node-node 

yang dihubungkan dengan garis. Teknologi yang sudah terbuka ditandai dengan 

node yang berwarna cerah. Teknologi  Tampilan pemilihan teknologi dapat dilihat 

pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9  Fitur techbased tree 

Pada fitur laporan, ditampilkan sumber daya pada turn saat ini, sumber daya 

pada turn selanjutnya lengkap dengan nilai perubahannya, dan peluang kejadian 

acak. Peluang kejadian acak ditampilkan dalam bentuk pie chart. Fitur laporan 

dapat diakses dengan menekan tombol laporan atau menekan notifikasi. Tampilan 

laporan dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10  Fitur laporan 

Setiap level memiliki target masing-masing yang harus dicapai oleh pemain 

untuk dapat menyelesaikan level tersebut. Target ditampilkan pada widget dan pop 

up dan berisi daftar kondisi yang harus pemain capai. Target yang telah tercapai 

ditandai dengan tanda checklist pada bagian kanan target. Target tergolong menjadi 

dua, yaitu target yang harus dicapai dan target deadline. Tampilan target dapat diliat 

pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11  Target setiap level 

Kejadian acak Metro Valley memiliki tampilan ilustrasi dari kejadian berupa 

berita, informasi mengenai kejadian, dan dua tombol pilihan. Ilustrasi memiliki 

animasi yang berbeda untuk setiap kejadian .Tombol pilihan memiliki fungsi yang 

bergantung pada jenis kejadian yang terjadi. Tampilan kejadian acak dapat dilihat 

pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12  Fitur kejadian acak 

Fitur simpan dan muat terdiri dari daftar data yang tersimpan, kotak masukan 

nama dari data dan informasi mengenai data yang di pilih serta tombol muat dan 

simpan. Pemain dapat menyimpan kemajuan dari permainan dengan memasukkan 

nama pada kotak masukan nama dan menekan tombol simpan. Pemain dapat 

melanjutkan permainan dengan memilih data pada bagian kanan dan menekan 

tombol muat jika terdapat data yang terpilih. Tampilan fitur simpan dan muat dapat 

dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13  Fitur simpan dan muat 

 

Pengujian 

Pengujian dilakukan oleh pihak pengembang dengan menjalankan tes pada 

Unity. Pengujian Metro Valley dilakukan dengan menguji fungsi dari fitur yang 

sedang dikembangkan. Pada tahap pengujian didapatkan beberapa error dan bug 

yang ditampilkan pada konsol. Jika hasil pengujian fungsi tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan, maka akan dilakukan perbaikan secara langsung. Fungsi dengan 

cara pengujiannya ada pada Tabel 11. 

 

Tabel 11  Pengujian fungsi 

Kode Fitur Nama Fungsi Cara Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

MV-01-001 Navigasi 

Kamera 

Swipe  Kamera mengalami transformasi 

MV-01-002 Zoom in/out Pinch  Kamera mengubah size nya 

MV-02-001 Membangun 

Bangunan 

Melakukan pembangunan 

sesuai dengan prosedur 

 

Tanah kosong akan tergantikan 

oleh pembangunan 

MV-02-002 Membatalkan 

Pembangunan 

Melakukan pembatalan 

bangunan sesuai dengan 

prosedur 

Bangunan yang masih dalam 

tahap konstruksi digantikan oleh 

tanah kosong dan setengah dari 

sumber daya kembali 

MV-02-003 Menghapus 

Bangunan 

Melakukan penghapusan 

bangunan sesuai dengan 

prosedur 

Bangunan digantikan oleh tanah 

kosong dan seperempat dari 

sumber daya kembali 

MV-03-001 Memilih 

Peneliti 

Memilih satu dari tiga 

peneliti dan menekan OK 

Peneliti terpilih dibuktikan 

dengan adanya foto dari peneliti 

pada panel penelitian 

MV-03-002 Memilih 

Topik 

Penelitian 

Memilih teknologi sesuai 

dengan prosedur 

Teknologi terpilih dibuktikan 

dengan adanya gambar dan nama 

dari teknologi pada panel 

penelitian 

MV-03-003 Techtree Menyelesaikan satu jenis 

teknologi 

Teknologi cabang berikutnya 

terbuka 

MV-04-001 UI Bangunan Menekan tombol 

membangun bangunan 

Panel UI bangunan muncul 

MV-04-002 UI Penelitian Menekan tombol penelitian Panel UI penelitian muncul 

MV-04-003 UI Simpan 

dan Muat 

Memilih pilihan simpan dan 

muat pada menu pause 

Panel UI simpan dan muat 

muncul dan save game disusun 

dalam bentuk daftar 

MV-04-004 UI Laporan Menekan tombol laporan Panel UI laporan muncul 



 

15 

Kode Fitur Nama Fungsi Cara Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

MV-05-001 Prediksi 

Sumber Daya  

Melihat laporan dan 

melakukan end turn 

Sumber daya minggu selanjutnya 

sesuai dengan prediksi sumber 

daya pada laporan 

MV-05-002 Prediksi 

Kejadian Acak 

Melakukan end turn berkali-

kali 

Muncul musibah pada permainan 

MV-06-001 Notifikasi 

Laporan  

Tidak membuka laporan 

setelah end turn 

Muncul notifikasi laporan 

MV-06-002 Notifikasi 

Peneliti 

Membiarkan slot peneliti 

kosong pada jangka 2 turn 

Muncul notifikasi peneliti 

MV-06-003 Notifikasi 

Teknologi 

Membiarkan slot teknologi 

kosong pada jangka 2 turn 

Muncul notifikasi teknologi 

MV-06-004 Notifikasi 

Krisis Sumber 

Daya 

Memainkan permainan 

dengan tujuan ingin kalah 

Muncul notifikasi krisis sumber 

daya sebelum kalah 

MV-07-001 Musibah  Menaikkan peluang musibah 

dan melakukan end turn 

berkali-kali 

Musibah muncul dan terjadi 

pengurangan 

popularitas/pelayanan ketika 

memilih pilihan pada panel 

musibah terkait 

MV-07-002 Peluang 

Musibah 

Membangun beberapa 

bangunan yang dapat 

mengurangi/menambah 

peluang musibah dan 

menghitung total dari 

peluang musibah setiap 

bangunan 

Hasil perhitungan dengan 

peluang musibah pada laporan 

sama 

MV-07-003 Bangunan 

Pencegah/Pen

ambah 

Musibah 

Membangun bangunan yang 

dapat 

mengurangi/menambah 

peluang musibah 

Peluang musibah 

bertambah/berkurang 

MV-08-001 Menambah 

Minggu  

Melakukan end turn Jumlah minggu pada permainan 

bertambah satu 

MV-08-002 Mengubah 

Sumber Daya 

Melakukan end turn Jumlah sumber daya pada 

permainan bertambah/berkurang 

dari sumber daya turn 

sebelumnya 

MV-08-003 Menambah 

Progress 

Konstruksi 

Membangun bangunan dan 

melakukan end turn 

Waktu pembangunan dari 

bangunan yang sedang dibangun 

berkurang satu 

MV-08-004 Menambah 

Progress 

Penelitian 

Memilih teknologi dan 

peneliti dan melakukan end 

turn 

Waktu penelitian dari teknologi 

yang sedang diteliti berkurang 

satu 

MV-09-001 Memuat daftar 

save game  

Membuka panel simpan dan 

muat 

Seluruh save game yang dimuat 

membantuk daftar dengan save 

game terbaru terletak paling atas 

MV-09-002 Memuat 

sebuah save 

game 

Memuat data save game 

sesuai prosedur 

Permainan akan berhenti dan 

berpindah kepada permaian yang 

disimpan pada save game 

MV-09-003 Menyimpan 

permainan ke 

save game 

Menyimpan save game 

sesuai prosedur 

Save game bertambah satu 

dengan data berupa nama cocok 

dengan input dari pengguna 

MV-09-004 Menghapus 

sebuah save 

game 

Menghapus fail save game 

sesuai prosedur 

Save game yang dihapus tidak 

muncul kembali 

   

 

Tabel 11  Lanjutan 
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Pengujian tingkat kesulitan dilakukan oleh 3 tester yang terpilih. Tester yang 

terpilih memenuhi kriteria menyukai permainan strategi membangun kota. 

Pengujian tingkat kesulitan dilakukan dengan memberikan permainan kepada tester 

dan tester mencoba setiap level. Hasil dari pengujian oleh tester akan dibawa 

kembali ke tahap pra-produksi untuk disesuaikan nilai yang cocok untuk suatu 

variabel dan tahap produksi untuk dilakukan perubahan nilai yang ada pada class 

initiator. 

 Metro Tutor adalah level pertama pada Metro Valley. Pada Metro Tutor, 

pemain diasumsikan belum pernah memainkan Metro Valley sehingga level Metro 

Tutor memiliki target menang yang tidak sulit untuk dicapai. Hasil pengujian 

tingkat kesulitan level Metro Tutor ada pada Tabel 12. 

 

Tabel 12  Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Tutor 

Pengujian 

Ke 

Tester Hasil Balancing 

1 Tester 1 

Tester 2 

 

Tester 3 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level dan sempat kalah 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level 

Target menang :  

-Uang dari 100 menjadi 50 

-Energi dari 100 menjadi 50 

 

 

2 Tester 1 

 

Tester 2 

 

Tester 3 

Mencapai target membutuhkan 

waktu yang lama 

Mencapai target membutuhkan 

waktu yang lama 

Mencapai target membutuhkan 

waktu yang lama 

Target menang : 

-Uang dari 50 menjadi 0 

-Energi dari 50 menjadi 40 

 

Sumber daya awal : 

- Uang dari 20 menjadi 200 

- Energi dari 20 menjadi 40 

 

 Metro River merupakan level setelah level Metro Tutor. Pemain sudah 

mengetahui dasar dari permainan Metro Valley sehingga Metro River dirancang 

untuk menantang pemain menggunakan dasar dari permainan Metro Valley 

menyelesaikan target yang mulai meningkat. Hasil pengujian tingkat kesulitan level 

Metro River ada pada Tabel 13. 

 

Tabel 13  Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro River 

Pengujian 

Ke 

Tester Hasil Balancing 

1 Tester 1 

 

Tester 2 

 

Tester 3 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level dan sempat kalah 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level 

Target menang :  

-Uang dari 100 menjadi 0 

- Energi dari 100 menjadi 50 

 

Kondisi kalah: 

- Batas waktu dari 30 menjadi 50 

2 Tester 1 

Tester 2 

 

Tester 3 

Terlalu mudah. Target terlalu 

kecil 

Butuh waktu tidak lama untuk 

memenangkan level 

Terlalu mudah. Popularitas 

bukan ancaman lagi 

Target menang : 

- Energi dari 50 menjadi 100 

- Popularitas dari 0 menjadi 50  

 

Sumber daya awal : 

- Uang dari 20 menjadi 50 

- Energi dari 20 menjadi 50 

- Popularitas dari 50 menjadi 30 
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Pada level Metro Sport, pemain ditantang untuk menjaga popularitas dengan 

kondisi sering terjadi kejadian acak yang mengurangi popularitas. Pemain diuji 

kemampuan berstrategi sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada 

Metro Sport. Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Sport ada pada Tabel 

14. 
 

Tabel 14  Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Sport 

Pengujian 

Ke 

Tester Hasil Balancing 

1 Tester 1 

Tester 2 

 

Tester 3 

Merasa level terlalu mudah. 

Level terlalu mudah dan PLTU 

mudah di eksploit 

Merasa level terlalu mudah 

Target menang :  

-Uang dari 50 menjadi 100 

- Energi dari 50 menjadi 100 

- Popularitas dari 50 dari 0 

 

Output PLTU menjadi -1 untuk 

uang dan +2 untuk energi ( dari 

+3 ) 

2 Tester 1 

 

Tester 2 

 

Tester 3 

Kesulitan menjaga popularitas 

karena sering terjadi 

permapokkan 

 Level masih tidak sulit sehingga 

teknologi tidak diperlukan 

Cukup 

Target menang : 

- Ditambah Membangun kantor 

polisi lvl 3 

 

Sumber daya awal: 

- Popularitas dari 30 menjadi 50  

Metro Train memiliki target yang berfokus pada uang. Metro Train memiliki 

cerita permasalahan kota sibuk yang memerlukan fasilitas yang memadai. Pemain 

juga dihadapkan pada permasalahan keamanan, ditandai dengan peluang 

perampokkan yang besar. Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Train ada 

pada Tabel 15. 

Tabel 15  Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Train 

Pengujian 

Ke 

Tester Hasil Balancing 

1 Tester 1 

Tester 2 

Tester 3 

Terlalu mudah untuk level lanjut 

Cukup 

Terlalu mudah. Untuk dengan 

mudah memenangkan level 

cukup eksploitasi bangunan 

taman saja 

Target menang :  

-Uang dari 100 menjadi 200 

- Popularitas dari 50 menjadi 75 

 

Output dari Taman lvl 1 menjadi 

-0.5 untuk uang (dari -0.25), +0.5 

untuk popularitas (dari +1.25) 

dan +0.1 untuk area popularitas 

(dari +0.25) 

2 Tester 1 

 

Tester 2 

 

Tester 3 

Terlalu sulit. Butuh waktu sangat 

lama untuk mencapai target uang 

Terlalu sulit. Kapasitas tanah 

kurang untuk menyediakan 

energi 

Terlalu sulit. Target uang terlalu 

berlebihan 

Target menang : 

- Uang dari 200 menjadi 150 

 

Sumber daya awal : 

- Energi dari 30 menjadi 50 
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Metro Beach merupakan level terakhir dari Metro Valley. Metro Beach 

memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya. Hasil 

pengujian tingkat kesulitan level Metro Beach ada pada Tabel 16. 
 

Tabel 16  Hasil pengujian tingkat kesulitan level Metro Beach 

Pengujian 

Ke 

Tester Hasil Balancing 

1 Tester 1 

 

 

Tester 2 

 

Tester 3 

Terlalu sulit untuk dapat 

menyelesaikan hanya dengan 50 

turn 

Kurang menantang untuk level 

terakhir 

Merasa kesulitan menyelesaikan 

level 

Target menang :  

-Energi dari 200 menjadi 300 

-Ditambah membangun rumah 

sakit lvl 3 dan restauran lvl 3 

 

Kondisi kalah : 

- Batas waktu dari 50 menjadi 60 

 

Peluang terjadinya perampokkan 

dinaikkan dari 4% menjadi 6% 

2 Tester 1 

 

Tester 2 

 

 

Tester 3 

Merasa target energi terlalu 

berlebihan 

Target membangun terlalu 

memakan sumber daya sehingga 

sulit menyelesaikan level 

Target energi terlalu berlebihan 

dan uang tidak berguna karena 

tidak masuk target walaupun 

banyak bangunan yang 

menghasilkan uang 

Target menang : 

- Energi dari 300 menjadi 200 

- Uang dari 0 menjadi 150 

- Rumah sakit lvl 3 dihapuskan 

 

 

Pengujian Beta 

Beta testing dilakukan dengan memberikan kuesioner Pra-permainan kepada 

9 responden yang telah terpilih. Setelah mengisi kuesioner Pra-Permainan, 

responden diberikan Android Package Kit (APK) dari Metro Valley yang dipasang 

di smartphone responden. Responden akan diberikan waktu 7 hari untuk mencoba 

game. Pada Metro Valley, terdapat sistem untuk mengirimkan catatan permainan 

ke pangkalan data. Log yang dikirim berupa id, nama, kategori aktivitas, 

keterangan, durasi dari aplikasi dimulai dan timestamp. Setelah batas waktu 

pengujian selesai, responden diberikan kuesioner pasca permainan. Kuesioner 

pasca permainan berisi 16 pertanyaan dengan jawaban skala linear, kolom bug yang 

ditemukan dan kolom saran fitur. 

Hasil dari pengisian kuesioner pra-permainan, terdapat 9 responden yang 

telah mengisi kuesioner. Sebanyak 9 responden yang telah mengisi kuesioner 

tersebut berjenis kelamin pria. Responden mempunyai kegiatan sehari-hari sebagai 

mahasiswa sebanyak 4, karyawan sebanyak 4 dan pelajar sebanyak 1. Rentang usia 

responden adalah 15 sampai 24 tahun. Rentang lama bermain game dalam 1 minggu 

adalah 3 jam sampai 72 jam. Pemilihan responden berdasarkan minat responden 

terhadap permainan bergaya strategi. Data kuesioner pra-permainan dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 
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Semua responden sudah mengetahui permainan berjenis simulasi tata kota. 

Responden menyukai permainan simulasi tata kota karena menantang, senang 

dengan menata kota, dan senang dengan progress yang terlihat dari hasil penataan 

kota. Responden tidak menyukai permainan simulasi tata kota dikarenakan 

membutuhkan waktu yang lama, terkadang membosankan, dan dibutuhkan waktu 

yang lama untuk dapat mahir.  

Pada log permainan, terdapat data end turn, yaitu ketika pemain memutuskan 

untuk mengakhiri turn dan melanjutkan waktu Metro Valley ke minggu berikutnya. 

Dari log end turn, ditemukan banyak end turn beruntun. Contoh end turn beruntun 

dapat dilihat di Gambar 14. 

 

 

Gambar 14  Sampel data menunjukkan kasus end turn beruntun 

Hal ini menunjukkan pemain tidak memiliki ketertarikan untuk memproses 

kondisi turn dan hanya ingin melanjutkan permainan. Pada permainan turn based 

strategy, turn adalah salah satu sumber daya berharga yang memungkin pemain 

untuk mengatur dan mengeksekusi strategi. Turn tanpa proses menandakan 

kurangnya halang rintang yang menantang pemain untuk berpikir menyusun 

strategi untuk mengatasi halangan tersebut. Dibutuhkan penambahan fitur dari 

Metro Valley yang dapat meningkatkan daya tarik pemain untuk mengatur strategi 

pada setiap turn. 

Sebanyak 9 responden mengisi kuesioner pasca permainan. Pertanyaan 

kuesioner pasca permainan memiliki jawaban berupa skala dari sangat setuju yang 

bernilai 5 hingga sangat tidak setuju yang bernilai 1. Untuk mendapatkan central 

tendency setiap pertanyaan, digunakan rata-rata. Pertanyaan 7 memiliki rata-rata 5 

yang berarti pemain sangat setuju kontrol Metro Valley mudah digunakan dan 

mudah dikuasai. Rata-rata terendah 2.11 dimiliki oleh pertanyaan 13 yang berarti 

Metro Valley belum bisa membuat pemain ingin memainkannya lagi dikemudian 

hari. Data kuesioner Pasca Permainan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Pengambilan data bug dan saran fitur juga dilakukan pada beta testing. Data 

bug dan saran fitur merupakan hasil dari pengujian beta. Bug pada pengujian beta 

akan langsung diperbaiki. Saran fitur akan dibawa kembali ke tahap pra-produksi 

dan produksi. Revisi Metro Valley oleh tester ada pada Tabel 17. 
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Tabel 17  Hasil pengujian beta 

No Revisi / Saran Fitur Pra-produksi Produksi 

1 Penambahan 

kejadian acak 

inflasi 

Ditentukan dampak dari 

inflasi yaitu mengurangi 

popularitas jika dibiarkan dan 

mengurangi uang jika 

ditangani. 

Membuat aset gambar yang 

memiliki hubungan dengan inflasi 

dan mengubah source code agar 

dimungkinkan munculnya inflasi 

dengan peluang 0.2 

2 Balancing harga 

peneliti 

Harga peneliti ditetapkan 

akan di kali kan 2. Keputusan 

berdasarkan keluhan tester 

bahwa harga peneliti terlalu 

murah. 

Mengakses class peneliti dan 

mengubah harga sewa peneliti 

3 Live Tutorial 

seharusnya 

diberikan di level 

awal 

Ditentukan poin – poin fitur 

yang ditampilkan : 

membangun bangunan, 

penelitian, sumber daya, 

notifikasi dan target 

Pembuatan Live Tutorial berupa 

source code dan aset gambar 

4 Balancing target 

level 

Pengurangan target setiap 

level untuk setiap variabel 

sumber daya sebesar 50 

persennya. Karena banyak 

tester yang mengeluh 

kesulitan dalam 

memenangkan level. 

Mengakses class initiator dan 

mengubah variabel level target 

5 Penambahan mode 

sandbox 

Ditentukan desain logo 

sandbox adalah pasir dengan 

sekop dan penempatan logo 

di pojok kanan atas pada 

layar utama. 

Pembuatan scene baru dan 

mengubah source code agar 

memungkinkan berjalannya 

permainan tanpa target menang 

 

Rilis 

Metro Valley yang telah dimodifikasi sesuai dengan hasil pengujian dan 

pengujian beta diunggah ke Google Playstore dan siap dimainkan. Perbaikan bug 

akan dilakukan jika terdapat laporan bug yang datang dari review Playstore atau 

dari panel developer Google Playstore. Metro Valley dapat diunduh pada link 

play.google.com/store/apps/details?id=com.Bitartlabs.MetroValley. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini telah berhasil membuat permainan bertemakan kota pintar dan 

telah melakukan perbaikan pada permainan dari informasi bug dan saran 

penambahan fitur. Pada permainan Metro Valley masih harus dilakukan 

penambahan fitur dan balancing agar permainan menantang dan tidak terlalu mudah 

atau hampa. Permainan Metro Valley memiliki immersion yang baik pada bagian 

kontrol Metro Valley yang mudah sedangkan pada bagian daya tarik, Metro Valley 

masih tergolong kurang. 
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Saran 

Pada penelitian ini hanya dilakukan pengukuran immersion. Diharapkan pada 

penelitian ke depannya tidak hanya mengukur immersion tetapi aspek lain pada 

engagement, yaitu flow, adsorption, dan presence. 
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Lampiran 1  Kuesioner pra-permainan 
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Lampiran 1  Lanjutan 
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Lampiran 2  Kuesioner pasca permainan 
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Lampiran 2  Lanjutan 
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Lampiran 2  Lanjutan 
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Lampiran 2  Lanjutan 
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Lampiran 3  Hasil kuesioner pasca permainan 

1. Apakah kegiatan Anda sehari-hari? 

 
2. Usia Anda 

 
3. Seberapa mahirkah Anda menggunakan smartphone? 
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Lampiran 3  Lanjutan 

 

4. Berapa lamakah Anda menggunakan smartphone dalam 1 minggu? 

 
5. Berapa lamakah Anda bermain game dalam 1 minggu? 

 
6. Genre game apa saja yang biasa Anda mainkan? 
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Lampiran 3  Lanjutan 

 

7. Tuliskanlah judul game yang paling sering Anda mainkan di smartphone? 
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Lampiran 3  Lanjutan 

 

8. Apakah Anda bersedia menjadi Tester Game? 

 

9. Apakah Anda pernah memainkan game tentang membangun kota? 

 
 

10. Tuliskanlah judul game simulasi membangun kota yang pernah Anda 

mainkan di smartphone? 
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Lampiran 3  Lanjutan 

 

11. Sebutkan apa yang Anda sukai dari game simulasi membangun kota? 
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Lampiran 3  Lanjutan 

 

12. Sebutkan apa yang Anda tidak sukai dari game simulasi membangun kota? 
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Lampiran 4  Hasil kuesioner pasca permainan 

 
Responden Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 1 1 2 5 1 1 

2 2 3 1 4 4 2 5 5 5 2 2 2 1 4 3 2 

3 3 4 2 3 4 3 5 4 2 1 2 2 2 2 3 5 

4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 3 2 3 3 4 

5 2 3 1 3 3 3 5 5 3 1 2 1 1 3 1 1 

6 4 2 4 2 3 2 5 5 2 2 4 4 2 2 4 2 

7 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 3 4 

8 4 3 3 5 4 3 5 5 1 4 5 5 3 3 3 3 

9 5 5 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 

Rata-rata 3.78 3.67 2.89 3..78 3.78 3.44 5.00 4.89 3.44 2.67 2.89 2.78 2.11 3.22 2.67 3.00 
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