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BAB 2 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pengembangan aplikasi game terkait corona sudah dilakukan. Salah satu 

game tersebut dikembangkan oleh Viko Raynur Rhaka Zulfaqor pada tahun 2020, 

dengan judul game “Corona Avoid” (Gambar 2.1). Karakter utama dalam game ini 

adalah tim medis yang sedang menghindari virus corona. Karakter tim medis dipilih 

sebagai bentuk apresiasi pada tim kesehatan Indonesia, serta sebagai salah satu 

alternatif untuk mengisi waktu luang bagi siswa di tengah pandemic ini. Kelebihan 

untuk game ini adalah dapat dimainkan di smartphone android. Kekurangan dari game 

ini adalah masih menggunakan tampilan 2 dimensi. 

 

 

Gambar 2.1 Game Corona Avoid 

 

 Game tentang Covid-19 berikutnya adalah game yang telah dibuat secara 

resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Game ini berjudul “Dawn of Civilization: 

Solve Corona” (Gambar 2.2). Game ini tidak hanya untuk edukasi, tetapi juga sebagai 

sarana untuk bersedekah baik sembako maupun APD medis. Game ini dirancang 

untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kelebihan game 

ini adalah dapat digunakan sebagai sarana untuk bersedekah. Adapun kekurangan dari 

game ini masih menggunakan tampilan 2 dimensi. 
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Gambar 2.2 Game Dawn of Vililization Covid-19 

 

Game tentang Covid-19 selanjutnya ada game dengan judul “CHIPS: Corona 

Invasion”. Game yang dibuat CIAYO Games ini adalah permainan Shooter seperti 

gambar 2.3   yang menempatkan pemain sebagai CHIPS, karakter ikonik dari CIAYO 

Games. Dalam game ini, pemain harus menembaki virus-virus yang ada di sepanjang 

jalan. Terdapat power up untuk meningkatkan kekuatan CHIPS. 

 

 

Gambar 2.3 CHIPS: Corona Invasion 

 

Game bertema Covid-19 selanjutnya ada game dengan judul “ Marbel 

Kebiasaan Baru”. Game yang diciptakan oleh Educa Studio ini adalah game yang 
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berisi permainan terkait Covid-19. Game ini ditargetkan pasar untuk anak-anak, 

Marbel Kebiasaan Baru memberikan tiga konten edukasi dalam tiga mini game yang 

ditawarkan seperti gambar 2.4. Pertama yaitu menggunakan masker dengan benar 

dalam Jahit Masker. Berikutnya ada cuci tangan yang benar sesuai dengan imbauan 

dari WHO dengan enam Langkah. Terakhir ada New Normal yang menghadapkan 

anak pada situasi dimana adaptasi kebiasaan baru seperti jaga jarak di tempat umum. 

 

 

Gambar 2.4 Marbel Kebiasaan Baru 

 

Game bertema Covid-19 selanjutnya ada game dengan judul “Anti Spread” 

game karya GINVO Studio ini adalah permainan Hyper Casual yang sekaligus 

memberikan edukasi pentingnya jaga jarak untuk menekan penyebaran Covid-19 

seperti gambar 2.5. Anti Spread mengharuskan pemain menggeser karakter yang ada 

di layar agar tidak saling berdekatan dan tertular virus. Terdapat power up yang bisa 

digunakan untuk memperkuat imunitas pemain atau menyembuhkan pemain yang 

sudah terinfeksi virus. 
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Gambar 2.5 Anti Spread 

 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari game tersebut, maka pada 

penelitian ini akan dikembangkan Game 3D edukasi protokol kesehatan untuk 

mencegah penularan Covid-19. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1.  Protokol Kesehatan 

Protokol kesehatan adalah aturan dan panduan new normal di tengah 

pandemic Covid-19 dari kementrian kesehatan RI. Aturan ini diperuntukkan kepada 

seluruh masyarakat saat menjalankan aktivitas kesehariannya. Baik itu di luar ruangan 

maupun di dalam ruangan. 

Pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam menangani kasus Covid-19. 

Salah satu nya adalah dengan memperkenalkan protokol kesehatan. Meskipun 

protokol kesehatan sudah diberikan kepada masyarakat. Masih saja ada masyarakat 

yang kurang memperhatikan aturan ini. 

Yang termasuk dalam protokol kesehatan antara lain yaitu seperti penggunaan 

masker, menjaga jarak antara orang lain, minimal 1 meter, mencuci tangan sebelum 

memasuki ruangan, memakai hand sanitizer.  Untuk tenaga medis harus melakukan 

beberapa aturan seperti memakai APD (Alat Pelindung Diri). Saat ada korban Covid-

19 yang meninggal jenazah harus dikuburkan sesuai aturan, yaitu harus dibungkus 

secara benar dan rapat saat dikuburkan oleh orang yang memakai APD. 
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Protokol kesehatan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : 

JIKA BADAN TERASA TIDAK SEHAT 

A. Jika badan terasa tidak sehat dengan kriteria : 

a. Demam 38 derajat Celcius, dan 

b. Batuk / Pilek 

Istirahat yang cukup di rumah. Bila keluhan berlanjut, atau disertai 

dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke 

fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). 

Pada saat berobat ke fasyankes, harus dilakukan tindakan berikut: 

1. Gunakan masker. 

2. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk / bersin 

yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung tisu atau 

punggung lengan. 

3. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal 

B. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening suspect 

Covid-19 : 

a. Jika memenuhi kriteria suspect Covid-19, maka akan dirujuk ke salah 

satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan Covid-19. 

b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect Covid-19, maka akan dirawat 

inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter 

fasyankes. 

C. Jika memenuhi kriteria Suspect Covid-19 akan diantar ke RS rujukan 

menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan 

alat pelindung diri (APD). 

D. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan specimen untuk pemeriksaan 

laboratorium dan rawat di ruangan isolasi. 

E. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dna Pengembangan Kesehatan 

(Balitbankes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 

jam setelah specimen diterima.  

a. Jika hasilnya positif,  

i. Maka akan dinyatakan sebagai penderita Covid-19.  
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ii. Sampel akan diambil setiap hari.  

iii. Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika 

pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya 

negatif.  

b. Jika hasilnya negatife, akan dirawat sesuai dengan penyebab 

penyakit.  

 

JIKA BADAN SEHAT, namun : 

A. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke Negara terjangkit Covid-19, 

ATAU. 

B. Merasa perna kontak dengan penderita Covid-19, hubungi Hotline Center 

Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut. 

 

2.2.2. Game 

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan 

sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain 

bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Permainan yang 

menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan 

oleh peranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan 

misalnya skor yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang ada didalam permainan. 

 Sebuah video game, seperti bentuk media lainnya, dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa genre berdasarkan banyak pertimbangan, seperti cara bermain, 

tujuanm dan seni di dalamnya. Karena genre bergantung pada isi, genre banyak 

berubah dan bertambah. Genre dapat merupakan gabungan genre lainnya. Genre juga 

dapat merupakan bawaan permainan, seperti music dan horror. 

 

2.2.3. Unity 3D Game Engine 

Unity adalah sebuah game engine yang umum dipakai untuk membuat sebuah 

game 2D / 3D dan sebuah simulator untuk komputer, virtual reality, konsol dan 

Mobile platform software pengembangan gratis oleh Unity Technologies. 



9 

 

 Unity 3D Game Engine mampu membuat game dengan kualitas tinggi, desain 

dan pengembang 3D social network platform game. Unity adalah sebuah platform 

yang bagus untuk melalui pengembangan game dan sangat rekomendasi untuk para 

pengembang siapa saja dalam memulai membuat pengembang game. Disini terdapat 

banyak pilihan library dan bahasa pemrograman yang mendukung beberapa aplikasi 

analisa. 

Unity 3D memiliki kerangka kerja (framework) lengkap untuk penembangan 

profesional. System inti engine ini menggunakan beberapa pilihan bahasa 

pemrograman, diantaranya C#, javascript maupun boo. Unity 3D editor menyediakan 

beberapa alat untuk mempermudah pengembangan yaitu Visual Studio. 

Unity Technologies dibangun pada tahun 2004 oleh David Helgason (CEO), 

Nicholas Francis (CCO), dan Joachim Ante (CTO) di Copenhagen, Denmark sesudah 

game pertama mereka GooBall. 

 

2.2.4. Blender 

Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafikas komputer 3D. 

Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi. Efek visual, model cetak 

3D, aplikasi 3D interaktif dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur 

termasuk pemodelan 3D, penteksturan, penyutingan gambar bitmap, penulangan, 

simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyetingan video, pemahatan 

digital, dan rendering. 

Blender dikembangkan oleh Blender Foundation dan di rilis perdana pada 

tahun 1995. Aplikasi ini mempunyai beberapa bahasa pemrograman yaitu C, C++ dan 

python. 

 

2.2.5. Game Desain Dokumen 

2.2.5.1. Pengertian Game Desain Dokumen 

Berikut adalah beberapa definisi game desain dokumen dari beberapa ahli : 

1. Menurut Adams, Ernest (2010), Game Desain Dokumen adalah kumpulan 

dokumen-dokumen yang digunakan game designer untuk menginformasikan  

mengenai game yang didesain, proses ini mengubah ide yang tadinya abstrak 

menjadi rencana tertulis. 
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2. Menurut Bates, Bob (2004), Pembuatan game akan dimulai dari pembuatan 

game desain dokumen. Game Desain Dokumen digunakan untuk menjadi 

landasan pengembangan game tersebut, dan untuk menarik minat pembaca 

serta menginformasikan gambaran keseluruhan game yang akan dibuat 

kepada tim pengembang. 

3. Menurut Oxland, Kevin (2004), Game Desain Dokumen adalah dokumen 

yang menjadi acuan dalam pengembangan game. Dokumen ini 

mendeskripsikan konsep game dan gambaran umum gameplay secara detail. 

Dokumen ini adalah dokumen hidup dan selalu mengalami perubahan 

sepanjang pengembangan game. 

 

2.2.6. Jenis-jenis Game Desain Dokumen 

Terdapat berbagai macam game desain dokumen, masing-masing memiliki 

ciri khas danfungsi berbeda. 

1. High Concept Document 

High Concept Dokumen Berfungsi untuk menginformasikan kepada produser atau 

publisher tentang game yang akan dibuat. Dokumen ini berisikan ide-ide kunci dari 

game yang panjangnya tidak melebihi 2-4 halaman. 

2. Game Treatment Document 

Game Treatment Document berfungsi untuk mempresentasikan game dalam 

bentuk outline kepada pihak yang ingin tahu tentang game yang ingin dibuat. Game 

Treatment Document disusun sedemikian rupa supaya dapat memuaskan rasa ingin 

tahu dan merangsang rasa antusias kepada game yang dibuat. Game Treatment 

Document juga memiliki tujuan untuk dapat membuat desain lebih mendalam, dapat 

membuat prototype yang nantinya akan diteruskan menjadi game utuh. Dokumen ini 

masih berbentuk simple, dan berbentuk brosur yang memuat semua ide dasar dari 

game yang akan dibuat. 

3. Character Design Document 

Character Design Document secara spesifik digunakan untuk merekam desain 

dari karakter yang muncul dalam game yang akan dibuat, seingkali berbentuk avatar. 

Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk menggambarkan kenampakan dari 

karakter, dan moveset dari karakter itu sendiri, yaitu kumpulan animasi yang 

mendokumentasikan gerakan-gerakan karakter, baik yang sengaja karakter tersebut 

lakukan (berjalan, berlari, dan melompat), ataupun gerakan tidak sengaja karakter 
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tersebut lakukan (terkena pukulan, jatuh, dan animasi lainnya). Dokumen ini berisikan 

concept art dari karakter dengan berbagai macam pose dan juga ekspersi muka.  

4. World Design Document 

World Design Document adalah dasar pembuatan semua seni grafis dan audio 

yang menggambarkan game world dari game yang akan dibuat. Dokumen ini 

berisikan tentang informasi latar tentang macam-macam benda yang ada di dunia 

tersebut. World Design Document juga mendokumentasikan suasa, gaya estetika, dan 

sifat emosi dari dunia tersebut. 

5. Flowboard 

Flowboard adalah persilangan dari flowchart dan storyboard, dimana storyboard 

adalah dokumen linier yang digunakan untuk merencanakan serangkaian gambar 

sesuai jalan cerita, dan flowchart digunakan programmer untuk mendokumentasikan 

algoritma. Jadi dapat disimpulkan bahwa flowboard mendokumentasikan algoritma. 

Jadi dapat disimpulkan 

6. Story and Level Progrssion Document 

Dokumen ini merekam cerita skala besar dari game yang akan dibuat, dan 

bagaimana kemajuan dari setiap satu level ke level selanjutnya. Dokumen ini berisi 

tentang garis besar pengalaman player dalam memainkan game yang akan dibuat. 

7. Game Script 

Game Script mendokumentasikan rules dan core-mechanics dari game. Game 

script dapat membuat kita tahu bagaimana memainkan game, dan menspesifikasikan 

peraturan permainan secara mendetail. 

 

2.2.7. Komponen dalam Game Desain Dokumen 

Berikut ini komponen-komponen utama dalam penyusunan Game Desain Dokumen: 

1. Game Overview, berisi informasi singkat tentang Game Concept Feature Set, 

Genre, Gameplay dan Target Audience. 

2. Level Design, mendesain setiap levelnya, termasuk fitur, tingkat kesulitan, 

dan tema dari setiap level. 

3. World Design, Merancang dunia dalam game, setting kejadian, dan tema 

keseluruhan dari game dibahas di dalamnya. 
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4. User Interface Design, merencang Screenflow, Screen Description dan 

mendesain interaksi user. 

5. Content Design, merancang karakter, dan lain-lain. 

6. System Design, merancang peraturan dalam permainan. 

 

2.2.8. Mixamo 

Mixamo merupakan sebuah website penyedia rigging dan animasi secara 

otomatis yang bisa didapatkan dengan gratis. Jika membuat sebuah rigging dan 

animation, pasti akan memerlukan waktu yang panjang, bahkan waktu terhabiskan 

untuk hanya membuat sebuah rigging saja, tentu hal tersebut akan membuat tidak 

efektif. 

Dengan adanya Mixamo, dapat mengubah biped mesh (posisi tulang), ataupun 

titik yang sudah ditentukan oleh Mixamo, seperti dibagian dagu, pergelangan tangan, 

lutut dan siku. Website ini bisa menggunakan akun Google untuk proses login. 

Website  ini bisa dipilih jenis karekter dan animasi, ataupun bisa mengupload 

karakter yang sudah dibuat sebelumnya yang disimpan dalam bentuk File Fbx/Obj. 

Dalam Proses tersebut juga membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit ketika Mixamo 

pemrosesnya. 

Bagi yang sedang membuat rigging dan animasi otomatis, Mixamo sangat 

membantu untuk digunakan secara free. Misalkan ada puluhan karaker, jadi cukup 

dengan membuat rigging otomatisnya saja, tidak perlu manual yang hanya akan 

menghabiskan waktu. 

 

2.2.9. RIGGING 

Dalam pembuatan animasi 3D terdapat proses yang disebut rigging. Rigging 

adalah metode pemberian atau pemasangan tulang pada karakter animasi agar bisa 

digerakkan. Tetapi jika dalam animasi 3D sebuah model karakter 3D tidak 

menggunakan rigging, apakah model karakter 3D tersebut dapat digerakkan dan dapat 

membuat sebuah gerakan. Ada beberapa factor yang mempengaruhi karakter 3D yang 

menggunakan rigging dan tidak menggunakan rigging. 

Penempatan hirarki joint secara terpisah lebih memudahkan dan cepat dalam 

selectionjoint daripada penempatan hirarki joint yang membentuk rantai joint dengan 
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panjang. Dikarenkan selection dalam melakukan pengeditan, penambahan IK dan 

skinning sangat berpengaruh dalam menyelesaikan pembuatan rig. 

Karakter yang menggunakan rigging memiliki jumlah keyframe lebih sedikit 

dibandingkan dengan karakter yang tidak menggunakan rigging. Jumlah objek yang 

diberi keyframe pada gerakan yang menggunakan rigging lebih sedikit dibandingkan 

dengan objek yang diberi keyframe pada gerakan yang tidak menggunakan rigging. 

Hal ini dikerenakan karakter yang menggunakan rigging memiliki controller yang 

mewakili beberapa objek, sedangkan karakter yang tidak menggunakan rigging tidak 

memiliki controller. 

Catatan waktu pada gerakan yang menggunakan rigging rata-rata lebih cepat 

dua kali lipat dibandingkan dengan catatan waktu pada gerakan yang tidak 

menggunakan rigging. 
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