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RINGKASAN PROPOSAL 

 

Game “Barcomon” merupakan sebuah game dengan genre virtual pet yang dibuat untuk 

smartphone berbasis Android. Game ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C# 

dengan program pengembangan Unity, sedangkan desain dalam game dirancang menggunakan 

Adobe Photoshop. Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai seorang Coder yang 

memiliki tujuan untuk memperoleh gelar Code Master di kota yang bernama Binary Land. 

Seorang Coder memiliki tugas untuk merawat monster dan melatihnya hingga menjadi kuat, 

kemudian mengikuti turnamen bergengsi yang diselenggarakan di The Forum. Pemain dapat 

mengumpulkan berbagai macam monster dengan cara melakukkan scan barcode yang biasanya 

ditemukan pada produk yang dipakai sehari-hari. Pengujian terhadap game ini dilakukan 

dengan metode blackbox, alpha testing, dan beta testing melalui kuesioner. Dengan fitur 

Barcode Scanner, game ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi berbagai perusahaan 

dalam hal ini OneTwoCode menjadi studi kasusnya. 

 

Kata Kunci: 

Barcode Scanner, Barcode, Barcomon, Unity, Virtual Pet, OneTwoCode, Promosi 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

 

Pengertian dari game itu sendiri adalah kegiatan interaktif yang dilakukan oleh satu atau 

lebih dari satu orang dengan mengikuti aturan yang membatasi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh pemain, membuat dan menyelesaikan suatu konflik, dan memiliki hasil yang dapat diukur 

[1] dan virtual pet merupakan hewan peliharaan yang berwujud digital yang dapat berinteraksi 

dengan para pemain dimanapun dan kapanpun karena saat ini virtual pet sudah berbentuk 

aplikasi mobile [2]. Sedangkan teknologi Barcode adalah sebuah pola berbentuk garis vertikal 

yang berwarna hitam dan putih yang biasanya tercantum pada produk seperti buku, makanan, 

perangkat keras, dan masih banyak lagi [3]. Hal ini akan sangat mendukung permainan yang 

akan dirancang karena Barcode sudah beredar di pasaran secara luas.  

Game dengan rancangan serupa juga sudah pernah dibuat dan beredar dipasaran. Game 

tersebut adalah Monster Rancher. Monster Rancher memiliki beberapa seri dan yang pertama 

kali populer adalah Monster Rancher pada konsol yang dikeluarkan oleh Sony, yaitu 

Playstation1. Pada game ini, pemain akan mendapatkan beragam monster yang mereka peroleh 

dengan memasukkan berbagai macam cd game lain ke dalam konsol Playstation1. Monster 

yang pemain peroleh kemudian dapat dilatih dan juga dipertandingkan pada turnamen yang 

ada [4]. 

Game yang akan dirancang memiliki judul “Barcomon”. Judul ini sangat menggambarkan 

apa yang akan pemain dapatkan di game ini karena pemain akan memperoleh monster dengan 

cara melakukan pindai pada barcode apapun yang pemain temui. Barcode yang pemain pindai 

akan menghasilkan monster-monster yang beragam sehingga pemain akan memiliki rasa 

penasaran terhadap barcode yang terdapat pada berbagai produk yang dijual bebas. Terutama 

pada barcode khusus yang di-generate untuk promosi OneTwoCode 

Monster yang pemain peroleh pada game ini dapat dilatih dan juga dipertandingkan 

dengan monster lain dengan cara mengikuti turnamen. Hal tersebut akan membuat pemain 

memiliki motivasi untuk memiliki monster yang kuat dan tangguh agar dapat menjadi juara. 

Pemain pun akan merasa memiliki ikatan tertentu dengan monster yang mereka miliki. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

 

OneTwoCode adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang kursus keterampilan 

computer IT. Perusahaan tersebut didirikan oleh Davin Pratama (535110066) sebagai salah 

satu alumni FTI UNTAR. Menjadi perusahaan yang belum lama berdiri tentu memerlukan 
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sarana promosi agar lebih dikenal masyarakat. Fitur Barcode Scanner dan Augmented Reality 

pada game tentunya akan menjadi sarana promosi yang inovatif dalam bidang IT, yaitu sesuai 

dengan tema kursus yang dibawakan oleh OneTwoCode [5].  

 

Gambar 1. Tampilan halaman web OneTwoCode 

Kegunaan dari rancangan game ini adalah membuat game virtual pet dengan fitur barcode 

scanner untuk memperoleh berbagai macam monster yang berbeda dan juga memberikan 

pengalaman kepada pemain tentang bagaimana rasanya memilki hewan peliharaan dan cara 

merawatnya dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti kemampuan peliharaan 

dan juga biaya untuk merawat peliharaan yang dimiliki. Rancangan ini juga dapat menjadi 

media promosi bagi beberapa brand agar pemain merasa tertarik untuk membeli produk dari 

brand tersebut dan melakukan pindai terhadap barcode yang terdapat pada produk tersebut. 

Terutama pada barcode khusus yang di-generate untuk promosi OneTwoCode 
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BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1 Solusi Permasalahan 

Solusi yang ditawarkan adalah sebuah perangkat software Game Android lengkap dengan 

Barcode khusus yang digenerate untuk mengacu pada halaman web OneTwoCode sebagai 

sarana promosi interaktif yang dapat menarik calon pengguna jasa kursus OneTwoCode. Selain 

itu sesuai juga dengan konten kursus yang dibawakan oleh OneTwoCode, yaitu berbasis IT  

2.2 Luaran Kegiatan PKM 

Target luaran PKM akan berupa publikasi ilmiah ICASTE 2021  

 

 

Gambar 2. Poster ICASTE 2021 
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BAB III METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKM akan dimulai dengan merancang dan membuat software Game Android 

sebagai sarana interaktif promosi OneTwoCode. Game yang akan dirancang berjudul 

Barcomon. Game ini merupakan game bergenre virtual pet dengan sistem pertarungan turn 

based battle. Para pemain akan mendapatkan berbagai macam monster dengan cara melakukan 

pindai terhadap barcode dari berbagai macam produk. Monster yang diperoleh akan sangat 

beragam mulai dari jenisnya hingga warnanya. 

Gameplay pada perancangan game ini akan berfokus pada pengembangan monster dari 

masing-masing pemain. Monster tersebut akan menjadi semakin kuat bila dilatih dengan baik. 

Setiap monster memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain yang diwakili dengan status 

atau atribut pada game ini. Pemain dapat melatih monster yang dimiliki sesuai dengan 

spesialisasi monster tersebut. Cara pemain melatih monster pun akan memiliki dua cara, yaitu 

secara otomatis atau menggunakan minigames. Jika pemain melatih monster dengan 

menggunakan minigames, maka tingkat kedekatan monster dan pemain pun akan bertambah. 

Tidak hanya melatih monster, pemain juga dapat mempertarungkan monster yang dimiliki 

dengan monster lain dengan cara mengikuti turnamen yang ada. Pertarungan pada game ini 

akan menggunakan sistem turn based battle, yaitu sebuah sistem yang mengharuskan pemain 

untuk melakukan aksi secara bergantian. Lawan yang akan dihadapi pemain adalah monster 

yang akan ditentukan secara otomatis oleh sistem di dalam turnamen sehingga aksi yang akan 

dilakukan oleh lawan akan ditentukan juga secara otomatis. 

Game ini dirancang menggunakan platform Unity dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C# karena Unity mendukung penuh bahasa pemrograman C#. Game ini 

ditujukan untuk perangkat smartphone dengan sistem operasi Android 4.0 ke atas. 

3.2 Tahapan Perancangan 

Metode perancangan berperan sebagai panduan dalam proses pembuatan game. Metode 

perancangan dalam pembuatan game terdiri atas: [6] 

1. High Concept 

High Concept merupakan bagian yang sangat penting pada awal perancangan game. High 

Concept itu sendiri adalah penjelasan singkat mengenai game yang akan dirancang. High 

Concept di dalam game berisi storyboard dari karakter yang akan dimainkan. Storyboard dapat 

berisi judul, genre, platform, target pemain dan kontrol game. 
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2. Gameplay 

Secara definisi gameplay adalah interaksi antara pengguna (user) dengan permainan yang 

dimainkan terkait aturan main. Berdasarkan kedua hal tersebut, gameplay yang ada pada setiap 

game dapat menjadi hal yang sangat berbeda, terutama pada game yang memiliki genre yang 

berbeda. Berikut merupakan bagian penting dalam perancangan sebuah gameplay: 

a. Desain kontrol 

Desain Kontrol merupakan pengendalian hal-hal yang ada di dalam sebuah game. Untuk 

itu pengembang menentukan jenis kontrol yang sesuai dengan game yang diinginkan. 

b. Desain Karakter 

Desain Karakter merupakan hal-hal yang berkaitan dengan posisi sebagai seorang 

pemain di dalam sebuah game berhubungan dengan karakter baik, buruk, karakter utama 

maupun karakter tambahan. 

c. Desain Objek 

Dalam permainan game dibutuhkan objek untuk memberi suasana yang diinginkan. 

Perancangan object design seperti gunung, pohon dan pembuatan platform. 

d. Desain Level 

Desain level adalah sebuah rancangan berupa tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh 

pemain dalam jalannya permainan dalam sebuah game.  

e. Desain Suara 

Desain suara merupakan representasi dari sebuah suasana dan keadaan di dalam sebuah 

game baik dari background-sound tempat-tempat tertentu, maupun efek-efek suara yang 

ditimbulkan oleh komponen-komponen yang ada di dalam game. 

3. Alur Cerita 

Alur cerita bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pada suatu game. Story game menjelaskan 

latar belakang yang ingin disampaikan oleh pembuat game kepada pemain yang memiliki 

sebuah pesan tersendiri, baik dengan cara menceritakan awal mula pada saat permainan game 

dimulai dan akhir cerita, sehingga pemain tidak hanya dapat menikmati gameplay saja tapi juga 

menikmati konflik yang ada di dalam game. 

4. Audience 

Tahap keempat adalah pembuatan target pemain dalam pembuatan game. Audience pada game 

ini biasanya terbagi menjadi golongan anak-anak, remaja, dewasa dan semua umur. 

5. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 
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Perangkat Keras dan Lunak merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak yang kompatibel 

dengan aplikasi perangkat lunak sehingga perangkat lunak tersebut dapat dijalankan. Sehingga 

game yang dijalankan tidak terlalu berat dan dapat dimainkan dengan baik. 

6. Desain Tampilan 

Rancangan tampilan adalah tahap pembuatan tampilan di dalam game yang dibuat semenarik 

mungkin berupa user interface (UI) dari game yang dirancang. Rancangan tampilan berisi 

menu utama, menu keluar dan menu karakter. 

7. Pembuatan Game 

Pada tahap ini seluruh konsep yang telah terbentuk dicoba untuk direalisasikan menjadi sebuah 

game. Dalam tahap ini, pembuatan game meliputi pengumpulan assets dan scripting. 

8. Testing 

Setelah game selesai dibuat dilakukan proses testing untuk menilai apakah game yang dibuat 

sudah memenuhi keinginan. Proses testing mencakup alpha testing dan beta testing. Alpha 

testing adalah tes yang dilakukan dari sisi developer oleh tim penguji. Tes ini menilai apakah 

game dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap beta testing. Beta testing adalah tes yang 

dilakukan dari sisi customer. Pada beta test customer mencoba game secara langsung tanpa 

adanya batasan untuk melakukan eksploitasi game. 

a. Alpha Testing 

Testing yang dilakukan oleh pihak pengembang untuk mencoba game dan mencari 

error pada game yang telah dibuat. Testing ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

kualitas game dan mempersiapkan game untuk beta testing. Alpha testing sering 

dianggap sebagai internal acceptance testing sebelum memasuki tahap beta testing. 

b. Beta Testing 

Setelah alpha testing selesai dilakukan, maka dilakukan beta testing. Game dirilis untuk 

dimainkan oleh pemain di luar dari pihak pengembang dengan jumlah terbatas untuk 

memastikan hanya terdapat sedikit error pada game. Terkadang beta testing dibuka 

untuk umum untuk mendapatkan masukan semaksimal mungkin. Tujuan dilakukannya 

testing ini adalah untuk meningkatkan kualitas game, mempertimbangkan masukan dari 

pemain, dan memastikan kesiapan game untuk dirilis. 

 

3.3 Klasifikasi Game 

Game sering diklasifikasikan ke dalam genre berdasarkan karakteristik atau tipe 

permainannya, seperti berikut [6]:  
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1. Game Petualangan 

Game petualangan adalah game tentang petualangan yang dilatar belakangi suatu cerita. Cerita 

yang ada dapat memposisikan pemain pada sudut pandang orang pertama (contoh: Seventh 

Guest), sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. 

2. Game Aksi 

Game aksi adalah jenis game yang berjalan secara real-time dan mengharuskan pemain cepat 

bereaksi tergantung apa yang terjadi pada game. Game seperti Quake, Unreal Tournament, dan 

Counter Strike yang masuk pada kategori First Person Shooter (FPS) mendominasi action 

game.  

3. Role-Playing Game (RPG) 

Pada role-playing game, pemain mengarahkan sekelompok orang atau hero dalam 

menjalankan misi. Kemampuan hero akan terus meningkat secara bertahap agar dapat 

menyelesaikan misi yang lebih sulit. Final Fantasy Series merupakan salah satu contoh game 

dengan genre RPG. 

4. Game Strategi 

Pada game strategi, pemain mengelola sumber daya yang terbatas untuk mengalahkan musuh. 

Pemain juga harus mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya, seperti 

jenis unit yang harus ditingkatkan dan harus melakukan tindakan. Game Command and 

Conquer menuntut pemain mengatur unit untuk menempati posisi menyerang, dan unit yang 

menempati posisi bertahan.  

5. Game Simulasi 

Game simulasi adalah jenis game yang didesain untuk mensimulasikan suatu skenario, baik 

yang dapat ditemui pada dunia nyata maupun fiksi. The Sims merupakan salah satu simulation 

game yang terkenal. Pemain berperan sebagai sebuah karakter seseorang (avatar) yang 

menjalankan sebuah kehidupan layaknya dunia nyata, dimana pemain dapat berinteraksi 

bersama pemain lain, maupun Artificial Intelligence yang sudah tersedia dialam game. The 

Sims telah menjadi wajah besar dalam dunia game, menjadi salah satu yang paling kerap di 

lihat sebagai wajah dari simulation-game.  

6. Game Olahraga 

Game olahraga memberikan kemampuan pada pemain untuk berpartisipasi pada berbagai 

macam olahraga, baik sebagai pemain atau pelatih. Kemampuan olahraga pemain tidak 

menjadi tolak ukur kemampuan bermain game ini, sehingga jenis game ini dapat menjadi 

sarana untuk memenuhi keinginan seseorang untuk bersaing dalam olahraga.  

7. Fighting Game 



8 

 

Fighting game dimainkan oleh dua pemain, baik antara manusia dengan manusia ataupun 

dengan AI (artificial intelligence). Setiap pemain mengontrol seorang figur yang saling beradu 

jurus dan kombinasi serangan untuk mengalahkan lawan. Jenis game ini dilihat melalui 

perspektif samping sehingga pemain dapat melihat kedua figur yang sedang bertarung.   

8. Casual Game 

Casual game sering diadaptasi dari jenis permainan yang sudah ada seperti catur, bridge, dan 

solitaire. Acara game di televisi, seperti Who Wants to Be a Millionaire? juga dapat 

dikategorikan sebagai casual game.  

9. God Game 

Jenis game yang biasa disebut dengan mainan dalam bentuk perangkat lunak (software toys) 

ini adalah jenis game tanpa tujuan akhir. Pemain diberi kebebasan penuh untuk melakukan 

segala sesuatu untuk melihat apa respon yang muncul dari tindakan pemain. Tidak ada cara 

yang salah dalam memainkan game ini dan juga tidak ada kondisi untuk menyelesaikan game 

ini. 

10. Educational Game 

Educational game atau edugame atau game edukasi merupakan salah satu sarana yang 

digunakan untuk mengajar sambil menghibur. Sasaran dari game ini biasanya adalah anak-

anak agar mereka dapat mempelajari sesuatu dengan cara yang menyenangkan. 

11. Puzzle Game 

Keberadaan puzzle game murni hanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dibungkus 

dalam bentuk puzzle. 

12. Online Game 

Online game dapat mengusung beberapa kategori, namun fitur utama dari game ini adalah 

dimainkan menggunakan internet sehingga mampu mempertemukan pemain dari seluruh dunia 

dan membentuk suatu komunitas. 

3.4 Virtual Pet 

Virtual Pet adalah hewan peliharaan yang berwujud digital yang dapat berinteraksi dengan 

para pemain dimanapun dan kapanpun karena saat ini virtual pet sudah berbentuk aplikasi 

mobile [2]. Tidak semua game yang memiliki hewan atau monster dapat digolongkan sebagai 

game dengan genre virtual pet. Secara spesifik, game bergenre virtual pet memiliki unsur 

dimana para pemainnya diharuskan untuk merawat hewan atau monster yang dimiliki karena 

hewan atau monster tersebut akan memiliki sejumlah status dan kebutuhan yang harus 

dipenuhi, misalnya dengan cara memberi makan. Game bergenre virtual pet biasanya juga 
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memiliki unsur kesehatan terhadap hewan atau monster yang dirawat. Tidak semua game yang 

memiliki monster dan hewan dapat dikategorikan sebagai game bergenre virtual pet [7]. 

Misalnya, game Pokemon Sword yang dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3 Pokemon Sword 

Sumber: Britanny Vincent, Pokemon Sword, https://www.mic.com/p/pokemon-

sword-shields-new-trailer-reveals-way-more-about-what-to-expect-from-the-game-

18174679, 26 Maret 2020 

Game ini tidak dapat dikategorikan sebagai game bergenre virtual pet karena monster 

dipermainan ini hanya digunakan untuk bertarung. Tidak ada kebutuhan khusus yang 

diharuskan untuk terpenuhi sehingga unsur utama dari game ini adalah Role-Playing Game. 

Contoh dari game yang termasuk dalam genre virtual pet adalah game Digimon World 

Championship, seperti pada Gambar 4. 

Digimon World Championship termasuk ke dalam game dengan genre virtual pet karena 

pemain diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dari monster yang dimiliki, seperti memberi 

makan dan membersihkan kandang dari monster tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, 

maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh pemain. 
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Gambar 4 Digimon World Championship 

Sumber: Gamespot, Digimon World 

Championship,https://gamefaqs.gamespot.com/ds/943756-digimon-world-

championship/images/24, 6 Februari 2020 

Genre game yang akan dirancang adalah game bergenre virtual pet. Pemain akan memiliki 

monster yang akan dipelihara dan dapat dipertarungkan melawan monster lain. Pemain 

diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dari monster yang ada, seperti makanan dan kesehatan. 

Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ada beragam konsekuensi yang akan diterima oleh 

pemain, salah satunya adalah monster yang dipelihara akan jatuh sakit. Pemain juga dapat 

membawa monster yang dimiliki untuk bertarung melawan monster lain, melakukan aktivitas 

seperti bermain bersama, dan juga melakukan ekspedisi untuk mendapatkan item tertentu. 

3.5 Barcode 

Barcode adalah sebuah pola berbentuk garis vertikal yang berwarna hitam dan putih yang 

biasanya tercantum pada produk seperti buku, makanan, perangkat keras, dan masih banyak 

lagi [3]. Barcode memiliki cukup banyak variasi yang berbeda. Ada 6 jenis barcode yang akan 

diimplementasikan pada game “Barcomon”. Berikut adalah penjelasannya: 
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1. Code 39 

 Code 39 adalah salah satu jenis barcode yang paling sering digunakan.  Bentuknya 

linear dan 1 dimensi. Barcode ini bersifat alphanumeric. Biasanya barcode ini digunakan 

dibidang kesehatan dan obat-obatan. Contoh dari Code 39 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Code 39 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, 

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

 

2. Code 128 

 Code 128 adalah barcode 1 dimensi yang dapat menampung 128 ASCII Character dan 

biasanya digunakan dalam bidang industri dan pertokoan. Perbedaannya dengan Code 39 

adalah Code 128 dapat menampung lebih banyak jumlah data. Contoh dari Code 128 dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 Code 128 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, 

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

 

3. Interleaved 2 of 5 

 Interleaved 2 of 5 adalah barcode 1 dimensi yang hanya dapat menampung angka. Barcode 

tipe ini melakukan encode pada digit numerik secara berpasangan. Biasanya digunakan 

oleh produk-produk yang dijual. Contoh dari Interleaved 2 of 5 dapat dilihat pada Gambar 

7. 
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Gambar 7 Interleaved 2 of 5 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, 

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

4. Universal Product Codes (UPC) 

 UPC adalah barcode 1 dimensi yang terdiri dari 2 tipe, yaitu UPC-A dan UPC-E. UPC-A 

hanya dapat menampung 12 digit angka sedangkan UPC-E hanya dapat menampung 7 

digit angka. Tipe barcode ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang dijual di 

pertokoan. Contoh dari Universal Product Codes (UPC) dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Universal Product Codes (UPC) 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, 

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

 

5. European Article Number (EAN) 

EAN adalah barcode 1 dimensi yang biasa digunakan di benua Eropa. EAN juga sudah 

diadaptasi menjadi kode yang dikenal dengan nama International Standard Book Number 

(ISBN) yang biasanya terdapat pada buku-buku. Contoh dari European Article Number 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9 International Article Number (EAN) 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, 

https://barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

 

6.   Quick Response (QR) Codes 
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  QR Codes adalah barcode bertipe 2 dimensi. QR Codes dapat menampung lebih banyak 

data dibanding barcode 1 dimensi. Data yang ditampung juga dapat berupa alphanumeric. 

Biasanya digunakan di pusat-pusat perbelanjaan dan juga media promosi untuk 

menghubungkan pelanggan langsung menuju ke website yang diinginkan. Contoh dari 

Quick Response (QR) Codes dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Quick Response (QR) Codes 

Sumber: barcode-labels, Barcode Types, https://barcode-labels.com/getting-

started/barcodes/types/,4 Februari 2020. 

3.6 Unity 

Unity merupakan cross-platform game engine yang dikembangkan oleh Unity 

Technologies untuk mengembangkan game 2D atau 3D [8]. Pengembangan game 

menggunakan Unity mempercepat alur kerja karena proses pengembangan terbagi menjadi 

visual dan script.  Pengembang dapat mengelola, menyusun, serta mengatur komponen game 

secara visual pada user interface Unity, sedangkan proses scripting dapat pengembang lakukan 

pada code editor yang telah disesuaikan untuk Unity yaitu MonoDevelop–Unity. Bahasa 

pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan game menggunakan Unity adalah 

C#, Javascript, dan Boo [8]. 

Unity dibuat dengan tujuan awal mempermudah pengembang untuk mengembangkan 

projek game pada komputer Mac. Kesuksesan yang Unity pada platform Macintosh membuat 

Unity Technologies terus mengembangkan Unity untuk digunakan pada platform lain. Pada 

September 2010, Unity3 dirilis dengan banyak perkembangan seperti Shuriken particle system, 

navmesh untuk pathfinding dan obstacle avoidance, high dynamic range rendering, multi-

threaded rendering, Google Native Client deployment, dan masih banyak lagi. Unity4 dirilis 

pada 18 Juni 2012 dengan beberapa fitur baru seperti tampilan baru (Retained GUI), DirectX11 

support, dan Mecanim Animation. Mecanim adalah teknologi animasi yang dikembangkan oleh 

perusahaan Mecanim dan dilanjutkan di kantor Unity Canada setelah Unity mengakui sisi 

Mecanim. Pada Unity4.3 yang dirilis tanggal 12 November 2013, Unity mulai mendukung 

grafik 2D, seperti sprite, 2D physics, dan animasi 2D [9]. 
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Kelebihan mengembangkan game menggunakan Unity ada pada proses publikasinya, 

karena Unity mendukung pengembangan game untuk hampir seluruh platform. Pada versi 

terbaru Unity (Unity4), platform yang telah didukung adalah iOS, Android, Windows Phone 8, 

Blackberry 10, OS X, Linux, Windows, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Wii U, web 

browsers, dan Flash [10]. Untuk mempublikasikan game yang telah dibuat dengan Unity, 

pengembang hanya perlu menyesuaikan setting untuk platform tujuan tanpa harus melakukan 

proses scripting dari awal. 

Selain game engine, Unity juga memberi dukungan dengan menyediakan fasilitas untuk 

menampung kumpulan resource yang dapat diakses dan di-download baik secara gratis atau 

berbayar. Fasilitas yang dinamakan Unity Asset Store ini terdiri dari resource yang berguna 

bagi pengembangan game mulai dari sample project, model 3D, animasi, tekstur dan material, 

script, audio, editor extensions, dan particle systems. Selain untuk mengakses dan membeli 

resource, pengembang juga dapat menjual resource dengan men-submit ke Unity Asset Store 

[11]. Tampilan Unity dapat dilihat pada Gambar 11 

 
Gambar 11 Tampilan Unity 

Sumber: Unity, Unity Interfaces, https://docs.unity3d.com/Manual, Agustus 2020 

 

3.7 OneTwoCode 

OneTwoCode adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang kursus keterampilan 

computer IT. Perusahaan tersebut didirikan oleh Davin Pratama (535110066) sebagai salah 

satu alumni FTI UNTAR. OneTwoCode menyediakan berbagai kelas mulai dari programming 

dasar, android apps, web development hingga game development. OneTwoCode berkantorkan 

di Daan Mogot yang merupakan salah satu area ramai. 
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Gambar 12. Produk Layanan OneTwoCode 
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BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

4.1 Hasil 

Game yang sudah dirancang memiliki 7 modul yang ada pada permainan. Berikut adalah 

modul game yang dibuat: 

 

Gambar 13. Modul Game 

1. Modul Menu Utama 

Modul ini berisikan tampilan utama ketika pemain membuka game. Pemain dapat 

mengakses menu New Game, Load Game, dan juga Credits. Tampilan modul ini dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

2. Modul Register 

Pada modul ini, pemain diminta untuk memasukkan nama pemain yang akan digunakan di 

dalam permainan. Tampilan modul ini dapat dilihat pada Gambar 13. 

3. Modul Scan Barcode 

Pada modul ini, pemain dapat melakukan scan barcode untuk mendapatkan monster ataupun 

item. Tampilan modul ini dapat dilihat pada Gambar 13. 

4. Modul Summon 

Pada modul ini, pemain dapat melihat monster atau item yang diperoleh setelah melakukan 

scan barcode. Tampilan modul ini dapat dilihat pada Gambar 13. 

5. Modul In-Game 

Tampilan modul pada Gameplay cukup beragam karena game “Barcomon” memiliki 

banyak aktivitas yang berbeda-beda yang dapat dilakukan oleh pemain, yaitu: 

a. Tampilan Basecamp 
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Basecamp merupakan tempat pemain melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan 

dengan meningkatkan status monster. Basecamp akan menjadi tempat tinggal bagi para 

pemain di dalam game. Pemain juga dapat melihat status Hunger, Stamina, dan Bit Coin 

di bagian atas layar dan waktu dibagian bawah sebelah kiri layar. Aktivitas yang dapat 

dilakukan pemain pada Basecamp adalah Training, Bond Raising, Sleep, mengatur 

inventory, storage monster, dan juga melihat status monster. Tampilan Basecamp dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

b. Tampilan Town 

Selain Basecamp, terdapat satu lokasi lagi yang bernama Town. Di Town, pemain dapat 

mengunjungi Shop untuk berbelanja, Expedition untuk membeli barang maupun scan 

barcode, dan The Forum untuk bertarung. Tampilan dari Town dan The Forum dapat 

dilihat pada Gambar 13 

6. Modul Help 

Pemain dapat mengakses modul Help melalui menu Pily. Tampilan dari modul Help dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

7. Modul Credits 

Modul Credits berisikan informasi mengenai pembuat game, dosen pembimbing, dan pihak 

yang terkait dalam pembuatan game ini. Modul Credits dapat dilihat pada Gambar 13. 

8. Monster Spesial 

Barcomon membuat dua karakter special yang dikhususkan untuk promosi. Yaitu 

OneTwoCode dan UNTAR yang masing-masing memiliki barcode tersendiri, apabila 

discan menggunakan barcode scanner umum, maka akan mengarahkan ke halaman web 

daripada perusahaan tersebut. 

Barcode Monster Figure 

 
 

  

Gambar 14. Karakter Promosi 
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4.1.1 Pengujian 

Tahap Pengujian merupakan tahap yang dilakukan setelah pembuatan game telah selesai 

dibuat. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa game yang dibuat sudah akurat sesuai 

dengan rancangan dan menguji apakah game yang dibuat memiliki error pada saat dimainkan. 

1. Blackbox Testing 

Pengujian blackbox testing dilakukan untuk memeriksa modul-modul yang ada pada 

game ini. Seluruh modul yang terdapat dalam permainan telah diuji dan seluruh modul 

tersebut dapat berjalan dengan baik. 

2. Alpha Testing 

Pengujian alpha testing dilakukan secara internal oleh orang yang memiliki pengalaman 

dan pengetahuan dibidang game. Alpha tester dari game “Barcomon” adalah Cliffen 

Allen alumni Program Studi Teknik Informatika FTI Untar angkatan 2009 yang juga 

merupakan Co-Founder dari studio game LOCOS. Berdasarkan dari alpha testing yang 

dilakukan, terdapat beberapa perubahan minor terhadap game “Barcomon”, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penambahan sound effect saat melakukan aktivitas buy dan sell. 

b. Penambahan animasi pada fitur battle di The Forum. 

c. Penambahan animasi transisi pada fitur expedition. 

d. Perubahan keterangan pada fitur save dan load game dari “Slot 1”,”Slot 2”, dan 

“Slot 3” menjadi “Empty Slot”. 

e. Penambahan layar konfirmasi ketika pemain ingin melakukan aktivitas sleep. 

3. Beta Testing 

Beta testing dilakukan secara online dengan membagikan game “Barcomon” melalui 

Google Drive. Beta testing dilakukan secara terbuka kepada siapa saja yang ingin 

mencoba game “Barcomon”. Para responden yang sudah mencoba game “Barcomon” 

diminta untuk mengisi kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Terdapat 39 

responden yang sudah melakukan beta testing. Beberapa contoh hasil dari jawaban para 

responden dapat dilihat pada Gambar 15 sampai Gambar 17. 
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Gambar 15 Game dengan fitur barcode scanner 

 

 
Gambar 16 Fitur favorit 

 
Gambar 17 Tingkat kesulitan Barcomon (1= Sangat Sulit, 5 = Sangat Mudah) 

 

4. Pembahasan Hasil Pengujian 

Pengujian beta testing menghasilkan informasi dasar yang dapat menjadi analisis hasil 

pengujian oleh 39 responden. Berdasarkan dari jawaban responden, terkumpul hasil 

sebagai berikut: 
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1. Sebanyak 97,4% responden menjawab tidak pernah memainkan game dengan fitur 

barcode scanner, sehingga dapat disimpulkan bahwa game Barcomon merupakan 

game dengan fitur unik yang jarang ditemukan pada game umumnya. 

2. Fitur battle yang ada pada The Forum sangat mudah dimengerti karena sebanyak 

89,7% responden menjawab mudah dimengerti. 

3. Sebanyak 66,7% responden memilih Summon Monster sebagai aktivitas yang 

paling menarik pada fitur Shop, sedangkan aktivitas Buy merupakan aktivitas yang 

kurang diminati (hanya 12,8% responden yang memilih aktivitas ini). 

4. Fungsi item yang ada pada game “Barcomon” dianggap menarik karena mendapat 

nilai 4,3 dari skala 5. 

5. Peringkat fitur yang paling diminati berdasarkan jawaban responden adalah 

sebagai berikut: 

a. Summon Monster dan Mystery Code (30,8%) 

b. Bond Raising (25,6%)  

c. Expedition (20,5%) 

d. The Forum (17,9%) 

e. Training (5,2%) 

6. Tingkat kesulitan game “Barcomon” dianggap biasa saja karena mendapat nilai 3 

dari skala 5. 

4.2 Luaran 

Luaran yang dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah publikasi pada seminar 

international ICASTE 2021. Ada sedikit revisi jumlah halaman dari email terakhir oleh panitia, 

dan sudah direvisi. LOA terdapat pada lampiran 

 

Gambar 18. Email Penerimaan ICASTE 2021 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah pengujian terhadap game Barcomon selesai dilakukan, kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Game yang menggunakan fitur barcode scanner masih sangat jarang ditemukan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa game “Barcomon” merupakan game yang sangat unik. 

2. Karena fitur uniknya tersebut, game “Barcomon” dapat menjadi salah satu sarana interaktif 

untuk promosi. Dalam hal ini khususnya oleh OneTwoCode 

3. Fitur Summon Monster dan Mystery Code merupakan fitur yang menggunakan scan 

barcode dan fitur tersebut berhasil menjadi fitur yang paling difavoritkan oleh para 

responden sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi scan barcode pada game 

“Barcomon” berhasil sesuai dengan yang diharapkan penulis. 

4. Game “Barcomon” dapat diikuti oleh sebagian besar pemain karena berdasarkan jawaban 

para responden, tingkat kesulitan dari game “Barcomon” dianggap biasa saja. 

5. “Barcomon” memiliki beragam jenis Item dengan fungsi yang berbeda-beda dan item-item 

tersebut dianggap menarik oleh para pemain karena hasil rata-rata dari jawaban seluruh 

responden adalah 4,3 yang berada di antara skala 4 yang berarti menarik dan skala 5 yang 

berarti sangat menarik. 

 

5.2. Saran 

 Terdapat beberapa saran yang sangat membangun untuk pengembangan lebih lanjut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penambahan mode Player versus Player (PVP) atau multiplayer online battle. 

2. Penambahan animasi untuk setiap monster yang ada ketika sedang melakukan aktivitas 

apapun. 

3. Penambahan fitur auto save. 

4. Membuat game “Barcomon” untuk platform IOS. 

5. Menambah jumlah mini-games. 

6. Memperluas penggunaan Barcomon untuk promosi lainnya 
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