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ABSTRAK 

Keputusan manajemen yang buruk dapat mengakibatkan 

kegagalan. Hal ini umumnya terjadi dalam berbisnis. Dimana 

30% penyebabnya adalah kurangnya pengalaman manajerial. 

Salah satu pekerjaan terberat dari manajer adalah membuat 

keputusan untuk memperbaiki system yang telah berjalan dan 

memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan. Keputusan ini umumnya didasarkan pada 30% data, 

30% diskusi kelompok dan 40% intuisi dari pengalaman. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk mensimulasikan 

manajemen pembagian kerja dalam bentuk permainan dengan 

pemodelan Finite State Machine. Game manajemen adalah salah 

satu bentuk dari game simulasi bisnis. Pada simulasi, pemain 

dituntut untuk membagi berbagai macam pekerjaan kepada 

pekerja yang ada, berdasarkan keahlian dari pekerja tersebut 

sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan. Finite State 

Machine (FSM) digunakan untuk memodelkan semua skenario 

yang mungkin terjadi pada simulasi. 

Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

telah mengimplementaikan seluruh perancangan dengan baik juga 

aturan main dan skenario menang kalah dengan FSM. 
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Kata kunci:  Permainan simulasi, Finite State Machine, 

manajemen. 
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ABSTRACT 

Poor management decisions can lead to failure. This 

generally happens in business. Where 30% of the causes are lack 

of managerial experience. One of the heaviest jobs of managers is 

to make decisions to improve the system and ensure that all 

activities are in accordance with the prescribed procedures. This 

decision is generally based on 30% of data, 30% of group 

discussions and 40% intuition from experience. 

This final project aims to simulate the work distribution 

management in the form of games using the Finite State Machine 

modelling. Game management is one form of business simulation 

games. In the simulation, players are required to divide the 

various jobs to existing workers, based on the skills of the worker 

so that all work can be completed. Finite State Machine (FSM) is 

used to model all scenarios that may occur in the simulation. 

From the test results can be inferred that this application 

has implemented whole design properly also rules of the game and 

win lose scenario with FSM. 

Keywords: Simulation game, Finite State Machine, 

management. 

  



 

x 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



 

xi 

 

KATA PENGANTAR 
 

 
 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

tugas akhir berjudul “Permainan Simulasi Manajemen Pembagian 

Kerja dengan pemodelan Finite State Machine” ini dapat selesai 

walau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Pengerjaan tugas akhir ini menjadi sebuah sarana untuk penulis 

memperdalam ilmu yang telah didapatkan selama menempuh 

pendidikan di kampus perjuangan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember Surabaya, khususnya dalam disiplin ilmu Teknik 

Informatika. Terselesaikannya buku tugas akhir ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan semua pihak. Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT dan junjungan Rasulullah SAW.  

2. Kedua orang tua, suami, kedua mertua, keluarga dan sanak 

saudara yang telah memberikan dukungan moral dan material 

serta doa yang tak pernah putus demi kesuksesan penulis. 

3. Bapak Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom. selaku dosen 

pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga selaku Kepala 

Jurusan Teknik Informatika ITS. 

4. Bapak Radityo Anggoro, S.Kom.,M.Sc. selaku koordinator 

TA, dan segenap dosen Teknik Informatika yang telah 

memberikan ilmunya serta staf karyawan Jurusan Teknik 

Informatika ITS yang telah memberikan bantuan demi 

kelancaran admisnistrasi penulis selama kuliah. 

5. Keluarga besar UKM Sepakbola ITS yang telah mewarnai 

masa perkuliahan penulis, terutama Tebo, Chibi, Sapang, 

Adji, Kembon, Silmin, Alip, Mbak Echuk, Mbak Jono, Mbak 

Dibeh, Mas Yasa, Mbak Lina, Vindi, dan Mbak Wolly. 



 

xii 

 

6. Pinas, Hafi, dan Udin yang telah membimbing dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Dala, Eva, Dian, dan Isye yang selalu menemani penulis di 

jurusan Teknik Informatika selama masa kuliah. 

8. Semua pihak yang sudah membantu dan tidak bisa penulis 

tuliskan satu persatu. Maaf dan terimakasih. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki 

banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke 

depan. 

 

Surabaya, Juni 2018 

  



 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................ v 
ABSTRAK ............................................................................... vii 
ABSTRACT .............................................................................. ix 
KATA PENGANTAR ............................................................... xi 
DAFTAR ISI ........................................................................... xiii 
DAFTAR GAMBAR .................................................................xv 
DAFTAR TABEL .................................................................. xvii 
DAFTAR KODE SUMBER .................................................... xix 
BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 
1.2 Rumusan Masalah ....................................................... 2 
1.3 Batasan Masalah ......................................................... 3 
1.4 Tujuan ......................................................................... 3 
1.5 Manfaat ....................................................................... 3 
1.6 Metodologi .................................................................. 3 
1.7 Sistematika Penulisan.................................................. 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................. 7 
2.1 Permainan Simulasi Serupa ......................................... 7 
2.2 Manajemen.................................................................. 7 
2.3 Simulasi Manajemen Proyek ....................................... 9 
2.4 Finite State Machine ..................................................10 
2.5 Game Simulasi Bisnis ................................................15 
2.6 Game Simulasi Bisnis yang Telah Ada ......................15 

2.6.1 Miss Management ..............................................15 
2.6.2 Diner Dash .........................................................18 

2.7 GameMaker Studio ....................................................22 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ...........................25 

3.1. Analisis Sistem...........................................................25 
3.2. Perancangan Permainan .............................................25 

3.2.1. Deskripsi Umum Perangkat Lunak .....................25 
3.2.2. Rancangan Simulasi ...........................................26 

3.3. Perancangan Tampilan Antarmuka ............................30 
3.3.1. Tampilan Awal ...................................................30 
3.3.2. Tampilan Peta ....................................................31 



 

xiv 

 

3.3.3. Tampilan Simulasi Permainan ............................32 
3.4. Perancangan Skenario Permainan ..............................32 

3.4.1. Alur Permainan Menang dan Kalah ...................32 
3.4.2. Aturan Permainan...............................................34 

BAB IV IMPLEMENTASI .......................................................35 
4.1. Lingkungan Implementasi ..........................................35 
4.2. Implementasi Permainan ............................................35 

4.2.1. Implementasi Halaman Awal .............................35 
4.2.2. Implementasi Halaman Peta ...............................37 
4.2.3. Implementasi Halaman Simulasi ........................39 

BAB V PENGUJIAN DAN EVALUASI ..................................51 
5.1. Lingkungan Uji Coba .................................................51 
5.2. Pengujian Fungsionalitas ...........................................51 

5.2.1. Uji Coba Pada Halaman Awal ............................51 
5.2.2. Uji Coba Pada Halaman Peta .............................54 
5.2.3. Uji Coba Pada Halaman Simulasi ......................55 
5.2.4. Uji Coba Simulasi Menang dan Kalah ...............57 

5.3. Evaluasi ......................................................................60 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN....................................63 

6.1. Kesimpulan ................................................................63 
6.2. Saran ..........................................................................63 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................65 
LAMPIRAN ..............................................................................68 
BIODATA PENULIS ................................................................69 
 

 

  



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Finite State Machines ............................................ 11 

Gambar 2. 2 Turnstile ................................................................ 11 

Gambar 2. 3 Deterministic Finite State Machine (DFSM) ......... 13 

Gambar 2. 4 Non-deterministic Finite State Machine (NFSM) .. 14 

Gambar 2. 5 Contoh Aplikasi .................................................... 14 

Gambar 2. 6 Denise (kanan) dan Para Pekerja ........................... 16 

Gambar 2. 7 Target pada Episode 4 ............................................ 17 

Gambar 2. 8 Employee Info dari Mahavir dan Timothy ............ 17 

Gambar 2. 9 Keahlian Pekerja pada Bangku Pekerja ................ 18 

Gambar 2. 10 Tampilan dari Game Diner Dash ........................ 19 

Gambar 2. 11 Perbaikan Restoran .............................................. 20 

Gambar 2. 12 Game Play Dinner Dash ...................................... 21 

Gambar 3. 1 FSM Antarmuka Halaman Awal ............................ 26 

Gambar 3. 2 FSM Antarmuka Halaman Peta ............................. 27 

Gambar 3. 3 FSM Simulasi Bermain .......................................... 27 

Gambar 3. 4 FSM Simulasi Menyelesaikan Pekerjaan .............. 28 

Gambar 3. 5 FSM Tombol Beli Kue ........................................... 29 

Gambar 3. 6 FSM Mengistirahatkan Pekerja .............................. 29 

Gambar 3. 7 Rancangan Antarmuka Tampilan Halaman Awal . 30 

Gambar 3. 8 Rancangan Antarmuka Tampilan Peta ................... 31 

Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Tampilan Simulasi ............ 32 

Gambar 4. 1 Implementasi Tampilan Awal Permainan .............. 35 

Gambar 4. 2 Implementasi Tampilan Peta ................................. 37 

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Simulasi .................................. 40 

Gambar 5. 1 Halaman Awal Permainan ..................................... 50 

Gambar 5. 2 Halaman Peta ......................................................... 52 

Gambar 5. 3 Halaman Simulasi Permainan ................................ 54 

Gambar 5. 4 Pesan Berhasil ........................................................ 57 

Gambar 5. 5 Pesan Gagal ............................................................ 57 

 

 

 



 

xvi 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan)   



 

xvii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Tabel Transisi Keadaan.............................................. 12 

Tabel 2. 2 Perbandingan antara game maker v 1.4 dan 2.1......... 22 

Tabel 4. 1 Desain Level............................................................... 38 

Tabel 5. 1 Hasil Uji Coba Pada Halaman Utama........................ 50 

Tabel 5. 2 Hasil Uji Coba Pada Halaman Peta............................ 52 

Tabel 5. 3 Hasil Uji Coba Simulasi............................................. 54 

Tabel 5. 4 Hasil Uji Coba Simulasi Menang Dan Kalah............. 56 

Tabel 5. 5 Hasil Evaluasi............................................................ 59 

 

  



 

xviii 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

  



 

xix 

 

DAFTAR KODE SUMBER 

Kode Sumber 4. 1 Fungsi Halaman Awal ..................................37 
Kode Sumber 4. 2 Fungsi Halaman Peta ....................................39 
Kode Sumber 4. 3 Fungsi Waktu Kerja .....................................41 
Kode Sumber 4. 4 Fungsi Menampilkan Pekerja .......................42 
Kode Sumber 4. 5 Fungsi Menampilkan Pekerjaan ...................43 
Kode Sumber 4. 6 Fungsi Antrian Dokumen Pekerjaan .............44 
Kode Sumber 4. 7 Fungsi Menyelesaikan Pekerjaan .................47 
Kode Sumber 4. 8 Fungsi Stres Pekerja .....................................47 
Kode Sumber 4. 9 Fungsi Stres Manajer ....................................48 
Kode Sumber 4. 10 Fungsi Kue .................................................49 
Kode Sumber 4. 11 Fungsi Mengistirahatkan Pekerja ...............49 
 

 

 

  



 

xx 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keputusan manajemen yang buruk dapat mengakibatkan 

kegagalan. Hal ini umumnya terjadi dalam berbisnis. Kurang dari 

50% bisnis bertahan hidup lebih dari lima tahun (Fundivo, 2018). 

Dimana 30% penyebabnya adalah kurangnya pengalaman 

manajerial. Hal ini juga ditegaskan oleh Ali & Kodrat (2017), 

“Hampir 80% perusahaan baru di Indonesia gagal pada lima tahun 

pertama.” 

Manajemen sumber daya manusia (SDM) dirancang untuk 

memaksimalkan kinerja karyawan dalam melayani tujuan strategis 

perusahaan (Johnason, 2009). Salah satu tanggung jawab dari 

Departemen SDM adalah mengetahui keahlian seorang karyawan 

dan memastikan tugas yang diterima karyawan tersebut sesuai 

dengan keahliannya. Namun meskipun terkelola dengan baik, 

terkadang hak – hak SDM kurang diperhatikan; atau dengan kata 

lain diperlakukan layaknya mesin. Pasalnya staff administrasi di 

Indonesia dituntut untuk dapat multitasking (Napitupulu, 2017). 

Padahal pada sebuah perusahaan atau organisasi, peran 

departemen yang menangani manajemen SDM sangatlah besar. 

Pekerjaan departemen ini akan sangat menentukan kualitas masing 

– masing karyawan dan kesuksesan yang dapat diraih oleh 

perusahaan dengan SDM yang mereka miliki. Departemen ini 

memiliki fungsi yang sangat penting karena merekalah yang akan 

mengatur proses perekrutan tenaga kerja, melakukan analisa 

kebijakan terkait tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, dan juga 

kesejahteraan masing – masing tenaga kerja. Dengan begitu, tim 

manajemen SDM adalah mereka yang mengatur dan 

merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban setiap SDM atau karyawan dalam perusahaan. 

Manajemen ini termasuk dalam manajemen kinerja karyawan, 

pelatihan dan pendidikan karyawan, administrasi, komunikasi, gaji 
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dan kompensasi, kesehatan, keamanan, hingga pengembangan 

organisasi. 

Permainan simulasi bisnis, juga dikenal sebagai 

permainan simulasi ekonomi, adalah permainan yang berfokus 

pada manajemen proses ekonomi (Rollings & Adams, 2006), 

biasanya dalam bentuk bisnis. Beberapa manfaat dari permainan 

simulasi bisnis adalah membawa pemain untuk mengalami dan 

menguji diri dalam situasi yang mirip dengan kehidupan nyata 

(Schurr, 1994). Tentunya akan sangat berguna untuk menghadapi 

situasi yang sama di kehidupan nyata. Permainan ini memberikan 

nilai pendidikan lebih bagi pemainnya.  

Tugas akhir ini bertujuan untuk mensimulasikan 

manajemen pembagian kerja dalam bentuk permainan dengan 

pemodelan Finite State Machine. Permainan manajemen adalah 

salah satu bentuk dari permainan simulasi bisnis. Pada simulasi, 

pemain dituntut untuk membagi berbagai macam pekerjaan kepada 

pekerja yang ada, berdasarkan keahlian dari pekerja tersebut 

sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan. Finite State 

Machine (FSM) digunakan untuk memodelkan semua skenario 

yang mungkin terjadi pada simulasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan memodelkan simulasi manajemen 

pembagian kerja ke dalam Finite State Machine? 

2. Bagaimana mengimplementasikan rancangan simulasi 

manajemen pembagian kerja ke dalam sebuah permainan 

simulasi? 

3. Bagaimana menentukan level dan skenario dalam permainan 

simulasi pembagian kerja?  

4. Bagaimana memodelkan rancangan data skenario simulasi 

sehingga dapat dimodifikasi untuk lingkungan perusahaan 

yang berbeda? 
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1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki 

beberapa batasan antara lain :  

1. Studi kasus mencakup pekerjaan-pekerjaan yang ada di tata 

usaha departemen Informatika ITS. 

2. Pada simulasi ini hanya melibatkan aspek psikologis manajer, 

psikologis pekerja, bidang keahlian tiap pekerja, dan 

pencapaian perharinya. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain : 

1. Membuat aplikasi permainan simulasi manajemen pembagian 

kerja dengan pemodelan Finite State Machine (FSM). 

2. Membuat aplikasi game berbasis mobile yang 

mensimulasikan manajemen pembagian kerja. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari hasil pembuatan tugas akhir ini antara lain :  

1. Mengimplementasikan pemodelan Finite State Machine 

(FSM) dalam permainan simulasi manajemen pembagian 

kerja. 

2. Dapat memberikan pengetahuan baru terhadap pengguna 

tentang bagaimana cara memanajemen pembagian kerja. 

1.6 Metodologi 

1. Penyusunan proposal tugas akhir. 

Proposal tugas akhir ini berisi tentang deskripsi 

pendahuluan dari tugas akhir yang akan dibuat dengan judul 

“Permainan Simulasi Manajemen Pembagian Kerja dengan 

Pemodelan Finite State Machine”. Pendahuluan ini terdiri 

dari hal yang menjadi latar belakang diajukannya usulan 

tugas akhir, rumusan masalah yang diangkat, batasan masalah 

untuk tugas akhir, tujuan dari pembuatan tugas akhir serta 
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manfaat dari hasil pembuatan tugas akhir. Dijabarkan pula 

tinjauan pustaka yang digunakan sebagai referensi 

pendukung pembuatan tugas akhir. Sub bab metodologi berisi 

penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir mulai 

dari penyusunan proposal hingga penyusunan buku tugas 

akhir. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang 

menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir. 

2. Studi literatur 

Pada studi literatur ini, akan dipelajari sejumlah referensi 

yang diperlukan dalam pembuatan permainan simulasi yaitu 

mengenai manajemen pembagian kerja dan analisa data 

skenario Teknik Informatika ITS untuk membuat alur cerita 

lebih nyata. 

3. Analisis dan desain perangkat lunak 

Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya adalah: 

1.  Jumlah pemain sebanyak satu. 

2. Grafik 2 dimensi.  

3. Jenis permainan adalah simulasi, adapun simulasi yang 

akan ada dalam permainan ini adalah simulasi manajemen 

pembagian kerja. 

4. Implementasi perangkat lunak 

Aplikasi yang akan dibangun adalah permainan simulasi 

yang dapat berjalan di perangkat Android. Dalam 

membangun aplikasi ini, penulis menggunakan game engine 

GameMaker Studio  versi 1.4.1760 dengan bahasa 

pemrograman GML. Untuk tampilan permainan didesain 

menggunakan bantuan aplikasi Adobe Illustrator dan 

Photoshop CS6 serta untuk pemodelan FSM penulis 

menggunakan Microsoft Visio 2013. 

5. Pengujian dan evaluasi 

Pengujian permainan simulasi ini akan dilakukan dengan 

pengujian blackbox.  

6. Penyusunan buku tugas akhir 



5 

 

 

 

Pada tahapan ini disusun buku yang memuat dokumentasi 

mengenai pembuatan serta hasil dari implementasi perangkat 

lunak yang telah dibuat. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Buku Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran dari pengerjaan Tugas Akhir ini. Selain itu, diharapkan 

dapat berguna untuk pembaca yang tertarik untuk melakukan 

pengembangan lebih lanjut. Secara garis besar, buku Tugas Akhir 

terdiri atas beberapa bagian seperti berikut ini  

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dan 

manfaat dari pembuatan tugas akhir. Selain itu, rumusan 

permasalahan, batasan masalah, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penulisan juga merupakan 

bagian dari bab ini. 

 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi penjelasan secara detil mengenai dasar-

dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan tugas akhir ini. 

 

Bab III Analisis dan Perancangan  

Bab ini membahas tahap analisis permasalahan dan 

perancangan dari sistem yang akan dibangun. Analisis 

permasalahan membahas permasalahan yang yang 

diangkat dalam pengerjaan tugas akhir. Perancangan 

yang dibuat adalah perancangan simulasi dan 

perancangan tampilan. Dijelaskan pula alur permainan 

dan aturan main. 
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Bab IV Implementasi  

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya. Bab ini berisi proses 

implementasi dari setiap tampilan simulasi. 

 

Bab V Pengujian Dan Evaluasi 

Bab ini membahas pengujian dengan metode pengujian 

blackbox untuk mengetahui penilaian aspek ketepatan 

dalam megimplementasikan model (correctness) yang 

telah dibuat pada aplikasi permainan simulasi. 
 

Bab VI  Kesimpulan Dan Saran  

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan 

kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan perangkat lunak ke depannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan 

metode yang diajukan pada pengimplementasian perangkat lunak. 

Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

umum terhadap sistem yang dibuat dan berguna sebagai penunjang 

dalam pengembangan perangkat lunak. 

2.1 Permainan Simulasi Serupa 

Pada proses studi literatur, telah ditemukan permainan yang 

menjadi inspirasi yaitu Miss Management. Miss Management 

merupakan game kasual bertema manajemen perusahaan yang bisa 

dimainkan dengan mudah. Pemain tidak harus belajar sekenario 

yang rumit. Ulasan lebih lanjut tentang permainan ini akan di 

bahas pada subbab 2.6.1. 

 

2.2 Manajemen 

Manajemen adalah tindakan atau seni mengelola 

(melakukan atau mengawasi sesuatu), contohnya bisnis (Merriam-

Webster, 2018). Apakah itu bisnis, organisasi nirlaba, atau badan 

pemerintah, itu semua termasuk dalam manajemen. Manajemen 

termasuk sarana pengaturan organisasi karyawannya untuk 

mencapai tujuannya melalui penerapan sumber daya yang tersedia, 

seperti keuangan, sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya 

manusia. Istilah "manajemen" juga dapat merujuk kepada orang-

orang yang mengelola suatu organisasi. 

Terdapat 14 prinsip dari manajemen menurut Henri Fayol 

(Pryor & Guthrie, 2010), yaitu: 

1) Pembagian kerja - Pembagian kerja adalah tugas yang 

diberikan kepada, dan diselesaikan oleh, sekelompok 

pekerja untuk meningkatkan efisiensi. Pembagian kerja 

adalah memecah pekerjaan sehingga memiliki sejumlah 

tugas yang berbeda yang membentuk keseluruhan. Ini 
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berarti bahwa untuk setiap satu pekerjaan, bisa ada sejumlah 

proses yang harus terjadi untuk pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Ketika seorang individu melakukan pekerjaan 

yang sama berulang kali ia memperoleh kecepatan dan 

ketepatan dalam kinerjanya. Dalam kata-kata Fayol, 

"Pekerja selalu berada di pos yang sama, manajer selalu 

peduli dengan hal yang sama, memperoleh kemampuan, 

kepastian dan akurasi yang meningkatkan output mereka". 

2) Otoritas dan Tanggung jawab - Otoritas adalah hak untuk 

memberi perintah dan memperoleh kepatuhan, dan tanggung 

jawab adalah konsekuensi dari otoritas. 

3) Disiplin - Karyawan harus mematuhi dan menghormati 

peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik 

adalah hasil dari kepemimpinan yang efektif. 

4) Kesatuan komando - Setiap karyawan harus menerima 

pesanan hanya dari satu atasan atau atasan. 

5) Kesatuan arah - Setiap kelompok kegiatan organisasi yang 

memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh satu 

manajer menggunakan satu rencana untuk pencapaian satu 

tujuan bersama. 

6) Subordinasi - Kepentingan setiap karyawan atau 

sekelompok karyawan tidak boleh lebih diutamakan 

daripada kepentingan organisasi secara keseluruhan. 

7) Remunerasi - Semua Pekerja harus dibayar dengan upah 

yang adil untuk layanan mereka. 

8) Sentralisasi dan desentralisasi - Sentralisasi mengacu pada 

sejauh mana bawahan terlibat dalam pengambilan 

keputusan. 

9) Rantai skalar - Garis wewenang dari manajemen puncak ke 

peringkat terendah mewakili rantai skalar. Komunikasi 

harus mengikuti rantai ini. 

10) Ketertiban - prinsip ini berkaitan dengan pengaturan 

sistematis manusia, mesin, material, dll. Harus ada tempat 

khusus untuk setiap karyawan dalam suatu organisasi 
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11) Keadilan - Manajer harus bersikap baik dan adil kepada 

bawahannya. 

12) Stabilitas tenurial personel - Perputaran karyawan yang 

tinggi tidak efisien. Manajemen harus menyediakan 

perencanaan personil yang teratur dan memastikan bahwa 

penggantian tersedia untuk mengisi kekosongan. 

13) Inisiatif - Karyawan yang diizinkan untuk memulai dan 

melaksanakan rencana akan mengerahkan upaya tingkat 

tinggi. 

14) Esprit de corps - Mempromosikan semangat tim akan 

membangun harmoni dan kesatuan dalam organisasi. 
Walaupun teori manajemen Fayol sudah berumur hampir 

seabad yang lalu, banyak dari prinsip-prinsipnya masih terwakili 

dalam teori manajemen saat ini.  

2.3 Simulasi Manajemen Proyek 

Salah satu pekerjaan terberat dari manajer adalah membuat 

keputusan untuk memperbaiki system yang telah berjalan dan 

memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan. Keputusan ini umumnya didasarkan pada 30% data, 

30% diskusi kelompok dan 40% intuisi dari pengalaman (Arora, 

2007). 

Simulasi manajemen proyek adalah simulasi yang 

digunakan untuk pelatihan dan analisis manajemen proyek. 

Simulasi manajemen proyek sering digunakan sebagai simulasi 

pelatihan untuk manajer proyek. Dalam kasus lain digunakan 

untuk analisis bagaimana-jika dan untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam proyek-proyek nyata. Tujuan dari simulasi 

adalah untuk memberikan kepada siswa sebuah kompetensi (yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja mereka (Salas, Wildman, & Piccolo, 2009). 

Tujuan pedagogis dari simulasi manajemen proyek dapat 

untuk mengajarkan cara: 

1) Menentukan tujuan dan sasaran proyek; 

2) Perkiraan biaya; 
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3) Merencanakan tugas proyek; 

4) Sumber daya rencana dalam sebuah proyek; 

5) Menggunakan alat manajemen proyek; 

6) Mengontrol kemajuan suatu proyek; 

7) Membuat keputusan tim di bawah tekanan; 

8) Bereaksi dengan tepat dalam situasi manajemen proyek 

Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan pelatihan 

berbasis simulasi untuk melatih manajer proyek lebih baik 

daripada metode lain (Nembhard, Yip, & Shtub, 2009). 

2.4 Finite State Machine 

Finite state machine (disebut juga finite state automaton) 

adalah model komputasi yang dapat diimplementasikan dengan 

perangkat keras atau perangkat lunak dan dapat digunakan untuk 

mensimulasikan logika sekuensial dan beberapa program 

computer (Moore, 2018). Finite state machine automata 

menghasilkan bahasa reguler. Finite state machine dapat 

digunakan untuk memodelkan masalah di berbagai bidang 

termasuk matematika, kecerdasan buatan, permainan, dan 

linguistik. Finite state machines menggambarkan tingkah laku atau 

prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 komponen yaitu State 

(Keadaan), Event (Kejadian), dan Action (Aksi). 

Suatu sistem di mana input tertentu menyebabkan 

perubahan tertentu di keadaan yang dapat diwakili menggunakan 

finite state machine. Contoh pada Gambar 2.1 menggambarkan 

berbagai keadaan turnstile (suatu gate yang memungkinan satu 

orang lewat dalam satu waktu; Gambar 2.2). Pada saat koin 

dimasukan, pintu putar akan membuka kuncinya, dan setelah pintu 

putar didorong, kunci akan terkunci lagi. Memasukkan koin ke 

pintu putar yang tidak terkunci, atau mendorong pintu putar 

terkunci tidak akan mengubah keadaannya. 
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Gambar 2. 1 Finite State Machines (Moore, 2018) 

 
Gambar 2. 2 Turnstile (Wikipedia, 2018a) 

Misal pada sebuah FSM (Lihat Gambar 2.1 dan Gambar 

2.2), pintu putar (turnstile) memiliki dua kondisi yang mungkin: 

Terkunci dan Tidak Terkunci (Koshy, 2004). Ada dua 

kemungkinan input yang mempengaruhi statusnya: meletakkan 

koin di slot dan mendorong lengan. Dalam keadaan terkunci, 

mendorong lengan tidak berpengaruh; tidak peduli berapa kali 

dorongan input diberikan, itu tetap dalam keadaan terkunci. 

Sedangkan menaruh koin - yaitu, memberi mesin masukan koin - 

menggeser keadaan dari Terkunci ke Tidak Terkunci. Dalam 

keadaan tidak terkunci, memasukkan koin tambahan tidak 

berpengaruh; artinya, memberikan input koin tambahan tidak 
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mengubah keadaan. Namun, jika pelanggan mendorong melalui 

lengan, memberikan input dorongan (push), menggeser keadaan 

pada kembali ke Terkunci. 

FSM pada turnstile dapat diwakili oleh tabel transisi 

keadaan (Tabel 2.1), menunjukkan untuk setiap keadaan yang 

mungkin, transisi di antara mereka (berdasarkan input yang 

diberikan ke mesin) dan output yang dihasilkan dari setiap input. 

 

Tabel 2. 1 Tabel Transisi Keadaan 

Keadaan 

Sekarang 

Input Keadaan 

Selanjutnya 

Output 

Terkunci Coin Terbuka Membuka pintu sehingga 

pelanggan dapat 

mendorongnya 

Push Terkunci Tidak ada 

Terbuka Coin Terbuka Tidak ada 

Push Terkunci Ketika pelanggan telah 

mendorong, pintu kembali 

terkunci  

 

Selain tabel FSM pada turnstile juga dapat diwakili dengan 

diagram keadaan, seperti pada Pada Gambar 2.1, menjelaskan 

bahwa setiap keadaan diwakili oleh node (lingkaran). Tepi (panah) 

menunjukkan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Setiap 

panah diberi label dengan masukan (input) yang memicu transisi 

itu. Masukan yang tidak menyebabkan perubahan status (seperti 

input koin dalam keadaan Tidak Terkunci) diwakili oleh panah 

melingkar yang kembali ke keadaan semula. Panah ke node 

Terkunci dari titik hitam menunjukkan itu adalah keadaan awal. 

Keadaan adalah deskripsi status sistem yang menunggu 

untuk melakukan transisi. Transisi adalah serangkaian tindakan 

yang akan dijalankan ketika suatu kondisi terpenuhi atau ketika 

suatu peristiwa diterima. Rangsangan yang identik memicu 

tindakan yang berbeda tergantung pada keadaan saat ini. Pada 
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representasi dari FSM, juga dimungkinkan untuk mengaitkan 

tindakan dengan suatu keadaan, misalnya: 

• tindakan entri: dilakukan saat memasuki keadaan 

• tindakan keluar: dilakukan saat keluar dari kedaaan 

 

 
Gambar 2. 3 Deterministic Finite State Machine (DFSM) 

(Wikipedia, 2018b) 

FSM adalah mesin abstrak yang dapat berada tepat di salah 

satu dari sejumlah keadaan suatu waktu tertentu. FSM dapat 

berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya, jika merespon 

beberapa input eksternal; perubahan dari satu keadaan ke keadaan 

lain disebut transisi. FSM didefinisikan oleh daftar dari keadaan, 

keadaan awal, dan kondisi dari tiap transisi. Terdapat dua tipe dari 

FSM yaitu deterministic finite state machine (DFSM) [Lihat 

Gambar 2.3] dan non-deterministic finite state machine (NFSM) 

[Lihat Gambar 2.4] (Moore, 2018). Sistem deterministik adalah 

sistem di mana tidak ada keacakan yang terlibat dalam 

pengembangan status sistem di masa depan (Daviddarling, 2018). 

Perilaku DFSM dapat kita amati di banyak perangkat pada 

masyarakat modern. Urutan tindakan yang dilakukan telah 

ditentukan, tindakannya tergantung pada urutan peristiwa yang 

telah dicantumkan pada daftar perintah. Contohnya (Gambar 2.5) 

adalah a) mesin penjual memberikan produk ketika kombinasi 

koin yang tepat diajukan; b) lift,  urutan  berhenti  ditentukan oleh 
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Gambar 2.4 Non-deterministic Finite State Machine (NFSM) 

(Wikipedia, 2018c) 

lantai yang diminta oleh pengendara; c) lampu lalu lintas, 

mengubah urutan ketika mobil menunggu, dan d) kunci kombinasi, 

memerlukan masukan nomor kombinasi dalam urutan yang benar. 

 

 
Gambar 2. 5 Contoh Aplikasi DFSM (didapatkan dari 

berbagai sumber) 
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DFSM adalah metodologi dari sistem kontrol yang 

menggambarkan prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 

komponen yaitu State (Keadaan), Event (Kejadian), dan Action 

(Aksi). Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain, jika 

mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari 

perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. 

Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang 

dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. 

Berdasarkan sifatnya, metode FSM ini sangat cocok digunakan 

sebagai basis perancangan perangkat lunak pengendalian yang 

bersifat reaktif dan real-time. 

2.5 Game Simulasi Bisnis 

Game simulasi bisnis, juga dikenal sebagai permainan 

simulasi ekonomi atau simulasi manajemen, adalah game yang 

berfokus pada manajemen proses ekonomi (Rollings & Adams, 

2006), biasanya dalam bentuk bisnis. Simulasi bisnis murni telah 

digambarkan sebagai konstruksi dan simulasi manajemen tanpa 

elemen konstruksi. Beberapa manfaat dari permainan simulasi 

bisnis adalah membawa pemain untuk mengalami dan menguji diri 

dalam situasi yang mirip dengan kehidupan nyata (Schurr, 1994).  

Sehingga simulasi bisnis sering digunakan secara luas di 

dunia profesional untuk melatih pekerja di industri keuangan 

(Rutter & Bryce, 2006), perhotelan dan manajemen (Fallows & 

Ahmet, 1999). Tentunya akan sangat berguna untuk menghadapi 

situasi yang sama di kehidupan nyata. Permainan ini memberikan 

nilai pendidikan lebih bagi pemainnya. 

2.6 Game Simulasi Bisnis yang Telah Ada 

2.6.1 Miss Management 

Miss Management adalah time management game. Time 

management game adalah permainan dimana pemain harus 

menyelesaikan tugas secepat mungkin (tvtropes.org, 2018). Miss 
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Management merupakan salah satu game komputer yang 

diperkenalkan oleh Gamelab. Cara bermain permainan ini cukup 

mudah. Pada Miss Management, pemain berperan sebagai seorang 

manajer yang bernama Denise (Gambar 2.6) pada sebuah 

perusahaan bernama CIA yang harus memanajemen perkerja dan 

pekerjaan yang ada. Pada perusahaan tersebut terdapat berbagai 

macam pekerja dengan kepribadian dan keahlian yang berbeda- 

beda. Tujuan dalam tiap episode adalah menyelesaikan sejumlah 

target yang diberikan (Gambar 2.7). Pemain harus dapat mengatur 

pembagian pekerjaan yang ada kepada pekerja dengan 

mempertimbangkan psikologis, kepribadian, dan keahlian tiap 

pekerja. 

 

 
Gambar 2. 6 Denise (Kanan) dan Para Pekerja 

Pada episode 4 terdapat tiga pekerja, yaitu Mahavir, 

Timothy, dan Tara. Tiap pekerja memiliki kepribadian dan 

keahlian yang berbeda-beda. Kepribadian tiap pekerja dapat dilihat 

dengan memilih pekerja dan memilih tab “Employee Info” 

(Gambar 2.8). Keahlian pekerjaan pekerja dapat dilihat pada 

bangku pekerja, tanda lingkaran berarti memiliki keahlian yang 

biasa saja pada bidang pekerjaan tersebut, tanda panah atas berarti 
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memiliki keahlian bagus pada bidang perkerjaan tersebut dan 

dapat menyelesaikan bidang pekerjaan tersebut lebih cepat, 

sedangkan tanda panah bawah berarti memiliki keahlian yang 

kurang bagus pada bidang keahlian tersebut sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dan dapat meningkatkan tingkat stres pada pekerja 

tersebut (Gambar 2.9). 

 
Gambar 2. 7 Target pada Episode 4 

 
Gambar 2. 8 Employee Info dari Mahavir dan Timothy 
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Gambar 2. 9 Keahlian Pekerja pada Bangku Pekerja 

Meskipun terlihat rumit, cara bermainnya sendiri cukup 

mudah. Untuk menyelesaikan episode yang ada, pekerjaan dan 

pekerja harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan 

mempertimbangkan kepribadian dan keahlian tiap pekerja. Selain 

itu, untuk mengurangi tingkat stres pada tiap pekerja, terdapat sofa 

dimana pekerja dapat beristirahat, toko tempat membeli beberapa 

benda yang disukai pekerja, dan lain sebagainya. Meski awalnya 

terlihat mudah, namun di episode selanjutnya akan semakin sulit 

untuk mengelola, karena pekerjaan akan semakin banyak dan 

terdapat berbagai macam tipe pekerja. 

2.6.2 Diner Dash 

Diner Dash (Gambar 2.10) adalah permainan video 

strategi dan manajemen waktu yang awalnya dikembangkan oleh 

studio pengembangan game Amerika Gamelab yang berbasis di 
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New York City dan diterbitkan oleh PlayFirst yang berbasis di San 

Francisco. Sekarang dimiliki dan diterbitkan oleh PlayFirst. Ini 

adalah salah satu game unduhan paling laris sepanjang masa 

(Takahashi, 2010). 

 

 
Gambar 2. 10 Tampilan dari Game Diner Dash 

Jalan cerita dari game ini adalah tentang karir dari seorang 

Flo. Flo adalah pekerja keras di sebuah perusahaan pasar saham 

besar di Dinertown. Dia lelah melakukan semua pekerjaan dan 

merasa tidak terpenuhi. Flo berhenti dari pekerjaannya, berharap 

dia bisa bekerja di tempat lain. Dia melihat sebuah restoran tua 

yang rusak, kemudian dia beli. Dia harus menghasilkan cukup 

uang untuk memperbaiki restoran (Gambar 2.11). Kemudian 

setelah mendapatkan lebih banyak keuangan, ia membuka restoran 

baru bernama Flo's Tiki Palace, setelah mendapatkan cukup 

banyak di sana ia kemudian membuka restoran tepi pantai bernama 

Go dengan Flo Fine Seafood Dining, ketika selesai di restoran tepi 
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pantai ia membuka restoran baru yang mempesona bernama Chez 

Flo . 

 

 
Gambar 2. 11 Perbaikan Restoran 

Gameplay melibatkan pelanggan tempat duduk dan 

memandu Flo di sekitar restoran untuk melayani pelanggan. Jika 

cukup banyak uang yang diperoleh setelah setiap level, pemain 

akan maju ke level berikutnya. Saat game berlangsung, Flo 

memperbarui restoran bobrok yang ia mulai dengan dan 

membangun tiga restoran lebih lanjut, yang menyediakan 

pengaturan baru. 

Melayani pelanggan untuk mengumpulkan uang sebanyak 

mungkin. Flo dapat dipindahkan di sekitar restoran untuk 

menyelesaikan tugas (Gambar 2.12). Ketika pelanggan tiba di 

restoran, pemain harus menyeret dan menjatuhkan pelanggan ke 

meja, di mana mereka duduk dan membaca menu. Kemudian 

pemain harus memandu Flo ke meja untuk mengambil pesanan 
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mereka, pesanan harus dibawa ke pelayanan. Setelah koki 

menyiapkan makanan, Flo harus mengantarkan makanan. Ketika 

pelanggan selesai makan, mereka harus diambilkan cek, pada saat 

itu pelanggan meninggalkan tip dan piring mereka di atas meja, 

meninggalkan restoran. Piring harus dibersihkan oleh Flo sebelum 

set pelanggan berikutnya dapat menggunakan meja. Setiap 

tindakan yang sukses menghasilkan poin pemain, melakukan aksi 

yang sama beberapa kali berturut-turut menghasilkan bonus. 

 
Gambar 2. 12 Game Play Dinner Dash 

Pelanggan memiliki serangkaian hati di atas kepala 

mereka yang menunjukkan suasana hati mereka. Semakin lama 

pelanggan dipaksa menunggu, semakin banyak hati yang hilang. 

Setiap jenis pelanggan memiliki tingkat kesabaran dan kebiasaan 

tipping yang berbeda. Flo dapat melakukan berbagai tindakan, 

seperti berbicara dengan pelanggan atau menyajikan minuman 

kepada mereka, untuk menghidupkan kembali hati-hati ini. Ketika 

pelanggan kehilangan semua hati mereka, mereka meninggalkan 

restoran, menghabiskan biaya poin pemain. Tujuan dari suatu level 
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adalah untuk mendapatkan sejumlah poin tertentu. Ada juga total 

poin ahli untuk pemain tingkat lanjut. 

2.7 GameMaker Studio 

GameMaker Studio (sebelumnya bernama Animo hingga 

tahun 1999, Game Maker hingga tahun 2011, GameMaker hingga 

tahun 2012, and GameMaker: Studio hingga tahun 2017) adalah  

sebuah cross-platform game engine yang dibangun oleh YoYo 

Games. 

GameMaker mengakomodasi pembuatan permainan 

lintas-platform dan multi-genre menggunakan bahasa 

pemrograman visual drag-and-drop kustom atau bahasa scripting 

yang dikenal sebagai Game Maker Language, yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan permainan yang lebih canggih 

yang tidak dapat dibuat hanya dengan menggunakan fitur drag and 

drop. GameMaker awalnya dirancang untuk memungkinkan 

pemrogram komputer pemula untuk dapat membuat permainan 

komputer tanpa banyak pengetahuan pemrograman dengan 

menggunakan tindakan ini. Perangkat lunak versi terbaru juga 

fokus pada menarik bagi pengembang tingkat lanjut (Vinciguerra 

& Howell, 2015). 

Bahasa GameMaker adalah bahasa scripting GameMaker. 

Ini adalah bahasa yang penting, bahasa yang dikenali secara 

dinamis yang umumnya disamakan dengan bahasa JavaScript dan 

seperti bahasa C. Terdapat 2 versi dari game maker yang stabil, 

yaitu 1.4 dan 2.1 (Lihat Tabel 2.2). 

Tabel 2. 2 Perbandingan Antara Game Maker Versi 1.4 dan 

2.1 (GameMakerStation, 2016) 

 Versi 1.4 Versi 2.1 

Welcome Screen Compact Simplified 
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Creating a sprite Classic Simplified 

Change sprite size Classic Simplified 

Create an object 

and adding code 
Classic Chain logic 

Events and code Classic Compact 

Physic collision 

shape editing 
Classic 

Chain logic & 

Simplified 

Drag and drop Classic 
Chain logic and 

Compact 

Creating room Classic Compact 

Creating a scrolling 

background 
Classic Compact 

Assigning views Classic Compact 

Creating a path Compact Compact 

Adding tiles Classic Simplified 

The workspace Classic 
Compact and 

simplified 

The manual Compact Compact 

Running the game Classic Classic 

Catatan:  

Classic  : manual input 

Simplified : alur kerja dipermudah dengan shortcut baru 

Compact : jendela kerja dibuat lebih lengkap 

Chain logic : alur kerja terhubung satu dengan yang lainnya 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan 

perancangan yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir. Bab ini terdiri dari analisis sistem, perancangan simulasi, 

perancangan tampilan antar muka dan aturan permainan.  

3.1. Analisis Sistem 

Salah satu faktor yang membuat sebuah permainan menjadi 

menyenangkan dan menarik adalah adanya tingkat kesulitan. 

Dengan adanya tingkat kesulitan akan membuat pemain tertantang 

dan tidak bosan memainkan permainan simulasi ini. 

Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk menghibur para 

pemain dan juga menginformasikan kepada para pemain mengenai 

cara memanajemen pembagian kerja agar pekerjaan yang ada 

dapat diselesaikan dengan optimal.  

Dalam membangun aplikasi ini, penulis menggunakan game 

engine Game Maker dari YoYo Game versi 1.4.1760 dengan 

bahasa pemrograman GML. Untuk tampilan permainan penulis 

mendesain menggunakan bantuan aplikasi Adobe Illustrator dan 

Photoshop CS6, sedangkan pemodelan FSM menggunakan 

Microsoft Visio 2016. Aplikasi ini dapat berjalan di smartphone 

Android, sehingga akan semakin menyenangkan karena dapat 

dimainkan di mana saja dan kapan saja.  

3.2. Perancangan Permainan 

3.2.1. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 

Tugas akhir yang akan dikembangkan adalah sebuah 

permainan 2D ber-genre simulasi. Simulasi yang akan dibangun 

adalah simulasi manajemen pembagian kerja dengan studi kasus 

pekerjaan administrasi di Teknik Informatika ITS. Simulasi 

pembagian kerja diantaranya memilih dokumen, memilih pekerja, 

membeli barang dan mengistirahatkan pekerja. 
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Level permainan dirancang hingga 10 level. Setiap level, 

pemain harus menyelesaikan semua dokumen yang jumlahnya 

sudah ditentukan dalam kurun waktu tertentu untuk dapat 

memainkan level selanjutnya. Yang menjadi variabel pada 

penentuan tingkat kesulitan level adalah waktu bekerja, jumlah 

pekerja, interval munculnya pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Permainan ini dijalankan pada perangkat 

smartphone Android. 

Pengguna utama dari permainan ini adalah semua orang 

yang ingin bermain. Pemain berperan sebagai manajer. Dalam 

sistem permainan ini, pemain harus memenuhi target dalam setiap 

levelnya. Jika level sebelumnya belum selesai, maka level 

setelahnya masih tetap terkunci.  

3.2.2. Rancangan Simulasi 

Rancangan simulasi pada permainan ini menggunakan 

pemodelan finite state machine (FSM). Terdapat komponen dalam 

FSM yaitu state (keadaan), event (kejadian), dan action (aksi). 

FSM antarmuka halaman awal adalah model FSM yang 

menunjukkan aksi – aksi yang dapat dilakukan oleh pemain pada 

permainan simulasi ini di halaman utama permainan. Pada 

halaman ini terdapat tombol Main dan tombol Keluar. Jika pemain 

memilih tombol main, maka akan berlanjut ke halaman peta. 

Sedangkan jika memilih tombol keluar, maka permainan akan 

ditutup. FSM antarmuka (halaman awal) dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 di bawah ini.  
 

Halaman
Awal

Halaman
Peta

Keluar 
Permainan

Klik tombol main

Klik tombol kembali

Klik tombol keluar

 

Gambar 3. 1 FSM Antarmuka Halaman Awal 
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FSM antarmuka halaman peta adalah model FSM yang 

menampilkan level-level yang ada pada permainan ini, yaitu 10 

level. Saat kali pertama memainkan permainan ini, hanya level 

satu yang dapat dimainkan. Untuk dapat memainkan level 

selanjutnya, harus menyelesaikan level sebelumnya.  Untuk lebih 

jelasnya, FSM antarmuka halaman peta dapat dilihat pada Gambar 

3.2 di bawah ini. 

Halaman 
Peta

Halaman 
Bermain

Klik level 1-10
Req : Level unlocked

Klik tombol kembali
Halaman 

Awal

 
Gambar 3. 2 FSM Antarmuka Halaman Peta 

Menampilkan 
Halaman 
Terpilih

Klik level 1-10
Req : Level unlocked

Halaman 
Peta

Semua pekerjaan
terselesaikan

Manajer mencapai
 kondisi stressed out 

Waktu 
Habis

Lewat 1 hari

Semua pekerja mencapai 
kondisi stressed out

Bermain 
Simulasi

Menampilkan 
Pesan Gagal

Menampilkan 
Pesan Berhasil

 
Gambar 3. 3 FSM Simulasi Bermain 
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Halaman bermain adalah inti dari permainan simulasi ini. 

Suatu level akan terselesaikan jika mencapai target setiap level. 

Pada Gambar 3.3 dijelaskan bagaimana dan kapan level akan 

terbuka dan dapat dimainkan. 

Tidak ada 
pekerjaan

Pekerjaan 
muncul

Interval waktu acak
sesuai level 

dan terdapat tempat 
antrian kosong

Pekerjaan 
terpilih

Pilih pekerjaan

Pekerja 
terpilih

Drag pekerjaan ke
pekerja yang diinginkan

Pekerjaan
terselesaikan

Sesuai 
Kemampuan

Tidak Sesuai 
Kemampuan

 
Gambar 3. 4 FSM Simulasi Menyelesaikan Pekerjaan 

FSM simulasi mengenai menyelesaikan pekerjaan dapat 

dilihat pada Gambar 3.4 di atas. Pada saat memainkan permainan 

simulasi ini, banyak aksi yang dapat dilakukan pemain, salah 

satunya adalah memberikan pekerjaan kepada pekerja yang 

diinginkan. Antrian pekerjaan akan muncul dengan interval waktu 

acak dan selama masih ada tempat antrian yang kosong. Lama 

pengerjaan pekerjaan ini tergantung pada jenis pekerjaan dan 

kemampuan yang dimiliki pekerja. Jika pekerja tersebut memiliki 

kemampuan sebanyak satu, maka pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan selama 20 detik. Jika pekerja tersebut memiliki 

kemampuan sebanyak dua, maka pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan selama 18 detik. Jika pekerja tersebut memiliki 

kemampuan sebanyak tiga maka pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan selama 15 detik. Jika pekerja tersebut memiliki 
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kemampuan sebanyak empat, maka pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan selama 12 detik. Jika pekerja tersebut memiliki 

kemampuan sebanyak lima maka pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan selama 10 detik saja. Setiap menyelesaikan pekerjaan, 

uang akan bertambah sebanyak Rp 1000 dan stres manajer akan 

berkurang 1/8. Jika pekerjaan diberikan ke pekerja yang memiliki 

kemampuan sesuai (kemampuan 4-5) maka stres pegawai akan 

bertambah sebanyak 1/6, sedangkan jika diberikan ke pekerja yang 

tidak sesuai (kemampuan 1-3) maka stres pegawai akan bertambah 

sebanyak 2/6. 

 

Enable Klik beli kue
Uang >= Rp2000

Kue < 4Disable
Uang -Rp2000

Kue +1

Uang < Rp2000
Kue = 4

 
Gambar 3. 5 FSM Tombol Beli Kue 

 

Pekerja 
tidak 

istirahat

Pekerja 
istirahat

Tombol
istirahat

Drag tombol istirahat
ke pekerja

Pekerja
Not Available

 
Gambar 3. 6 FSM Mengistirahatkan Pekerja 

Untuk mengurangi tingkat stres pekerja ada dua cara yaitu 

dengan memberi kue kepada pekerja atau mengistirahatkan 
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pekerja. Dua aksi tersebut dapat mengurangi tingkat stres pegawai 

sebanyak 1/6. Harga satu kue adalah Rp 2000, sehingga jika uang 

pemain tidak lebih dari atau sama dengan harga kue, maka tombol 

tersebut tidak dapat diklik. Pemain dapat memiliki kue maksimal 

empat buah. Durasi istirahat pekerja adalah lima detik dan selama 

pekerja berisitirahat, pekerja tersebut tidak dapat diperintah untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Dua aksi tersebut dijelaskan pada 

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 di atas. 

3.3. Perancangan Tampilan Antarmuka 

Subbab ini membahas bagaimana rancangan antarmuka 

pengguna yang akan digunakan untuk tugas akhir. Rancangan 

antarmuka yang dibahas meliputi ketentuan masukan dan 

rancangan halaman tampilan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa 

tampilan, yaitu tampilan awal, tampilan peta, dan tampilan 

simulasi manajemen pembagian kerja (inti permainan). 

3.3.1. Tampilan Awal 

 
Gambar 3. 7 Rancangan Antarmuka Tampilan Halaman 

Awal 
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Tampilan halaman awal adalah halaman yang muncul saat 

permainan dijalankan. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.7 pada 

halaman ini terdapat dua tombol, yaitu tombol main dan tombol 

keluar. Tombol main berfungsi untuk memulai permainan dan 

tombol keluar berfungsi untuk keluar dari permainan. 

3.3.2. Tampilan Peta 

Tampilan halaman peta merupakan halaman yang muncul 

setelah menekan tombol main. Halaman ini menunjukkan 10 level 

yang dapat dimainkan. Pada kali pertama bermain, hanya level satu 

yang dapat dimainkan dan level selanjutkan akan terbuka jika telah 

menyelesaikan level sebelumnya. Pada Gambar 3.8 terlihat level-

level permainan yang tersedia. Level yang dapat dimainkan adalah 

yang berwarna merah muda, sedangkan yang belum dapat 

dimainkan berwarna abu-abu. Selain itu juga terdapat tombol 

kembali yang jika ditekan akan menampilkan halaman awal. 

 

 
Gambar 3. 8 Rancangan Antarmuka Tampilan Peta 
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3.3.3. Tampilan Simulasi Permainan 

 
Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Tampilan Simulasi 

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.9 yaitu: 

1. Meja tempat munculnya antrian pekerjaan. 

2. Antrian dokumen pekerjaan yang harus diselesaikan 

3. Pekerja-pekerja yang tersedia 

4. Kue untuk mengurangi stres pekerja 

5. Tombol istirahat untuk mengurangi stres pekerja 

3.4. Perancangan Skenario Permainan 

Subbab ini membahas skenario permainan untuk 

menentukan kondisi menang atau kalah.  Selain itu akan dibahas 

pula aturan permainan dari aplikasi permaian simulasi manajemen 

pembagian kerja. 

3.4.1. Alur Permainan Menang dan Kalah 

Alur permainan dari aplikasi permainan simulasi 

manajemen pembagian kerja antara lain : 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. Saat aplikasi dijalankan makan pemain akan melihat halaman 

awal yang memiliki dua tombol, yaitu tombol Main dan 

tombol Keluar seperti yang telah dijelaskan pada subbab 

3.3.1. 

2. Setelah memilih tombol Main, maka pemainakan melihat 

halaman peta. Penjelasan mengenai halaman peta telah 

dijelaskan pada subbab 3.3.2. 

3. Untuk kali pertama bermain, hanya level satu yang terbuka. 

Level-level selanjutnya dapat dimainkan setelah 

menyelesaikan level sebelumnya. 

4. Setelah memilih level, maka pemain akan melihat halaman 

simulasi permainan seperti yang sudah dijelaskan pada 

subbab 3.3.3, beberapa elemen yang terdapat pada halaman 

tersebut adalah meja, dokumen perkerjaan, pekerja, tombol 

istirahat, dan kue. 

5. Dokumen pekerjaan akan muncul secara berkala untuk segera 

dikerjakan oleh para pekerja. Setiap dokumen pekerjaan 

muncul, maka stres manajer juga akan bertambah. 

6. Untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu dengan cara dibawa 

kepada pekerja yang tersedia. Lama pengerjaannya 

tergantung pada jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja 

apakah sesuai atau tidak sesuai. Setiap mengerjakan 

pekerjaan, stres pekerja akan bertambah, namun stres manajer 

akan berkurang. 

7. Jika pekerja mencapai stres maksimal, maka pekerja tidak 

akan mau bekerja lagi. 

8. Stres pekerja dapat diturunkan sebelum pekerja mencapai 

stres maksimal. Untuk menurunkan stres pekerja yaitu dengan 

cara diberi kue atau diistirahatkan. Selama istirahat pegawai 

tidak dapat diperintah untuk menyelesaikan pekerjaan. 

9. Permainan dikatakan menang jika semua pekerjaan berhasil 

dikerjakan dalam waktu yang tersedia. 

10. Permainan dikatakan kalah jika manajer mencapai stres 

maksimal atau waktu habis dan pekerjaan masih ada yang 
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belum terselesaikan atau semua pekerja mencapai stres 

maksimal. 

11. Setelah berhasil, pemain akan kembali ke halaman peta dan 

level selanjutnya dapat dimainkan. Namun jika gagal, maka 

pemain harus mengulang level tersebut. 

3.4.2. Aturan Permainan 

Dalam memainkan aplikasi permainan simulasi ini, terdapat 

beberapa aturan sebagai berikut : 

1. Level yang belum terbuka tidak dapat dimainkan. 

2. Untuk membuka level selanjutnya, pemain harus 

menyelesaikan level sebelumnya. 

3. Kapasitas kue yang dapat dimiliki pemain adalah empat. 

4. Manajer akan mencapai stres maksimal jika antrian dokumen 

pekerjaan mencapai delapan antrian. 

5. Lama pengerjaan suatu pekerjaan tergantung dari jenis 

pekerjaan dan kemampuan pekerja yang dipilih. 

6. Pekerja tidak akan mau bekerja lagi saat mencapai stres 

maksimal. 

7. Stres pegawai hanya dapat dikurangi saat sebelum mencapai 

stres maksimal dengan cara diberi kue atau diistirahatkan. 

8. Permainan tersimpan secara otomatis saat selesai bermain di 

tiap levelnya. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari 

perancangan aplikasi. Di dalamnya mencakup proses penerapan 

dan pengimplementasian dalam bentuk code, dan antarmuka yang 

mengacu pada rancangan yang telah dibahas sebelumnya. 

4.1. Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi dari tugas akhir ini adalah 

perangkat smartphone dengan sistem operasi Android. Selain itu, 

aplikasi ini juga dapat berjalan pada Windows di komputer. 

4.2. Implementasi Permainan 

Implementasi dari masing-masing fungsi utama dituliskan 

menggunakan code berbahasa Game Maker Language (GML). 

Implementasi fungsi diurut berdasarkan antarmuka-antarmuka 

yang ada pada permainan dan pemodelan FSM. 

4.2.1. Implementasi Halaman Awal 

 
Gambar 4. 1 Implementasi Tampilan Awal Permainan 

1 

2 

3 4 5 
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Tampilan awal permainan ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1 : 

1. New Game untuk memulai permainan baru. 

2. Continue untuk melanjutkan permainan sebelumnya. 

3. Tombol informasi untuk menampilkan informasi permainan 

ini. 

4. Tombol suara untuk mematikan dan menghidupkan suara. 

5. Exit untuk keluar dari aplikasi permainan. 

Pada Kode Sumber 4.1 terdapat beberapa fungsi untuk 

menjalankan halaman awal permainan ini. Diantaranya yaitu 

fungsi untuk pertama kali memulai aplikasi, fungsi memulai baru 

permainan, mengambil data untuk melanjutkan permainan, juga 

mematikan dan menghidupkan suara. 

scr_data(); 
scr_level(); 
scr_arr_level(); 
audio_play_sound(snd_opening,1,true); 
global.suara = 1; 
instance_create(1088, 256, obj_cont); 
instance_create(1088, 416, obj_newgame); 
instance_create(1120, 576, obj_info); 
instance_create(1216, 576, obj_sound); 
instance_create(1536, 576, obj_exit); 
 
onclick() newgame 
audio_play_sound(snd_klik, 3, false); 
room_goto(rm_map); 
for (i = 2; i <= 10; i++){ 
    global.levelArray[i,6] = 0; 
} 
 
Onclick() continue 
game_load("simpan.dat"); 
audio_play_sound(snd_klik, 3, false); 
 
onclick() sound 
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if(image_index == 1){ 
    global.suara = 0; 
    image_index = 0; 
    audio_stop_all(); 
} 
else if (image_index == 0){ 
    audio_play_sound(snd_opening,10,true); 
    global.suara = 1; 
    image_index = 1; 
} 
 
Onclick() info 
room_goto(rm_info); 

Kode Sumber 4. 1 Fungsi Halaman Awal 

4.2.2. Implementasi Halaman Peta 

Tampilan peta adalah halaman utama yang harus dilalui 

apabila ingin memulai permainan. Tampilan peta yang 

diimplementasikan dalam aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4. 2 Implementasi Tampilan Peta 

 

1 

3 

2 
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Seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 yaitu:  

1. Level yang tidak terkunci. Level ini dapat dimainkan. 

2. Level yang masih terkunci, level ini tidak dapat dimainkan. 

Level ini dapat dimainkan jika level sebelumnya sudah 

berhasil. 

3. Tombol untuk kembali ke halaman menu awal. 

Pada halaman peta pemain memainkan level secara urut 

sesuai yang telah terbuka. Setiap level memiliki tingkat kesulitan 

yang disimpan dalam sebuah array dua dimensi.  Desain kesulitan 

level dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4. 1 Desain Level 

Level 

Jumlah 

Pekerjaan 

(buah) 

Jenis 

Pekerjaan 

(macam) 

Waktu 

Kerja 

(detik) 

Jumlah 

Pekerja 

(orang) 

Interval 

Pekerjaan 

(detik) 

1 3 1 60 1 3 - 4 

2 5 2 60 2 3 - 4 

3 8 3 70 3 3 – 4 

4 10 4 70 4 3 - 4 

5 15 4 90 4 2 - 3 

6 18 5 85 5 2 - 3 

7 20 6 100 5 2 - 3  

8 25 7 100 6 2 – 3 

9 25 8 100 6 2 - 3 

10 30 8 110 6 1 - 3 

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 : 

1. Jumlah pekerjaan adalah jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan agar dapat menyelesaikan level. 

2. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang muncul pada 

level tersebut. 
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3. Waktu kerja adalah waktu yang diberikan untuk memainkan 

level tersebut. 

4. Jumlah pekerja adalah banyaknya pekerja yang tersedia. 

5. Interval pekerjaan adalah jarak waktu dari setiap pekerjaan 

yang datang. 

Pada Kode Sumber 4.2, fungsi memilih level pada peta 

mengambil data dari array untuk menentukan level yang terkunci 

atau tidak, menampilkan target dan kemudian pindah ke halaman 

simulasi. 

if(global.levelArray[pilih_level,6] == 1){ 
    image_speed = 0; 
    image_index = 1; 
} 
 
if (image_index = 1){ 
    global.level = pilih_level; 
    if (global.suara == 1){ 
        audio_play_sound(snd_klik, 3, false);} 
    room_goto(rm_play); 
} 
 
draw_text(x+10, y-80, pilih_level); 

Kode Sumber 4. 2 Fungsi Halaman Peta 

4.2.3. Implementasi Halaman Simulasi 

Tampilan simulasi berjualan diimplementasikan seperti 

pada Gambar 4.3. Pada halaman ini, pemain harus membagikan 

pekerjaan ke pekerja yang ada seoptimal mungkin, sehingga semua 

pekerjaan dapat terselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Beberapa proses yang terjadi di halaman ini di antaranya yaitu 

pemain membagikan pekerjaan, pemain mengistirahatkan pekerja, 

dan pemain memberi kue kepada pekerja. Seperti yang terlihat 

pada Gambar 4.3 terdapat beberapa elemen yaitu: 
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1. Skala waktu bekerja yang berjalan mundur dan mengatur 

kapan selesainya permainan. 

2. Pekerja dengan nama, kemampuan, dan tingkat stres. 

3. Skala tingkat stres manajer. 

4. Uang yang dihasilkan dari menyelesaikan pekerjaan. 

5. Antrian dokumen untuk diselesaikan 

6. Rak dan tombol beli kue yaitu tempat menyimpan kue dengan 

jumlah maksimal empat. 

7. Meja tempat munculnya antrian pekerjaan, semakin banyak 

dokumen di atas meja, maka semakin tinggi tingkat stres 

manajer. 

8. Tombol istirahat untuk mengistirahatkan pekerja. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Simulasi 

Implementasi fungsi-fungsi pada halaman ini dapat dilihat 

pada Kode Sumber 4.3 – Kode Sumber 4.11. Pada Kode Sumber 

4.3, fungsi waktu kerja mengambil data lama waktu kerja pada 

array sesuai level yang dimainkan. Waktu berkurang tiap detik dan 

jika waktu habis maka dapat dikatakan pemain kalah.  

1 

2 

3 

4 

6 

5 

7 

8 
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// Timebar 
global.waktujualan_max = 
global.levelArray[global.level,3] ; 
waktujualan = global.waktujualan_max; 
 
if(waktujualan > 0) 
    waktujualan--; 
 
else if(waktujualan = 0){ 
    waktujualan = -1;     
    with (instance_create (room_width/2, room_height/2, 
obj_box)){ 
        image_index = 1; 
        if (global.suara == 1){ 
            audio_stop_sound(snd_opening); 
            audio_play_sound(snd_lose, 3, false); 
        } 
    } 
} 

Kode Sumber 4. 3 Fungsi Waktu Kerja 

 Pada Kode Sumber 4.4, fungsi menampilkan pekerja, 

yaitu jumlah pekerja dan kemampuan yang dimiliki pekerja sesuai 

level yang dimainkan dengan mengambil data dari txt. 
// Char 
for(i = 1; i < 
array_length_2d(global.lvPgw,global.level); i++){ 
    global.pgwindex = global.lvPgw[global.level,i]; 
    switch(i){ 
        case 1: with (instance_create(450, 320, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            // Menampilkan skill tiap pegawai 
            draw_skill();} 
            break; 
        case 2: with (instance_create(1050, 320, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            draw_skill();} 
            break; 
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        case 3: with (instance_create(1650, 320, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            draw_skill();} 
            break; 
        case 4: with (instance_create(450, 928, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            draw_skill();} 
            break; 
        case 5: with (instance_create(1050, 928, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            draw_skill();} 
            break; 
        case 6: with (instance_create(1650, 928, 
obj_pgw)){ 
            image_index = global.pgwindex; 
            draw_skill();} 
            break; 
    } 
} 

Kode Sumber 4. 4 Fungsi Menampilkan Pekerja 

 Pada Kode Sumber 4.5, fungsi menampilkan jumlah 

pekerjaan yang memiliki interval (jarak waktu) sampai pekerjaan 

selanjutnya muncul berdasarkan level yang dimainkan. Data 

tersebut diambil dari array. 
// Spawner 
global.jumlahdoc = global.levelArray[global.level,4]; 
 
alarmdoc = global.levelArray[global.level,5]; 
alarm[0] = alarmdoc; 

 
instance_create(x,y,obj_mdoc);   
global.jumlahdoc--;  
 
if (global.jumlahdoc > 0){ 
    switch(global.level) { 



43 

 

 

 

        case 0: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 1: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 2: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 3: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 4: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 5: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 6: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 7: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 8: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 9: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
        case 10: alarm[0] = 
global.levelArray[global.level,5]; break; 
    } 
} 

Kode Sumber 4. 5 Fungsi Menampilkan Pekerjaan  

Pada Kode Sumber 4.6, fungsi menampilkan antrian 

dokumen pekerjaan sebanyak maksimal delapan antrian, jika 

mencapai delapan antrian, maka dapat dikatakan pemain kalah 

(manajer stres maksimal) karena setiap bertambahnya jumlah 

antrian, bertambah juga tingkat stres manajer. 
// Mdoc 
if (!instance_position(515,615,obj_mdoc)){ 
    x = 515; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(675,615,obj_mdoc)){ 
    x = 675; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(835,615,obj_mdoc)){ 
    x = 835; y = 615; 
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    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(995,615,obj_mdoc)){ 
    x = 995; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(1155,615,obj_mdoc)){ 
    x = 1155; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(1315,615,obj_mdoc)){ 
    x = 1315; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(1475,615,obj_mdoc)){ 
    x = 1475; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else if (!instance_position(1635,615,obj_mdoc)){ 
    x = 1635; y = 615; 
    global.mslv += 12.5;} 
else{ 
    instance_destroy(); 
    with (instance_create (room_width/2, room_height/2, 
obj_box)){ 
        image_index = 1; 
        if (global.suara == 1){ 
            audio_stop_sound(snd_opening); 
            audio_play_sound(snd_lose, 3, false);} 
    } 
} 
 
for(i = 1; i < 
array_length_2d(global.lvJob,global.level); i++){ 
    j = irandom_range(0, 
array_length_2d(global.lvJob,global.level) - 2); 
    jenis_doc = global.lvJob[global.level,j]; 
    image_index = jenis_doc; 
} 

Kode Sumber 4. 6 Fungsi Antrian Dokumen Pekerjaan 

 Pada Kode Sumber 4.7, fungsi menyelesaikan pekerjaan 

memiliki waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan 

pekerja. Data tersebut diambil dari txt. Dan setiap satu pekerjaan 

diselesaikan akan  menambah uang sebanyak Rp 1000. Jika semua 

pekerjaan terselesaikan, maka dapat dikatakan pemain menang. 
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// Document 
for(i=1; i<=18; i++){ 
    if(global.charindex = i){ 
        if(global.docindex == 0){ 
            switch(global.edp[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 1){ 
            switch(global.keuangan[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 2){ 
            switch(global.surat[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 3){ 
            switch(global.teknisi[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 4){ 
            switch(global.personalia[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
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        } 
        else if(global.docindex == 5){ 
            switch(global.sarpras[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 6){ 
            switch(global.kebersihan[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
        else if(global.docindex == 7){ 
            switch(global.keuangan[global.charindex]){ 
                case "-2": myTime = 20; break; 
                case "-1": myTime = 18; break; 
                case "0": myTime = 15; break; 
                case "1": myTime = 12; break; 
                case "2": myTime = 10; break;} 
        } 
    } 
} 
     
showTime = myTime; 
 
if (myTime > 0){ 
    myTime = myTime - delta_time/1000000;} 
else{ 
    instance_destroy(); 
    effect_create_above(ef_ring,x,y,5,c_yellow); 
    global.uang += 1000; 
 
    if(global.jumlahdoc = 0 
and !instance_exists(obj_mdoc) 
and !instance_exists(obj_document)){ 
        myTime = 0; 
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        with (instance_create (room_width/2, 
room_height/2, obj_box)){ 
            image_index = 2; 
            if (global.suara == 1){ 
                audio_stop_sound(snd_opening); 
                audio_play_sound(snd_win, 3, false);} 
            global.levelArray[global.level+1,6] = 1; 
        } 
    } 
} 
showTime = ceil(myTime); 

Kode Sumber 4. 7 Fungsi Menyelesaikan Pekerjaan 

 Pada Kode Sumber 4.8, fungsi stres pekerja akan 

bertambah saat pekerja diperintahkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Stres pekerja akan bertambah 10 jika pekerja memiliki 

kemampuan 1-3 dan akan bertambah lima jika pekerja memiliki 

kemampuan 4-5. 
// Stres pekerja 
if(!instance_position(x+30, y-100, obj_sleep)){ 
    if(!instance_position(x+120,y-50,obj_document)){ 
        global.charindex = image_index; 
         
        if(image_index <= 18){ 
            if (global.streslv[global.charindex] < 30){ 
                for(i=1; i<=18; i++){ 
                    if(global.charindex = i){ 
                        check_streslv(); 
                    } 
                } 
            } 
            global.mslv -= 12.5; 
        } 
    } 
} 
 
else { 
    // DO NOTHING 
} 

Kode Sumber 4. 8 Fungsi Stres Pekerja 
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 Pada Kode Sumber 4.9, fungsi stres manajer akan 

bertambah jika antrian dokumen pekerjaan bertambah. Stres 

maksimal manajer adalah 100, setiap antrian dokumen muncul 

akan bertambah 12,5 dan berkurang saat pekerjaan diselesaikan. 
// Manajer Stres Level 
draw_sprite(spr_time_bg,1, 200, 50); 
var spriteWidth = sprite_get_width(spr_time_in); 
var spriteHeight = sprite_get_height(spr_time_in); 
draw_sprite_part(spr_mgr_in, 0, 0, 0, 
spriteWidth*global.mslv/100, spriteHeight, x+172, y-93); 
 
if(global.mslv == 0){ 
    draw_sprite(spr_mgr, 0, x-30, y-130);} 
else if(global.mslv > 0 and global.mslv <= 25){ 
    draw_sprite(spr_mgr, 1, x-30, y-130);} 
else if(global.mslv > 25 and global.mslv < 75){ 
    draw_sprite(spr_mgr, 2, x-30, y-130);} 
else if(global.mslv >= 75 and global.mslv < 100){ 
    draw_sprite(spr_mgr, 3, x-30, y-130);} 
else { 
    draw_sprite(spr_mgr, 4, x-30, y-130);} 

Kode Sumber 4. 9 Fungsi Stres Manajer 

 Pada Kode Sumber 4.10, fungsi membeli kue dapat 

dilakukan saat uang yang dimiliki lebih dari atau sama dengan Rp 

2000. Saat membeli kue uang akan berkurang Rp 2000 dan jumlah 

kue akan bertambah satu. Jumlah kue maksimal yang dapat 

disimpan adalah empat buah. Fungsi memberi kue kepada pekerja 

akan mengurangi stres pekerja sebanyak lima. 
// Beli Kue 
if(global.uang >= 2000){ 
    instance_create(x,y,obj_kue);} 

// Simpan Kue 
if(global.uang >= 2000) 
    if (!instance_position(64,416,obj_kue)){ 
        x = 110; y = 416; 
        global.uang -= 2000;} 
    else if (!instance_position(64,544,obj_kue)){ 
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        x = 110; y = 544; 
        global.uang -= 2000;} 
    else if (!instance_position(64,672,obj_kue)){ 
        x = 110; y = 672; 
        global.uang -= 2000;} 
    else if (!instance_position(64,800,obj_kue)){ 
        x = 110; y = 800; 
        global.uang -= 2000;} 
    else{ 
        instance_destroy();} 

 

// Beri Kue 

if(image_index <= 18){ 

    if (global.streslv[image_index] > 0 and 

global.streslv[image_index] < 30){ 
        global.streslv[image_index] -= 5;} 

}  

Kode Sumber 4. 10 Fungsi Kue 

 Pada Kode Sumber 4.11, fungsi mengistirahatkan pekerja 

adalah selama lima detik dan akan mengurangi stres pekerja 

sebanyak lima. Saat pekerja sedang beristirahat, maka pekerja 

tersebut tidak dapat diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 
// Istirahat 
image_speed = 0.2; 
myTime = 5; 
showTime = myTime; 
 
if (myTime > 0){ 
    myTime = myTime - delta_time/1000000;} 
else{ 
    instance_destroy(); 
    global.streslv[global.sleepidx] -= 5;} 
showTime = ceil(myTime); 
 
if(myTime>0){ 
    draw_text(x+10,y-50, string(showTime)); 
    draw_set_font(fn_namapgw);} 

Kode Sumber 4. 11 Fungsi Mengistirahatkan Pekerja  
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BAB V 

PENGUJIAN DAN EVALUASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rangkaian uji coba 

dan evaluasi yang dilakukan. Proses pengujian dilakukan 

menggunakan metode blackbox berdasarkan skenario yang telah 

ditentukan. 

5.1. Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan pengujian sistem pada pengerjaan Tugas Akhir 

ini dilakukan pada lingkungan dan alat kakas sebagai berikut: 

Jenis Perangkat : Samsung Galaxy A5 

Processor : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 

Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 

Memori  : 2 GB 

Sistem Operasi : Android 6.0.1 Marshmallow 

5.2. Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan dengan 

menyiapkan sejumlah skenario sebagai tolok ukur keberhasilan 

pengujian. Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan mengacu 

pada model FSM yang telah dijelaskan pada subbab 3.2.2. 

Pengujian fungsionalitas yang terdapat pada aplikasi dijabarkan 

sebagai berikut: 

5.2.1. Uji Coba Pada Halaman Awal 

Pada subbab ini dijelaskan secara detil mengenai skenario 

yang dilakukan dan hasil yang didapatkan dari pengujian 

fungsionalitas perangkat lunak yang dibangun pada halaman awal. 

Penjelasan disajikan dengan menampilkan kondisi awal, masukan, 

keluaran, hasil yang dicapai, dan kondisi akhir.  

Pada halaman awal yang akan diuji adalah fungsionalitas 

tombol yang terdapat di halaman awal, yaitu tombol Main dan 
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tombol Keluar. Tampilan halaman awal adalah dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 
Gambar 5. 1 Halaman Awal 

Tabel 5. 1 Hasil Uji Coba pada Halaman Awal 

ID UF-001 

Nama Uji Coba Pada Halaman Awal 

Tujuan uji 

coba 

Pengguna mengatahui fungsionalitas tombol 

yang ada pada halaman awal permainan  

Kondisi awal Pemain berada pada halaman awal permainan, 

terdapat suara latar belakang 

Skenario 1 Pemain memilih tombol New Game 

Masukan  Klik tombol New Game pada layar 

smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain berpindah ke halaman Peta sebagai 

pemain baru 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain berada pada halaman Peta sebagai 

pemain baru 
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ID UF-001 

Skenario 2 Pemain memilih tombol Continue 

Masukan  Klik tombol Continue pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain berpindah ke halaman Peta dengan 

data yang sudah disimpan sebelumnya 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain berada pada halaman Peta dengan 

data yang sudah disimpan sebelumnya 

Skenario 3 Pemain memilih tombol Suara 

Masukan  Klik tombol Suara pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Suara latar belakang berhenti 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Suara latar belakang berhenti 

Skenario 4 Pemain memilih tombol Keluar 

Masukan  Klik tombol Keluar pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain keluar dari aplikasi permainan 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Aplikasi permainan tertutup 

Skenario 5 Pemain memilih tombol Informasi 

Masukan  Klik tombol Informasi pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain berpindah ke halaman informasi 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain berada pada halaman informasi 

Hasil uji dari skenario 1 berpindah ke halaman peta dapat 

dilihat pada Tabel 5.1. Sedangkan dari skenario 2 saat pemain 

memilih tombol Keluar, maka akan keluar dari aplikasi permainan. 
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5.2.2. Uji Coba Pada Halaman Peta 

Pada subbab ini dijelaskan secara detil mengenai skenario 

yang dilakukan dan hasil yang didapatkan dari pengujian 

fungsionalitas perangkat lunak yang dibangun pada halaman peta. 

Penjelasan disajikan dengan menampilkan kondisi awal, masukan, 

keluaran, hasil yang dicapai, dan kondisi akhir.  

Pada halaman peta yang akan diuji adalah fungsionalitas 

tombol yang terdapat di halaman peta, yaitu tombol-tombol level 

permainan dan juga tombol kembali. Tampilan halaman peta dapat 

dilihat pada Gambar 5.2. 

 
Gambar 5. 2 Halaman Peta 

Tabel 5. 2 Hasil Uji Coba pada Halaman Peta 

ID UF-002 

Nama Uji Coba Pada Halaman Peta 

Tujuan uji coba Pengguna mengatahui fungsionalitas tombol 

yang ada pada halaman Peta permainan  

Kondisi awal Pemain berada pada halaman Peta, level 1 

terbuka, selebihnya tertutup 
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ID UF-002 

Skenario 1 Pemain memilih tombol level 1 

Masukan  Klik tombol level 1 pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain berpindah ke halaman simulasi 

permainan 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain berada pada halaman simulasi 

permainan 

Skenario 2 Pemain memilih tombol level 2 

Masukan  Klik tombol level 2 pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain tetap berada di halaman peta  

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain tetap berada pada halaman peta  

Skenario 3 Pemain memilih tombol kembali 

Masukan  Klik tombol kembali pada layar smartphone 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pemain berpindah ke halaman awal 

permainan 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pemain berada pada halaman awal 

permainan 

5.2.3. Uji Coba Pada Halaman Simulasi 

Tampilan halaman simulasi dapat dilihat pada Gambar 5.3. 

Hasil uji skenario 1 merupakan tahap untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang ada. Hasil uji skenario 2, saat pemain sudah 

memiliki uang Rp 2000, maka pemain dapat membeli kue dan akan 

ditempatkan di rak. Hasil uji skenario 3 dan 4, untuk menurunkan 

stres pegawai dapat dilakukan dua hal, yaitu mengistirahatkan 

pekerja atau memberi kue kepada pekerja. 
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Gambar 5. 3 Halaman Simulasi Permainan 

Tabel 5. 3 Hasil Uji Coba Simulasi 

ID UF-003 

Nama Uji Coba Pada Halaman simulasi 

Tujuan uji coba Pengguna mengatahui fungsionalitas tombol 

yang ada pada halaman simulasi 

Kondisi awal Pemain berada pada halaman simulasi 

Skenario 1 Pemain menyelesaikan pekerjaan 

Masukan  Klik gambar dokumen pekerjaan di meja 

pada layar smartphone dan pindahkan ke 

pekeja yang diinginkan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Dokumen pekerjaan mulai dikerjakan oleh 

pekerja, stres pekerja bertambah, stres 

manajer berkurang 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Dokumen pekerjaan mulai dikerjakan oleh 

pekerja, stres pekerja bertambah, stres 

manajer berkurang 

Skenario 2 Pemain membeli kue 
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ID UF-003 

Masukan  Klik keranjang di atas rak 

Keluaran yang 

diharapkan 

Muncul gambar kue yang telah terbeli pada 

rak, uang berkurang Rp 2000 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Muncul gambar kue yang telah terbeli pada 

rak, uang berkurang Rp 2000 

Skenario 3 Pemain mengistirahatkan pekerja 

Masukan  Klik istirahat di sebelah meja dan pindahkan 

ke pekerja yang ingin diistirahatkan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pekerja beristirahat, stres pekerja berkurang 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pekerja beristirahat, stres pekerja berkurang 

Skenario 4 Pemain memberi kue ke pekerja 

Masukan  Klik gambar kue yang berada pada rak dan 

pindahkan ke pekerja yang diinginkan 

Keluaran yang 

diharapkan 

Kue berkurang, stres pekerja berkurang 

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Kue berkurang, stres pekerja berkurang 

5.2.4. Uji Coba Simulasi Menang dan Kalah 

Skenario 1 merupakan saat pemain berhasil menyelesaikan 

semua pekerjaan maka muncul pesan permainan berhasil. 

Sedangkan pada skenario 2 adalah saat pemain gagal 

menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu kerja, skenario 3 

adalah saat stres manajer sudah maksimal, dan skenario 4 adalah 

saat semua pekerja sudah mencapai stres maksimal sehingga tidak 

dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Tampilan dari hasil 

skenario tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan Gambar 5.5. 

 



58 

 

 

 

Tabel 5. 4 Hasil Uji Coba Simulasi Menang dan Kalah 

ID UF-004 

Nama Uji coba simulasi menang kalah 

Tujuan uji coba Pengguna dapat menyimulasikan manajemen 

pembagian kerja dalam kurun waktu kerja 

Kondisi awal Pemain berada pada halaman simulasi 

berjualan 

Skenario 1 Pemain berhasil menyelesaikan semua 

pekerjaan  

Masukan  Memanajemen pembagian pekerjaan pada 

layar smartphone kepada pekerja yang ada 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pesan berhasil  

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pesan berhasil  

Skenario 2 Pemain gagal menyelesaikan pekerjaan 

dalam kurun waktu kerja 

Masukan  Memanajemen pembagian pekerjaan pada 

layar smartphone kepada pekerja yang ada 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pesan gagal  

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pesan gagal  

Skenario 3 Stres manajer maksimal 

Masukan  Memanajemen pembagian pekerjaan pada 

layar smartphone kepada pekerja yang ada 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pesan gagal  

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pesan gagal  

Skenario 4 Semua pekerja mencapai stres maksimal 

Masukan  Memanajemen pembagian pekerjaan pada 

layar smartphone kepada pekerja yang ada 
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ID UF-004 

Keluaran yang 

diharapkan 

Pesan gagal  

Hasil uji coba Berhasil 

Kondisi Akhir Pesan gagal  

 

 
Gambar 5. 4 Pesan berhasil 

 
Gambar 5. 5 Pesan gagal 
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5.3. Evaluasi 

Subbab ini membahas mengenai evaluasi terhadap 

pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, evaluasi 

menunjukkan data rekapitulasi dari hasil pengujian fungsionalitas. 

Rekapitulasi disusun dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada 

Tabel 5.5. Dari data yang terdapat pada tabel tersebut, diketahui 

bahwa aplikasi yang dibuat telah berjalan sesuai dengan skenario 

yang  diharapkan  pada  awal  perancangan  FSM  perilaku. 
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Tabel 5. 5 Hasil Evaluasi 

ID Deskripsi State 
Kemungkinan 

/ Skenario 

Perilaku 

Terlaksana 

UF - 001 
Uji Coba Pada 

Halaman Awal 

Halaman Awal, pada FSM antarmuka 

halaman awal 

Skenario 1 ya 

Skenario 2 ya 

Skenario 3 ya 

Skenario 4 ya 

Skenario 5 ya 

UF - 002 
Uji Coba Pada 

Halaman Peta 

Halaman Peta, pada FSM antarmuka 

halaman peta 

Skenario 1 ya 

Skenario 2 ya 

Skenario 3 ya 

UF - 003 
Uji Coba 

Simulasi 

Halaman Simulasi, pada FSM 

simulasi bermain, FSM simulasi 

menyelesaikan pekerjaan, FSM 

tombol beli kue, dan FSM 

mengistirahatkan pekerja 

Skenario 1 ya 

Skenario 2 ya 

Skenario 3 ya 

Skenario 4 ya 

UF - 004 

Uji Coba 

Simulasi Menang 

Kalah 

Halaman Simulasi, pada FSM 

simulasi bermain 

Skenario 1 ya 

Skenario 2 ya 

Skenario 3 ya 

Skenario 4 ya 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat 

diambil dari tujuan pembuatan perangkat lunak dan hasil uji coba 

yang telah dilakukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang 

dikemukakan. Selain kesimpulan, terdapat pula saran yang 

ditujukan untuk pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. 

6.1.  Kesimpulan 

Dalam proses pengerjaan tugas akhir mulai dari tahap 

analisis, desain, implementasi, hingga pengujian didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Simulasi manajemen pembagian kerja dapat dirancang dan 

dimodelkan dengan Finite State Machine. 

2. Rancangan simulasi manajemen pembagian kerja dapat 

diimplementasikan ke dalam sebuah permainan simulasi 

dengan menggunakan Game Maker. 

3. Level dan skenario dalam permainan simulasi pembagian 

kerja ditentukan dengan variasi jumlah pekerja, jumlah 

pekerjaan, waktu kerja, jenis pekerjaan, dan interval 

munculnya dokumen pekerjaan. 

4. Rancangan data skenario dimodelkan dengan memasukkan 

data perusahaan ke dalam data yang berjenis txt sehingga 

dapat dimodifikasi untuk lingkungan perusahaan yang 

berbeda. 

6.2.  Saran 

Saran yang diajukan oleh penulis pada tugas akhir ini 

adalah pada perancangan data skenario untuk lingkungan 

perusahaan yang berbeda, akan lebih baik jika perubahan dapat 

dilakukan secara langsung di dalam permainan (in-game), tidak 

melalui data txt. 
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