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ABSTRACT 
 

The rapid development of technology should be entitled to the benefits of today's 
gaming technology development . Game is one of entertainment 's most widely chosen 
people at this time so that the gaming industry more productive to create an innovative 
and interactive games . 

 
 Android is an operating system that is widely used in the manufacture of mobile 

games . Game Kopi Luwak is a game that is designed for android devices with blend of 
entertainment concept between games and farming and also education elements its 
contained. Gameplay of this game that players farming coffee at the start of the process of 
planting , processing , and management will be assisted by mongoose . 

 
This Research will be discusses about design and manufacture of interactive games 

and educational sessions begin on the High Concept is comprised of three main 
components , namely the concept of the story, gameplay, and control. Aspects of game 
preparation in the form of sound, image sprites, images, buttons, and also a program that 
is used to unify and execute these aspects in accordance with design. 
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1. Pendahuluan 

Potensi industri game saat ini sangat besar karena didukung oleh ketertarikan 

masyarakat dalam bermain game. Hal ini menyebabkan banyak para Developer 

berlomba-lomba menciptakan game yang inovatif dan interaktif. Game Kopi Luwak ini 

merupakan sebuah game yang di rancang untuk perangkat android, dengan perpaduan 

konsep hiburan antara game dan bercocok tanam serta terdapat unsur edukasi di 

dalamnya. Gameplay dari game ini yaitu pemain akan bercocok tanam di mulai dari 

proses penanaman, pengolahan, dan pengelolaannya di bantu oleh hewan luwak, dan di 

buat dengan aspek-aspek penyusunan game berupa Sound, Sprite, image, button, dan 

juga program yang digunakan untuk menyatukan dan menjalankan aspek-aspek tersebut 

sesuai dengan rancangan game yang di buat. 

Menurut profesor di Nottingham Trent University, Mark Griffiths yang di kutip dalam 

www.ligagame.com menyatakan bahwa game dapat digunakan sebagai pengalih 

perhatian yang ampuh dalam menjalankan perawatan  yang menimbulkan rasa sakit, 

misalnya chemotheraphy. Dengan bermain game, rasa sakit dan pening mereka 

berkurang, tensi darahnya pun menurun, dibandingkan dengan mereka yang hanya 

istirahat setelah diterapi. Game juga baik untuk fisioterapi pada anak-anak yang 

mengalami cedera tangan. 

Namun, perkembangan industri game yang sedemikian pesat juga diimbangi 

dengan kekhawatiran serta pandangan negatif masyarakat tentang efek dari bermain 

game. Hal ini karena banyak dari sebagian game tidak mempunyai nilai edukasi dan 

psikologi. Dari analisa permasalahan diatas maka untuk mengatasinya penulis mencoba 

untuk merancang game yang interaktif dan edukatif berbasis Smartphone Android. 

 

2. Landasan Teori 

2.1   Game 

2.1.1 Konsep Dasar Game 

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah 

hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa 

mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin . Dalam bahasa indonesia 

“Game” berarti “permainan”. Permainan yang dimaksud dalam game juga menunjuk pada 

pengertian sebagai “Kelincahan intelektual” (intellectual playability). Sementara kata 

“game” bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target – target 

yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan 

ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. 

Segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual dan 

pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game. Para pengelola 



 

 

 

 

industri game berlomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih nyata dan menarik 

untuk pemainnya. Hal inilah yang membuat perkembangan game di komputer sangat 

cepat. Sehingga game bukan hanya sekedar permainan untuk mengisi waktu luang atau 

sekedar hobi. Melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreatifitas dan tingkat 

intelektual para penggunanya. 

2.2  Kopi Luwak 

2.2.1 Definisi Kopi Luwak 

Kopi Luwak adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa 

kotoran luwak atau musang kelapa. Biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda 

setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Kemasyhuran kopi ini 

dikawasan Asia Tenggara telah lama diketahui, namun baru menjadi terkenal luas 

dipeminat kopi gourmet setelah dipublikasi pada tahun 1980-an. Biji kopi luwak adalah 

yang termahal didunia, mencapai USD100 per 450 gram. 

2.3  Teori Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.
1
 Keempat faktor 

itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threat). 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek 

dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1  Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian komponen – komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang akan terjadi dalam 

proses pembuatan dan pengembangan aplikasi game. Tahap analisis harus dilakukan 

dengan sangat hati – hati dan teliti, karena jika terjadi dalam tahap ini juga akan 

menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Pada analisis sistem juga akan 

mempermudah mengidentifikasikan kebutuhan fitur yang terdapat pada aplikasi game. 

Selain fitur – fitur standar yang ada di game jenis ini. Fitur fitur tambahan harus pula 

diberikan agar game menjadi berbeda dan menarik.. 

3.1.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

                                                 
1
 Rangkuti, Freddy, 2005. Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka.   



 

 

 

 

mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.  

1. Analisis Kekuatan (Strength) 

Kekuatan dalam game ini adalah membawa nama indonesia dengan produk 

lokalnya yang telah mendunia yaitu kopi luwak dan dikemas kedalam sebuah 

game perangkat mobile yang bisa dibawa kemana – mana. Permainan ini 

terdapat unsur dan game play yang menarik. Lima level yang dimiliki dan tiap – 

tiap level memiliki reward (penghargaan) sehingga membuat pemain tertantang 

dan tidak membosankan. 

2. Analisis Kelemahan (Weaknesses) 

Kelemahannya adalah game ini hanya dapat dimainkan single player saja dan 

game ini hanya memiliki tampilan game 2 dimensi. 

3. Analisis Kesempatan (Opportunities) 

Game yang bisa menjadi saran pembelajaran dan pengenalan dalam proses 

pembuatan kopi luwak yang terkenal didalam negeri dan mencanegara. 

4. Analisis Ancaman (Threatness) 

Perkembangan industri game yang pesat menyebabkan banyak terjadi 

persaingan diantara developer game. 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan dimana berisi semua 

proses yang akan dilakukan oleh game. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi apa 

saja yang harus ada dan dihasilkan oleh game yang akan dibuat. Kebutuhan fungsional 

membahas tindakan yang diberikan oleh sistem ketika menerima input tertentu dari 

pengguna. Berikut adalah analisis kebutuhan fungsioanl dari game tersebut. 

1. Pemain dapat memilih menu awal berupa Play, Other, Help, dan Credit. 

2. Pemain dapat melakukan setting suara pada menu awal. 

3. Pemain dapat memilih level selanjutnya dengan syarat sudah berhasil 

menyelesaikan level sebelumnya. 

4. Permainan akan dianggap berhasil jika pemain sudah mengumpulkan gold 

sesuai target gold dari level yang dimainkan. 

5. Pemain dapat mendapatkan reward berupa bintang dengan nilai tertinggi tiga 

bintang dengan syarat berhasil menyelesaikan level yang dimainkan. Bintang 

tersebut ditampilkan pada tampilan Win dan Pilih Level. 



 

 

 

 

3.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan analisis yang berisi kebutuhan apa 

saja yang digunakan pleh sistem. Dalam pembuatan game ini membutuhkan serangkaian 

peralatan dan pengujian game “Kopi Luwak”. 

3.1.3.1 Perangkat Keras 

Untuk mengembangkan game ini diperlukan perangkat keras yang mendukung. 

Dalam pengembangan game ini digunakan adalah PC (Personal Computer) dengan 

spesifikasi berbeda untuk mengerjakan dan melakukan uji coba game ini. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui bahwa game dapat berjalan baik dikomputer yang memiliki hardware 

yang berbeda-beda. 

Berikut adalah perangkat pengembangan yang digunakan dalam 

mengembangkan game Kopi Luwak. 

1. Laptop 

2. Processor : Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370@ 2.40GHZ (4CPUs) 

3. Memory: 2048 MB RAM 

4. Graphic Card: ATI Mobility Radeon HD 5400 Serius 

5. Hardisk: 500 GB SATA 

Dan minimal requirment perangkat keras untuk membangun aplikasi ini adalah: 

1. Laptop / Personal Komputer. 

a. Prosesor dual Core 1.6 GHz 

b. RAM 1 GB DDR 2 

c. Hard Disk 250 GB 

2. Perangkat Android minimal OS Versi 2.3 (Handphone atau Tab) 

3.1.3.2 Perangkat Lunak 

Untuk mengembangkan game ini diperlukan perangkat keras yang mendukung. 

Dalam pengembangan game ini digunakan adalah PC (Personal Computer) dengan 

spesifikasi berbeda untuk mengerjakan dan melakukan uji coba game ini. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui bahwa game dapat berjalan baik dikomputer yang memiliki hardware 

1. Sistem Operasi Komputer 

Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 32 – bit. 

2. Sistem Operasi (OS) Android Versi 2.3 

Sebagai sistem operasi dalam aplikasi permainan berbasis android. Sistem 

operasi android versi 2.3 adalah sistem operasi dalam implementasi permainan 

ini nantinya. Pada OS ini sudah terdapat perkembangan dari segi audio dan 

peningkatan kemampuan gaming (permainan) dari versi sebelumnya. 

3. Eclipse Indigo 

Software Eclipse Indigo ini nantinya digunakan untuk memprogram Aplikasi Kopi 



 

 

 

 

Luwak dengan menggunakan bahasa Java dan sudah dilengkapi dengan 

ADT(Android Development Tools) yang merupakan plugin pada software ini. 

3.2  Konsep Game 

Perancangan dalam membuat game memerlukan sebuah konsep game yang 

matang. Konsep Game yang baik akan memperlihatkan manarik atau tidaknya game yang 

akan dibuat melalui ide – ide yang terdapat pada konsep tersebut. Pengerjaan  konsep 

game ini dimulai pada sesi High Concept (konsep game secara garis besar) yang terdiri 

dari tiga komponen utama yaitu Konsep Cerita, Gameplay, dan Kendali. 

3.2.1 Konsep Cerita 

Konsep cerita game ini seorang petani kopi luwak bernama Luke yang ingin 

mendapatkan uang untuk terus menjalankan pertaniannya dan memperkenalkan kepada 

masyarakat luar tentang kelezatan kopi yang diolah oleh dua hewan luwak miliknya. 

Petani harus mengumpulkan uang dengan bercocok tanam namun ada beberapa kendala 

yang datang menantinya. 

3.2.2 Konsep Gameplay 

Konsep gameplay ini yaitu petani harus memenuhi semua kebutuhan pohonnya 

agar dapat menghasilkan kopi luwak yang terbaik untuk dijual. Tantangan dalam game ini 

adalah mendapatkan gold sesuai dengan target gold pada masing – masing level dengan 

waktu yang terbatas. Terdapat 3 reward berupa bintang yang akan didapatkan permain 

tergantung dengan jumlah gold yang diperoleh. 

3.2.3 Konsep Kendali 

Game Kopi Luwak dikembangkan pada platform smartphone android. Sehingga 

konsep kendali yang paling utama dalam game ini adalah touch screen atau layar sentuh, 

baik dalam navigasi karakter dan pemilihan menu.. 

3.3  Perancangan Sistem 

3.3.1 Perancangan Level 

Dalam pembuatan dan pengembangan sebuah game, perancangan level adalah 

tahap untuk membuat tempat terjadinya event dalam game, stages atau arena, atau 

merancang misi – misi yang akan dimainkan oleh player dalam game ini. Salah satu hal 

yang membuat sebuah game menarik adalah jika game tersebut mampu menghadirkan 

tingkat tantangan yang optimal. Sebuah game umumnya dibatasi oleh gameplay yang 

sederhana serta durasi permainan yang relatif pendek maka tingkat kesulitan (tantangan) 

harus diatur sedemikian rupa agar tetap bisa hadir secara optimal. Salah satu 

pendekatannya adalah dengan mendistribusikan tingkat tantangan tersebut dalam 

berbagai level yang berbeda. 

 



 

 

 

 

3.3.2 Perancangan Reward 

Reward merupakan sebuah pengahargaan yang diberikan kepada pemain ketika 

berhasil menyelesaikan target gold dan memperoleh gold yang tertinggi pada level yang 

dimainkan. Game yang menarik menerapkan berbagai macam fitur dalam pembuatan dan 

pengembangannya. Reward merupakan salah satu fitur yang menarik sehingga pemain 

tidak merasa bosan dan semakin tertantang dalam menyelesaikan setiap level yang akan 

dimainkan. Game “Kopi Luwak” mempunyai reward berupa bintang sebanyak tiga bintang 

untuk setiap level yang dimainkan oleh pemain. Berikut alur perhitungan reward yang 

akan dilakukan oleh sistem. 

 

 

Gambar 3.1 Sprite Karakter Petani 

 
4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1  Implementasi 

Tahapan ini dilakukan setelah melakukan perancangan sistem dan program sudah 

siap digunakan. Tahap implementasi sistem ini digunakan untuk mengetahui apakah  

aplikasi yang telah dirancang dan dibangun sesuai dengan tujuan awal. Mulai dari 

desain-desain interface hingga gameplay apakah sudah sesuai pada saat perancangan 

sistem tersebut.. 



 

 

 

 

4.1.1 Implementasi Karakter dan Elemen Game 

4.1.1.1 Implementasi Karakter Petani 

Sesuai dengan yang dirancang saat tahapan perancangan untuk karakter pemain 

dalam game ini seorang petani kopi berdasarkan gaya petani lokal yang menggunakan 

topi caping. 

 

 

Gambar 4.1 Sprite Karakter Petani 

4.1.1.2 Implementasi Hewan Luwak 

Sesuai dengan yang dirancang saat tahapan perancangan untuk hewan luwak 

dalam game ini menyerupai hewan pemakan biji kopi yaitu Luwak. 

 

 

Gambar 4.2 Sprite Luwak Makan 

4.1.1.3 Implementasi Kopi Luwak 

Sesuai dengan yang dirancang saat tahapan perancangan untuk hewan luwak 

dalam game ini menyerupai hewan pemakan biji kopi yaitu Luwak. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kopi Luwak 

4.1.2 Implementasi Interface 

4.1.2.1 Implementasi Main Menu Screen 

 
 

 

Gambar 4.4 Main Menu Screen 

 



 

 

 

 

4.1.2.2 Implementasi Main Level Screen 

 

 

Gambar 4.5 Main Level Screen 

4.1.2.3 Implementasi Game Play Screen 

 

 

Gambar 4.6 Game Play Screen 

4.1.2.4 Implementasi Game Win Screen 

 

 

Gambar 4.7 Game Win Screen 

 

 



 

 

 

 

4.1.2.5 Implementasi Game Over Screen 

 

 

Gambar 4.8 Game Over Screen 

4.1.2.6 Implementasi Game Paused Screen 

 

 

Gambar 4.9 Game Paused Screen 

4.2  Pembahasan 

Dalam pembuatan game Kopi Luwak menggunakan library andengine ini sangat 

membantu. Dimana di dalamnya memiliki method-method yang akan memudahkan saat 

pembuatan. Untuk cara pemakainnya tinggal panggil method apa yang akan digunakan. 

4.2.1 Susunan Hirarki Class Game Kopi Luwak 

Dalam pembuatan game Kopi Luwak menggunakan library andengine ini sangat 

membantu. Dimana di dalamnya memiliki method-method yang akan memudahkan saat 

pembuatan. Untuk cara pemakainnya tinggal panggil method apa yang akan digunakan. 

 



 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Susunan Class dan Asset 

4.2.2 Pembahasan Listing Program 

SimpleBaseGameActivity merupakan nama class yang ada di dalam library 

andengine, dimana class ini merupakan class inti dari main program dalam pembutan 

game. Sebenarnya ada banyak method turunan dari SimpleBaseGameActivity, tetapi 

hanya beberapa yang sering digunakan dan class state_activity merupakan turunan dari 

class SimpleBaseGameActivity itu sendiri. 

4.2.2.1 Method onCreateEngine 

Method ini merupakan method yang berisi engine settingan awal berupa camera, 

screen orientation(LANDSCAPE atau POTRAIT), resolusi, audion dan lain-lain. Berikut 

source code-nya: 

 

Gambar 4.11 Source Code Method onCreateEngine 



 

 

 

 

4.2.2.2 Method onCreateEngine 

Method ini digunakan untuk menentukan scene yang pertama kali dipanggil dan 

juga sebagai layer tampilan pada objek gambar. Kita perlu menentukan scene yang 

pertama kali dipanggil ketika game dijalankan dengan menggunakan return scene. 

 

 

Gambar 4.12 Source Code Method onCreateScene 

4.2.2.3 Membangun GamePlay 

a. Pergerakan Karakter 

Pergerakan karakter seperti petani dan hewan luwak menggunakan fungsi 

onUpdate yang terdapat di dalam library andAngine. Fungsi dari onUpdate  

digunakan untuk mengatur pergerakan suatu objek atau memberi suatu event pada 

scene. Pergerakan suatu karakter terjadi ketika suatu objek diubah posisi dari posisi 

sebenarnya sedikit demi sedikit menuju posisi yang telah ditentukan menggunakan 

setPosition(x,y). Objek tersebut memanfaatkan fungsi onUpdate sehingga objek 

tersebut seperti sedang bergerak atau berjalan. 

 

 

Gambar 4.13 Source Code onUpdate pergerakan 

 
b. Waktu Game Play 

Waktu, pertama-tama deklarasikan variable int time. kemudian didalam variable 



 

 

 

 

time tersebut berisi untuk menampung berapa jumlah waktu yg ditetapkan dalam 

second. Kemudian untuk mengkonversi ke dalam menit dan second. Untuk 

mengkonversikan menit, nilai dari time dibagi 60 dan time di modulo 60 untuk 

mengetahui jumlah second.. 

 

 

Gambar 4.14 Source Code Konversi Waktu 

4.3  Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dilakukan ketika pembuatan game telah selesai dan  memastikan 

bahwa program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan awal. Uji coba 

sistem bertujuan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kesalahan proses 

(Runtime Error), ataupun kesalahan logika (Logic Error). Metode yang digunakan untuk 

pengujian adalah black-box testing dan menggunakan metode kuisioner terhadap 12 

respoden yang dipilih secara acak.  

Black-box testing dilakukan pada seluruh modul program untuk mengetahui apakah 

program yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya.  Responden 

dimaksudkan agar Game ini benar – benar valid dan nantinya bisa diterima baik oleh 

Masyarakat. Dalam uji coba sistem ini, aplikasi akan diuji dalam segi fitur dan fungsi. 

Apakah fitur-fitur dapat berjalan dengan baik dan berfungsi seperti yang direncanakan dari 

awal. 

Tabel.4.1 Black Box Testing 

Pengujian Keterangan Hasil 

Splash 
Gambar splash tampil saat pertama kali aplikasi 
sedang berjalan 

OK 

Menu Utama 
Tampilan Menu utama seperti Background dan 
tombol menu 

OK 

Sound Menu Utama Background music saat dimenu utama OK 



 

 

 

 

Tombol Play Ketika tombol dipilih akan masuk ke Menu Level OK 

Tombol Other Ketika tombol dipilih akan masuk ke Google Play OK 

Tombol Help Ketika tombol dipilih akan masuk ke Menu Help OK 

Tombol Credit Ketika tombol dipilih akan masuk ke Menu Credit OK 

Tombol Suara 
Ketika tombol dipilih Suara akan berhenti atau 
berbunyi 

OK 

Menu Other 
Menghubungkan ke Google Play jika terdapat 
koneksi internet  

OK 

Menu Help Tampilan Menu Help berupa background Help OK 

Menu Credit 
Tampilan Menu Credit seperti background dan teks 
yang dianimasikan 

OK 

Menu Level 
Tampilan Menu Level seperi background , tombol 
dan reward  

OK 

Reward Level 
Reward berupa bintang yang di integrasikan pada 
database reward 

OK 

Permainan 

Background, teks dan 
sprite gameplay dapat 
ditampilkan 

Pergerakan waktu 
sesuai level yang telah 
ditentukan 

OK 

Pergerakan Karakter 
sesuai dengan touch 
point 

Pergerakan waktu 
tumbuh tanaman OK 

Animasi Hewan luwak, 
serigala,  dan karakter  

Menu Pause saat 
permainan OK 

Game Win 
Tampilan Game Win seperti background, teks dan 
tombol serta fungsinya  

OK 

Game Over 
Tampilan Game Over seperti background, teks dan 
tombol serta fungsinya 

OK 

Back Fungsi tombol back pada setiap menu OK 



 

 

 

 

 
Hasil dari kuisioner uji sistem game didapatkan hasil penelitian seperti berikut: 

Tabel.4.2 Hasil Kuisioner 

No Parameter Hasil kuisioner 

1 Apakah game berjalan dengan baik Baik 

2 
Usabilitas ( mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya) 
Baik 

3 Kelengkapan dan kualitas bahan informasi Baik 

4 Apakah setiap tombol berjalan dengan baik Baik 

5 Kemudahan untuk dipahami Cukup 

6 Desain karakter game Baik 

7 Audio (sound effect dan background music) Baik 

8 Visual desain (layout desain) Baik 

9 Keseluruhan penilain Game Baik 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan 

1. Pembuatan game berbasis java pada android bisa di implementasikan 

dengan bantuan library engine AndEngine dengan baik. 

2. Game ini bertujuan untuk melatih ketangkasan untuk berpikir lebih cepat dan 

ketelitian dalam bercocok tanam untuk menghasilkan kopi luwak yang 

bermutu tinggi. 

3. Dalam tahapan analisi dan rancangan program menggunakan bantuan uml 

dapat membantu dan memudah kan saat implementasi ke coding 

programnya dan struktur program jadi lebih terstruktur. 

4. Dari awal perancangan sampai ke tahap implementasi, game ini berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

5. Berdasarkan pengujian, game Kopi Luwak ini sesuai dengan perancangan 

aplikasi dan tidak ada error yang terdeteksi. 

5.2  Saran 

Mengingat kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa, disadari sepenuhnya 

skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat 

diharapkan. Kiranya skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat diterima 

serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca. Game ini masih 

memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. Berikut adalah kumpulan saran-saran untuk 

pengembangan game ini lebih lanjut. 



 

 

 

 

1. Pengembangan game ini dapat dilakukan dengan menambahkan level yang 

lebih banyak serta rintangan yang lebih besar. 

2. Menambahkan alat pertanian dan jenis benih kopi yang baru agar pemain 

tidak jenuh dengan pola permain yang ada.. 
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