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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi telah maju dengan 

pesat. Hampir di setiap kegiatan, manusia selalu bergantung pada teknologi, salah 

satunya yaitu smart phone atau ponsel cerdas. Smart phone merupakan perangkat 

telekomunikasi yang memilki fungsi dan kemampuan yang setara dengan 

komputer. Sekarang ini, ponsel cerdas(smart phone) sudah menjadi barang yang 

wajib dimiliki. Masyarakat sangat antusias untuk menggunakan smart phone ini 

sebagai alat komunikasi yang canggih dan memiliki berbagai macam fitur seperti 

email, internet, kemampuan untuk membaca buku elektronik, terdapat 

keyboard(papan ketik), dan penyambung VGA. Dengan kata lain, smart phone 

merupakan komputer kecil yang dapat dibawa kemanapun. 

Saat ini, Android kian menjadi populer. Hal ini dikarenakan Android 

digunakan sebagai sistem operasi pada gadget atau smartphone. Android memiliki 

alat bantu yang sangat mempengaruhi penggunaannya. Selain sebagai alat 

komunikasi, Android juga menjadi sarana hiburan, contohnya permainan(game). 

Penggunaan android sebagai sarana permainan sudah menjadi hal umum, baik di 

kalangan orang tua, remaja, anak – anak dapat ditemukan setidaknya satu 

permainan di dalam smart phone mereka. 

Salah satu jenis permainan yang menarik, yaitu permainan  horror, dimana 

permainan ini berisi tentang cerita seram, petualangan pemain dalam mencari jalan 

keluar dari suatu tempat yang dimana terdapat sesuatu yang dapat menghambat 

pemain dalam menyelesaikan permainan tersebut. Kebanyakan game memiliki 

tema di sebuah rumah kosong, gedung tak terpakai, ruang bawah tanah, labirin, dan 

sebegainya. Masih sedikit game horor android yang bertemakan hutan, kecuali 

untuk game horror yang dimainkan di PC(Personal Computer). 

.  Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“RANCANG BANGUN GAME HORROR ESCAPE FOR LIFE BERBASIS 

ANDROID”.. 
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Adapun referensi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Soca Gumilar Ramadhan yang berjudul 

“Rancang Bangun Game Realitas Virtual Taman Makhluk Purba Pada Perangkat 

Bergerak Berbasis Android”[1], penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rendy 

Maulana yang berjudul “Rancang Bangun Game 3d Labirin First Person Shooter 

Menggunakan Unity”[2], penelitian yang dilakukan oleh Ivan Adrian Imantaka 

yang berjudul “Rancang Bangun Realitas Virtual Rumah Hantu Pada Perangkat 

Bergerak Berbasis Android”[3], penelitian yang dilakukan oleh M. Nazil Abdul 

Ghofir, Slamet Wiyono, Rosid Mustofa yang berjudul “Rancang Bangun Game 

Desktop (Go Or Die)”[4], penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Fauzan Ar-rafi, 

Achmad Udin Zailani yang berjudul “Rancang Bangun Game Edukasi Sejarah 

Berbasis Android Menggunakan Game Engine Unity 3D”[5]. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu  

1. Bagimana merancang aplikasi game yang dapat dimainkan di android  ? 

2. Bagaimana cara membangun aplikasi game horror Escape for Life 

berbasis android ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penulis membatasi 

masalah diantaranya : 

1. Permainan yang dibangun merupakan permainan single player. 

2. Permainan memiliki 3 level yanf berbeda, yaitu, easy, normal, hard. 

3. Permainan yang dibangun diutamakan untuk pemain game yang 

menyukai game horror. 

4. Permainan ini dibangun dengan Unity3D 

5. Permainan hanya berjalan di Android. 

6. Menggunakan Asset Store yang tanpa bayar atau gratis. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Dari latar belakang serta rumusan masalah penulis mengambil tujuan dan 

manfaat dari laporan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan : 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk merancang dan membangun game 

horror Escape for Life yang dapat dimainkan oleh masyarakat, terutama pemain 

game horror. 

 

1.4.2 Manfaat : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Dapat memberikan hiburan bagi masyarakat, terutama untuk pemain 

game horror. 

2. Menambah pengalaman dalam membangun sebuah game. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dan memahami 

pembahasan yang lebih jelas dalam pembuatan laporan ini. Sistematika dari 

penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah yang diambil, tujuan dan 

manfaat dari penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang landasan teori –teori yang mendukung 

penelitian, definisi – definisi atau model yang dijadikan bahan 

penelitian, serta penjelasan tools/software yang digunakan di 

dalam penelitian. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang metodologi penelitian yang 

akan digunakan penulis dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang analisis permasalahan, 

analisis sistem usulan, analisis kebutuhan, rancangan dari aplikasi, 

hasil dan pengujian. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran – saran yang 

diambil dari hasil pengujian sistem pada aplikasi yang dapat 

membuktikan pertanyaan – pertanyaan dalam rumusan masalah, 

mengumpulkan bukti – bukti apakah aplikasi yang dibuat sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, serta saran penelitian yang perlu 

disampaikan dari pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 


