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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan di dunia teknologi semakin pesat, hal ini 

memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dan semua hal yang 

berkaitan dengan teknologi. Salah satunya dengan munculnya berbagai 

smartphone canggih yang terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan 

komputer dan mempunyai kemampuan tingkat tinggi yang dapat membantu 

pekerjaan manusia atau hanya mengenalkan gaya hidup baru. Sejak 

kemunculannya, smartphone berbasis android menjadi smartphone yang paling 

diminati, hal ini disebabkan karena android mempunyai applikasi yang tersedia 

dan dapat diunduh di market android. Gamer melihat peluang ini dan banyak yang 

beralih untuk membuat game smartphone berbasis android. 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Pada saat perilisan perdana Android, 

5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan 

mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, 

Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi 

perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. 

Perkembangan game di dunia semakin pesat, tidak terkecuali di Indonesia. 

Game saat ini sudah menjadi alternatif hiburan bagi tua, muda, pria maupun 

wanita. Game berasal dari bahasa inggris yang berarti permainan. Game juga 

dapat diartikan sebagai arena keputusan dalam aksi permainannya. Games adalah 

entertainment global, layaknya film. Target marketnya bukan hanya anak-anak, 

melainkan juga orang dewasa. Permainan adalah sesuatu yang dimainkan dengan 

aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam 

konteks tidak serius yang bertujuan untuk refreshing. 
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Unity sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity dapat 

digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat 

komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, dan bahkan X-BOX.  

Unity adalah sebuah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, 

arsitektur bangunan dan simulasi. Unity bisa untuk games PC dan Games Online. 

Untuk Games Online diperlukan sebuah plugin, yaitu Unity Web Player, sama 

halnya dengan Flash Player pada Browser. 

Berdasarkan analisa dari masalah tersebut, sehingga penulis mengangkat 

judul “PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERMAINAN “JUMP ALL 

THE OBSTACLES” BERBASIS ANDROID” sebagai salah satu permainan 

yang dapat mengibur dan bermanfaat bagi semua kalangan, anak – anak, bahkan 

orang dewasa dan tidak terkecuali bagi mereka yang berminat dengan game ini. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dibawah ini adalah rumusan masalah yang dihadapi oleh penulis berkaitan 

dengan permainan yang dibuat dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Merancang dan membuat game / permainan yang menghibur bagi semua 

kalangan dan usia, serta untuk siapa saja yang berminat dengan permainan 

ini. 

b. Mengimplementasikan dengan baik permainan ini di smartphone android. 

 

 

1.3  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Agar penulis dapat menerapkan dan memraktekkan ilmu yang telah diperoleh 

selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan 

Komputer ( STMIK ) ATMA LUHUR. 

b. Untuk membuat game/permainan yang menghibur bagi semua kalangan. 

c. Menerapakan Unity untuk pembuatan game ini. 
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d. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan 

berkreativitas, mengembangkan opini untuk selalu percaya diri dengan 

kemampuan sendiri dalam penulisan skripsi. 

 

 

1.4   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Aplikasi permanian ini ditulis dengan bahasa pemrograman java dan 

diaplikasikan pada smartphone yang memiliki operation system android.  

b. Aplikasi permainan ini masih sangat sederhana dalam fitur – fitur, karakter, 

animasi, dan segala bentuk dalam game ini. 

c. Balancing pada game. 

d. Digunakan pada smartphone yang mendukung operation system android. 

e. Dibuat menggunakan Unity dan Adobe Photohsop serta software lain yang 

mendukung pembuatan game jump all the obstacles ini. 

f. Game ini hanya terbatas pada elemen – elemen yang ada pada game ini. 

g. Game ini dirancang sebagai game single player dan offline. 

 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir 

ini adalah: 

a. Metode Analisis 

Metode analisis dilakukan melalui cara sebagi berikut: 

1) Survei pada permainan sejenis yang menjadi referensi 

Melakukan survei terhadap permainan sejenis yang sudah ada dan 

menjadikannya sebagai sumber referensi untuk tahap perancangan dan 

pembuatan. 

2) Studi kepustakaan 
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Melakukan studi pustaka dengan cara mencari literatur yang 

berhubungan dengan pembahasan yang diperlukan untuk dijadikan 

sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir ini. 

b. Metode Perancangan 

Metode perancangan dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1) Perancangan Permainan 

Perancangan permainan yang meliputi pola permainan, desain karakter, 

desain interface, desain aplikasi, desain level dan fitur – fitur yang akan 

dibuat. 

2) Perancangan Layar 

Perancangan ini meliputi perancangan tampilan yang akan digunakan 

dalam permainan balap karung ini. 

3) Implementasi  

Implementasi terhadap rancangan aplikasi pernainan yang telah dibuat. 

4) Pengujian  

Pengujian terhadap aplikasi permainan yang telah dibuat. 

 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran umum dan singkat mengenai isi dari setiap 

bab dalam kuliah praktek ini, maka penulis membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pembuatan game, 

ruang lingkup dari game yang akan dibuat, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, batasan permasalahan, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 



5 

 

Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang digunakan untuk 

melandasi penelitian mengenai perancangan dan pembuatan 

permainan berbasis android. 

 

 

BAB III   PERMODELAN PROYEK 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai isi dari PEP (Project 

Execution Plan) seperti Objective Proyek, Identifikasi 

Stakeholder, Identifikasi Deliveriables, Penjadwalan Proyek, 

RAB. 

 

 

BAB IV   ANALISA DAN RANCANGAN 

Bab ini berisi mengenai analisa masalah peracangan aplikasi, 

penggunaan aplikasi serta implementasi dari aplikasi permainan 

yang dibuat penulis. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil perancangan dan 

pembuatan aplikasi game dalam laporan tugas akhir ini. 

 

  


