
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Game menjadi salah satu dari banyaknya penghalang bagi para mahasiswa 

dalam pengerjaan tugas akhir. Adiktif terhadap sebuah game akan membuat candu 

harian yang terkadang susah untuk dilepaskan. Didasari dari hal tersebut, muncul 

sebuah ide untuk membuat sebuah game yang bisa menghibur serta kembali tidak 

lupa untuk mengingatkan tentang tugas akhir dan wisuda yang diharapkan lekas 

dicapai. 

Selesai dari bersekolah masa SMA, sebagian besar orang tua 

menginginkan buah hatinya untuk meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat 

perkuliahan. Bertujuan agar anak yang menjadi amanah bagi orang tua 

mendapatkan pendidikan yang dapat menunjang kehidupan anak tersebut dalam 

menghadapi dunia kerja maupun dunia perbisnisan di era sekarang. Berharap dari 

ilmu serta gelar yang didapatkan ketika berkuliah akan menjadi bekal yang 

mumpuni di masa yang akan datang. Normalnya, jangka waktu 4 tahun adalah 

waktu yang proporsional bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan kegiatan 

berkuliahnya hingga mencapai wisuda sebagai salah satu tujuan utamanya di 

universitas. Namun, tidak semua mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan 

sesuai dengan waktu yang telah diharapkan tersebut.  

Pada penelitian ini, penulis bermaksud membuat game browser sederhana 

menggunakan Phaser Framework yang berbasis HTML5. HTML5 merupakan 

revisi kelima dari HTML yang mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah 

dibaca oleh manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin. Tidak menutup 

kemungkinan, game ini dapat pula dimainkan pada browser smartphone, karena 

telah banyak pula smartphone yang mendukung HTML5 pada pemakaiannya di 

era sekarang. 
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Dengan permasalahan yang terjadi, maka pada tugas akhir ini akan 

dirancang aplikasi game berbasis HTML5 dengan Phaser Framework yang 

diharapkan dapat mengingatkan mahasiswa untuk sadar dalam mengerjakan tugas 

akhir agar dapat dengan cepat menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan 

pencapaian wisuda. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini, meliputi beberapa hal sebagai 

berikut : 

a) Bagaimana cara agar sebuah game dapat dimainkan pada multi platform? 

b) Bagaimana cara mengingatkan para mahasiswa mengenai tugas akhir pada 

perkuliahan dengan cara yang menarik? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penulisan ini adalah : 

 

a) Merancang game berbasis HTML5 dengan Phaser Framework yang dapat 

dimainkan pada browser, baik itu browser PC dan tidak menutup 

kemungkinan pada browser smartphone. 

b) Membuat aplikasi game bertemakan penghalang atau hambatan yang 

didapatkan ketika pengerjaan tugas akhir untuk pencapaian wisuda. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan dalam tugas akhir ini, meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

 

a) Ruang lingkup penelitian adalah para mahasiswa secara umum, dan 

mahasiswa tingkat akhir secara khusus.  

b) Pembuatan aplikasi ini menggunakan Phaser Framework untuk coding dan 

Adobe Photoshop untuk desain karakter dan latar game.  

c) Aplikasi game yang di buat ber-genre casual dan arcade. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem ini 

adalah menggunakan metode pengembangan multimedia. Model ini mengambil 

kegiatan proses dasar seperti concept, design, material collecting,assembly, 

testing dan distribution (Sutopo, 2003). Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Concept  

 Tahap concept (konsep) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan 

siapa pengguna program (identifikasi audience). Selain itu menentukan 

macam aplikasi (presentasi, interaktif, dll) dan tujuan aplikasi (hiburan, 

pelatihan, pembelajaran, dll).  

b) Design 

Design (perancangan) adalah tahap membuat spesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan dan kebutuhan material / bahan untuk 

program.  

c) Material Collecting 

Material Collecting adalah tahap dimana pengumpulan bahan yang 

sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Tahap ini dapat dikerjakan paralel 

dengan tahap assembly. Pada beberap kasus, tahap Material Collecting dan 

tahap Assembly akan dikerjakan secara linear tidak paralel. 

d) Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap dimana semua objek atau 

bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design. 

e) Testing 

Dilakukan setelah selesai tahap pembuatan (assembly) dengan 

menjalankan aplikasi/program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. 

Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha (alpha test) dimana 

pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri.  
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f) Distribution 

Tahapan dimana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. 

Pada tahap ini jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung 

aplikasinya, maka dilakukan kompresi terhadap aplikasi tersebut.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab yang berisikan mengenai semua dasar teori 

skripsi / tugas akhir, pengenalan serta pengertian game, 

teknologi HTML5 

 BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab yang berisikan mengenai semua analisa dan 

perancangan sistem Flappy Wisuda. Beberapa hal yang 

termasuk di dalam analisa sistem yaitu analisa kebutuhan, 

spesifikasi kebutuhan, skenario game, dan use case 

diagram. Yang termasuk dalam perancangan sistem yaitu 

alur kerja sistem, activity diagram, sequence diagram dan 

perancangan desain interface. 

 BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab yang berisikan mengenai semua implementasi 

pada permainan yang telah dibuat. Beberapa hal yang 

termasuk dalam implementasi yaitu lingkungan 

implementasi pengembangan yang mencakup kebutuhan 

hardware yang digunakan penulis dan kebutuhan software 
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yang dibutuhkan penulis ketika membuat aplikasi.  

Terdapat pula pengujian yang mencakup pengujian di 

berbagai browser serta pengujian use case. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan 

berisi tentang jawaban dari tujuan penelitian. Selain 

kesimpulan, penutup juga berisi saran yang diharapkan 

dapat memperbaiki hasil penelitian selanjutnya.  

 


