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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai aplikasi yang akan 

dibangun. Penjelasan tersebut meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan aplikasi. Penjelasan secara detail akan dipaparkan dibawah ini. 

1.1 Latar Belakang 

Video game atau biasa disebut game adalah sebuah permainan elektronik 

yang melibatkan interaksi antara user dengan user interface atau tampilan 

antarmuka yang bersifat meghibur. Karena sifatnya yang menghibur game diminati 

di semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saat ini 

perkembangan game sangatlah pesat, dari beberapa aspek perkembangan game 

yang paling menonjol yaitu dari sisi visual yang semula berawal dari era 4 bit 

hingga kini grafis 3d yang hampir mendekati real. Tidak hanya itu saja game 

berkembang dari sisi platform juga mulai dari console game (Nintendo, Sega, 

Playstation, dsb), handheld game (Playstation Portable, Game Boy, Smartphone 

game, dsb) , PC game (Linux, Mac, Windows) dan hingga Online Game (Browser 

Game, Masively Multiplayer Online Game, Social Network Game).  

Dari beberapa platform tersebut ada konsep game yang paling menarik dari 

segi portable yaitu adalah browser game. Browser itu sendiri adalah sebuah 

software atau aplikasi untuk menjelajahi dunia internet yang dapat ditemui dalam 

berbagai platform. Maka dari itu browser game bisa dibilang multi-platform atau 

cross-platform. Ada beberapa bahasa pemrograman ataupun plugin pada browser 

yang sering digunakan untuk membuat game seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, 

Java, Flash dan yang paling baru adalah HTML5. HTML5 adalah sebuah revisi dari 

HTML yang bertujuan untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung 

teknologi multimedia terbaru yang mudah dibaca oleh manusia dan mudah 

dimegerti oleh mesin. Salah satu keuntungan yang disusung oleh HTML5 yaitu 

teknologi multi-platformnya yang artinya dapat dikembangkan untuk smartphone, 

tablet, PC, smart-TV, in-car entertainment ataupun teknologi wearable di tahun-

tahun yang akan datang dan imbasnya dapat mengurangi biaya pengembangan, 

tidak perlu lagi mengoperasikan beberapa kode lagi untuk platform yang berbeda 
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adalah sebuah keuntungan bagi para developer. Oleh sebab itu 62 persen developer 

di Asia Tenggara memilih HTML5 sebagai pilihan platform kedua mereka setelah 

android (78 persen). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bertujuan untuk membuat sebuah 

game bebasis HTML5 yang mengusung tema Endless Running Platform Game 

yaitu sebuah game yang melibatkan sebuah karakter dimana karakter tersebut 

bergerak maju secara otomatis dan dapat melompat atau melakukan gerakan spesial 

lainya untuk menghindari rintangan didepannya. Untuk karakter dalam game ini 

nantinya akan menggunakan karakter Gundala yaitu sebuah tokoh super hero fiksi 

di era 80an. Kenapa memakai Gundala dikarenakan Gundala salah satu super hero 

yang memiliki kekuatan lari secepat angin dan itu sangat cocok sekali dengan tema  

Endless Running Patformer Game ini. Dan Gundala ini adalah super hero asli asal 

indonesia yang diciptakan oleh Bapak Harya Suraminata. Bagi orang-orang era 

80an mungkin game ini bisa dibilang “bring back the memories” mengenang super 

hero era 80 sekaligus mengenalkan kembali kepada anak-anak jaman sekarang yang 

mungkin belum tahu tentang siapa itu Gundala. Yang berbeda pada game ini selain 

karakter yang menggunakan superhero asli Indonesia yaitu dari segi designnya baik 

user interface maupun karakter ataupun itemnya yang menerapkan design flat yang 

sedang tren akhir-akhir ini. 

Berdasarakan informasi diatas, penulis akan membuat subuah game dalam 

bentuk Tugas Akhir yang ditujukan guna memenuhi syarat menyelesaikan studi 

pada program Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul “GUNDALA RUSH”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat dirumuskan masalah yang muncul sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah game Gundala Rush? 

2. Bagaimana menerapkan game Gundala Rush pada platform HTML5? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan rumusan masalah di atas 

adalah: 
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1. Merancang dan membangun game Gundala Rush. 

2. Menerapkan game Gundala Rush pada platform HTML5. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dalam 

pembuatan aplikasi ini, maka ditetapkan batasana masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi game ini akan dibangun dengan grafis 2 dimensi 

2. Pemain dari game ini adalah single player. 

3. Level game ini dibatasi hanya sampai 3. 

4. Game ini bukan merupakan game online. 

5. Mengusung genre Endless Running Platform Game. 

6. Dibangun dan diterapkan pada platform HTML5 memggunakan 

Construct2. 

7. Target user mulai usia 6 tahun keatas. 

1.5 Metodologi 

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi dengan 

cara mencari referensi-referensi dari media internet, jurnal ilmiah, artikel serta buku 

yang berkaitan dengan konsep Endless Running Platform Game berbasis HTML5. 

b. Desain Sistem 

Pada tahapan desain sistem aplikasi Endless Running Platform Game ini 

dilakukan perancangan arsitektural, perancangan object oriented (UML) dan 

perancangan input output.  

c. Implementasi 

Tahap implementasi sistem merupakan tahap membangun sebuah sistem 

yang sudah di analisa dan di desain agar siap untuk dioperasikan sesuai dengan 

desain yang telah dirancang, atau merupakan tahap pembangunan aplikasi. 

d. Pengujian 
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Pada tahap pengujian, dilakukan pengujian terhadap aplikasi apakah sudah 

sesuai dengan analisa dan rancangan, serta melakukan pengujian aplikasi terhadap 

user. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan, kekurangan serta mengetahui 

apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan user. Dan apabila 

menemukan kesalahan, kekurangan atau ketidaksesuaian dalam uji coba maka akan 

dilakukan evaluasi. 

e. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian tugas akhir ini yang 

merupakan suatau penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah yang telah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan, penulis akan menguraikan susunan 

laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana dari setiap bab akan 

dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini dibuat tersusun dengan 

tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun susunannya sebagai berikut  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi serta 

sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang teori- teori 

dan prinsip yang digunakan sebagai referensi untuk mendukung 

dalam pembuatan aplikasi. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

yang berisi tentang perancangan object oriented (UML Diagram), 

perancangan data (Data design), perancangan arsitektur 

(Architecture Design), dan perancangan antarmuka (Interface 

Design). 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian 

sistem. Implementasi sistem merupakan tahap merealisasikan 

aplikasi yang siap untuk digunakan dan pengujian sistem diperlukan 

untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab terdahulu serta 

memberikan saran atas penulisan tugas akhir ini. 


