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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi smartphone saat ini sangat berkembang pesat dikalangan 

masyarakat, baik di negara yang berkembang maupun di negara-negara maju, 

Awalnya orang-orang tidak menggunakan smartphone sekarang sudah beralih 

menggunakan teknologi smartphone. Beralihnya orang menggunakan smartphone 

android dikarenakan smartphone android bersifat open source sehingga orang bisa 

mengembangkan aplikasinya sendiri baik aplikasi keamanan smartphone maupun 

aplikasi game. 

Banyak sekali aplikasi game yang beredar dimasyarakat, mulai dari game 

edukasi, game strategi, game simulasi kontruksi dan game adventure. Game yang 

pada awalnya dimainkan oleh orang secara konvensional yang membutuhkan banyak 

orang dan tempat untuk bermain. Sekarang dengan kemajuan teknologi dapat dibuat 

dalam sebuah aplikasi sehingga dapat dimainkan kapan saja sesuai yang dikehendaki. 

Game adventure merupakan game yang banyak diminati para pecinta game, 

dikarenakan game ini mengajak para pemain untuk memainkan perannya sebagai 

super hero dan menaklukan rintangan-rintangan yang ada pada tiap levelnya. 

Seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi game pada smartphone maka penulis 

mengambil tema game ADVENTURE THE MONKEY KING dikarenakan banyak 

sekali aplikasi game yang dikembangkan sebagai pengisi waktu luang disaat orang 

sudah selesai beraktivitas baik di kalangan dewasa maupun anak-anak dan mengajak 

orang atau pemainnya untuk memainkan peran hero dalam menyelesaikan misi game 

tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat ditulis rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun game adventure the monkey king menggunakan 

pemrograman java ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan game adventure the monkey king kedalam 

smartphone android ? 

1.3 Tujuan 

Membangun game adventure the monkey king menggunakan pemrograman 

java dan mengimplementasikan game kedalam smartphone android. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak melebar maka ditentukan batasan-batasan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman java  

2. Aplikasi dibuat menggunakan library ANDENGINE-GLES2 

3. Aplikasi digunakan pada smartphone android minimal versi 4.0 

4. Game ini terdiri dari 5 level. 

5. Game ini dibuat untuk single player 

6. Setiap level memliki tingkat kesulitan yang berbeda 

 

1.5 Metodologi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini metodologi yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi literatur 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data-data yang 

berhubungan dengan tugas akhir, baik itu data dari buku maupun data dari 

sumber lain seperti internet, jurnal, e-book dan lain-lain. 
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2. Analisa dan perancangan sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa sistem. 

Meliputi analisa keperluan perangkat lunak, perangkat keras, skenario game, 

use case, activity diagram, sequence diagram dan class diagram 

3. Implementasi 

Pada tahap ini merupakan penerapan perancangan sistem aplikasi yang 

telah dibuat. Sehingga game adventure the monkey king bisa di mainkan pada 

smartphone android. 

4. Pengujian 

Tahap ini akan dilakukan proses pengujian fungsional pada aplikasi 

game adventure the monkey king. Proses  ini akan menguji kode program 

yang telah dibuat dengan memfokuskan pada  bagian dalam piranti lunak. 

Tujuannya untuk memastikan bahwa semua  pernyataan telah diuji dan 

memastikan juga bahwa input yang digunakan  akan menghasilkan output 

yang sesuai. 

5. Penulisan laporan 

Tahap ini berisi laporan dokumentasi mengenai aplikasi game yang telah 

dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk bab, 

dan masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang terdiri 

dari : 

BAB I.  Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 
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BAB II.  Landasan Teori 

    Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar teori 

   yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan penulisan 

   tugas akhir   

BAB III.  Analisa Sistem dan Perancangan sistem 

Bab ini membahas analisa sistem dan perancangan sistem 

game, Meliputi perancangan use case, activity diagram, 

sequence diagram, class diagram dan scenario dari game 

adventure the monkey king. 

BAB IV.  Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari 

analisis perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V.  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari system yang dibuat serta 

saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 


