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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan, batasan  

masalah dan metodologi yang mendasari pembuatan skripsi ini. 

1.1. Latar Belakang  

Kebudayaan, suatu  istilah yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. 

Istilah yang berasal dari bahasa Sansakerta “buddhayah” yang berarti budi atau 

akal. Sementara kebudayaan itu sendiri lebih memiliki makna semua hasil dari 

karya, rasa dan cita-cita masyarakat. 

Aksara jawa sebenarnya adalah salah satu  nilai budaya Indonesia yang 

telah diakui oleh organisasi pendidikan ilmu dan budaya dunia (UNESCO). 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik indonesia, Jero Wacik, 

mengatakan, sebagai negara yang  mata budaya tak bendanya masuk ke dalam 

daftar warisan budaya tak benda dunia, Indonesia terikat dengan kewajiban 

melestarikan nilai budaya tersebut.  Namun pada kenyataannya, akasara jawa ini 

jarang sekali penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sangat 

dikhawatirkan adalah  keberadaan aksara jawa ini akan tenggelam  karena anak – 

anak zaman sekarang lebih tertarik dengan permainan digital. Tidak  jarang  

mereka mengahabiskan waktu berjam-berjam untuk memainkannya.  

Dalam upaya menjaga kelestarian nilai budaya Indonesia khususnya 

akasara jawa,  maka munculah  sebua ide untuk memasukan unsur budaya ke 

dalam sebuah  media digital yang disukai anak – anak  maupun dewasa. Untuk itu, 

penulis memilih game sebagai medianya. Game yang dipilih adalah game 

Wayang Robot.   

Wayang Robot adalah game 3D yang bergenre Role Playing Game (RPG). 

Game in memiliki desain visual dan skenario yang diadaptasi dari kisah 

pewayangan Ramayana. Karakter dan environment game dikemas dalam nuansa 

science  fiction (sci-fi) yang berkesan futuristik dan  modern. Diharapkan dengan 

adanya game ini, para generasi muda jadi lebih tertarik untuk mempelajari Aksara 

Jawa sehingga tetap bisa terjaga kelestariannya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat game agar berguna sebagai media untuk melestarikan 

kebudayaan Indonesia khususnya Aksara Jawa. 

2. Bagaimana merepresentasikan kebudayaan wayang kuno menjadi sebuah game 

yang berkesan modern. 

3. Bagaimana cara pembuatan game dengan menggunakan game engine Unity 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Membantu melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya aksara jawa melalui 

pendekatan yang lebih modern. 

2. Merepresentasikan kebudayaan wayang kuno menjadi sebuah permainan yang 

berkesan modern. 

3. Mengimplementasikan game engine Unity dalam pembuatan game RPG. 

1.4. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Game bergenre Role Playing Game (RPG).  

2. Game hanya terdiri dari 1 level (2 misi) 

3. Game berjalan pada sistem operasi Windows. 

1.5. Metodologi 

Pada proses pembuatan game Wayang Robot, dibutuhkan beberapa 

tahapan  yang  harus dilakukan oleh penulis, beberapa tahapan tersebut akan 

dijelaskan  melalui gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 Flowchart Game Development 
               Sumber: www.e-games.tech.purdue.edu 
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Gambar 1.1 merupakan alur pembuatan game development process 

(www.e-games.tech.purdue.edu), terdiri dari 3 bagian proses pembuatan  yaitu 

pre-production, production, dan post production. Dalam setiap proses pengerjaan 

dibagi menjadi beberapa tahap pembuatan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1. Konsep Game (Consept Game) 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai macam 

sumber literatur yang berhubungan dengan pembuatan game  serta beberapa 

refrensi dari buku mengenai  kisah pewayangan Ramayana untuk membuat 

skenario permainan (story line). 

1.5.2.  Perancang Desain Sistem (Design) 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap alur jalannya sistem pada 

pembuatan  Game Wayang Robot. Proses yang dilakukan disesuaikan dengan 

proses pembuatan game pada umumnya. 

1.5.3. Implementasi Sistem (Implementation) 

Pada tahapan  ini akan didapat hasil dari implementasi dari rancangan 

system dan skenario kedalam sebuah game dan apakah game tersebut sudah 

sesuai dengan keinginan penulis. 

1.5.4. Pengujian Sistem (Testing) 

Pengujian akan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari pembuatan game  

ini akan dilakukan 2 pengujian yaitu pengujian alpha serta pengujian beta.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan  

tugas akhir, metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori dasar yang mendukung dan mendasari pembuatan aplikasi 

game  serta beberapa pengetahuan tentang kisah pewayangan Ramayana dan 

Aksara Jawa. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi analisa kebutuhan dari sistem dan desain serta perancangan sistem 

yang akan dibuat pada Game Wayang Robot yang meliputi beberapa diagram. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi mengenai hasil implementasi antarmuka Game Wayang Robot dan 

hasil pengujian sistem  mulai dari pengujian Alpha(fungsionalitas game) sampai 

dengan pengujian Beta (respon pengguna game). 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini.  


