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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan game memiliki prospek yang bagus seiring 

berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih. Perancangan 

game mejadi salah satu peluang yang ditawarkan oleh industri game. 

Industri dan bisnis pengembangan game juga sudah menjadi suatu hal 

yang menjanjikan, terbukti dengan banyaknya perusahaan pengembangan 

game. Game saat ini sudah menjadi alternatif hiburan bagi semua orang. 

Banyak pengguna komputer menghabiskan sebagian besar waktu mereka 

di depan komputer untuk bermain game.  

Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar 

permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada perngertian “kelincahan 

intelektual”. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi 

pemainnya. Ada target – target yang ingin dicapai pemainnya. Game 

bermakna ”permainan”, teori permainan adalah suatu cara belajar yang 

digunakan dalam menganalisa sejumlah pemain maupun perorangan yang 

menunjukkan strategi – strategi rasional (John Von Ann dan Oscar 

Morgenstern). Sedangkan pengertian game  dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain atau sesuatu yang 

dipermainkan. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi informasi, 

diiringi juga dengan berkembangnya cara edukasi, salah satunya dengan 

bermain game. 

Dalam hal ini peneliti akan meneliti sebuah game hiburan berupa game 

yang berisi edukasi dengan mengimplementasikan rumus fisika gaya 

gravitasi. Game ini akan dibuat dengan menggunakan piranti lunak Unity, 

yang diharapkan hasilnya akan menjadikan game ini lebih menarik. 

Unity game engine merupakan piranti lunak yang digunakan untuk 

membuat video game atau konten yang interaktif lainnya seperti, visual 

arsitektur dan real-time 3D animasi. Unity Game Engine tidak hanya 
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merupakan sebuah game engine, tapi juga merupakan sebuah editor. Unity 

Game Engine mirip dengan game engine lainnya seperti, Director, Blender 

game engine, Virtools, Torque Game Builder atau Game studio. 

Melihat dari urian di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

peneliti yaitu implementasi game hiburan menggunakan rumus gaya 

gravitasi dengan menggunakan Unity Game Engine. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi, dan efektifitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun game Komodo Run dengan berbagai level 

kesulitan? 

b. Bagaimana implementasi metode hukum gravitasi pada game 

Komodo Run? 

c. Bagaimana implementasi game Komodo Run menggunakan Unity 

Game Engine? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Merancang game Komodo Run dengan berbagai level kesulitan. 

b. Mengimplementasikan metode hukum gravitasi pada game 

Komodo Run. 

c. Mengimplementasikan game Komodo Run menggunakan Unity 

game Engine. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

a. Jumlah level kesulitan pada game ini akan dibuat sebanyak tiga 

tingkat. 

b. Metode hukum gravitasi digunakan untuk gerakan komodo dan 

tikus. 

c. Game berbasis desktop 2D.  
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1.5 Metodologi Pengerjaan 

1.1.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan pada metodologi penyelesain 

masalah adalah melakukan pengumpulan data-data atau literature, 

termasuk jurnal, buku-buku, dan referensi baik didapat dari 

informasi teman-teman atau juga dari website yang berhubungan 

dengan tugas akhir yang akan diselesaikan. Dan juga melakukan 

pemahaman lebih mendalam terhadap tools yang akan digunakan 

guna mendukung proses pengerjaan tugas akhir ini. 

1.1.2 Merancang Desain Sistem 

Dalam perancangan desain system terdapat dua tahapan 

perancangan, yaitu sebagai berikut : 

a. Perancangan skenario Game atau alur permainan, 

Perancangan ini meliputi skenario atau bagaimana 

permainan game berjalan. 

b. Perancangan tampilan antarmuka (User Interface), 

berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna 

dengan aplikasi. Perancangan tampilan antarmuka ini 

meliputi analisa bagaimana merancang sebuh user inteface 

yang interaktif pada sebuah game. 

1.1.3 Implementasi System 

Dari perancangan desain system yang telah dilakukan akan 

diimplementasikan kedalam game engine unity dengan 

menggunakan bahasa pemrogramman Javascript. 

1.1.4 Pengujian System 

Pengujian didasarkan pada cara kerja game, keberhasilan 

implementasi pembuatan game edukasi dengan engine unity, serta 

dari sudut pandang pengguna. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Di bawah ini merupakan pembagian bab yang nantinya akan 

disusun oleh penulis : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang dan teori, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian 

yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang dasar terori yang di gunakan sebagai 

pendukung dan perancangan game. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisa kebutuhan system, desain dari 

keseluruhan sistem yang dibuat, dan juga perancangan 

sistem yang ada dalam aplikasi. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi game engine unity dan 

pemrogramman javascript pada game dan pengujian dari 

kinerja sistem yang sudah terbentuk untuk mengetahui 

bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran serta rencana 

pengembangan tugas akhir jika dimungkinkan untuk masa 

yang akan datang. 


