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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi ulasan latar belakang pembuatan game karapan sapi race 

yang kemudian memberikan gagasan pembuatan game yang mendukung 

penulisan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan metodologi penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan salah satu nilai budaya yang patut dilestarikan dan 

diperkenalkan keberadaanya. Indonesia memiliki berbagai macam jenis 

kebudayaan, salah satunya adalah perlombaan karapan sapi. Karapan sapi 

merupakan budaya Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Akan tetapi 

kebudayaan karapan sapi masih kurang dikenal masyarakat Indonesia diluar 

kalangan masyarakat Madura. Hal tersebut salah satunya dikarenakan perlombaan 

race hewan kebanyakan lebih sering diidentikkan dengan pacuan kuda. Adanya 

fenomena tersebut membuat karapan sapi yang merupakan salah satu identitas 

bangsa Indonesia menjadi kurang populer. Melihat latar belakang di atas, penulis 

berinisiatif membuat suatu media publikasi berupa game edukasi yang terinspirasi 

dari kebudayaan karapan sapi di Indonesia. 

Game merupakan salah satu media hiburan yang digunakan masyarakat untuk 

menghilangkan kejenuhan ataupun hanya untuk mengisi waktu luang. Selain 

menjadi media hiburan, game juga dapat menjadi media pembelajaran dan 

publikasi. Pembuatan game karapan sapi race merupakan game yang dibuat 

dengan latar belakang kebudayaan dan selain bertujuan sebagai sarana hiburan, 

juga memberikan pendidikan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Game yang mengangkat nilai kebudayaan karapan sapi sebelumnya sudah 

pernah dibuat, namun dalam pembuatannya game karapan sapi sebelumnya masih 

menggunakan tampilan 2D. Game yang mengusung tema karapan sapi tersebut 

juga memiliki alur cerita yang berbeda dengan game karapan sapi race karena 

game sebelumnya menggunakan game dengan jenis RPG (Role playing games). 

Di era perkembangan teknologi game saat ini kebanyakan game keluaran terbaru 

menggunakan tampilan 3D. Melihat hal tersebut penulis menggunakan grafis 3D 

untuk game karapan sapi race. Dalam pembuatan modeling 3D objek dan karakter 

penulis menggunakan software modeling 3D. Untuk implementasi dari 3D 
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modeling akan digunakan sebuah game engine yang kemudian akan dilakukan 

proses controlling dan coding sesuai dengan skenario game. Setelah proses 

implementasi akan dilakukan pengujian sehingga game karapan sapi race dapat 

menjadi sebuah game yang utuh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana melakukan analisa kebutuhan game karapan sapi race ? 

2) Bagaimana cara mendesain objek 3D dan karakter yang terdapat di dalam 

game karapan sapi race ? 

3) Bagaimana cara mengimplementasikan objek 3D ke dalam skenario game 

yang terdapat didalam game karapan sapi race ? 

4) Bagaimana melakukan testing atau pengujian game karapan sapi race agar 

dapat menjadi sebuah game yang utuh ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan game karapan sapi race berdasarkan rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan analisa kebutuhan game karapan sapi race dengan mempelajari 

literature dan study pustaka yang mendukung pembuatan game. 

2) Mendesain objek game yang terdapat pada game karapan sapi race  

menggunakan aplikasi modeling 3D 

3) Melakukan implementasi controlling pada objek 3D dan coding  game yang 

disesuaikan dengan game karapan sapi race. 

4) Melakukan testing game dengan cara menjalankan game karapan sapi race 

yang kemudian akan menghasilkan sebuah game yang utuh. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah agar masalah menjadi lebih terarah dan jelas, maka 

dalam pembuatan game karapan sapi race ini memiliki batasan masalah, 

diantaranya : 

1) Game karapan sapi race ber-genre race/racing. 

2) Race yang dilakukan adalah player vs computer. 
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3) Menggunakan kamera dengan sudut pandang orang ketiga (Third person 

controler) 

4) Objek atau karakter yang digunakan pada saat menjalankan game adalah 

penunggang, sapi, dan kereta tunggangan. 

5) Lawan yang digerakkan oleh AI berjumlah 3 objek. 

6) Terdapat 3 macam track yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. 

7) Game berbasis desktop menggunakan platform Windows xp/vista/7. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Untuk mencapai tujuan dari pembuatan game maka perlu metode untuk 

pembuatan game sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Alur metodologi pembuatan game 

1.5.1 Analisa Game 

1.5.1.1 Konsep Software Game 

Penyusunan konsep game sesuai dengan judul dari tugas akhir ini 

yaitu “Pembuatan Game Karapan Sapi Race Menggunakan Unity 3D”. 

Untuk konsep perancangan game yang diinginkan akan dirancang dalam 

sebuah diagram alir atau yang dikenal dengan flowchart. Adapun 

flowchart dari game yang diinginkan adalah sebagai berikut : 
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Implementasi Objek 3D Proses Pengujian 

(Testing) 
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Gambar 1.2 Flowchart konsep software game 

1.5.1.2 Study Literatur 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan literature dalam bentuk 

jurnal, buku, maupun artikel yang berkaitan dengan visualisasi 3D, 

pembuatan model 3D menggunakan aplikasi Blender, serta mengenai 

Unity3D sebagai engine untuk membuat game. 

1.5.1.3 Skenario Game 

Game karapan sapi race adalah game racing yang mengambil 

konsep budaya yang ada di Indonesia yaitu karapan sapi. Sama halnya 

dengan game dengan konsep race, karapan sapi adalah ajang dimana 

para sapi-sapi yang dikendalikan oleh manusia melakukan race, sapi 

mana yang mencapai garis finish terlebih dahulu maka sapi tersebut 

dinyatakan sebagai pemenang.  
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Alur cerita pada game ini disesuaikan dengan konsep balapan 

karapan sapi pada kenyataanya. Pada game karapan sapi race nantinya 

akan terdapat 3 macam atribut yang mempengaruhi race, yaitu sapi, 

penunggang, dan kereta tungganan. Masing-masing dari atribut tersebut 

memiliki pengaruh yang berbeda dalam menentukan kemenangan race. 

Player nantinya dapat melakukan upgrade atribut sesuai dengan poin 

yang diperoleh jika memenangkan tiap perlombaan yang ada. Player 

nantinya akan berlomba di sebuah track. Di dalam game ini ada 

beberapa pilihan track yang nantinya akan digunakan. Masing-masing 

dari track tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. 

1.5.2 Desain 

1.5.2.1 Penentuan Objek/Elemen Game 

Didalam penentuan objek pada game meliputi objek karakter game, 

track race, lalu berbagai elemen seperti latar belakang race penulis 

menggunakan software desain seperti corel draw, adobe illustrator untuk 

membuat rancangan objek yang ada pada game yang kemudian objek 

diperoleh berupa gambar berekstensi .jpg 

1.5.2.2 Modeling Objek 3D 

Model 3D dibuat menggunakan software modeling dengan 

menggunakan master berupa gambar .jpg yang digunakan sebagai acuan 

awal pembuatan model 3D. Dari gambar yang sudah ada, Model 3D dari 

objek seperti sapi, penunggang sapi, background race dan objek game 

yang lainnya akan dibuat. 

1.5.2.3 Texturing Objek 3D 

Texturing dilakukan untuk menyempurnakan model 3D yang sudah 

dibangun. 3D model yang sebelumnya masih baku kemudian akan 

dilakukan proses pewarnaan dan texturing. Tentu saja dengan 

menyesuaikan spesifikasi yang sudah ada. 

1.5.2.4 Rigging Body Objek 3D  

Rigging Body adalah proses yang digunakan untuk pemasangan 

struktur tulang yang nantinya berfungsi agar objek yang dibuat setelah 

proses modeling dan texturing dapat dibuat animasinya. 
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1.5.2.5 Animasi Objek 3D 

Seluruh objek yang sudah dilakukan proses rigging body akan 

dilakukan proses animasi. Proses animasi dilakukan agar objek-objek 

bergerak seperti sapi, orang, dan lainnya dapat digerakkan mengikuti 

alur animasi yang telah dibuat. 

1.5.3 Implementasi 

1.5.3.1 Pengaplikasian Controlling Objek 3D 

Objek 3D yang sudah berhasil di render  kemudian akan di import ke 

dalam software game engine. Pada tahapan dilakukan coding untuk 

controlling object dan hal-hal terkait seperti yang ada di dalam skenario 

game.. 

1.5.3.2 Rendering Akhir 

Pada tahapan ini aplikasi selesai dibangun dan di render untuk 

kemudian dapat digunakan oleh user yang ditargetkan. 

1.5.4 Pengujian Game (Testing) 

Tahapan pengujian game dilakukan ketika proses rendering akhir selesai 

dilakukan. Game akan dijalankan dan seluruh fitur yang sudah dimasukkan 

kedalam game akan dilakukan testing apakah sudah berjalan atau belum.  

1.5.5 Penulisan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan analisa dilakukan, dan akan berjalan 

sampai dengan tahap pengujian game karapan sapi race. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi ulasan latar belakang pembuatan game karapan sapi race yang 

kemudian memberikan gagasan pembuatan game yang mendukung 

penulisan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan metodologi 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang membahas tentang dasar teori yang berkaitan 

dengan konsep game karapan sapi race yang didapatkan dari literature 
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yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas 

akhir.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Analisa menjelaskan proses mengenai cara pembuatan game karapan 

sapi race sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. Perancangan 

menguraikan penjelasan game yang akan dibuat.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang implementasi dan pengujian dari game. Implementasi 

game dapat berupa tampilan interface dari game karapan sapi race, dan 

petunjuk permainan. Sedangkan pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah game yang dibuat sesuai dengan rancangan yang sudah 

dirumuskan di awal. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi hasil ringkasan akhir dari pembuatan game dan uraian 

keseluruhan game karapan sapi race, serta saran-saran untuk 

pengembangan game karapan sapi race kedepannya. 

 

 

 

 

 


