
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Perkembangan game di dunia semakin pesat, khususnya game mobile. 

Game mobile saat ini sudah menjadi alternatif hiburan bagi semua kalangan baik 

tua, muda, pria maupun wanita. Hal ini membuat para developer game memiliki 

kesempatan dan peluang yang sangat besar (Malaney, 2006). Peningkatan 

permintaan pasar membuat perkembangan game mobile jauh lebih pesat jika 

dibandingkan dengan game PC. Developer lebih memilih untuk mengembangkan 

game mobile karena pasar game mobile yang lebih mudah untuk dijangkau karena 

perangkat mobile sudah bukan menjadi hal yang asing bagi masyarakat, bahkan 

perangkat mobile sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat apalagi di 

kalangan remaja dan biaya yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 

game console (Xu, 2008). 

Sistem operasi mobile yang cukup populer dan banyak diminati pada saat 

ini adalah Android. Berdasarkan statistik yang dihimpun oleh salah satu badan 

statistika di Amerika Serikat bernama Statista (www.statista.com) 

mengungkapkan bahwa sistem operasi Android setiap tahun telah mengalami 

peningkatan jumlah pengguna yang sangat signifikan, yang digambarkan pada 

grafik statistik di bawah ini : 

 

Grafik 1.1 Jumlah Pengguna Smartphone Tahun 2009-2013 



 
 

Menurut Lee (2011) sistem operasi Android adalah platform populer dan 

fleksibel yang paling banyak diminati pada perangkat mobile. Alasan game ini 

dirancang pada platform Android untuk mobile phone adalah karena platform 

Android yang open source, dan peningkatan penggunaan mobile phone untuk 

bermain game, serta perkembangan jaman yang memungkinkan banyak jenis 

game yang dapat dimainkan di mobile phone sehingga meningkatkan kegemaran 

pengguna akan mobile phone (Purnomo, dkk, 2006; Design and Implementation 

of Game Based on Java Using Mobile Information device profile (MIDP) 2.0).  

Game secara umum adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan 

bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Game pada 

perangkat Android telah berevolusi dari sistem grafis sederhana sampai menjadi 

kompleks dan mutakhir, tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin apakah game 

tersebut menarik untuk dimainkan. 

Game memang menarik bagi siapa saja, khususnya bagi orang-orang yang 

berminat untuk mengembangkannya. Dengan banyaknya software yang dapat 

digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi game seperti Construct 2 

dan juga tutorial sebagai acuan yang dapat kita unduh di berbagai situs kita bisa 

membuat game kita sendiri. Construct 2 adalah sebuah piranti lunak untuk 

mengembangkan game dirancang agar memudahkan pembuatan game, 

menciptakan game yang bagus.  

Penelitian ini membahas perancangan antar muka dan pembuatan game 

landscape oriented side scrolling dengan tokoh seekor burung Maleo dewasa 

yang menemukan dan membawa anak-anak burung Maleo untuk dibawa ke 

sarang dengan menghindari rintangan yang ada. Game ini juga memberikan pesan 

moral bahwa untuk menyelamatkan anak-anak burung yang terlantar meskipun 

bukan anak sendiri. Game ini akan dibuat dengan menggunakan piranti lunak 

Construct 2, dan  yang diharapkan hasilnya akan menjadikan game ini menarik 

dan bisa dimainkan di manapun dan kapanpun. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 



 
 

a. Bagaimana membuat karakter masing-masing tokoh pada game Maleo 

Fellow agar terlihat lucu dan menarik? 

b. Bagaimana merancang gameplay pada game Maleo Fellow agar 

menyenangkan dan menantang? 

c. Bagaimana implementasi aplikasi game Maleo Fellow menggunakan 

piranti lunak Construct 2? 

d. Bagaimana melakukan export project pada Construct 2 agar game Maleo 

Fellow bisa berjalan pada platform Android? 

 

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir yang akan dibangun adalah 

seperti di bawah ini : 

a. Merancang desain tokoh-tokoh game Maleo Fellow ini agar mempunyai 

karakter yang lucu dan menarik. 

b. Merancang gameplay pada game Maleo Fellow agar menantang dan tidak 

membosankan. 

c. Mengimplementasikan aplikasi game Maleo Fellow menggunakan 

Construct 2. 

d. Melakukan export project pada Construct 2 agar game  Maleo Fellow bisa 

berjalan pada platform Android. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diambil dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Game Maleo Fellow dijalankan pada platform android dengan spesifikasi 

minimal sistem operasi Gingerbread v2.3. 

b. Desain karakter tiap-tiap tokoh dibuat menggunakan piranti lunak 

CorelDRAW Graphics Suite X5 dan Photoshop CS5. 

c. Aplikasi game dibuat dengan menggunakan game engine Construct 2. 

d. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Intel 

XDK agar dapat berjalan pada perangkat Android.  

  



 
 

1.5.  Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literatur, 

seperti : referensi-referensi terkait mulai dari internet, jurnal, buku-buku, 

dan artikel yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi Android. 

Terutama kajian tentang pembuatan game menggunakan game engine 

Construct 2 serta bagaimana cara kerja dan bagaimana cara penerapannya 

pada platform Android menggunakan piranti lunak Intel XDK. 

b. Analisa dan Perancangan System 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem dan pembuatan 

Game Maleo Fellow untuk perangkat Android dengan menggunakan 

Game Engine Construct 2. 

c. Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat yaitu Game 

Maleo Fellow dengan menggunakan Game Engine Construct 2 pada media 

perangkat Android. 

d. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan serangkaian pengujian system baik secara system 

ataupun pengguna, dimana pada pengujian dan evaluasi system nanti 

dilihat apakah pembuatan sistem sudah sesuai dengan konsep dan 

rancangan yang diinginkan. Dan melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi system untuk selanjutnya dilakukan 

perbaikan.Kemudian dari pengujian pengguna Game Maleo Fellow  akan 

dinilai apakah pengguna menyukai atau tidak aplikasi yang dibuat dengan 

cara membagikan kuisioner dan menghitung hasil pengisian kuisioner 

tersebut.  

e. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 



 
 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

 Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan game 

ini. 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Membahas tentang proses analisa dan perancangan system pada 

game ini. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Membuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap 

system yang telah dibuat. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 


