
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   LatarBelakang 

 Perkembangan teknologi pada dunia game saat ini begitu cepat dan serta 

merta kita terbawa pada dunia perkembangan game tersebut. Perkembangan yang 

pesat dari perangkat teknologi ini telah memungkinkan munculnya beragam 

fungsi baru selain fungsi utamanya sebagai alat permainan dan hiburan. 

Keberagaman jenis – jenis game pada saat ini dan yang terbaru mengakibatkan 

munculnya berbagai macam pengembangan aplikasi game. 

 Game secara umum adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan 

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

masa sekarang ini telah berevolusi dari konsep permainan dan sistem grafis 

sederhana sampai menjadi permainan game yang mirip dengan kenyataan aslinya. 

 Game Pac Man merupakan game yang berbasis petualangan (Adventure) 

yang berkonsep saling makan-memakan terutama pada musuhnya, kini dapat 

dilakukan secara mudah melalui media internet. Bahkan, game ini menyediakan 

berbagai macam level dan tingkat kesulitan secara default. 

 Game Pac Man memang menarik bagi siapa saja, khususnya bagi orang -

orang yang menggilai game dengan judul ini. Oleh karena itu pengembang berniat 

untuk mengembangkan game Pac Man dengan skenario yang telah di sesuaikan 

dengan kemampuan pengembang. 

Dengan adanya niat untuk membuat game Pac Man dengan skenario yang 

telah diubah dalam tugas akhir ini diharapkan dapat membuat pengembang 

merasa lega karena setidaknya sedikit mengetahui bagaimana susahnya membuat 

game apalagi game yang seolah-olah dianggap jadul ternyata memiliki kesulitan 

yang amat luar biasa. 

Maka dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas maka 

pengembang memberi judul tugas akhirnya dengan “Game Pac Man Berbasis 

HTML 5  Dengan Kecerdasan Prosedural”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat  dirumuskan rumusan 

masalah yang dihadapi dalam pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut, yaitu : 

a. Bagaimana merancang game Pac Man agar terlihat menarik? 

b. Bagaimana mengimplementasikan game Pac Man menggunakan metode 

prosedural ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Agar diperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka perlu diberikan batasan - batasan masalah yaitu  

a. Aplikasi game dibuat dan dirancang menggunakan skenario yang disesuaikan 

dengan kemampuan pengembang dan bukan skenario yang sebenarnya. 

b. Game dapat berjalan pada pemrograman berbasis HTML 5. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi game ini 

ialah pemrograman berbasis javascript dan HTML 5. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir yang akan dibangun adalah 

seperti di bawah ini : 

a. Merancang game Pac Man agar terlihat menarik? 

b. Mengimplementasikan game Pac Man menggunakan metode prosedural ? 

 

1.5. Metodologi 

 Tahap - tahap yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a.   Studi Literatur 

Pada metode ini pengembang melakukan pencarian, pembelajaran dari 

berbagai macam literature dan dokumen yang menunjang pengerjaan tugas 

akhir khususnya yang berkaitan dengan game Pac Man, serta bahasa 

pemrograman HTML 5. 
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b.   Analisis dan Perancangan System 

Tahap analisa dan perancangan system merupakan tahapan untuk 

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

Pac Man Berbasis HTML 5 Dengan Kecerdasan Prosedural dengan 

menggunakan bahasa pemrograman HTML5. 

c.    Implementasi 

Mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat yaitu Game Pac 

Man Berbasis HTML 5 Dengan Kecerdasan Prosedural dengan menggunakan 

bahasa pemrograman HTML 5. 

d.    Pengujian dan Analisis 

Pada tahap ini dilakukan pengujian program untuk melihat cara kerja 

system dalam kecerdasan prosedural dapat berjalan dengan baik serta 

menganalisis uji program tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. 

e.    Pembuatan 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 Pengembangan 

Sistematika pengembangan yang ada dalam pengerjaan tugas akhir ini, 

terbagi menjadi beberapa bab yaitu : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan 

masalah, metodologi pengerjaan dan sistematika pengembangan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori - teori yang mendukung dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi game ini. 
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 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang proses analisa dan perancangan system yang ada pada 

game ini. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Membuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap system yang 

telah dirancang dan dibuat. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran - saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


