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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini komputer sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap 

manusia, baik bagi orang yang bekerja di bidang teknologi informasi 

maupun tidak. Peranan komputer bagi kehidupan manusia sangat penting, 

bahkan boleh dikatakan  sebagian besar kegiatan manusia  di dukung oleh 

adanya komputer. Bermula dari kegiatan pendidikan, kegiatan bisnis, 

komersial, pemerintahan, dunia hiburan, kegiatan peribadi dan lain-lain. 

Melihat dari fungsi dan manfaat sebuah komputer bagi kehidupan 

manusia, Fungsi hiburan merupakan fungsi paling menonjol dari komputer 

saat ini. Komputer sudah tidak lepas dari fungsi hiburan. Fungsi bermain 

game digunakan bagi orang-orang yang senang bermain game, mulai dari 

game balap, adventure, ketangkasan. 

Dunia komputer dan teknologi mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, termasuk juga dalam dunia game. Perkembangan ini dipicu 

oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Perkembangan 

dalam dunia game sendiri bertujuan agar game yang dimainkan bisa 

senyata mungkin. Jenis- jenis game pun beragam, dilihat dari karakteristik 

pemainnya game dapat diklasifikasikan menjadi game single - player yaitu 

permainan yang dilakukan oleh satu orang dan game multiplayer adalah 

jenis game yang dapat dimainkan lebih dari satu pemain pada satu arena 

game yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Setiap pemain dalam 

game multiplayer dapat saling berinteraksi dengan pemain lainnya, karena 

game salah satu bentuk komunikasi sosial yang tidak ditemukan pada 

game single-player. 

Ide timbulnya multiplayer game ini diawali pada tahun 1958 ketika 

William A. Hinginbotham, yang bekerja di Brookhaven National 
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Laboratory menggunakan osiloskop untuk mensimulasikan permainan 

tenis yang dapat dimainkan oleh dua pemain. Tetapi real multiplayer game 

pertama adalah spacewar yang dibuat oleh Steve Russel, J. M. Graetz dan 

Alan Kotok pada tahun 1961 yang diinstal di computer PDP-1. Pesatnya 

perkembangan multiplayer game baru terasa pada awal tahun 90-an ketika 

komputer didukung dengan teknologi grafis dan suara yang realistis dan 

ditambah banyaknya jumlah computer yang terhubung dalam suatu 

jaringan setiap harinya (Armitage, dkk, 2006). 

Perkembangan teknologi komputasi dan jaringan yang pesat saat 

ini memacu inovasi dan kemajuan industri software atau perangkat lunak. 

Pendistribusian perangkat lunak tersebut juga meluas dari yang semula 

hanya diperuntukkan untuk komputer, sekarang telah menjamah ke 

peralatan kecil atau small devices seperti handphone. Handphone bukan 

lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat. Melalui handphone, 

seseorang dapat menikmati berbagai macam hiburan, seperti aplikasi 

pemutar music, internet, dan game. Game telah menjadi salah satu 

pelengkap aplikasi dalam sebuah ponsel. Menurut survey dari salah satu 

perusahaan Internet Marketing, smartphone yang memimpin di pasaran 

adalah smartphone berbasis Android dengan pangsa pasar terbesar 38% 

dan terus meningkat di seluruh belahan dunia.  

Salah satu keunggulan system operasi Android adalah multitasking. 

Sistem operasi ini memungkinkan untuk menjalankan beberapa aplikasi 

sekaligus. Selain itu, system operasi ini memiliki keunggulan lain yaitu 

custom homescreen yang dapat diatur sesuai keinginan user dan memiliki 

fitur notifikasi yang sangat informative. Selain itu, Android mengizinkan 

developer untuk mengembangkan aplikasi Android secara dinamis dengan 

menggunakan fitur yang ada pada Android antara lain, notification 

manager, background services, dan fitur lainnya. 

Peminat aplikasi maupun game yang bersifat mobile juga 

meningkat seiring dengan banyaknya aplikasi atau game yang diproduksi. 

Mulai dari game yang bertema petualangan, olahraga, hingga balap. Di 
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Indonesia memiliki beragam jenis permainan tradisional. Tetapi, seiring 

dengan kemajuan teknologi, permainan tradisional Indonesia banyak yang 

terlupakan, salah satunya seperti permainan balap karung. Dimana balap 

karung merupakan permainan yang dimainkan lebih dari satu orang, 

sehingga membutuhkan pemain lain untuk pesaing. Dari permasalahan 

yang telah penulis bahas diatas maka penulis mengambil judul “Game 

Multiplayer Tradisional Balap Karung Berbasis Android” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, permasalahan utama yang akan dijawab 

pada penelitian ini, adalah : 

a. Bagaimana memanfaatkan fitur multiplayer terhadap game? 

b. Bagaimana menjalankan game multiplayer tradisional balap karung 

pada smartphone android? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam pembuatan Tugas Akhir, ruang lingkup permasalahan akan 

dibatasi beberapa hal, yaitu:  

a. Pembuatan game multiplayer tradisional balap karung pada platform 

android. 

b. Game multiplayer tradisional balap karung berbasis android 

diperuntukan semua kalangan, baik orang tua, dewasa, maupun anak-

anak. 

c. Game multiplayer tradisional balap karung berbasis android hanya 

dapat dimainkan maksimal berjumlah 2 player.  

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

a. Untuk melestarikan permainan tradisional di kalangan masyarakat 

Indonesia dengan menggunakan aplikasi game pada smartphone 

android. 
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b. Untuk memberikan inovasi permainan baru pada aplikasi game 

android. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

1.5.1 Studi literatur  

  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari 

berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembuatan 

game berbasis android. 

1.5.2 Merancang Desain Sistem 

 Membuat game yang dapat digunakan di dalam smartphone 

android agar memudahkan pengguna. 

1.5.3 Implementasi Sistem  

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi 

game berbasis android. 

1.5.4 Pengujian Sistem 

Pengujian didasarkan pada cara kerja game serta dari sudut 

pandang pengguna. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika 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  

Membahas tentang teori-teori yang mendukung dan 

mendasari perencanaan dan pembuatan aplikasi game.  

BAB III  :  Analisa dan Perancangan Sistem  
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Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem 

dan desain dari keseluruhan sistem yang dibuat, 

perancangan sistem yang ada dalam aplikasi yang 

meliputi state diagram.  

BAB IV  :  Implementasi dan Pengujian  

Membahas tentang implementasi fitur aplikasi game 

dan pengujian dari kinerja sistem yang sudah terbentuk 

untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik  

BAB V  :  Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini. 


