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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman saat ini, telepon seluler merupakan salah satu 

hasil wujud nyata dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pada awalnya teknologi 

telepon seluler digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dan mengirim pesan 

singkat, namun dengan kemajuan teknologi telepon seluler memiliki fitur seperti 

pemutar musik, pemutar video, browsing, serta aplikasi game .Sebagai tugas akhir 

ini saya mencoba membuat game dengan menggunakan bahasa pemprograman 

J2ME.  

 Menurut David Parlett , Game adalah sesuatu yang memiliki "akhir dan 

cara mencapainya": artinya ada tujuan, hasil dan serangkaian peraturan untuk 

mencapai keduanya 

Java 2 Micro Edition atau yang biasa disebut J2ME adalah lingkungan 

pengembangan yang didesain untuk meletakkan perangkat lunak Java pada 

barang elektronik beserta perangkat pendukungnya. Pada J2ME, jika perangkat 

lunak berfungsi baik pada sebuah perangkat maka belum tentu juga berfungsi 

baik pada perangkat yang lainnya. J2ME sangat berguna untuk membangun 

sebuah aplikasi pada peralatan dengan jumlah memori dan kapasitas penyimpan 

yang terbatas, serta kemampuan user interface yang terbatas seperti pada 

perangkat komunikasi bergerak berupa handphone, PDA dan sebagainya. 

Dalam pembuatan Tugas akhir ini akan dirancang sebuah game bernama 

shaun the sheep yang mempunyai tokoh karekter unik dan lucu dimana seekor 

anjing akan mengembala domba-domba agar bisa masuk ke dalam kandang yang 

telah disediakan dan di dalam game ini terdapat tantangannya. Pada tahun ini film 

animasi shaun the sheep mempunyai rating yang tinggi dalam kalangan anak 

kecil. Permainan pada perangkat mobile ditujukan untuk mengasah otak anak 

kecil di bawah umur 10 tahun dalam pemikirannya dan digunakan sebagai pengisi 
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waktu kosong. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalam tugas akhir saya 

mencoba untuk membuat suatu aplikasi game dengan menggunakan J2ME (Java 

Micro Edition) merupakan bahasa pemrograman untuk penerapan teknologi Java 

pada peralatan telepon seluler.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telahdiuraikan di atas, Terdapat 

permasalahan bagaimana game shaun the sheep ini bisa dimainkan dalam bentuk 

aplikasi yang berbasis mobile. 

 

1.3 . Batasan Masalah  

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Permainan ini hanya dapat dimainkan satu pemain 

2) Permainan ini mempunyai tingkat kesulitan 

3) Dalam permainan ini terdapat penyimpanan waktu tercepat pemain 

 

1.4 . Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini: 

1) Membuat aplikasi game ini yang dapat berjalan di telepon seluler yang 

berbasis Java 

2) Bagaimana cara membuat desain yang ada di game ini agar menarik 

peminat pengguna 

3) Mengasah otak anak kecil dalam membantu pemikirannya 

4) Game ini dapat dimainkan saat selah-selah waktu kosong 
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1.5 . Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Studi pustaka 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa 

buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil. 

Di samping itu karena aplikasi ini akan diimplementasikan dalam bahasa 

pemrograman J2ME, maka akan dipelajari juga tentang bagaimana 

mengimplementasikan game shaun the sheep pada J2ME. 

2) Analisa sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data yang 

berupa pemilihan bahasa pemrograman,danmobile technologyyang 

digunakan. 

3) Pembuatan aplikasi 

Tahap pembuatan aplikasi pada perangkat yang telah terseedia 

dengan berbasis java programming. 

Program-program yang digunakan : 

a. MIDP 

b. CLDC 

4) Implementasi dan pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap hasil implementasi yang 

telah dilakukan.Kemudian dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

5) Penyusunan laporan tugas akhir.  

Setelah tahapan-tahapan 1 sampai dengan 4 selesai, baru dituangkan 

menjadi sebuah buku sebagai laporan proyek akhir dari keseluruhan 

proses pembuatan proyek akhir di atas. 
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1.6 . Sistematika Penulisan 

a) BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Metodelogi serta Sistematika Penulisan. 

 

b) BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diterangkan teori-teori yang melandasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diantaranya meliputi : bahasa 

pemrograman Java, J2ME, Mobile technology, CLDC, MIDP, sejarah 

game. 

 

c) BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian 

lebih lanjut mengenai perancangan game maupun perancangan antar 

muka dalam desain dan implementasi yang akan digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini.  

 

d) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi game yang telah 

dibuat meliputi cara pengoperasian serta tampilan layout game. 

 

e) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembuatan game ini 

serta berisikan saran-saran yang dikemukakan mengenai penggunaan 

game serta masukan-masukan dari penulis bagi rencana pengembangan 

game ini di masa yang akan datang. 
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