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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 

metodologi penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan untuk 

menjelaskan pokok-pokok permasalahan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan terknologi saat ini sangatlah pesat, khususnya di bidang 

mobile phone dan aplikasi - aplikasi yang mendukung di dalamnya. Sebelumnya 

mobile phone hanya digunakan untuk keperluan komunikasi antar manusia. Pada 

saat ini kemajuan terknologi sangatlah canggih, dimana yang dahulu hanya bisa 

dilakukan oleh komputer sekarang bisa dilakukan oleh mobile phone. Mobile 

phone jenis ini dikenal oleh masyarakat sebagai smart phone. 

Salah satu sistem operasi yang ada di smart phone adalah android. 

Android adalah sistem operasi yang berbasis linux untuk telepon seluler seperti 

smart phone dan komputer tablet. Kelebihan sistem operasi ini adalah bersifat 

open source, dimana dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi sendiri 

oleh para pengembang. 

Kemampuan sistem operasi android menjadi hampir tidak terbatas di 

karenakan banyaknya orang yang melakukan penggembangan melalui open 

source. Aplikasi-aplikasi yang dibuatpun sekarang semakin beragam baik untuk 

keperluan komunikasi ataupun untuk kesenangan. Salah satu fitur yang di 

tawarkan sebuah mobile phone untuk kesenangan adalah game. 

Game itu sendiri adalah permainan dalam bahasa inggris. Permainan yang 

dimainkan dengan peraturan-peraturan tertentu, sehingga ada yang menang dan 

ada yang kalah. Permainan sangatlah beragam ada yang bersifat team dan 

individu. Salah satu game yang bisa bersifat individu adalah game bowling. 

Game bowling itu sendiri merupakan permainan menggelindingkan bola 

pada sebuah papan panjang dimana pada bagian ujung papan terdapat pion-pion 

yang berjumlah 10 buah, yang di susun berbentuk segitiga bila di liat dari atas. 

Pada permainan bowling, pemain di tuntut untuk menjatuhkan pion-pion supaya 

mendapatkan score. Adapun istilah yang digunakan bila menjatuhkan pion yaitu 
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spire dan strike. Strike adalah lemparan sempuran dimana pemain dapat 

menjatuhkan semua pion dalam satu kali lemparan, sedangkan spire adalah 

lemparan bila menjatuhkan semua pion pada lemparan kedua. 

Dengan makin banyaknya game-game android, khususnya game bowling, 

penulis membuat suatu game bowling yang sedikit berbeda dengan game-game 

bowling yang sudah ada. Pada game ini menulis akan membuat suatu game 

bowling dimana user dapat membuat lebih dari 1 account yang akan digunakan 

dalam permainan. Hal ini akan membuat user dapat memainkan permainan 

dengan berbagai nama yang bisa membuat dapat bersaing dengan account user 

yang berbeda. 

Flash Builder adalah suatu dari sekian banyak program untuk membuat 

game pada media android. Program ini cukup berperan dalam membantu penulis 

untuk pembuatan game-game android dengan fitur-fitur sederhana tetapi 

mengasyikan. Dengan menggunakan program ini penulis dapat merancang sebuah 

game sesuai imajinasi penulis dengan lebih cepat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat rancang bangun game bowling yang dapat di      

implementasikan pada media android? 

2. Bagaimana dapat membuat pin-pin terjatuh pada saat terkena bola 

bowling? 

3. Bagaimana menciptakan perhitungan score pada rancang bangun 

game bowling pada media android? 

4. Bagaimana membuat account user yang berbeda-beda untuk 

memainkan permainan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian hanya menggunakan media Android. 

2. Aplikasi yang digunakan adalah Flash Builder. 

3. Permainan hanya single player. 
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4. Perhitungan score seperti pada game bowling pada umumnya. 

5. Pada game ini pemain dapat membuat account user yang berbeda 

sesuai dengan keinginan pemain. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Membuat rancang bangun game bowling pada media android. 

2. Membuat pin dapat terjatuh bila terkena bola. 

3. Menciptakan perhitungan score pada game bowling. 

4. Membuat account user lebih dari 1 untuk dimainkan dalam permainan 

game bowling. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1  Pengumpulan Data 

Metode ini dilakukan untuk menggumpulkan informasi-informasi melalui 

buku-buku, website dan lain-lain yang berhubungan dengan penyusunan 

penelitian yang sedang dianalisa. 

a. Mencari buku-buku refrensi mengenai Flash builder. 

b. Mengumpulkan data-data mengenai cara bermain bowling. 

c. Mengumpulkan data bagaimana cara perhitungan score pada bowling. 

d. Mencari software-software yang digunakan. 

e. Mengumpulkan data pembuatan game pada media Android. 

f. Mengumpulkan data game-game bowling yang sudah ada untuk 

perbandingan. 

 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Perancangan adalah suatu bagian dari metodologi pengembangan 

pembangunan suatu perangkat lunak yang dilakukan setelah tahapan untuk 

memberikan gambaran terperinci. 

Pada fase ini peneliti akan membuat rancangan-rancangan yang akan 

digunakan dalam pembuatan game bowling. Perancangan-perancangan yang akan 

dilakukan peneliti melibatkan perancangan cara bermain game, perancangan 
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sistem game dan perancangan layar-layar yang akan digunakan dalam pembuatan 

game. 

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasikan desain yang telah dirancang menggunakan program 

Flash Builder, sehingga layak untuk dimainkan pada media Android. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahapan ini program yang telah dibuat akan di uji cobakan untuk 

kelayakannya. Kemudian dari uji coba tersebut akan di konsultasikan kepada 

dosen pembimbing selama proses tugas ahkir berlangsung untuk hasil yang 

optimal. 

 

1.5.5 Tahap Pembuatan Laporan Akhir 

Tahap ini adalah tahapan akhir dalam penelitian tugas ahkir untuk menarik 

kesimpulan atas keseluruhan langkah-langkah yang telah di lakukan sebelumnya. 

Dimana pada tahapan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah ada. 

Selain itu juga akan diberikan saran sebagain masukan yang akan digunakan 

untuk pengembangan yang lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun dengan urutan sebagai 

berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, metodologi penelitian yang dilakukan, serta sistematika 

penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini, 

yang menjadi dasar pemecahan masalah dan didapat dengan studi 

pustaka sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai dan perancangan perangkat lunak, 

menganalisis masalah-masalah yang dihadapi, pemecahan masalah serta 

perancangan perangkat lunak secara lengkap. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan implementasi perangkat lunak, sarana yang 

dibutuhkan, dan contoh pengoperasian perangkat lunak yang dirancang. 

Bab ini juga menguraikan hasil evaluasi dari penelitian ini. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran-saran yang diusulkan untuk pengembangan yang lebih lanjut agar 

tercapai hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


