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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  HTML5 merupakan pengembangan dari HTML yang telah direvisi 

beberapa kali sejak penemuan awal tahun 1990-an. Hingga saat ini, 

HTML5 masih dalam tahap pengembangan. Dalam pengembangannya 

HTML5 memiliki fitur seperti unsur kanvas untuk menggambar, video dan 

elemen audio untuk media pemutaran, dukungan yang lebih baik untuk 

penyimpanan secara offline, elemen konten yang lebih spesifik (seperti 

artikel, footer, header, navigation, section), dan memiliki bentuk kontrol 

form (seperti kalender, tanggal, waktu, e-mail, URL, search). Fitur 

HTML5 tersebut sangat mendukung dalam pengembangan game di web 

browser. Game di web browser sebelumnya telah banyak dikembangkan 

menggunakan engine Flash. HTML5 dan Flash merupakan dua teknologi 

populer yang digunakan untuk membuat content yang menarik di World 

Wide Web. Keunggulan HTML5 dibandingkan dengan engine Flash yaitu 

untuk menjalankan aplikasi tidak membutuhkan player apapun yang 

terpasang di browser, performa HTML5 lebih baik pada platform Linux 

dan Mac OS, mampu berjalan di mobile device. Sehingga, HTML5 

dipandang lebih luas sebagai teknologi untuk masa depan, meskipun saat 

ini masih dalam tahap pengembangan (SBP Romania, 2012). 

  Game mobil jelajah berbasis web browser merupakan game 

penjelajahan atau petualangan mobil yang didalamnya memiliki alur cerita 

untuk menyelesaikan misi perjalanan. Game tersebut dimainkan di web 

browser. Game mobil jelajah berbasis web browser saat ini masih 

didominasi oleh game dengan engine Flash. Contohnya antara lain game 

Cartown-ex, Speedcity, Kartworld, Streetrally yang merupakan game yang 

dibangun dengan engine Flash berbasis web browser yang dimainkan di 

Facebook. Contoh game lainnya, game Canvas Rider yang merupakan 

game jelajah sepeda motor yang dibangun dengan bahasa HTML5. 
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  Melihat latar belakang teknologi diatas serta perkembangan game 

yang ada. Maka penulis merancang game Mobil Jelajah 2D menggunakan 

HTML5 sebagai tema dalam Tugas Akhir. Game ini berjenis game fisika 

yang mengandung unsur edukasi. Yakni, memadukan game fisika dengan 

unsur pengembangan wawasan yang akan membuat player mendapat 

hiburan dan pengetahuan. Sisi edukasi game ini akan didapatkan dari 

penjelahan mobil ke lokasi-lokasi yang terdapat pada skenario game. 

Lokasi-lokasi yang penulis angkat dalam skenario game ini akan 

menampilkan informasi beberapa masjid di Indonesia yang penulis pilah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Melihat  latar  belakang  diatas,  permasalahan  utama  yang  akan  

dijawab  dalam penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana menerapkan HTML5 dalam Game Mobil Jelajah 2D? 

b. Bagaimana mendesain Game Mobil Jelajah 2D yang menarik? 

 

1.3 Tujuan 

  Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 

a. Menghasilkan Game Mobil Jelajah 2D dengan menggunakan HTML5. 

b. Membangun aplikasi game yang menarik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini dimaksudkan agar 

pembahasan lebih terarah. Adapun batasan masalahnya yaitu: 

a. Game ini dirancang untuk dimainkan di web browser komputer secara 

offline. 

b. Game Mobil Jelajah 2D bersifat single player dan bukan multiplayer. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian dalam tugas akhir ini meliputi: 

a. Studi Literatur 

 Tahapan ini mengumpulkan informasi dan mempelajari literatur-

literatur baik berupa buku, jurnal dan artikel, maupun website yang 

berhubungan dengan implementasi HTML5 dalam Game Mobil Jelajah 

2D.  

 

b. Analisa dan Perancangan system 

 Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data, 

konsep yang telah terkumpul dan membuat game Mobil Jelajah 2D 

menggunakan HTML5. 

 

c. Implementasi 

 Mengimplementasikan teori software game pada proyek 

pembuatan  game yang sedang dikerjakan. Kemudian melakukan 

pengujian dari hasil aplikasi game yang telah dibuat. 

 

d. Evaluasi  

 Tahap ini penulis memeriksa aplikasi game, apakah program telah 

berjalan sesuai dengan tujuan. 

 

e. Penyusunan Laporan 

 Tahap penyusunan laporan ini, penulis melakukan proses 

dokumentasi data dan segala hal yang terkait dengan pengembangan 

aplikasi game yang nanti dokumentasinya dapat dijadikan bahan acuan 

untuk mempelajari aplikasi game ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk 

bab, dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, 

diantaranya :  

BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II.  Landasan Teori 

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar 

teoritis yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan 

penulisan tugas akhir. 

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas analisis perancangan aplikasi game yang 

akan dibuat, perancangan data, dan skenario dari game 

tersebut. 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab berisi implementasi dari hasil rancangan serta 

pengujian terhadap game yang telah dibuat pada BAB III. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari system yang dibuat 

serta saran untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut. 


