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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring perkembangan jaman teknogi telah menjadi bagian dari hidup 

manusia. Teknologi menjadi kebutuhan manusia saat ini dalam membantu 

memudahkan kegiatan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini 

adalah teknologi Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux 

untuk telephone seluler seperti smart phone dan tablet PC. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam-macam piranti bergerak. 

 Karena dalam system operasi Android bersifat open source, maka banyak 

developer mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Android, yang salah satunya 

adalah pembuatan game. 

 Game berasal dari bahasa inggris yang memiliki kata dasar Permainan. 

Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian “kelincahan intelektual” 

(intellectual playability). Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan 

aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya.  

Side Scrolling game atau side scroller adalah jenis permainan komputer 

(game) yang sistem permainannya (gameplay) ditujukan dari sudut pandang 2 

dimensi dan pada karakternya biasanya berjalan ke kiri dan kanan untuk mencapai 

tujuan akhirnya (goal). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang dihadapi yang diharapkan dapat diselesaikan melalui Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat design user interface game aircraft? 

2. Bagaimana membuat tabrakan antar object pada game aircraft? 

3. Bagaimana membuat fitur level up, score dan health? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan yang imgin dicapai dari pembuatan game ini adalah : 

1. Membuat design user interface game aircraft. 

2. Membuat tabrakan antar object pada game aircraft. 

3. Membuat fitur level up, score dan health. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Dari rumusan masalah yang di atas, maka didapatkan batasan adalah : 

1. Pembuatan game dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

2. Game ini hanya bisa dimainkan oleh 1(satu) orang. 

3. Dalam game ini hanya terdiri dari 3(tiga) level. 

4. Dalam game ini health user dibatasi 15(lima belas) kali tertembak. 

5. Tidak terdapat game bonus ataupun bonus level. 

6. Tidak terdapat Bomb atau secondary weapon. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mempelajari dan mengumpulkan literature berupa jurnal yang telah 

diterbitkan secara resmi, buku, artikel, dan contoh project yang 

berhubungan dengan game, pemrograman Java, dan platform Android. 
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2. Implementasi. 

Transformasi perancangan desain game kedalam bentuk aplikasi 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

3. Pengujian Aplikasi 

Pengujian dilakukan dengan cara survey kepada pemain, sejauh 

mana aplikasi game ini sesuai dengan tujuan utama. Serta dilakukan 

pengecekan ulang apabila aplikasi mengalami bug atau error pada saat 

pengujian. 

4. Pembuatan Laporan 

Tahap terakhir dalam pembuatan game ini adalah pembuatan 

laporan tugas akhir. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai tahapan-

tahapan yang dilakukan selama pembuatan game. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan dari pembuatan game yang akan 

dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir. Bab ini terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelaskan teori dan metode yang 

berhubungan dengan pembuatan game ini. Dalam bab ini akan 

dijeskan tentang game, jenis-jenis game dan system operasi 

android. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dari permasalahan yang ada 

dan perancangan sistem yang akan dibuat. Pada bagian 

perancangan system, akan digambarkan dengan diagram yang 

menjelaskan rancangan dari system. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan game berdasarkan analisa 

dan perancangan system yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

bab ini jugan menjelaskan tentang langkah- langkah dalam 

melakukan pengujian game yang telah dibuat dan juga menjelaskan 

hasil dari pengujian yang telah dilakukan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian game yang telah dibuat. Pada bab ini juga berisi saran 

yang berguna demi pengembangan game ini.  


