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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. Di 

mana latar belakang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan munculnya ide 

untuk membuat aplikasi ini. Rumusan masalah merupakan point-point masalah 

yang harus dipecahkan. Batasan masalah merupakan hal-hal yang membatasi 

pembuatan aplikasi. Tujuan merupakan hasil yang didapat dari rumusan masalah. 

1.1. Latar belakang 

Teknologi informasi sekarang ini berkembang pesat dan sudah merambah ke 

dalam segala aspek kehidupan. Salah satu program yang semakin berkembang 

adalah game. Game  sekarang tidak hanya dapat dijalankan menggunakan 

komputer atau laptop saja, namun juga dapat dijalankan pada perangkat mobile 

seperti handphone. Berdasarkan survey yang dilakukan Information Solution 

Group (ISG)mobile phone(33%) menempati urutan teratas, kedua desktop/laptop 

computer (32%), game console(13%), tablet(18%), handheld game player(4%). 

Dari survey tersebut didapat user bermain game menggunakan device berupa 

mobile phone dan desktop/laptop computer (Group, 2012). 

Permainan monopoli dulu menggunakan papan dengan beberapa set 

perlengkapan lainnya, seperti rumah, hotel, dadu, kartu dana umum, dan uang. 

Dengan bentuknya yang lebih sederhana dalam bentuk digital. Maka permainan 

monopoli bisa dilakukan dimana saja, tanpa perlengkapan lain yang biasa 

digunakan pada permainan monopoli pada umumnya yang dimainkan secara 

tradisional. Permainan monopoli merupakan salah satu permainan yang sangat 

digemari oleh para gamers sampai saat ini, permainan ini bertujuan untuk 

membuat pemenang permainan menjadi kaya raya. Tidak hanya bermain untuk 

menjadi kaya dan pemenang. Dalam prakteknya, permainan monopoli ini 

menuntut pemainnya supaya mampu mengatur uang keluar dan masuk. Sehingga 

uang yang dimiliki tidak mudah habis karena boros untuk mendirikan hotel atau 

membeli rumah dan kebutuhan lainnya. Sebab di dalam permainan ini juga ada 

ujiannya, ketika pemain mendapatkan kartu dana umum atau kesempatan yang 
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berisi denda atau lainnya. Sehingga perlu pengaturan uang dengan sebaik 

mungkin, agar saat ada musibah seperti terkena denda, maka bisa membayarnya 

tanpa harus menghutang kepada pemain lain. Sehingga dengan sering memainkan 

permainan monopoli ini, secara tidak langsung fikiran ini dituntut untuk tetap 

berkonsentrasi, agar menghasilkan keputusan dengan tepat untuk melangkah 

(Hambali, 2015). 

Ada beberapa jenis spinners/roda putar, tetapi semuanya tetap 

memanfaatkan rotasi. Di sebagian besar game board, roda putar  terdiri dari  

karton yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan panah dipasang diatasnya. 

Selama pemain memutar roda dengan kekuatan yang cukup ,  roda putar  sama 

efektifnya dengan  sebuah dadu dari sudut pandang probabilitas. Meskipun roda 

putar kurang umum dalam permainan, roda putar memberikan kemungkinan yang 

menarik yang tidak ada pada dadu. Roda putar dapat dibuat dengan sejumlah slot. 

namun sulit membangun dadu dengan 3, 7, 13,atau 200 sudut.  Roda putar dapat 

diberi bobot dengan sangat mudah  jadi sehingga tidak semua kemungkinan 

memiliki kesempatan yang sama terjadi (Gibson, 2014). 

Monopoli adalah salah satu contoh jenis permainan berjenis turn base 

strategy saat ini  permainan monopoli untuk smartphone ada dua macam, yaitu 

monopoli multiplayer online dan monopoli yang dimainkan oleh beberapa orang 

dalam satu device. Monopoli multiplayer online  dimainkan beberapa orang yang 

terhubung internet. Karena monopoli multiplayer online membutuhkan jaringan 

internet maka dipelukan biaya akses internet untuk memainkan permainan 

monopoli ini. 

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas maka penelitian ini mengambil 

judul “Perancangan Dan Implementasi Game Monopoli Berbasis  Mobile ”. Game  

ini akan menggunakan koneksi wifi untuk bermain multiplayer. Selain itu, game 

ini memadukan konsep permainan monopoli tradisional dengan permainan 

perputaran roda. Pada game yang akan dibuat, tidak menggunakan dadu untuk 

melakukan proses permainan ini tetapi menggunakan perputaran roda.  
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1.2. Rumusan masalah 

Rumusan  masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana permainan monopoli ini dapat dimainkan oleh dua orang 

bersamaan melalui koneksi wifi? 

2. Bagaimana membuat permainan monopoli yang bersifat user friendly? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat permainan multiplayer monopoli. 

2. Mengembangkan permainan monopoli dengan konsep roda putar. 

3. Melakukan pengujian permainan monopoli yang bersifat user friendly 

1.4 Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain : 

1. Permainan  dirancang untuk mobile phone dengan OS Android. 

2. Bahasa pemograman yang digunakan adalah Java. 

3. Game multiplayer ini hanya dapat dimainkan 2 player menggunakan 

koneksi wifi. 

4. Game ini menggunakan roda putar sebagai langkah dalam permainan 

monopoli. 

1.5 Metodologi penyelesaian masalah 

Metodologi penilitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisi dan Pengumpulan Data 

Menganalisa kebutuhan sistem dan mengumpulkan serta mempelajari 

berbagai literatur, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal penilitian yang 

berhubungan dengan game monopoli, board-game dan wifi. 

2. Membuat Desain Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan game monopoli yang berbasis 

android. Dalam penerapannya, game ini dibuat dengan skenario menguasai kota 

yang ada. 
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3. Implementasi 

Mengimplementasikan semua desain sistem yang dibutuhkan game  ini 

kedalam bahasa pemograman, dari membuat  papan permainan monopoli. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian, pengujian pada game ini berupa 

kecepatan transfer data dan user friendly. 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori  

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat. Teori tersebut meliputi definisi game, 

definisi game monopoli, serta tools penunjang pembuatan aplikasi. 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang 

akan dikembangkan. Pada bagian analisis diidentifikasikan beberapa 

hal yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti deskripsi 

sistem, spesifikasi sistem, analisis penggunaan sistem, dan batasan-

batasan sistem. Pada bagian perancangan akan dibahas kerangka 

implementasi aplikasi yang berupa arsitektur yang dibuat berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini berisi tentang implementasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada Bab III dan pengujian dilakukan untuk memastikan 

sejauh mana game yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 

 


