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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang dapat 

membantu mempercepat kerja manusia. Teknologi komputer telah diterapkan 

diberbagai macam bidang meliputi pendidikan, kesehatan, perkantoran, 

telekomunikasi, bisnis, militer dan sebagainya, begitu juga dalam dunia hiburan. 

Salah satu bentuk hiburan diantaranya adalah Game, game sangat berkembang 

pesat seiring dengan kemajuan teknologi komputer. game sangat banyak diminati 

baik dari kalangan anak-anak, remaja sampai dewasa.game itu sendiri bermacam-

macam jenisnya, Salah satu game yang di gemari pada saat sekarang ini adalah 

game yang berbentuk petualangan. Untuk menjadi perancang game, kita dapat 

mempelajari suatu software yang salah satunya adalah construct2 merupakan 

program yang handal dalam membuat aplikasi game HTML5. 

Game sangat banyak diminati baik dari kalangan anak-anak, remaja 

sampai dewasa.game itu sendiri bermacam-macam jenisnya, Salah satu game 

yang di gemari pada saat sekarang ini adalah game yang berbentuk petualangan. 

Untuk menjadi perancang game, kita dapat mempelajari suatu software yang salah 

satunya adalah construct2 merupakan program yang handal dalam membuat 

aplikasi game HTML5. 

Kelebihan yang ditawarkan HTML5 adalah pengurangan penggunaan 

plugin-base seperti adobe flash, dan javaFx. Adobe flash merupakan suatu plugin 

yang digunakan untuk memutar animasi, video dan dan audio pada suatu web 

karena memerlukan plugin dalam implementasinya, adobe flash bukan solusi 

standar HTML. Editor web dapat saja menolak untuk menggunakannya seperti 

iphone, dan ipad. Penggunaan resource yang berat adalah alasan beberapa editor 

web menolak untuk menggunakan plugin. 
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Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, dalam tugas 

akhir ini penulis mencoba membangun Game menggunakan Construct 2 yang bisa 

dijalankan serta dimainkan pada berbagai jenis platform juga bisa dimainkan 

melalui web dengan HTML5Game tersebut diberi nama “PETUALANGAN 

SANG BIMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara merancang skenario gamePetualangan Sang Bima ? 

2. Bagaimana caramengimplementasikan skenario game 

dalamHTML5dengan menggunakan construct 2? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Membuat skenario game yang menarik dengan tema Petualangan Sang 

Bima. 

2. Implementasi game petualangansang bima dalam HTML5 menggunakan 

construct 2. 

  

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah, diantaranya adalah: 

1. Game bersifat 2 Dimensi. 

2. Game terdiri dari 2 level. 

3. Game dibangun dengan Construct 2. 

1.5 Metode Penelitian 

A. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai macam 

literatur yang berhubungan dengan pembuatan game menggunakan HTML5. 

B. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa tentang bagaimana  tag dalam 

HTML5 akan diterapkan dalam sistem game ini. 

C. Merancang Desain Sistem 

Tahap ini akan dibagi menjadi beberapa kategori perancangan yaitu : 
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1. Perancangan  game play dan arsitektur. Perancangan ini meliputi analisis 

dan desain sistem yang akan dikembangkan. 

2. Perancangan tampilan antar muka (Graphical User Interface) berfungsi 

sebagai media komunikasi antara pengguna dengan aplikasi. Perancangan 

ini meliputi analisis dan desain tampilan antar muka yang akan 

dikembangkan. 

D. Implementasi Sistem 

Dari perancangan sistem tersebut dibuat sebuah aplikasi Petualangan 

Sang Bima menggunakan platform HTML5. 

 

E. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem berdasarkan pada cara kerja game serta dari sudut 

pandang pengguna. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

permasalahan, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan 

untuk dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian 

materi tersebut adalah kajian tentang game, kajian tentang 

game edukasi, kajian tentang pemrograman menggunakan, 

Construct 2, HTML, dan tools yang dibutuhkan dalam 

perancangan Petualangan Sang Bima yang berjalan di 

multi-platform sistem operasi berbasis webweb. 

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem 

pembuatan petualangan sang bima. 
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BAB VI  : IMPLEMENTASI DANPENGUJIAN  

Bab ini Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah dibuat. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 
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