
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

game tebang pada smartphone android, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan 

sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan game mobile yang semakin pesat dalam beberapa 

tahun ini merupakan alasan bagi para vendor untuk terus bersaing 

menciptakan inovasi game edukasi mobile yang menarik dan di dukung 

oleh fitur – fitur tambahan android yang memenuhi kebutuhan 

penggunanya. Game adalah permainan yang menggunakan media 

elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang di buat 

semenarik mungkin agar pemain bias mendapatkan sesuatu sehingga 

adanya kepuasaan batin. Bermain game merupakan salah satu sarana 

pembelajaran, game tebak angka termasuk sejenis game edukasi dibuat 

dengan tujuan spesifik sebagai alat untuk mengasah logika dalam 

kemampuan matematika kita. Desainer yang membuat game harus 

memperhitungkan berbagai hal agar game benar – benar dapat mendidik, 

menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang 

memainkannya. Game edukasi di Indonesia dapat masyarakat temukan di 

berbagai took buku, tempat hiburan, internet,pameran atau bazar dan di 

sekolah – sekolah. 

Aplikasi game yang akan dibangun pada tugas akhir ini adalah 

game tebak angka yang memiliki 2 (dua) mode permainan, yaitu single 

player dan multiplayer (maksimal 2 orang). Dalam mode single player, 

user akan bermain melawan sistem. Terdapat beberapa tingkat kesulitan 

permainan yang dapat digunakan dalam mode single player, yaitu level 1, 

level 2, level 3, dan level 4. Sedangkan dalam mode permainan 

multiplayer sebelum user melawan user lain terdapat juga tingkat 
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kesulitan level 1, level 2, level 3, dan level 4, yang akan digunakan 

sebagai media koneksi untuk bermain game tebak angka dalam melawan 

user lain adalah bluetooth. Sehingga sebelum memulai bermain, kedua 

user harus saling terkoneksi menggunakan Bluetooth pada masing - 

masing handphone user. 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa 

kabel) yang beroperasi dalam pita 2,4 GHz Unlicensed ISM (Industrial, 

Scientific, and Medical) dengan menggunakan sebuah frequency hopping 

transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara 

secara real-time antara host – host Bluetooth dengan jarak jangkuan 

layanan yang terbatas (Satyani, 2008). Koneksi Bluetooth ini dipilih 

karena lebih banyak digunakan pada smartphone android yang saat ini 

beredar dikalangan masyarakat dari berbagai tingkatan ekonomi, bahkan 

menengah kebawah sekalipun. Karena harga smartphone android yang 

sudah memiliki bluetooth ini cukup terjangkau. 

 Maka pada tugas akhir ini penulis ingin membuat “Desain dan 

Implementasi Aplikasi Game “Tebang” Multiplayer Pada Mobile 

Teknologi” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana menganalisa aplikasi game tebang menggunakan 

bluetooth pada mobile teknologi? 

2. Bagaimana mendesain aplikasi game tebang menggunakan 

bluetooth pada mobile teknologi? 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi game tebang 

menggunakan bluetooth pada mobile teknologi? 

4. Bagaimana pengujian aplikasi game tebang menggunakan 

bluetooth pada mobile teknologi? 

 

 



3 
 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa aplikasi game tebang menggunakan bluetooth pada 

mobile teknologi. 

2. Mendesain aplikasi game tebang menggunakan bluetooth pada 

mobile teknologi. 

3. Mengimplementasikan aplikasi game tebang menggunakan 

bluetooth pada mobile teknologi. 

4. Pengujian aplikasi game tebang menggunakan bluetooth pada 

mobile teknologi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi hanya untuk ponsel android (OS android versi 2.0 

keatas). 

2. Mode permainan, yaitu single player dan multiplayer (maksimal 2 

orang). 

3. Software bahasa pemrograman java yang digunakan adalah eclipse. 

4. Koneksi hanya dapat dilakukan menggunakan media bluetooth. 

 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi tentang library android, game, dan 

bahasa pemrograman java yang digunakan dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi analisa 

sistem aplikasi game tebang, kebutuhan fungsional dan non 

fungsional. Lalu membuat desain sistem sesuai dengan kebutuhan 

analisa sistem yang telah dibuat. 
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3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi flowchart 

sistem secara umum, Unified Modeling Language (UML) antara 

lain usecase diagram, sequence diagram, activity diagram, dan 

class diagram kemudian membuat desain interface aplikasi secara 

umum antara lain halaman utama dan penjelasan tombol – tombol 

yang diperlukan untuk memproses ke dalam sistem aplikasi. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan 

bahasa pemrograman java. Dimulai dari pembuatan kode 

(program) untuk aplikasi game tebang. Setelah pembuatan kode 

(program) tersebut sudah dibuat dan dijalankan, selanjutnya adalah 

pembuatan interface dan penambahan fitur – fitur aplikasi. Dan 

terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem aplikasi yang 

telah dibuat.  

5. Pengujian 

Pengujian aplikasi dilakukan pada smartphone android dan 

pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan blackbox testing. 

Blackbox Testing adalah salah satu metode pengujian perangkat 

lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input 

dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

game tebang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca 

buku pemrograman android, mencari referensi yang berhubungan dengan 

game, baik dari bahan kuliah tentang materi game, maupun referensi 

secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang 

menyediakan tutorial mengenai pemrograman android dan pembuatan 

game. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa perancangan sistem meliputi game tebang, analisa kebutuhan 

fungsional dan non fungsional. Sedangkan perancangan sistem meliputi 

pembuatan diagram UML (Unified Modelling Language) yang terdiri atas 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan 

perancangan desain antar muka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi aplikasi yang meliputi proses dalam 

menjalankan game tebang dengan tombol – tombol yang sudah disediakan 

oleh sistem, sedangkan pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 

blackbox testing. Blackbox Testing adalah salah satu metode pengujian 
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perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada 

input dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum). Tahap pengujian atau testing merupakan salah 

satu tahap yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat 

lunak (selain tahap perancangan atau desain). Dan pengujian yang 

dilakukan berdasarkan parameter – parameter pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan didapat dari proses analisa sistem, desain sistem, 

implementasi sistem, dan pengujian sistem, sedangkan saran berisi tentang 

perkembangan aplikasi kedepan, dimana nantinya aplikasi bisa menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

 




