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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Game merupakan sebuah bentuk hiburan yang banyak digemari oleh 

kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa. Bagi sebagian orang,  game dijadikan 

sebagai penyegar pikiran dan untuk menghilangkan kejenuhan. Banyak sekali 

game yang menggambarkan dunia seperti kehidupan nyata. Untuk membuat game 

yang menarik mendekati kehidupan nyata perlu ditunjang oleh kemampuan untuk 

menciptakan karakter-karakter dalam game yang mampu merespon 

lingkungannya (Widiastuti, 2012). 

Perkembangan yang mulai marak ditemui saat ini adalah game berbasis 

android. Karena sistem operasi android sangat mudah digunakan dan dapat 

diakses oleh semua kalangan. Keuntungan bagi developer, terutama developer 

pemula ialah mudahnya penjualan aplikasi hasil karya mereka ke seluruh penjuru 

dunia dengan sistem pemasaran terpusat. Aplikasi game menempati urutan 8 dari 

10 peringkat tertinggi aplikasi gratis android. Dari data tersebut bisa ditarik 

kesimpulan bahwa game adalah jenis aplikasi paling diminati dan perlu adanya 

game baru untuk menambah variasi game di android. 

Help my Turtle adalah sebuah game puzzle dengan grafis menarik dan suara 

yang bagus dan direkomendasikan bagi siapapun dari segala macam usia. 

Menyelamatkan kura-kura dengan menjatuhkan balok kayu di bawah tanpa 

memecahkan ember. Permainan ini akan menguji keterampilan pemecahan suatu 

masalah serta reflek pemain dan menyelesaikan setiap level yang akan 

membingungkan pemainnya. 

Acosta (2007) meneliti tentang permainan puzzle berbasis android 

menyimpulkan bahwa game telah berhasil diterapkan, namun belum hanya 1 

level. Padahal, faktor  level inilah menjadi tolak ukur kesuksesan pembuat game 

untuk meminimalisir kebosanan. Supaya dapat mengatasi kebosanan di dalam 
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permainan game, perlu di update level di dalam permainan sehingga dapat 

mengukur tingkat kemampuan pemain game. 

Dari permasalahan tersebut, penulis membuat penelitian tentang aplikasi 

game Help my Turtle pada android. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

meminimalisir kebosanan bagi pemain game dengan menggunakan 3 level misi 

dan objek berbentuk kura-kura. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun aplikasi game pada mobile smartphone android ? 

2. Bagaimana membangun game berdasarkan tingkatan permainan game 

easy, medium, dan hard ? 

3. Bagaimana membangun game menggunakan action script 3? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi game pada mobile 

smartphone android  

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Level program 1-3 

2. Skor ditentukan oleh berapa banyak air yang tidak tumpah 

3. Aplikasi dibuat dengan menggunakan adobe flash pemrograman action 

script 3 

4. Aplikasi diterapkan pada android 

5. Target permainan game mulai dari anak – anak (Usia 6 tahun) sampai 

dewasa 

 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi game Help my Turtle pada 

mobile smartphone android dibutuhkan beberapa literatur. Adapun 

literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs yang 
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terkait dengan pemrograman android. Mempelajari literatur mengenai 

desain tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

dikenali oleh user. 

 

2. Analisa Sistem 

Analisa kebutuhan sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan 

diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang 

diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai 

dengan kebutuhan 

3. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram flowchart sebagai representasi desain 

yang dibuat. 

4. Implementasi  

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem aplikasi game Help 

my Turtle pada mobile smartphone android. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi program. Kemudian melakukan coding program  

5. Pengujian  

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi game Help 

my Turtle pada mobile smartphone android. Pengujian difokuskan pada 

hasil dari program yang telah dibuat apakah sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini 

dilakukan. Adapun landasan teori tersebut adalah tinjauan pustaka, game, 

Help my Turtle, Character Game, android dan hasil penelitian terkait. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, 

analisis kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, 

sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence 

diagram, class diagram dan perancangan antarmuka 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


