
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi game semakin cepat, hal ini juga 

sudah mulai berkembang pada bidang mobile phone atau yang biasa disebut 

dengan handphone. Mobile phone sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bagi 

setiap orang, karena sifatnya yang praktis, sehingga setiap orang hampir 

semuanya menggunakannya. Dengan adanya game mobile mempermudah setiap 

orang bisa bermain dan belajar kapan saja. Salah satu mobile phone yang sekarang 

diminati oleh banyak orang adalah mobile phone android, karena sistem 

operasinya yang bersifat open source.  

Seiring dengan perkembangan sistem operasi Android, para pemain game 

atau yang sering disebut dengan gamer-pun kini mulai tertarik untuk memainkan 

game pada smartphone. Hal ini dapat dilihat pada data statistic oleh Flurry 

analytics dimana waktu yang paling banyak dihabiskan pada penggunaan 

perangkat mobile adalah bermain game. 

 

 

Gambar 1.1 Data Penggunaan Aplikasi Mobile Berdasarkan Kategori 

 

Berdasarkan data statistik yang peneliti dapatkan dari MoboMarket user 

data research [3], peneliti dapat menyimpulkan bahwa game puzzle merupakan 

kategori game yang sangat banyak diminati pengguna karena selalu menduduki 
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peringkat teratas pada tiga quartal terakhir, dan salah satu jenis puzzle yang 

diminati adalah physical puzzle.  

Physical puzzle adalah tipe game dimana pemain ditantang untuk merangkai 

sebuah object benda untuk disusun agar bisa dilewati object benda lainnya dengan 

mengimplementasikan hukum fisika seperti gravitasi, benturan, dan sebagainya 

[7]. Beberapa contoh dari game mobile bertipe physical puzzle diantaranya 

MyRoom Puzzle, Move the Box, Cut the Rope, Brain it On, TransPlan, Rube Labs 

dan sebagainya.  

 

Gambar 1.2 Data Game Terpopuler Berdasarkan Kategori oleh MoboMarket 

 

Beberapa game physical puzzle seperti Rube Labs, Cut the rope, dan Brain 

it On cukup laku di marketplace, hal ini dibuktikan dengan jumlah unduhan yang 

berhasil didapatkan masing-masing game adalah antara satu juta hingga sepuluh 

juta pengunduh. Dalam perancangan sebuah game, game design sangat 

diperlukan, agar pemain dapat merasakan kesenangan dalam memainkan game 
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tersebut [16]. Game desain sendiri meliputi user interface, gameplay, dan 

gamestory. 

User Interface (tampilan) pada game mencakup tombol-tombol dan latar 

belakang (background) pada game. Tombol-tombol dibuat mengikuti tema yang 

diangkat pada game, misalnya pada game Rube Labs, dengan tema perkakas 

rumah, maka tombol-tombolnya dibentuk seperti balok kayu, dan latar 

belakangnya menggunakan gambar suasana di dalam gudang rumah. 

Gameplay pada physical puzzle selalu menggunakan gaya fisika, seperti 

menggelinding, memantul, maupun berayun. Penggunaan gaya fisika pada game 

harus realistis dan sesuai dengan karakter maupun bentuk objek benda yang 

digunakan, misalnya pada Rube Labs, gaya menggelinding digunakan pada bola 

bowling, gaya memantul pada bola basket, dan sebagainya. 

Gamestory (jalan cerita) pada game merupakan satu aspek penting yang 

bertujuan agar pemain tidak bosan untuk terus memainkan di setiap level pada 

game. Setiap game mempunyai jalan cerita yang berbeda-beda, misalnya pada 

Rube Labs, mempunyai jalan cerita tentang bola yang menuju sebuah kotak 

kardus. 

Menurut situs Searchman.com, tema yang cukup populer di marketplace 

adalah game dengan tema medieval (abad pertengahan). Medieval sendiri adalah 

masa abad pertengahan dimana di setiap negara / wilayah masih menggunakan 

sistem kerajaan. Pada tema medieval, selalu ada tokoh raja dan pasukan sebagai 

karakter. Namun, peneliti belum menemukan game physical puzzle dengan tema 

medieval di marketplace Google Play dan Apple App Store. Dengan mengacu 

pada data statistik pada marketplace [8], peneliti menyimpulkan bahwa game 

physical puzzle bertema medieval akan berpotensi menjadi game yang populer di 

marketplace. 
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Gambar 1.3 Data Game Mobile Terpopuler pada Google Play oleh Searchman. 

 

Akhirnya dalam tugas akhir yang akan dikerjakan ini diberi judul 

“Perancangan Game Physical Puzzle Rolling Kingdom”. Diharapkan game ini 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan dalam latar belakang yang 

telah dipaparkan diatas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tulisan ini, permasalahan yang menjadi fokus perhatian adalah 

perancangan serta implementasi konsep game design yang memperhatikan dari 

aspek user interface, gameplay, dan gamestory pada game android dengan genre 

physical puzzle, serta memasukkan tema medieval sebagai tema pada game.  

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari sistem ini adalah: 

1. Merancang game physical puzzle “Rolling Kingdom” dengan 

memperhatikan aspek user interface, gameplay, dan gamestory bertema 

medieval. 

2. Merancang game physical puzzle “Rolling Kingdom” menggunakan Unity 

dengan bahasa pemrograman C#. 

3. Menguji coba game physical puzzle “Rolling Kingdom”. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Aplikasi game menggunakan platform Android. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan pada game adalah C# menggunakan 

game engine Unity 4.6. 

3. Game terdiri dari 3 level, dan tiap level terdiri dari 4 stage. 

4. Merupakan game single user. 

5. Game dimainkan secara offline. 

6. Game merupakan game dua dimensi (2D). 

 

1.5 Metodologi 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan dan mempelajari teori-

teori yang berhubungan dengan pembuatan game drag and drop 

menggunakan Unity dengan bahasa pemrograman C# dengan membaca 

buku yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi dan game 

menggunakan Unity dan mencari artikel dan informasi lainnya dari 

internet. Selain itu juga dengan mencari referensi yang berkaitan 

dengan perancangan game design untuk mempelajari apa saja aspek 

yang harus dipenuhi dalam merancang sebuah game. 

b. Analisa Data 

Analisa data untuk aplikasi game Physical Puzzle “Rolling Kingdom” 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

i. Analisa Kebutuhan Input 

Input yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengambilan 

object pada toolbox dan proses drag and droppada scene. 

ii. Analisisi Kebutuhan Output 

Keluaran yang dihasilkan dari proses analisa yaitu benturan 

(collision) gameobject player pada object benda yang disusun 

pemain, benturan gameobject player pada gameobject enemy, dan 

gameobject player pada bintang.  
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c. Implementasi perangkat lunak 

Tahapan implementasi merupakan mengkonversi perancangan sistem 

yang telah dibuat kedalam program game.Sehinggarancangan sistem 

yang telah dibuat tersebut dapat diterapkan secara nyata.Dalam 

pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C# dengan 

bantuangame enginy Unity 4.6. 

d. Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan secara langsung oleh pengguna dengan 

menginstal dan memainkannya di handphone.Beberapa aspek yang diuji 

yaitu dari segi tampilan (user interface), game asset, gameplay, dan 

gamestory yang disesuaikan dengan kuisioner pada penelitian game 

design evaluation [5], serta pengujian dari sisi sistem menggunakan 

Blackbox testing. Pengujian akan dilakukan melalui formulir kuisioner 

kepada 30 responden dengan rentan umur antara 18 tahun sampai 24 

tahun.  

e. Pembuatan dokumen tugas akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat digunakan 

untuk pengembangan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab 

antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Perancangan Game Physical Puzzle Rolling Kingdom”, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II :LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis 
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pengerjaan aplikasi permainan dengan menerapkan cara-cara pertolongan 

pertama yang benar. 

BAB III:ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan aplikasi yang akan 

dibuat. Analisa yang dibutuhkan berupa kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non-fungsional. Untuk perancangannya meliputi perancangan 

proses sistem dengan menggunakan diagram FSM (Finite State Machine) 

setelah itu melakukan perancangan antarmuka dari sistem. Dari bab ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk implementasi 

program. 

BAB IV :IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi.Aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada Bab III. Pada 

bab ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem dan terhadap pemain. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi yang telah 

dibuat serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem di masa mendatang.  


