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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

  Singkong merupakan tanaman yang sudah dikenal sejak lama dan di budidayakan 

oleh petani di seluruh wilayah Indonesia. Secara Potensi nilai ekonomi dan sosial 

tanaman singkong bisa dijadikan bahan pangan yang sangat berguna dimasa yang akan 

datang [1]. Seperti yang sudah diketahui singkong merupakan sumber kalori pangan 

yang paling murah di Dunia. Rata-rata singkong dikonsumsi secara umum oleh 400 

juta masyarakat terutama yang tinggal di daerah lembab tropis [2]. Singkong 

mempunyai banyak dan kaya akan karbohidrat, selain itu juga banyak mengandung 

gizi seperti protein, vitamin c, kalsium, posfor, kalori, lemak, zat besi dan vitamin B1. 

Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong maka singkong sangat 

layak dikonsumsi oleh masyarakat [2]. 

Singkong ialah jenis tanaman yang bisa tumbuh di sembarang tempat. Terutama 

kawasan tropis seperti di Indonesia, tanaman singkong ini sangat cocok dan 

menguntungkan untuk ditanam karena pada daerah yang tidak cocok untuk menanam 

padi dan kedelai, karena singkong tetap dapat tumbuh dan berkembang, dari segi itulah 

kelebihan yang di peroleh dari tanaman singkong. Selain mudah dalam budidaya, 

menanam singkong juga tidak memerlukan biaya yang tinggi dan mahal, sehingga 

menanam singkong merupakan suatu pilihan bagi masyarakat yang ingin bercocok 

tanam dengan singkong [1]. Dari segi manfaatnya, secara keseluruhan bagian tanaman 

singkong bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari [3]. 

Menanam singkong memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mendapatkan hasil 

yang memuaskan. Untuk mendapatkan singkong yang baik dan besar. Ada prosedur - 

prosedur yang perlu diperhatikan dalam menanam singkong yaitu Mulai dari 

pengolahan lahan pembibitan, pemupukan, pemberantasan hama, penyiraman sampai 

pemanenannya [4].  
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Telah dilakukan penelitian terhadap klaster industri kecil pembuatan ubi kayu dan 

klaster industri pembuatan tepung mocaf, yang bertujuan untuk membantu 

mengembangkan model jaringan bisnis social dan pengembangan prototip teknologi 

jaringan bisnis social pelaku usaha berbahan dasar ubi kayu di desa Tirtoyudo 

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Sebagian besar pelaku usaha berbahan dasar 

ubi kayu masih memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Melihat kenyataan bahwa 

para petani singkong masih memerlukan bantuan (tidak sekedar modal) tetapi dalam 

bentuk intervans social untuk membangun kohesivitas komunitas yang solid ditengah-

tengah polemik informasi dan teknologi yang sudah sangat maju [5]. Maka dari itu 

penulis ingin membuat sebuah varian baru dalam mengenalkan dan mengedukasikan 

kepada masyarakat bahwa singkong itu mudah dan murah dalam penanaman serta 

perawatannya juga tidak memerlukan biaya yang mahal, karena kebanyakan 

masyarakat masih menganggap singkong sebagai makanan untuk kalangan orang 

bawah padahal singkong bisa dijadikan berbagai macam pokok makanan yang bernilai 

jual tinggi bila dikelola dengan tepat. 

Di era teknologi modern sekarang, salah satunya adalah teknologi komputer yang 

bisa membantu suatu pembelajaran, perkembangan teknologi komputer sudah sangat 

pesat, contohnya yaitu komputer dapat digunakan untuk membantu belajar salah 

satunya melalui media game. Game adalah aplikasi interaktif dengan dukungan 

multimedia seperti gambar, video dan suara [6]. Game ialah aktifitas yang terstruktur 

atau semi terstruktur yang mengandung unsur menarik dan menyenangkan, Secara 

umum game mengandung unsur hiburan [6]. Game bisa dijadikan sebagai media yang 

dapat menunjang dalam belajar karena mengandung unsur interaktif dan hiburan yang 

menyenangkan,yang disebut sebagai dengan game edukasi, di dalam game edukasi ini 

pemakai Mendapat hiburan pada saat bermain game dan juga mendapat pengetahuan 

pada saat bermain game, maka dapat disimpulkan media game edukasi mempunyai 

daya tarik untuk menarik perhatian banyak orang. 

Game mempunyai banyak genre, salah satunya yaitu game simulasi. Game 

simulasi merupakan penggambaran konsep permainan yang ada pada kehidupan nyata, 

sehingga hal yang bersifat nyata akan banyak djumpai pada game tipe simulasi. Game 
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dengan tipe simulasi merupakan berlatar belakangg tentang kehidupan pribadi sehari-

hari[7]. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengembangkan aplikasi yang 

khusus yaitu game edukasi cara penanaman singkong berbasis android bergendre game 

simulasi. Pengguna smartphone, Ipad, table PC, dan sejenisnya yang ada pada 

kehidupan sehari-hari kian marak dan banyak. Kondisi ini dapat berpeluang besar 

untuk membuat sebuah game yang memberikan edukasi dalam memperkenalkan cara 

bercocok tanam singkong menjadi. Adapun judul yang diangkat pada penelitian ini 

adalah “Game Edukasi Cara Penanaman Singkong Berbasis Android”. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa poin 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

a. Bagaimana cara menanam singkong melalui game android 2D bergenre simulation 

game 

b. Bagaimana cara membuat game edukatif menanam singkong untuk masyarakat 

umum 

c. Bagaimana membuat orang memahami dengan mudah menanam singkong melalui 

smartphone android 

1.3   Tujuan 

Adapun poin - poin yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah 

a. Mengenalkan cara menanam singkong melalui game android 2D bergenre 

simulation game 

b. Membuat game edukatif menanam singkong untuk masyarakat umum  

c. Membuat semua orang lebih mudah memahami cara menanam singkong melalui 

smartphone android 

1.4   Batasan Masalah 

        Dalam pembuatan game penanaman singkong berbasis android penulis 

melakukan pembatasan pembatasan masalah agar lebih terarah dan spesifik yaitu  

a. Pembuat hanya menggunakan grafik 2D 

b. Permainan ini dimainkan dengan satu pemain / single player 
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c. Game ini hanya untuk smartphone berbasis android 

d. Permainan ini untuk dibuat untuk masyarakat umum 

e. Game ini bersifat Offline 

f. Game bergenre Game Simulation 

1.5   Metodologi 

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan untuk pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan pembuatan game platformer 2d 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. 

b. Initiation 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan konsep game yang ingin dibangun, akan 

seperti apa game itu dibangun. Pada Initiation akan menghasilkan konsep game dan 

deskripsi sederhana game. 

c. Pre-Production 

Tahapan sebelum production yaitu tahapan untuk melakukan perancangan dan 

membuat desain game. 

d. Production 

Pada tahap ini adalah tahap produksi atau realisasi pembuatan game yang sudah di 

desain pada tahap Pre-production. Pembuatan asset game seperti core asset, GUI, dan 

music yang dibutuhkan di dalam game serta integrasi asset dan source code agar 

menjadi game yang bisa dimainkan. 

e. Testing 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada game yang sudah dibuat. 

Pengujian dilakukan oleh internal tim untuk menguji, pada testing akan menghasilkan 

laporan bug, pada hasil ini nantinya akan memutuskan apakah game sudah siap untuk 
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memasuki beta testing atau mengulangi ke tahap pre-production, metode testing yang 

digunakan adalah metode Heuristic Evaluation for Playability (HEP) metode yang 

dilakukan dengan melakukan pengujian secara langsung oleh pengguna dengan 

menginstal dan memainkannya [10]. 

f. Beta 

Beta adalah pengujian lanjutan setelah testing yang diuji oleh internal tim dan 

sekarang akan di uji oleh external atau diluar tim, dalam pengujian ini akan 

menghasilkan laporan bug atau error dan feedback dari user, pada tahap ini pengujian 

dilakukan dengan kuesioner kepada 20 responden dengan rentan umur 18 tahun sampai 

30 tahun, apabila game sudah berjalan dengan baik maka dapat lanjut ke tahap 

berikutnya, tetapi apabila belum maka bisa kembali ke tahap pre-production. 

g. Release 

Pada tahap ini pembuatan game sudah mencapai tahap akhir dan berarti game sudah 

siap di publish ke publik. Game sudah resmi diluncurkan serta mengakhiri pembuatan 

game dan membuat dokumentasi pengembangan. 

h. Pembuatan Dokumen Tugas Akhir 

Dilakukan pembuatan dokumen tugas akhir untuk mendokumentasikan penelitian 

yang sudah dilakukan agar dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. 

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 “Game Edukasi Cara Penanaman Singkong Berbasis Android “Singkong 

day”, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

      Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis 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 

GDLC (Game Development Life Cycle) setelah itu melakukan perancangan antarmuka 

dari sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi program. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

      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 dapat digunakan untuk pengembangan 

sistem di masa mendatang. 

 


