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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Game 

      Game artinya permainan dalam kamus bahasa Indonesia. Permainan merupakan 

aktivita rumit. Dalam permainan mempunyai sistem yang dimana seorang pemain akan 

ikut serta dalam suatu konflik buatan, pemain akan berhubungan dengan sistem dan 

pertikaiaan yang ada pada permainan hasil rekayasa sistem [7]. 

2.1.1 Sejarah Game 

      Pertama kali muncul dan dibawakan oleh seorang yang bernama Steven Russel 

dengan proyek bernaama Computer Games ditahun 1962 dengan judul Star Wars. 

   Di tahun 1970 an mencuat lah game yang sangat dikenal oleh kalangan gamers disaat 

itu, dengan judul game Pong dengan sistem disket atau catridge. Kemudian di tahun 

1980 an muncullah game populer disaat itu yaitu berbasis teknologi IBM PC yang 

bernama game Pacman. Sampai sekarang pacman masih populer dikalangan gamers. 

      Pada tahun 1993 terciptalah game Mortal Combat sebagai pesaing pacman. Game 

ini mengusung genre aksi. Lima tahun kemudian muncul game Doom dengan desain 

yang lebih canggih karena teknologinya telah menggunakan basis 3d tetapi sederhana 

dan sistem suara yang masih terbatas.  

      Perbedaan game tahun 90an game dianggap sebagai komoditas untuk anak - anak 

sedangkan pada era tahun 2000-an game sudah melampaui berbagai bidang seperti 

hiburan bagi semua orang mulai dari kalangan bisnis, simulasi, edukasi, dan juga 

pembelajaran virtual [13]. 

2.1.2  Genre Game 

     Genre Game ada beberapa golongan dengan perbedaan visual dan naratif [11] yaitu 
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Gambar 2.1 Game Super Mario Bross [11] 

a.  Pada gambar 2.1 Action Games, pada Merupakan permainan aksi (Action games) 

yang memerlukan pemain untuk menggunakan refleks, akurasi, dan waktu yang 

tepat untuk menyelesaikan sebuah tantangan.  

 

Gambar 2.2 Age of Empires [11] 

b. Pada gambar 2.2 Strategy Games, Merupakan permainan strategi yang 

gameplaynya berfokus pada pemikiran yang cermat, terampil dan perencanaan 

yang matang untuk mencapai kemenangan dan kebanyakan Strategy Games adalah 

taktik permainan untuk mendominasi dunia. 

Contoh : Age of Empires 
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Gambar 2.3 Game Diablo [11] 

c. Pada gambar 2.3 Role-Playing Games, Merupakan suatu permainan yang 

melibatkan seorang player untuk berperan sebagai seorang “Adventures”  

 

 

 

Gambar 2.4 Pro Evolution Soccer 2017 [11] 

d. Pada gambar 2.4 Sports Game, Merupakan suatu permainan yang mensimulasikan 

olahraga, dimana tim lawan dapat dikendalikan oleh pemain lain atau Kecerdasan 

buatan (AI). Contoh : Pro Evolution Soccer ,  
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Gambar 2.5 Flight Simulator 2015 [11] 

e. Pada gambar 2.5 Vehicle Simulations, Merupakan suatu permainan yang mencoba 

memberikan pemain dengan interpretasi realistis atau operasi nyata dalam 

mengendarai bermacam-macam kendaran mulai dari motor, mobil, truck, perahu 

dan pesawat terbang Contoh : Flight Simulator, Train Simulator, Bike Simulator, 

Bicycle Simulator, Truck Simulator. 

 

 

Gambar 2.6 Game SimCity [11] 

f. Pada gambar 2. 6 Construction and Management Simulations, Merupakan suatu 

permainan yang memberikan interprestasi realistis yang hampir sama dengan 

Vehicle Simulations, tetapi dalam Construction and Management Simulations 

pemain mempunyai tugas untuk membangun, memperluas, atau mengelola sumber 
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daya, proyek serta komunitas fiksi dengan sumber daya yang terbatas.Contoh : 

SimCity, Cities SkyLines, Cities XXL 

 

 
Gambar 2.7 Assassin’s Creed Chronicles China [11] 

g. Pada gambar 2.7 Adventure Games, Merupakan suatu permainan petualangan yang 

bukan kompetisi dan simulasi dimana permainan ini tidak menawarkan proses 

untuk dikelola atau mengalahkan seorang lawan menggunakan taktik/strategi , 

melainkan sebuah game yang dihadapkan kepada pemain untuk melakukan suatu 

petualangan yang mempunyai cerita interaktif tentang seorang karakter dalam 

sebuah game. 

Contoh : Assassin’s Creed, The Last of Us, Resident Evil 

 

 

Gambar 2.8 Game Candy Crush Saga [11] 
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h. Pada gambar 2.8 Artificial Life, Puzzle Games, Merupakan suatu permainan yang 

merupakan cabang dari penelitian ilmu computer, seperti kecerdasan buatan yang 

memainkan suatu kehidupan buatan yang melibatkan proses biologis dan biasanya 

permainan ini digunakan untuk mensimulasikan siklus kehidupan makhluk hidup.: 

Candy Crush Saga. 

 

Gambar 2.9 Game Dota 2 [11] 

i. Pada gambar 2.9 Online Games, Merupakan suatu permainan yang dapat 

dimainkan secara parallel melalui jaringan Internet atau jaringan computer lainnya 

(LAN,WLAN). Contoh : Dota 2  

2.1.3 Game Edukasi 

      Game memiliki fungsi dan berdampak positif untuk anak, diantaranya, anak di 

ajarkan tentang teknologi komputer,  belajar untuk diarahkan dan mengikuti aturan, 

berlatih untuk memecahkan masalah dan berpikir memakai logika, melatih saraf saraf 

motoric, saling komunikasi antara anak dan orang tua saat bermain dan berkumpul 

bersama, juga memberikan efek hiburan. Edukasi adalah proses pembelajaran dalam 

menemukan jati diri seseorang, dengan cara mengamati dan belajar yang kemudian 

lahirlah suatu pikiran tindakan. Edukasi tidak memiliki perbedaan dari belajar yang 

dikembangkan dalam ilmu psikologi [14]. 
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2.1.4 Game Development Life Cycle (GDLC) 

Game development life cycle adalah sebuah metode pembangunan dan 

pengembangan game, dimana di dalamnya ada tahapan initiation, pre-production, 

production, testing, beta, dan release, berikut penjelasan singkat tentang tahapan-

tahapan game development life cycle yang bisa disingkat GDLC [8]. 

a.  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 [8]. 

b.  Pre-Production 

     Tahapan sebelum production yaitu tahapan untuk melakukan perancangan dan 

membuat desain game [8]. 

c.  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 [8]. 

d.  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 

memasuki beta testing atau mengulangi ke tahap pre-production [8]. 

e.  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 kepada eksternal tim, apabila game sudah berjalan dengan baik maka dapat 

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

production[8]. 

f.  Release 
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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[8]. 

2.2 Lingkungan Pengembangan 

2.2.1 Android 

      Android ialah sebuah sistem operasi terbuka dengan basis Linux yang khusus 

dirancang untuk perangkat seluler, dengan cara menyentuh layar seperti smartphone 

dan tablet. Sebenarnya android dikembangkan khusus untuk sistem operasi canggih 

seperti kamera digital akan tetapi pasar yang tidak berkembang pada saat itu maka 

dialihkanlah ke ponsel pintar dengan tujuan untuk menyaingi os symbian dan Windows 

mobile, disaat itu ios I phone belum ada. 

Saat ini pengguna android didunia merupakan terbanyak dibandingkan dengan os 

lainnya [9] 

       

 

Gambar 2.10 Komponen Utama Sistem Operasi Android [12] 

Pada gambar 2.10 Sistem Android mempunyai beberapa komponen yaitu : 

 Aplikasi 

     Android berisikan beberapa aplikasi bawaan yaitu : email kalender, client, daftar 

kontak, peta, browser, program Short Message Service (SMS), dan banyak lainnya.. 

Semua aplikasi dibuat dengan memakai bahasa pemgrograman Java. 

 Kerangka kerja aplikasi 
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      Kerangka kerja aplikasi dengan memakai bahasa pemrograman Java, Android 

memberikan penawaran kepadapara pengembang untuk menunjukkan kemampuan 

dalam membuat aplikasi yang kreatif, disini pengembang mendapati kebebasan dalam 

mendapatkan keuntungan dari segi perangkat keras. Pengembang mempunyai akses 

penuh ke sistem kerangka kerja API yang sama dan juga dipakai oleh aplikasi utama. 

Pada dasarnya, kerangka kerja aplikasi mempunyai beberapa komponen sebagai 

berikut: 

 Activity Manager 

Berfungsi untuk mengatur dan menyiapkan navigasi untuk menjalankan proses 

berjalannya aplikasi berbeda. 

 Package Manager 

Berfungsi melacak aplikasi yang diinstal. 

 Windows Manager 

Bagian dari surface Manager dan bagian dari bahasa java. 

 Telephony Manager 

Merupakan bagian dari API untuk memakai aplikasi. 

 Content Providers 

Berfungsi untul mengakses data dari aplikasi ke aplikasi lain 

 Resource Manager 

Berfungsi untuk mengakses sumberdaya seperti bitmap dan bagian luar dari 

aplikasi lain. 

 View System 

Berfungsi untuk mengambil seperti text box, list dan grid 

 Notification Manager 

Berfungsi untuk mengatur tampilan peringatan dalam aplikasi dan fungsi-fungsi 

lain aplikasi. 

 Libraries 

Android memakai Bahasa library C/C++ yang dipakai untuk komponen-

komponen di sistem android. Kelebihan ini lah yang dipakai pembuat untuk 

mengembangkan android. 
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Beberapa dari library utama dijelaskan sebagai berikut: 

System C Library ialah wujud lain dari (system c library)  yang telah diatur untuk 

memakai peralatan berbasis embedded Linux. Media Libraries berguna untuk untuk 

memutar ulang dan menyimpan format suara dan video, serta static image file seperti 

MPEG4, MP3, AAC, AMR, JPG,and PNG [12]. 

2.2.2 Unity 

      Perangkat lunak yang membantu dalam pembuatan dan pengembangan permainan 

yaitu game engine. Fungsi utama game engine adalah membuat proses pembuatan dan 

pengembangan permainan lebih ekonomis, karena cukup dengan satu game engine 

mampu membuat banyak permainan dengan jenis yang berbeda-beda. Salah satu game 

engine yang populer digunakan adalah Unity [15]. 

Unity mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

a. GUI (Graphical User Interface) class dari Unity sangat cepat untuk digunakan, 

karena satu baris kode sudah dapat digunakan untuk memunculkan gambar. 

b. Kerapatan pixel dari gambar yang dihasilkan Unity sempurna. 

c. Pengguna dapat membagi tugas dalam pengerjaan sesuai bagian masing-masing, 

dan nanti hasil dari masing-masing pekerjaan dapat digabung menjadi satu 

kesatuan. 

d. Akses mudah ke physics engine milik Unity. 

e. Unity mampu menyebarkan permainan yang telah dibuat oleh pengguna ke 

berbagai perangkat seperti Windows, Mac, dan Android. 

f. Permainan secara otomatis dapat dijalankan pada berbagai resolusi layar yang 

tersedia. 

Selain itu, Unity juga mempunyai beberapa kekurangan antara lain: 

a. Penggunaan physics engine tidak mudah, sehingga pengguna harus mempelajari 

dulu. 

b. Butuh baris kode tambahan agar permainan dapat dijalankan di berbagai resolusi 

layar. 
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c. Sprite manager pada Unity lamban saat digunakan karena banyaknya baris kode 

dan pengaturan. 

      C# merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek dan berorientasi komponen 

yang diciptakan oleh Microsoft. 

2.3  Singkong 

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      

 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]. 

2.3.1 Cara Menanam Singkong 

      Menanam singkong kelihatannya mudah, akan tetapi menanam singkong 

memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Untuk mendapatkan singkong yang baik, berikut ini hal – hal yang harus diperhatikan 

[4]. 

a. Pengolahan Lahan  
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Lahan yang akan digunakan untuk menanam singkong harus lah gembur. Untuk 

mendapatkan tanah yang gembur, lahan tersebut harus dicangkul terlebih dahulu. 

Jika tidak ada lahan khusus untuk menanam singkong, kalian juga 

dapatvmenggunakan lahan kosong sekitar rumah. Selain akan menciptakan lingkungan 

yang hijau dan nyaman, cara ini dapat mengurangi polusi udara. Di samping itu, kalian 

dapat mengambil keuntungan dari pohon singkong tersebut. Daunnya dapat kita buat 

sayuran, sedangkan singkongnya dapat dimakan. 

Pengolahan lahan memerlukan peralatan yang ada di sekitar kita 

 Sabit 

Apabila lahan yang akan digunakan banyak ditumbuhi rumput, kita harus 

membersihkan dengan cara menyabit rumput. Sabit yang digunakan hendaknya yang 

tajam agar cepat dan hasilnya benar-benar bersih. Bentuk dan besar sabit bermacam-

macam. Pilihlah yang sesuai dengan tangan kita. 

 Cangkul 

Setelah dibersihkan dari rumput-rumput liar, cangkullah tanah hingga gembur. 

Tanah yang gembur akan subur bila ditanami. Macam macam cangkul yang dapat 

digunakan ialah cangkul dengan gagang panjang dan tidak terlalu panjang.  

Cangkul yang gagangnya panjang biasanya digunakan di daerah-daerah 

pegunungan yang tanahnya sudah gembur dan berwarna merah. Cangkul yang 

gagangnya tidak terlalu panjang biasanya digunakan di daerah dataran rendah. Tanah 

di daerah dataran rendah biasanya lebih keras [4]. 

b. Pembibitan 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan ialah pembibitan. Dalam pembibitan 

pun. Harus diperhatikan hal-hal berikut. 

 Memilih Batang Singkong 

Tidak semua batang dapat digunakan  sebagai bibit. Mula-mula, kita harus memilih 

batang singkong yang baik. Pilih batang singkong yang mata tunasnya rapat, besar dan 

sudah menghasilkan umbi yang baik. 

 Memotong Batang singkong 
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Batang singkong dipotong-potong kira-kira sepanjang 15-17 cm. Agar ukurannya 

tepat, ukurlah satu contoh dengan meteran atau penggaris. Kemudian, gunakan untuk 

mengukur batang-batang yang lain. Agar mendapatkan potongan batang yang baik, 

gunakanlah gergaji atau sabit [4]. 

c. Penanaman  

Cara penanaman batang singkong harus hati-hati. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut. 

 Tanah yang gembur 

Tanah yang akan digunakan adalah tanah yang betul-betul gembur dan bebas dari 

rumput liar. 

 Kedalaman batang singkong 

Batang jangan ditanam terlalu dalam agar tidak sulit untuk dicabut. Kedalamanan 

yang diperlukan kira-kira 4 cm. 

 Jarak tanaman 

Jarak antara batang yang satu dengan yang lain kira-kira 0,5 meter. Tujuannya agar 

umbi yang akan tumbuh dapat besar-besar dan pertumbuhannya tidak saling 

mengganggu atau lebih leluasa. Jika jaraknya terlalu dekat, umbi yang dihasilkan akan 

kecil-kecil dan pohonnya tumbuh kecil. Selain itu, daunnya tidak dapat tumbuh dengan 

lebat. 

 Posisi mata tunas 

Posisi mata tunas jangan sampai terbalik. Untuk mengatasi hal ini, letak ketika 

memotong batang bagian bawah dan atas [4].  

d. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan untuk mendapatkan tanaman singkong yang subur. Setelah 

daun pada mata tunas keluar (semi) lakukan pemupukan dengan pupuk urea . Pupuk  

urea ditaburkan di sekitar tanaman . Pemberian urea untuk tiap-tiap batang kira-kira 

satu sendok makan. Pemupukan ini agar batang tumbuh dengan baik. Setelah daun 

semi [4]. 

e. Pemberantasan hama tanaman liar 
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Tanaman singkong tidak luput dari gangguan hama Batang singkong lama 

kelamaan akan tumbuh daun daun. Tanaman ini juga makin besar. Akan tetapi, 

kehadiaran hama akan mengganggu pertumbuhan tanaman singkong. 

Hama yang biasanya menyerang ialah cabuk dan belalang. Cabuk adalah sejenis 

serangga perusak yang terlihat kecil dan putih. Biasanya melekat pada batang tanaman. 

Akibatnya batang tanaman akan kurus dan akhirnya mati. Selain batang, cabuk juga 

merusak daun-daun muda. 

Hama lain yang dapat merusak dau-daun singkong adalah belalang. Walaupun yang 

rusak daunnya, namun juga mempengaruhi perkembangan tumbuhan.  

Kehadiran hama dan rumput liar ini harus dibasmi, maka lakukan dengan cara ini 

 Penyemprotan 

Tanaman yang akan diserang hama harus disemprot dengan obat-obatan pestisida. 

Obat-obatan ini digunakan sesuai aturan yang tertera pada pestisida. Gunakan tangka 

untuk menyemprot hama [4]. 

f. Penyiraman 

Tanaman singkong sebaiknya ditanam setelah musim penghujan. Tanaman 

singkong tidak memerlukan air yang banyak. Hujan yang turun beberapa kali dalam 

satu bulan sudah cukup untuk pertumbuhan tanaman singkong [4]. 

Jika tidak ada hujan sama sekali dalam beberapa bulan, lakukan penyiraman setelah 

penanaman. Tujuannya untuk membantu daun semi. Pemyiraman dapat menggunakan 

alat, seperti gayung [4]. 

g. Pemanenan  

Tanaman singkong yang siap dipanen biasanya berumur 7 bulan. Cabutlah batang 

singkong dengan hati-hati. Posisi kedua tangan memegang batang dan kaki dilebarkan. 

Tarik batang singkong pelan-pelan dan hati-hati agar tidak terputus. Kedalaman ketika 

menanam batang akan mempengaruhi saat memanen. Jadi, batang singkong jangan 

terlalu ditanam dalam agar umbi mudah dicabut. 

Batang yang telah dicabut kemudian ditumpuk menjadi satu. Selanjutnya, umbi-

umbi itu dipotong dengan pisau atau sabit. Batang-batang dijadikan satu kembali untuk 

digunakan sebagai bibit penanaman selanjutnya. 
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Daun singkong jangan dibuang sia-sia. Daun singkong dapat dimanfaatkan untuk 

sayuran, seperti oblok-oblok daun singkong, botok daun singkong, urapan daun 

singkong, dan rebusan daun singkong yang menjadi ciri khas masakan padang [4]. 

 


