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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Singkong adalah bahan pangan ke-4 terpenting, setelah beras, jagung, dan kacang 

kedelai di Indonesia. Singkong merupakan makanan pokok ke-3 setelah padi dan 

jagung. Tanaman ini banyak terdapat di Indonesia khusunya di daerah Jawa, Sumatra 

Selatan, dan Kalimantan. Hingga saat ini, produksi tanaman singkong di Indonesia 

cukup besar namun belum dioptimalkan pemanfaatannya sebagai makanan sumber 

karbohidrat. Padahal jika singkong diolah dengan baik, hasilnya tidak kalah dengan 

bahan pangan lainnya[1]. 

       Singkong lebih banyak diolah menjadi makanan dan masih banyak yang kurang 

memperhatikan bagian lain dari singkong yang penggunaanya belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik secara optimal. Dari produksi singkong yang begitu banyak, 

dihasilkan limbah berupa limbah cair hasil dari olahan tepung mocaf dari singkong dan 

pembuatan beras mocaf dari singkong yang memiliki selulosa tinggi, dan juga biasanya 

dalam pengolahan tepung mocaf dan beras mocaf dari singkong dipergunakan air 

relative banyak[2]. Air limbah industri tepung mocaf dan beras mocaf masih 

mengandung bahan -  bahan organik dan total solid yang cukup tinggi, diatas batas 

persyaratan air buangan industry yang diijinkan. Dengan masih tingginya kadar zat 

tersebut air buangan limbah yang nantinya pasti akan mengganggu dan merusak 

lingkungan dan tidak mempunyai nilai jual. Air buangan limbah biasanya akan 

langsung dialirkan keperairan maka perairan akan kehilangan oksigen. Sehingga akan 

ada peraeroban yang berakibat pada lingkup sekitar yang tercemari yang dihasilkan 

bau  karena matinya mikrobia yang mati dan mengalami pembusukan[3]. Namun 

limbah masih bisa digunakan kembali menjadi pupuk yang berguna untuk tanaman 

singkong itu sendiri ataupun tanaman lainnya sehingga semua tanaman singkong itu 

bisa dipakai secara keseluruhan[4].  

       Penelitian yang dilakukan di desa Tirtoyudo kecamatan  Tirtoyudo kabupaten 

Malang sebagian besar pelaku usaha berbahan ubi kayu masih mempunyai 
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keterbatasan dalam beberapa hal, dan keterbatasan itu adalah akses informasi, akses 

modal dan aksespasar. Upaya menghilangkan keterbatasan tersebut, dengan cara 

mengarahkan mereka untuk memakai peralatan teknologi informasi secara optimal. 

Selain itu juga disana ditemukan bahwa jaringan bisnis yang ada kurang 

memperhatikan aspek social dalam menjalin interaksi antar pelaku usaha, disamping 

itu ketika melibatkan pemakaian technologi informasi juga belum dilakukan secara 

optimal terutama aspek social. Dengan kata lain jaringan bisnis yang ada masih bersifar 

transaksioal sehingga interakasi yang terjadi kurang menunjukan sifat sosial [5]. 

Melihat kenyataan tersebut, para pelaku usaha berbahan singkong masih memerlukan 

bantuan (tidak sekedar modal) tetapi dalam bentuk intervensi sosial pembangunan 

untuk membangun kohesivitas komunitas yang solid ditengah-tengah dinamika arus 

informasi dan teknologi. Maka dari itu muncul pemikiran dari Bapak Eko Budi 

Cahyono untuk membuat sebuah tim yang berisi 6 orang untuk turut serta dalam proses 

penelitian tersebut. 

       Maka dari itu penulis menggunakan media game untuk dapat membantu penelitian 

tersebut dan para petani untuk edukasi masyarakat tentang pengolahan limbah cair 

singkong menjadi pupuk dengan judul game “Ayo Bersihkan Limbah”. Dipilihnya 

game sebagai media pengenalan karena game sendiri dirasa sangat cocok untuk semua 

kalangan dan dari semua umur baik tua maupun muda, game sendiri tidak hanya 

sebagai hiburan semata tetapi juga sebagai media pembelajaran yang efektif dan mudah 

diterima oleh semua orang. Game edukasi sendiri merupakan game yang mendidik bagi 

para penggunanya yang tujuannya membuat permainan tidak jenuh dan tidak 

membosankan, dengan harapan game edukasi ini bisa membantu cara pikir masyarakat 

dalam hal memahami dan mengetahui cara pengolahan limbah singkong menjadi 

pupuk [6]. Genre yang dipilih dalam pembuatan game ini adalah game simulasi. Game 

simulasi memiliki gambaran tentang konsep permainan tentang segala sesuatu hal 

didalam kehidupan nyatanya, sehingga hal yang bersifat realistic akan lebih banyak 

ditemui didalam game tipe simulasi. Game dengan tipe simulasi dapat menggambarkan 

tentang kehidupan sehari-hari dan pengoprasian alat tertentu [7]. Metode yang 

digunakan dalam pebuatan game ini adalah GDLC (Game Development Life Cycle) 
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[8]. Dengan mengadopsi beberapa game antara lain “Pipa Combate”, “Where’s My 

Water ?”, dan “City Garbage Truck Simulator”. 

       Maka dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa untuk bisa membantu 

masyarakat untuk lebih mengenal cara pengolahan limbah singkong menjadi pupuk 

tersebut dengan membuatkan game edukasi bergenre simulasi berbasis android. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa poin 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a.  Bagaimana perancangan game “Ayo Bersihkan Limbah” pada platform android ? 

b. Bagaimana proses membangun game “Ayo Bersihkan Limbah” pada platform 

android ? 

1.3 Tujuan 

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

a. Untuk mengentahui proses perancangan game “Ayo Bersihkan Limbah” pada 

platform android. 

b.  Untuk membangun game “Ayo Bersihkan Limbah” pada platform android. 

1.4 Batasan Masalah 

       Dalam pembuatan game “Ayo Bersihkan Limbah penulis melakukan batasan 

masalah, agar lebih terarah dan spesifikasi, yaitu : 

a.  Game yang dibuat adalah game berbasis mobile android. 

b.  Merupakan game single user. 

c.  Game hanya bisa dimainkan secara offline. 

d.  Target adalah umur 13-30 tahun . 

e.  Berisi tentang cara pengolahn limbah singkong menjadi pupuk. 

f.  Game ini memiliki grafis 2D. 

1.5 Metodologi 

       Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan untuk pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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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.  Initition 

 Pada tahapan 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, pada initiation ini bisa saja disebut sebagai kerangka dalam 

game itu sendiri bagaimana gambaran game, temanya seperti apa. 

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 pembutan game yang sudah di 

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

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

menjadi game yang bisa dimainkan. 

e.   Testing  

      Pada tahap ini 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 memutuska apakah game sudah siap untuk 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. 

f.   Beta 

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

sekarang akan di uji oleh external atau diluat tim, dalam pengujian ini akan 
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menghasilkan laporan bug atau eror dan feedback dari user, pada tahap ini pengujian 

dilakukan dengan kuesioner kepada 30 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 dipublish ke public. Game sudah resmi diluncurkan serta mengakhiri pembuatan 

game dan pembuatan dokumen 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 Pengolahan Limbah Tepung Mocaf Singkong “Ayo 

Bersihkan Limbah” “, rumusan masalah, batasan masalah, tujuanpenelitian, 

metodologi dan sistematikan penulisan. 

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 pertolonganpertama yang benar. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

       Bab ini menerangkan tentang analisa dan peracangan aplikasiyangakan dibuat. 

Analisa yang dibutukan berupa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 

Untuk perancangannya meliputi perancangan proses system dengan menggunakan 

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

dari system. Dari bab ini diharapkan dapat membarikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi program.  
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

       Bab ini menjelaskan tentang implementasi atau pembuatan aplikasi. Aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan perancangan system yang dibuat pada Bab III. Pada bab ini akan 

dilakukan pengujian terhadap system dan terhadap pemain. 

BAB V : PENUTUP 

       Bab iniberisi kesimpulan yang dapatdiambildari aplikasi yang terlah dibuat serta 

saran-saran membangun yang dapatdigunakan untuk pengembangan system di masa 

mendatang. 


