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1 BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1  Game 

       Dalam bahasa Indonesia game bisa juga diartikan sebagai permaian. Game adalah 

sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan 

ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius dengan tujuan refreshing. Bermain 

game sudah dapat dikatakan sebagai lifestyle masyarakat dimasa kini. Dimulai dari usia 

anak-anak hingga orang dewasa. Karena bermain game adalah hal yang 

menyenangkan[11]. 

2.1.1 Sejarah Game 

       Game komputer generasi pertama tahun 1952 adalah sebuah permainan OXO (tic-

tac-toe) dalam versi grafik yang diciptakan oleh seorang mahasiswa Universitas 

Cambridge bernama A.S Gouglas, Game ini diprogram dengan memakai komputer 

EDVAC vacuum tube yang memiliki layer berupa cathode ray tube (CRT). Pada tahun 

1958, William Haginbotham menciptakan video game pertamanya dan game komputer 

pertama yang benar-benar diciptakan menggunakan komputer itu sendiri adalah 

Spacewar oleh Steve Russel yang terinspirasi dari kisah fiksi ilmiah berjudul Skylark 

karangan Edward E Smith. 

       Game generasi kedua di tahun 1971, Nolan Bushnell bersama Ted Dabney 

menciptakan game bergenre arcade yang pertama kali diberi judul Computer Space, 

yang didasari oleh Spacewar. Tahun 1972, Nolan dan Ted memulai mengembangkan 

game berjudul Pong yaitu game pertama yang tersedia untuk public. Karena 

sebelumnya game hanya ada didalam komputer mainframe yang digunakan untuk 

kesenangan sendiri. Asal usul pong dimulai saat Nolan ingin membuat game sederhana 

dan mudah dimengerti. Menggunakan memory dan micro processor kelas rendah, 

dengan kemampuan grafis yang sederhana akhirnya dia membuat versi elektronik dari 

permainan ping pong yang kemudian menjadi Pong. 
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        Pada tahun 1980, Atari mengeluarkan game berjudul Asteroid dan Lunar Lander. 

Kedua game tersebut adalah game pertama yang didaftarkan kepada perusahaan untuk 

mendapatkan hak cipta dan paten. Kini komputer bersaing dengan mesin console 

seperti PS atau Xbox. Komputer tidak hanya sebagai mesin untuk kepentingan bisnis 

semata, tetapi juga untuk hiburan seperti game[14]. 

2.1.2 Genre Game 

       Genre atau ragam permainan video digunakan untuk menggolongkan permainan 

video berdasarkan interaksi bidang permainannya, bukan hanya perbedaan visual 

maupun naratif [9]. Permainan video diklasifikasikan independen berdasarkan 

pengaturan atau isi dari struktur permainan tersebut, tidak seperti film atau buku. 

Berikut adalah genre game menurut Andrew Rollings Dan Ernest Adams [7]. 

a.  Action Games, merupakan permainan aksi (Action Games) yang memerlukan 

permain untuk menggunakan reflex, akurasi, dan waktu yang tepat untuk 

menyelesaikan sebuah tantangan.  

b.   Strategy Games, merupakan permainan strategi yang gameplaynya berfokus pada 

pemikiran yang cermat, terampil dan perencanaan yang matang untuk mencapai 

kemenangan, Contoh : Age of Empires. 

c.   Role-Playing Games, merupakan suatu permainan yang melibatkan seorang player 

untuk berperan sebagai seorang “Adventures” atau petualang yang megkhususkan diri 

dalam keahlian tertentu (seperti pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, dan 

keahlian mantra aatau sihir).  

d.   Sports Game, merupakan suatu permainan yang mensimulasikan olahraga dimana 

tim lawan dapat dikendalikan oleh pemain lain atau kecerdasan buatan (AI). Contoh : 

Pro Eolution Soccer.  

e.  Vehicle Simulations, merupakan suatu permainan yang mencoba memberikan 

permain dengan interpretasi realistis atau operasi nyata dalam mengendarai bermacam 

– macam kendaraan mulai dari motor, mobil, truck, perahu dan pesawat terbang. 

Contoh : Flight Simulator, Train Simulator, Bike Simulator, Bicycle Simulator, Truck 

Simulator.  
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f.  Construction and Management Simulations, merupakan suatu permainan yang 

memberikan interperensi realistis yang hamper sama dengan Vehicle Simulation, tetapi 

dalam Construction and Management Simulation pemain mempunyai tugas untuk 

membangun, memperluas, atau mengelola sumber daya, proyek serta komunitas fiksi 

dengan sumber daya yang terbatas. Contoh : SimCity, Cities SkyLines, Cities XXL. 

g.   Adventure Games, merupakan suatu permainan petualangan yang bukan kompetisi 

dan simulasi dimana permainan ini tidak menwarkan proses untuk dikelola atau 

mengalahkan serang 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. 

h.   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. Contoh : Candy 

Crush Saga. 

i.   Online Games, merupakan suatu permainan yang dapat dimainkan secara parallel 

melalui jaringan internet atau jaringan computer lainnya (LAN, WLAN).  Contoh : 

Dota 2, RF Online, Seal Online 

2.1.3  Game Edukasi 

       Dalam bahasa Indonesia “Game” berarti “permainan”. Permainan yang dimaksud 

dalam game juga merujuk pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” 

(intellectual playability). Sementara kata “game” bisa diartikan sebagai arena 

keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. 

Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauh mana game itu 

menarik untuk dimainkan secara maksimal[9]. 

     Game yang memiliki content pendidikan lebih dikenal dengan istilah game edukasi. 

Game berjenis edukasi ini bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap 

materi pelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang diharapkan anak 
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bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Jenis ini sebenarnya lebih 

mengacu kepada isi dan tujuan game, bukan jenis yang sesungguhnya[9]. 

    Game sebagai edukasi adalah merupakan salah satu jenis media yang digunakan 

untuk memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu 

media unik dan menarik. Jenis ini biasanya ditujukan untuk anak- anak, maka 

permainan warna sangat diperlukan disini bukan tingkat kesulitan yang 

dipentingkan[9]. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan game edukasi 

adalah salah satu bentuk game yang dapat berguna untuk menunjang proses belajar-

mengajar secara lebih menyenangkan dan lebih kreatif, dan digunakan untuk 

memberikan pengajaran atau menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu 

media yang menarik. Karakterisitik game yang menyenangkan, memotivasi, membuat 

kecanduan dan membuat aktifitas ini digemari oleh banyak orang. Game merupakan 

sebuah permainan yang menarik dan menyenangkan. Game merupakan fenomena 

global. Permainan elektronik yang menggunakan media computer, phone seleluller 

maupun konsol seperti playstation atau x-box sudah menjamur kemana-mana. Bisnis 

game juga sudah merambah kemana-mana, namun ironisnya konten dari game 

sebagian besar berisi hiburan dan sangat sedikit yang 13 berkonten pendidikan 

(edukasi). Sebenarnya tanpa disadari game dapat mengajarkan banyak ketrampilan dan 

game dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pendidikan. game merupakan 

potential learning environments. Bermain game merupakan sebuah literatur baru dalam 

pendidikan. Bahwa “Media Pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya”[12]. 

2.1.4 Game Simulasi  

      Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-

akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman 

belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip 

atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan 

asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan langsung pada objek yang 

sebenarnya. 
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      Salah satu game bergenre simulasi yang sangat digemari dari dulu sampai sekarang 

adalah Harvest Moon. Pada game simulasi Harvest Moon, user diharuskan 

menyibukkan dirinya dengan menjalankan ladang, memancing, dan menambang. 

Game ini sangat digemari oleh banyak orang karena kemiripannya dengan kehidupan 

nyata. Game ini banyak menginspirasi game life simulation lainnya. Tersebut[13]. 

2.1.5  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. 

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. 

b.   Pre-Production 

       Tahapan sebelum production yaitu tahapan untuk melakukan perancangan dan 

membuat desain game. 

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. 

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. 
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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. 

f.   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. 

2.2  Lingkungan Pengembangan 

2.2.1 Android 

       Android adalah sistem operasi terbuka berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat selular layar sentuh seperti smartphone (telepon pintar) dan komputer tablet. 

Android awalnya dikembangkan bukan untuk perangkat seluler melainkan untuk 

system operasi canggih kamera digital, tetapi karena pasar tersebut tidak begitu besar 

maka pengembangan dialihkan bagi pasar ponsel pintar untuk menyaingi Symbian dan 

Windows mobile, disaat itu ios pada Iphone belum ada. 

Gambar 2-1 merupakan Komponen Utama Operasi Android : 

                       

Gambar 1-1 Komponen Utama Operasi Android 

Sistem Operasi Android memiliki komponen utama sebagai berikut : 



13 
 

a.   Aplikasi 

      Android memiliki aplikasi yang diutamakan seperti : email client, program Short 

Message Service (SMS), kalender, peta, browser, daftar kontak, dan lain-lain. Semua 

aplikasi ditulis dengan memakai bahasa pemrograman java. 

b.   Kerangka kerja aplikasi 

      Kerangka kerja aplikasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman Java merupakan 

peralatan yang digunakan oleh semua aplikasi, Android menawarkan para pengembang 

kemampuan untuk membangun aplikasi yang kreatif. Pada dasarnya, kerangka kerja 

aplikasi memiliki beberapa komponen sebagai berikut :  

a.  Activity Manager 

Mengatur perputaran dari aplikasi dan menyediakan navigasi backstack untuk 

aplikasi yang berjalan pada proses yang berbeda. 

b.  Package Manager 

Untuk melacak aplikasi yang di-instal pada perangkat. 

c.  Windows Manager 

Merupakan abstraksi dari bahasa pemrograman Java pada bagian atas dari level 

services (pada level yang lebih rendah) yang disediakan oleh Surface Manager. 

d.  Telephony Manager 

Berisi sekumpulan API yang diperlukan untuk memanggil aplikasi. 

e.  Content Providers 

Digunakan untuk memungkinkan aplikasi mengakses data dari aplikasi lain (seperti 

contacts) atau untuk membagikan data mereka sendiri. 

f.  Resource Manager 

Digunakan untuk menagkses sumber daya yang bersifat bukan code seperti string 

lokal, bitmap, deskripsi dari layout file dan bagian eksternal lain dari aplikasi. 

g.  View System 

Digunakan untuk mengambil sekumpulan button, list, grid, dan text box yang 

digunakan di dalam antarmuka pengguna. 

h.  Notification Manager 

Digunakan untuk mengatur tampilan peringatan dan fungsi-fungsi lain. 
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i. Libraries 

Android memiliki sekumpulan library C/C++ yang digunakan oleh berbagai 

komponen dalam sistem Android. Kemampuan-kemampuan ini dilihat oleh para 

pengembang melalui kerangka kerja aplikasi. 

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. 

       Unity adalah game engineberbasis cross-platform yang dikembangkan oleh David 

Helgason, Joachim Ante dan Nicholas Francis pada tahun 2004 di Copenhagen, 

Denmark. Unity dikembangkan dari sistem operasi OS X menggunakan bahasa 

pemrograman C++.Tahun 2008 adalah awal mula kejayaan Unity, ketika Apple 

meluncurkan iPhone App Store, Unity adalah satu-satunya game engine yang 

memberikan dukungan kepada iPhone.Setelah itudiikuti dengan Cartoon Network 

yang menggunakan engine Unity untuk membuat permainan MMORPG (Massively 

multiplayer online role-playing game) bernama FusionFall untuk anak-anak . 

       Kemudian pada tahun 2009 Electronic Arts juga menggunakan Unity untuk 

membuat permainan Tiger Woods PGA Tour Online, bahkan Microsoft dan Ubisoft 

menyusul Cartoon Network dan Electronic Arts menggunakan Unity sebagai game 

engine untuk permainan mereka. Saat ini, Unity mendukung pengembangan permainan 

untuk perangkat iOS, Android, Windows, Mac, Linux, Web browsers, PS3, Xbox 360, 

dan Wii U. Unity mendukung banyak bahasa pemrograman antara lain C#, Javascript, 

dan Boo.  

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. 
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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. 

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

pengaturan. 

      C# adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan berorientasi komponen 

yang diciptakan oleh Microsoft dengan Anders Hejlsberg sebagai kepala pengembang. 

Sebelum bernama C#, Microsoft memberi nama bahasa pemrograman ini Cool, namun 

pada saat .NET dipublikasikan pada tahun 2000, Cool berubah nama menjadi C#. 

       Corel Draw adalah suatu aplikasi grais berbasis vector. Format vector adalah 

gambar yang membentuk sejumlah objek garis dan objek kurva berdasarkan rumusan 

matematis. Format vector lebih banyak digunakan untuk membentuk objek buatan, 

seperti menggambar objek dua dimensi, yang lebih ditekankan ke dalam pembuatan 

objek garis,lingkaran, polygon dan persegi panjang. Sedangkan untuk objek tiga 

dimensi lebih ditekankan ke dalam pembuatan: bola, kubus dan tabung. Objek vector 

banyak digunakan dalam pembuatan pengolahan teks dan logo. Software yang banyak 

berhubungan dengan format vector yaitu Corel Draw, freehand, dan lain-lain. Ruang 

penyimpanan format vector relatif lebih kecil dibandingkan dengan format bitmap. 
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2.3  Limbah Cair 

       Limbah cair atau air limbah adalah air yang tidak terpakai lagi, yang merupakan 

hasil dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Pada umumnya limbah cair dibuang 

ke dalam tanah, sungai, danau, dan laut. Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci 

dalam memelihara kelestarian lingkungan, dan kehadiran limbah pada suatu saat dan 

tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai 

ekonomis[10]. 

2.3.1 Jenis-jenis Air Limbah 

Air limbah berasal dari dua jenis : 

a. Limbah rumah tangga : biasanya air di dalam limbah rumah tangga adalah air yang 

tidak terkandung zat-zat berbahaya. 

b. Limbah industry : limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan harus 

dilakukan penanganan khusus tahap awal sehingga kandungannya bisa diminimalisasi 

terlebih dahulu. Karena zat-zat berbahaya itu bisa mematikan fungsi mikro organisme 

yang berfungsi menguraikan senyawa-senyawa di dalam air limbah[3]. 

2.3.2 Pengolahan Limbah Cair 

Tahapan pengolahan limbah cair diantaranya : 

a. Tahapan pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses 

pengolahan secara fisika. 

 Penyaringan (Screening) 

       Pertama, limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring melalui 

saluran pembuangan disaring menggunakan jeruji saring. Metode ini disebut 

penyaringan.  

 Pengolahan Awal (Pretreatment) 

       Tahap selanjutnya limbah disaring kemudian disalurkan kedalam tangka atau bak 

yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partkel padat teruspensi lain yang 

berukuran relative besar. 
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 Pengendapan 

       Setelah tahap melalui tahap pengolahan awal, limbah cair akan dialirkan ke tangka 

atau bak pengendapan. Di tangka pengendapan, endapan partikel tersebut akan 

membantuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran lain 

untuk diolah lebih lanjut. Selain metode pengendapan, dikenal juga metode 

pengapungan (Floation). 

 Pengapungan (Floation) 

       Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau 

lemak. Proses pengapungan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat 

menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil (± 30 – 120 mikron). 

Gelembung udara tersebut akan membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke 

permukaan air limbah sehingga kemudian dapat disingkirkan. 

       Bila limbah cair hanya mengandung polutan yang telah dapat disingkirkan melalui 

proses yang telah dapat disingkirkan melalui proses pengolahan primer, maka limbah 

cair yang telah mengalami proses pengolahan primer tersebut dapat langsung dibuang 

kelingkungan (perairan)[2].  

2.3.3 Limbah Cair Mocaf 

       Limbah air rendaman pada pembuatan MOCAF terjadi proses fermentasi sehingga 

cenderung bersifat asam. Tingginya kandungan protein, pati dan gula total pada limbah 

air rendaman pada pembuatan MOCAF maka penggunaan bahan-bahan sebagai 

sumber karbon dan sumber nitrogen pada pembuatan nata de mocaf dapat di kurangi 

sehingga lebih ekonomis jika dibandingkan dengan pembuatan nata de coco 

       Limbah cair MOCAF dapat dikembangkan menjadi pupuk cair yang sangat 

potensial. Pupuk cair dibuat dari 80 lt limbah cair MOCAF dengan penambahan biakan 

EM4 kemudian di fermentasikan dalam rotary fermentor dalam selang waktu 1 hari, 6 

hari, dan 11 hari. Hasil pupuk dianalisa kandungan unsur hara meliputi kandungan 

nitrogen, pH dan total asam. Dari hasil tersebut limbah cair MOCAF yang diolah 

menjadi pupuk memiliki banyak sekali kandungan unsur hara yang berguna untuk 

menyuburkan tanah. 
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       Limbah cair pengolahan MOCAF dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai 

produk yang bermutu, sehingga dapat mereduksi dampak industry tersebut terhadap 

lingkungan maupun social. Mengurangi resiko lingkungan dan social dari industry 

MOCAF, dengan jalan memanfaatkan limbah-limbahnya dan melibatkan kelompok 

masyarakat disekitarnya pada proses industry ini dan memberikan nilai tambah bagi 

hasil samping MOCAF, sehingga akan menurunkan ongkos produksi dari tepung 

MOCAF yang berarti meningkatkan daya saingnya terhadap tepung-tepung lainnya[3]. 

 


