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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecukupan pangan di Indonesia secara mandiri masih merupakan masalah serius 

yang harus dihadapi saat ini dan masa yang akan datang. Masyarakat lebih menjadikan 

beras sebagai makanan pokok. Walaupun sebagian kecil di beberapa daerah, 

penduduknya mengonsumsi pangan pokok non beras seperti jagung atau komuditi 

lainnya (singkong) [1]. Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis yang kaya akan 

hasil sumber daya alam yang berlimpah yaitu jenis umbi-umbian seperti singkong. 

Singkong merupakan bahan pangan paling murah di dunia yang mempunyai banyak 

sumber kalori. Kira-kira 400 juta orang di iklim tropis singkong bisa dijadikan sebagai 

pakan pokok [2]. 

Tahun 1914-1918 di Indonesia tanaman singkong merupakan makanan pokok 

terbanyak nomor 3 dikonsumsi didunia setelah jagung dan padi. Indonesia merupakan 

penghasil umbi nomor 5 didunia pada tahun 1968. Indonesia kekurangan bahan 

makanan beras, sehingga diperkenalkanlah singkong bisa dipilih menjadi pengganti 

makanan pokok [3]. Didalam kandungan singkong terdapat banyak karbohidrat, dan 

singkong pun mengandung gizi seperti zat besi, vitamin c, protein, kalsium, posfor, 

kalori, lemak, dan vitamin B1. Maka dari itu sangat baik masyarakat untuk 

mengonsumsi singkong dikarenakan adanya berbagai kandungan gizi [2]. 

Sebagian besar hasil singkong sampai saat ini hanya digunakan untuk pakan ternak, 

dibuat kripik dan dijual begitu saja sehingga mempUnyai nilai jual yang rendah. 

Apabila singkong tersebut tidak terjual, kebanyakan para petani mengolah hasil 

singkong menjadi tepung gaplek. Gaplek yang dikeringkan, digiling dan diayak tanpa 

adanya perlakuan fermentasi, tepung yang dihasilkan masih memiliki sifat-sifat yang 

ada pada singkong seperti bau dan cita rasa khas singkong masih kuat, warna tepung 

agak kusam, kurang lembut serta mudah apek. Banyak yang belum mengenal 

pengolahan singkong menjadi tepung mocaf yaitu tepung singkong yang telah 
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dimodifikasi, dikatakan sebagai proses modifikasi sebab pada pembuatan mocaf 

dilakukan proses khusus yang disebut dengan fermentasi atau pereraman. Beberapa 

informasi mengatakan bahwa selama proses fermentasi berlangsung tumbuh berbagai 

spesies mikroba yang berperan dalam melakukan perubahan pada massa ubi dan 

medianya (air rendaman) [1]. 

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa singkong yang telah 

diolah menjadi tepung mocaf dapat dibuat menjadi beras yang dikenal sebagai beras 

analog yang dapat menjadi alternative pengganti beras padi. Beras analog adalah beras 

yang dibuat menjadi beras tiruan dari bahan baku selain terigu dan beras [4]. Perihal 

ini bisa saja membantu perekonomian petani singkong untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka, dengan mengolah singkong yang mempunyai nilai jual 

yang rendah menjadi memiliki nilai yang lebih dengan pengolahan singkong ke beras 

analog. 

Telah dilakukan penelitian terhadap klaster industri kecil pembuatan ubi kayu dan 

klaster industri pembuatan tepung mocaf, yang bertujuan untuk membantu 

mengembangkan model jaringan bisnis sosial dan pengembangan prototip teknologi 

jaringan bisnis sosial 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 

telah dibuat 6 tim yang saat ini sedang dikerjakan masing-masing mempunyai peran 

yang berbeda, untuk membantu penelitian tersebut. 

6 tim tersebut adalah : 1) Game edukasi cara penanaman singkong berbasis android 

“Singkong Day” yang dikerjakan oleh Muhammad Hendra, dimana game ini dibuat 

dengan tujuan untuk mengajarkan tentang bercocoktanam singkong. 2) Game 

pembuatan tepung mocaf, dimana game tersebut dibuat untuk mengajarkan para 

pemainnya untuk mengolah tepung mocaf. 3) Game pembuatan roti berbahan dasar 

tepung mocaf “Cooking mocaf” yang dikerjakan oleh Tino Firmansyah, game tersebut 
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dengan tujuan untuk mengenalkan tepung mocaf dapat diolah sebagai pengganti tepung 

terigu dimasyarakat. 4) Game pembuatan beras mocaf berbahan dasar tepung mocaf 

“Beras Mocaf, Let’s do it”, game ini dibuat bertujuan untuk mengajarkan tentang cara 

pengolahan singkong menjadi beras mocaf dengan prosedur pengolahan yang tepat. 5) 

Game Penjualan Tepung Mocaf “Juragan Mocaf” yang dikerjakan oleh Muhammad 

Riza Rafsanjani, game tersebut bertujuan sebagai alat bantu pembelajaran dalam bisnis 

yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses yang 

terdapat didalam sebuah bisnis. 6) Game pengolahan limbah cair singkong menjadi 

pupuk “Ayo Bersihkan Limbah” yang dikerjakan oleh Nurwisnu Warasih Al-Kahfie, 

game tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengajarkan pengolahan limbah cair yang 

didapatkan dari proses permentasi menjadi pupuk yang berguna untuk tumbuhan 

singkong ataupun tumbuhan lainnya. 

Pada tugas akhir ini membahas tentang Game pembuatan beras mocaf berbahan 

dasar tepung mocaf “Beras Mocaf, Let’s do it”. Penulis memilih game dikarenakan 

game tidak hanya sebagai hiburan bermain, namun ada pula game untuk melatih daya 

pikir dan logika yang dapat mengenalkan materi agar lebih mudah untuk diterima dan 

dipahami. Game edukasi merupakan game yang mengedukasi atau mendidik, 

diharapkan dari game mampu membantu pola pikir masyarakat dalam memahami dan 

mengetahui cara pengolahan beras mocaf yang berbahan dasar tepung mocaf. Game 

ini berdasarkan dengan tema pembahasan yang sesuai yakni bergendre simulasi, yang 

mana untuk genre ini memiliki konsep permainan tentang segala sesuatu hal di dalam 

kehidupan nyata. Game dengan tipe simulasi dapat menggambarkan suatu kehidupan 

sehari-hari, kehidupan pekerjaan serta pengaturan dan pemakaian alat-alat [6]. Pada 

geme tidak hanya membahas tentang pengolahan tepung mocaf menjadi beras mocaf 

saja, tetapi terdapat pula cara pengolahan singkong menjadi bahan dasar tepung mocaf. 

Game ini menggunakan metode GDLC (Game Development Life Cycle)[7], dengan 

mengadopsi beberapa game yang sudah ada yaitu Game “Cooking Academy”, 

“Cooking mama”, dan “Chips Potato Factory”. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengembangkan aplikasi yang 

khusus yaitu game edukasi pengolahan beras mocaf yang terbuat dari tepung mocaf 
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dengan aplikasi berbasis android bergendre game simulasi. Pengguna smartphone, 

Ipad, table PC, dan sejenisnya yang ada pada kehidupan sehari-hari kian marak. 

Berbagai alasan menjadi kaitan untuk semua orang yang ingin menggunakannya [8]. 

Kondisi ini dapat berpeluang besar untuk membuat sebuah game yang memberikan 

edukasi dalam memperkenalkan olahan yang terbuat dari tepung mocaf menjadi beras 

mocaf berbasis android. Adapun judul yang diangkat pada penelitian ini adaah : “Game 

Pembuatan Beras Mocaf Berbahan Dasar Tepung Mocaf Berbasis Android”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

a. Bagaimana merancang game edukasi simulasi pembuatan beras mocaf berbahan 

dasar tepung mocaf? 

b. Bagaimana mengimplementasikan sebuah game edukasi simulsi yang menjadi alat 

bantu untuk mengenal beras mocaf? 

1.3 Tujuan 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah : 

a. Merancang game edukasi simulasi pembuatan beras mocaf berbahan dasar tepung 

mocaf. 

b. Mengimplementasikan sebuah game edukasi simulasi yang menjadi alat bantu 

untuk mengenal beras mocaf. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan game pembuatan beras mocaf berbahan dasar tepung mocaf 

berbasis android penulis melakukan pembatasan masalah agar lebih terarah dan 

spesifik yaitu : 

a. Merupakan game single user. 

b. Game berbasis mobile android. 

c. Hanya dapat dimainkan secara offline. 
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d. Grafis game berupa 2D. 

e. Game hanya membahas cara pengolahan singkong menjadi beras mocaf 

1.5 Metodologi 

Tahapan – tahapan penelitian yang dilakukan untuk pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan guna mempelajari dan mengumpulkan beberapa literature 

dari jurnal penelitian, buku maupun melalui media internet yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi game flatformer 2D menggunakan Unity dengan pahasa 

pemrograman C#. 

b. Initiation 

Pada tahap ni akan dilakukan pembuatan konsep game yang akan dibangun, 

sehingga menghasilkan konsep dan deskripsi sederhana game. 

c. Pre-Production 

Tahapan sebelum production yaiitu tahapan untuk mempersiapkan sebelum 

produksi, melakukan perancangan dan membuat desain game. 

d. Production 

Tahapan ini merupakan tahap produksi atau proses pembuatan game yang sudah 

didesain pada tahap pre-production yang telah disetujui. Pembuatan asset game seperti 

core asset, GUI (Graphical User Interface), dan musik yang dibutuhkan di dalam game 

serta integrase asset dan source code agar menjadi game yang bisa dimainkan. 

e. Testing 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian pada i yang sudah dibuat. Pengujian 

dilakukan oleh internal tim untuk menguji game. Pada testing akan dihasilkan laporan 

bug dan error. Tahap pengujian dilakukan menggunakan metode Heuristic Evaluation 

for Playability (HEP) yaitu tahap pengujian yang dilakukan secara langsung oleh 

pengguna dengan menginstal dan memainkannya di handphone [7]. Beberapa aspek 

yang diuji yaitu segi tampilan (user interface), game asset, gameplay, dan gamestory. 
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f. Beta 

Beta merupakan pengujian lanjut setelah testing yang diuji oleh pembuat dan 

waktunya di uji oleh pihak luar, di pengujian ini aka nada laporan bug atau error dan 

feedback dari user, apabila hasilnya bagus maka lanjut ke tahap berikutnya, tetapi jika 

mengalami kegagalan akan kembali mengulang ke tahap pre-production [7]. 

g. Release 

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

siap di pulikasikan. Game sudah resmi diluncurkan serta mengakhiri pembuatan game 

dan membuat dokumentasi pengembangan [7]. 

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 Pembuatan Beras Mocaf Berbahan Dasar Tepung Mocaf “Beras 

Mocaf, Let’s Do It””, 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 

akan dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi permainan 

dengan menerapjan 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 
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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 oerancangan 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. 


