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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Game 

Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah 

hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semeneranik mungkin agar pemain bisa 

mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin.  

Game mempunyai potensi yang sangat besar dalam membangun motivasi pada 

proses pembelajaran. Berbeda dengan pada penerapan metode konvensional untuk 

menciptakan motivasi belajar sebesar motivasi dalam game, dibutuhkan seorang 

guru/instruktur yang berkompeten dalam pengelolaan proses pembelajaran (Clark, 

2006) [9]. 

2.1.1 Sejarah Perkembangan Game 

Perkembangan game pada komputer dan video game yang memanjakan para 

pemainnya dengan teknologi-teknologi semakin maju merupakan poin menarik untuk 

dicermati. Meski sejarah game komputer dan video game mencakup rentan waktu 

sekitar lima dekade, keduanya meraih popularitas sebagai bagian dari peradaban 

manusia modern di akhir tahun 1970. Mistery House rancangan ibu rumah tangga, 

Roberta Williams dipercaya sebagai game petualangan pertama dengan grafis pada 

Apple II. Meski interface untuk input perintah masih berupa teks, ilustrasi grafik hitam 

putih sebuah rumah bergaya viktoria merupakan gebrakan baru pada masa itu. Game 

ini begitu popular dan mendorong Roberta Williams mendirikan Sierra On-Line 

bersama suaminya dan terus memproduksi game khususnya petualangan. 

Industri game yang masih berdiri kokoh sampai hari ini memegang dua pasar besar 

yaitu game komputer dan video game. Tidak dapat diragukan game computer memang 

lebih banyak memiliki item jadul karena dengan perangkat standar hampir semua game 

produksi pihak ketiga bisa dimainkan di PC. Sedangkan untuk pasar video game, 

didominasi oleh pemilik standar yaitu Sony dengan Play Station, Microsoft dengan 

Xbox 360, dan Nintendo [10]. 
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2.1.2 Jenis – Jenis Game 

Jenis game biasa disebut dengan istilah genre game. Selain berarti jenis, genre juga 

berarti gaya atau format dari sebuah game. Jenis – jenis game yang ada menurut 

(2010:111) adalah sebagai berikut  [9] : 

a. Maze Game 

Jenis game ini biasanya menggunakan maze sebagai setting atau latar game. Jenis 

game maze ini termasuk jenis game yang paling awal muncul. Contoh game ini adalah 

game pacman dan  digger. 

b. Board Game 

Game jenis ini sama dengan game board tradisional seperti monopoli. Hanya saja 

permainan tradisional ini dimainkan melalui komputer. 

c. Card Game 

Jenis game kartu juga tidak jauh berbeda dari game tradisional aslinya. Namun, 

tampilannya lebih bervariasi dari versi tradisional. Game ini juga termasuk game yang 

awal muncul. Contoh game ini adalah solitaire dan hearts. 

d. Battle Card Game 

Contoh game ini yang popular yaitu Battle Card Pokemon. Game ini jarang 

ditemukan di Indonesia. Film kartun yang bercerita tentang permainan battle card ini 

pernah ditayangkan di stasiun televise Indonesia. 

e. Quiz Game 

Game jenis ini merupakan game dengan bentuk kuis. Contoh Quiz Game yang 

pernah beredar yaitu game Who Wants to Be Millionaire. 

f. Puzzle Game 

Jenis game ini memberi tantangan dengan cara menjatuhkan atau melenyapkan 

sesuatu dari sisi atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Contoh game ini adalah Tetris. 

g. Shoot Them Up 

Game jenis ini biasanya musuh berbentuk pesawat atau bentuk lain yang datang 

dari arah kanan, kiri, atau atas yang harus kita tembak sebanyak dan secepat mungkin. 

Dulu game ini berbentuk dua dimendi (2D), tetapi sekarang sudah berkembang dan 

menggunakan efek tiga dimensi (3D). 
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h.  Role Playing Game 

Jenis game ini, pemainnya memainkan sebuah tokoh atau katakter. Biasanya ada 

alur cerita yang harus dijalankan contoh game ini adalah Legacy of kain, Blade of 

Sword, dan Beyond Divinty. 

i. SIM 

Game genre ini merypakan bentuk permainan simulasi. Di sini pemain membangun 

sebuah area, kota, negara atau koloni. Contoh genre ini yaitu Ship simulator, Train 

simulator, dan crane Simulator. 

j. Educational and Edutainment 

Genre in lebih mengacu pada isi dan tujuan dari game. Game ini bertujuan untuk 

memancing minat belajar anak sambal bermain. Contoh game ini adalah game Boby 

Bola. 

2.1.3 Game Edukasi 

Game mempunyai fungsi dan manfaat positif bagi anak, diantaranya, anak 

mengenal teknologi komputer,  pelajaran untuk mengikuti pengarahan dan aturan, 

latihan memecahkan masalah dan logika, melatih saraf motoric dan keterampilan 

spasial, menjalin komukasi anak-orangtua saat bermain Bersama, serta memberikan 

hiburan. Bahkan, bgai pasien tertentu, permainan game dapat digunakan sebagai terapi 

penyembuhan. Edukasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menemukan jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian 

melahirkan tindakan dan prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar 

yang dikembangkan oleh aliran behabiorisme dalam psikologi. Hanya istilah ini sering 

dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari learning yang bermakna belajar, dan 

istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan Pendidikan yang tentu maknanya 

lebih dari sekedar belajar [8]. 

2.1.4 Simulation Game 

Simulation game adalah genre game yang mencoba untuk merepresentasi sistem, 

mesin, dan pengalaman dengan menggunakan peraturan sebenarnya yang ada di dunia 

(Novak, 2012: 76 pada [11]). Mayoritas game simulasi diciptakan untuk tujuan 
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hiburan, namun ada juga institusi pemerintah dan militer yang mengembangkan game 

simulasi untuk keperluan training dan recruitment. Ada beberapa tipe game simulasi 

seperti kendaraan, participatory, dan process sims. Peraturan yang berlaku dalam game 

simulasi adalah berdasarkan objek dan situasi dunia sesungguhnya. 

Tujuan game simulasi adalah agar pemainnya mendapatkan ilmu yang berasal dari 

game tentang objek atau kegiatan asli dunia. Game simulasi memberikan kesempatan 

kepada pemain utnuk mendapatkan exposure yang tidak dapat dijangkau dalam dunia 

nyata. Pemain dapat mengunjungi lingkungan yang unik untuk mendapatkan 

pengalaman yang tidak bisa didapatkan dalam dunia nyata [11]. Contoh game simulasi 

seperti pada gambar 2.1 berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Flight Simulator 2015 [11] 

2.1.5 Game Development Life Cycle (GDLC) 

Game development life cycle adalah sebuah metode pembangunan dan 

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

production, testing, beta, release, berikut penjelasan singkat tentang tahapan – tahapan 

game development life cycle yang biasa disingkat GDLC [12] : 
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Gambar 2.2 Metode Game Development Life Cycle [12] 

a. Initiation 

Initiation adalah titik inisiasi proyek game development. Awal dari game 

development adalah memulai dari ide game. Initiation adalah sesi developer 

berkumpul, brainstorming dan berdiskusi mengenai game seperti apa yang akan dibuat. 

Proses pengembangan game yang betul – betul serius dimulai dari proses iterative yang 

bernama Production Cycle. 

b. Pre-Production 

Pre-production adalah awal dari production cycle yang berurusan dengan game 

design. Apa itu game design dibahas pada bab yang bersangkutan. Pre-production 

adalah tahap yang vital sebelum proses production dimulai, karena pada tahap ini 

dilakukan perancangan game, dan rencana produksi game. Tahap ini terdiri atas game 

design yakni penyempurnaan konsep game + dokumentasinya (Game Design 

Document) dan prototyping yakni pembuatan prototype dari game (bila game ada). 

c. Production 

Game design dan prototype yang ada pada pre-production disempurnakan pada 

production. Artinya, tahap ini memiliki focus pada menerjemahkan rancangan game 

design, concept art, dan aspek – aspek lainnya menjadi unsur penyusun game. Tahap 

ini berkutat dengan asset creation, programming dan integration antara asset dan 

source code. 

d. Testing 

Testing merupakan pengujian terhadap prototype build. Pengujian ini dilakukan 

oleh internal developer team untuk melakukan usability test dan functionality test. 
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e. Beta 

Saat game selesai dibuat, belum berarti game tersebut akan diterima oleh massa. 

Eksternal testing, dikenal dengan istilah beta testing dilakukan untuk menguji 

keberterimaan game dan untuk mendeteksi berbagai error dan keluhan yang 

dilemparkan oleh third Party tester. Beta berada diluar production cycle, tetapi hasil 

testing ini berpotensi menyebabkan tim mengulangi production cycle. 

f. Release 

Game yang sudah selesai dibuat dan lulus beta testing menandakan game tersebut 

siap untuk dirilis ke public. Release adalah tahap dimana final build dari game resmi 

dirilis. 

 

2.2 Lingkungan Pengembangan 

Lingkungan pengembangan akan membahas tentang android dan unity2D. 

2.2.1 Android 

Android adalah platform open source yang dirancang untuk perangkat mobile, 

android menyediakan semua tools dan framework untuk mengembangkan aplikasi 

mobile dengan cepat dan mudah (Gargenta, 2011 pada [13]). Sistem operasi android 

dibangun diatas kernel linux, kerangka aplikasi terdiri dari Dalvik Virtual Machine 

yang menjalankan file .dex, sedangkan aplikasi ditulis dalam Bahasa pemrograman 

java menggunakan android SDK yang dikompilasi menjadi .dex (Dalvix Executable) 

dan dikemas menjadi .apk (Android Package) untuk instalasi (Sarma, Li, Gates, 

Potharaju, & Nita-Rotaru, 2012 pada [13]). Arsitektur android tersebut dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.3 Arsitektur Android Sumber (Gargenta, 2011 pada [13]) 

Meskipun android dibangun diatas kertel linux, akan tetapi pengembang aplikasi 

android tidak akan secara langsung berhadapan dengan linux. Pengembang akan 

dihadapkan dengan platform abstrak dan 3 library 3 m dengan menggunakan Bahasa 

pemrograman java. Android semakin berkembang dengan dukungan beberapa fitur 

yang dimiliki yaitu (Zechner, 2011 pada [13]) : 

a. Framework aplikasi menyediakan banyak API yang dapat digunakan untuk 

membuat berbagai aplikasi. 

b. Mesin virtual Dalvik, bertanggung jawab terhadap jalannya aplikasi pada 4 ibrar 

operasi android. 

c. Serangkaian 4 ibrar grafik untuk pemrograman 2 dimensi dan 3 dimensi. 

d. Mendukung media audio, video, dan format gambar. 

e. Menyediakan API yang dapat mengakses perangkat seperti kamera, GPS, 

touchscreen, trackball, dan keyboard. 

2.2.2 Unity 2D 

Unity Engine suatu game engine yang terus berkembang. engine ini merupakan 

salah satu game engine dengan lisensi source proprietary, namun untuk lisensi 

pengembangan dbagi menjadi 2, yitu free (gratis) dan berbayar sesuai perangkat target 

pengembangan aplikasi. Unity tidak membatasi publikasi aplikasi, pengguna unity 

dengan lisensi gratis dapat mempublikasikan aplikasi sibuat tanpa harus membayar 

biaya lisensi atau royalty kepada unity. Tetapi penggunaan versi free dibaasi dengan 
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beberapa fiture yang dikurangi atau bonis modul / prefab tertentu yang ditiadakan dan 

hanya tersedia untuk pengguna berbayar[14]. 

Seperti kebanyakan game engine lainnya, unity engine dapat mengolah beberapa 

data seperti objek tiga dimensi, suara, tekstur, dan lain sebagainya. Unity Engine 

memiliki kerangka kerja (framework) lengkap untuk pengembangan profesional. 

Adapun berikut ini merupakan fitur -fitur yang terdapat pada Unity : 

a. Rendering 

Graphics engine yang digunakan adalah Direct3D (Windows, Xbox, 360), OpenGL 

(Mac, Windows, Linux, PS3), OpenGL ES (Android, IOS), dan proprietary APIs (Wii). 

Ada pula kemampuan untuk bump mapping, reflection mapping, parallax mapping, 

screen space ambient occlusion (SSAO), dynamic shadows using shadows maps, 

render-to-texture and full-screen post-processing effect. 

Unity dapat mengambil format desain dari 3ds Max, Maya, Softimage, Blender, 

modo, Zbrush, Cinema 4D. Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks and 

Allegorithmic Substance. Asset tersebut dapat ditambahkan ke game project dan diatur 

melalui graphical user interface unity. 

shaderLab  adalah Bahasa yang digunakan untuk shaders, dimana mampu 

memberikan deklaratif “programming” dari fixed-function pipeline dan program 

shaderditulis dalam GLSL atau Cg. Sebuah shader dapat menyertakan banyak varian 

dan sebuah spesifikasi fallback declerative, dimana membuat unity dapat mendeteksi 

berbagai macam video card terbaik saat ini, dan jika tidak ada yang kompatibel, maka 

akan dilempar menggunakan shader alternative yang mungkin dapat menutunkan fitur 

dan performa. 

b. Scripting 

Script game engine dibuat dengan Mono 2.6, sebuah implementasi open-source 

dari .Net framework, programmer dapat menggunakan UnityScript (Bahasa 

terkustomusasi yang terinspirasi dari sntax ECMAScript, dalam bentuk JavaScript), 

C#, atau Boo (terinspirasi dari sintax Bahasa pemrograman phyton). Dimulai dengan 
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dirilisnya versi 3.0, unity menyertakan versi MonoDevelop yang terkustomisasi untuk 

debug script. 

c. Asset Tracking 

Unity juga menyertakan Server Unity Asset – sebuah solusi terkontol untuk 

developer game asset dan script. Server tersebut menggunaka PostgreSQL sebagai 

backed, sistem audio sibuat menggunakan FMOD library (dengan kemampuan 

memutar Ogg Vorbis compressed audio), video playback menggunakan Theora codec, 

engine daratan dan vegetasi (dimana mensuport tree billboarding, Occlusion Cullimh 

dengan Umbra), built-in lightmapping dan global illumination dengan Beast, 

multiplayer networking menggunakan RakNet, dan Navigasi mesh pencari jalur built-

in. 

d. Platforms 

Unity support pengembangan ke berbagai platform. Didalam project, developer 

memiliki control untuk mengirim keperangkat mobile, web browser , desktop, and 

consule. Unity juga mengijinkan spesifikasi kompresi textur dan oengaturan resolusi 

di setiap platform yang didukung. 

Saat ini platform yang didukung adalah blackberry 10, windows 8, windows phone 

8, windows, mac, linux, android, ios, unity web player, adobe flash, playstation 3, xbox 

360, wii u dan wii. Meskipun tidak semua terkonfirmasi secara resmi, unity juga 

mendukung playstation vita yang dpat dirilis pada game Escape Plan dan Oddworld: 

New n’ Tasty. 

e. Asset Store 

Unity Asset Strore adalah sebuah resource yang hadir di unity editor, asset store 

terdiri dari koleksi 4.400 asset packages, serta 3D models, texture dan materials, sistem 

particle, music dan efek suara, tutorial dan project, script package, editor extensions 

dan servis online. 

f. Physics 

Unity memiliki support built-in untuk PhysX physics engine dari Nvidia 

(sebelumnya Ageia) degan penambahan kemampuan untuk simulasi real-time cloth 

pada arbitraty dan skinned mashes, thicky ray cast, dan sollision layer. 
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2.3 Penjualan Singkong 

Kecukupan pangan di Indonesia saat ini masih merupakan masalah serius yang 

harus kita hadapi sampai masa yang akan datang. Bahan pokok utama masih bertumpu 

pada beras. Meskipun di beberapa daerah sebagian kecil penduduk mengkonsumsi 

pangan pokok non beras seperti jagung atau komoditi lainnya (singkong). 

Kecenderungan saat ini adalah masih banyak masyarakat beralih ke bahan pangan 

impor, sehingga persoalan kecukupan pangan dan kerahanan pangan sangat rendah. 

Program ketahanan pangan (food security) diharapkan mampu menyediakan pangan 

yang memadai dari segi jumlah maupun mutunya bagi masyarakat, khususnya bahan 

pangan pokok lokal sumber karbohidrat atau kalori. Saat ini Indonesia masih jauh dari 

harapan untuk menuju swasembada pangan yang beraneka ragam, oleh sebab itu 

perlunya sosialisasi dan penggalakan program pemanfaatan pangan lokal yang 

beraneka ragam bagi masyarakat dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan 

swasembada pangan yang sebenarnya. Pengenalan pangan lokal terlebih dahulu 

dilakukan di pedesaan karena diyakini gerakan pemerintah akan berhasil apabila 

dimulai dari yang kecil yaitu pedesaan. Telah dididik beberapa desa yang sebagian 

besar hasil pengolahan pangannya berupa singkong. Selama ini singkong digunakan 

untuk pakan ternak, dibuat keripik, dan ada juga yang dijual segar, sisa singkong yang 

tidak dijual dibuat tepung [3]. Kebijakan ini dilakukan untuk membantu para petani 

lokal dikarenakan harga jual yang cukup rendah. Keadaan ini disebabkan oleh 

singkong lokal bersaing dengan singkong impor yang tentunya dari kualitas pun sangat 

berbeda dengan singkong lokal. Banyak industry yang melirik chips (keripik) dan 

tapioca dengan kualitas tinggi. Kondisi yang tidak menguntungkan ini memaksa para 

petani untuk berpikir kreatif dan membuat trobosan baru dengan mengolah singkong 

menjadi mocaf. 

Keuntungan menggunakan tepung mocaf di banding dengan terigu antara lain 

sebagai bentuk produk pangan olahan berbahan baku terigu dapat diganti dengan bahan 

mocaf. Perbandingan pendapatan dari harga jual panen singkong, antara hasil panen 

yang langsung dijual kepada pengepul dalam bentuk umbi asli dengan produk yang 

sudah diolah sangat berbeda. Harga jual singkong tanpa diolah tiap 1 kilogram hanya 
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berkisar antara Rp.500 – Rp.1000 saja, sedangkan ketika dijual dalam bentuk olahan 

tepung mocaf bisa encapai harga minimal Rp.5000 tiap 1 kilogram [15].  

2.3.1 Mocaf 

Kata MOCAF adalah singkatan dari Modified Cassava Flour yang berarti tepung 

singkong yang dimodifikasi. Secara definisi, MOCAF adalah produk tepung dari 

singkong (Manihot esculenta Crantz) yang diproses menggunakan prinsip 

memodifikasi sel singkong secara fermentasi, dimana mikroba BAL (Bakteri Asam 

Laktat) mendominasi selama fermentasi tepung singkong [16]. Mocaf merupakan salah 

satu tepung yang dapat digunakan menjadi bahan beras analog. 

Beras analog adalah beras tiruan yang terbuat dari bahan baku selain beras dan 

terigu. Beras analog berbasis tepung mocaf merupakan salah satu inovasi beras yang 

memanfaatkan karbohidrat lokal. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan 

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal [4]. 

2.3.2 Bahan dan Alat Pembuatan Beras Mocaf 

Diperlukan beberapa bahan seperti air dan singkong, adapun alat yang digunakan 

untuk melakukan pengolahan beras mocaf berupa bak, mesin pengupas, mesin 

perajang, oven, mesin penepung mesin pencetak beras dan ricecooker. 

2.3.3 Tahap Secara Umum dalam Pengolahan Beras Analog 

Untuk memperoleh beras Mocaf dengan mutu yang prima hendaknya 

memperhatikan langkah – langkah yang semestinya harus dikerjakan [17], mulai dari 

mencari singkong yang ingin digunakan untuk membuat MOCAF. hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa umur singkong yang baik mulai dari umur 8 – 12 

bulan untuk mendapatkan rendemen dan kualisa yang baik. Lalu dilanjutkan ke proses 

pengupasan singkong untuk pembuatan MOCAF yang dapat dilakukan secara manual 

dengan menggunakan pisau atau alat yang dibuat sendiri oleh si pengupas yang 

dianggap sebagai alat mempermudah pengupasan, maupun dengan menggunakan 

mesin pengupas. 
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Singkong selanjutnya dicuci dengan air sampai bersih untuk menghilangkan bekas 

kotoran, maupun lender pada permukaan singkong. Selanjutnya singkong dipotong 

menjadi ukuran yang lebih kecil yang dilakukan dengan slicing menggunakan 

peralatan slicer. Tebal bahan adalah 1 – 1,5 mm yang dapat disebut menjadi chip.  

Proses selanjutnya yaitu perendaman chip  dalam karung untuk tahap pertama. 

Lama perendaman tergantung dari mutu MOCAF yang diharapkan, mulai dari 12-72 

jam, dimana tiap 24 jam air diganti dengan yang baru. Penggantian air ini penting untuk 

mencegah terlewatinya fase pertumbuhan tetap dari bakteri asam laktat, dan 

bergantinya mikroba menjadi bakteri pembusuk. Lama perendaman mempengaruhi 

mutu MOCAF yang dihasilkan Dilanjutkan  ke proses selanjutnya  yaitu proses 

pengeringan untuk mengurangi kadar air suatu bahan sambai batas tertentu dengan 

jalan penguapan tanpa merusak jaringan asli. Pengeringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan oven dengan suhu yang diinginkan agar didapat mutu yang berkualitas. 

Proses penepungan dapat dilakukan menggunakan hummer mill atau yang lebih baik 

dengan menghindari persentuhan unsur besi pada bahan, sebab pH bahan yang rendah 

akan menyebabkan terjadinya korosi. 

Masuk proses pengolahan beras, pertama tepung yang telah diayak ditempatkan 

diatas tampah kemudian percikkan air sedikit demi sedikit. Aduk-aduk agar air merata 

ke seluruh permukaan beras. Bahan yang telah tercampur dimasukkan ke dalam mesin 

pencetak beras analog untuk menghasilkan cetakan butiran-butiran beras. Untuk 

memasak beras analog hanya memerlukan air dan beras dengan perbandingan 1:1. 

Masukkan air terlebih dahulu ke dalam ricecooker, tunggu hingga air mendidih 

kemudian masukkan beras mocaf kedalam ricecooker lalu tutup dan tunggu hingga 

matang. 


