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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Undang – undang nomor 7 tahun 1996 mengenai ketahan pangan di Indonesia 

yakni tentang usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seleruh rumah tangga, 

dalam jumlah yang cukup, gizi dan mutu yang layak, aman untuk dikonsumsi, merata 

serta terjangkau oleh setiap individu. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang 

sangat menyukai atau mengkonsumsi bahan makanan yang berbahan dasar dari 

tepung terigu, seperti mie, roti dan makanan lainnya. 

Masyarakat menilai makanan yang berbahan dasar tepung terigu tersebut sangtlah 

enak, terjangkau harganya dan juga mudah didapatkan, dan juga faktor pendukung 

lainnya ialah melihat kesibukan orang tua sekarang sehingga orang tua lebih 

menyiapkan makanan yang cara pengolahannya  yang sangatlah praktis dan disukai 

oleh anak – anaknya. 

Sedangkan bahan dasar makanan tersebut di Indonesia di lakukan proses 

pengimporan bahan baku gandum. Indonesia merupakan negara pengimpor  terbesar, 

bahkan sudah menggeser konsumsi bangan pangan yang berbahan baku lokal seperti 

beras dan singkong. Singkong merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab 

pemenuhan kebutuhan pengganti bahan baku gandum tersebut. Singkong sendiri 

sangatlah mudah di tanam di Indonesia dan tidak perlu membutuhkan perawatan yang 

sulit, Karena singkong bisa dijadikan tepung yakni dikenal dengan sebutan tepung 

mocaf  [1]. 

Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) dalam bahasa indonesia disebut sebagai 

tepung yang berasal dari singkong, proses pembuatannya melalui proses fermentasi 

yang melibatkan mikrobia. Dimana dalam proses fermentasi terjadi berbagai macam 

perubahan kimia, fisik, dan mikrobiologis. Bahan tepung mocaf sendiri bisa 

memproduksi bahan baku terigu atau beras dengan perbandingan sistem antara 5 – 

75%. Dengan melihat perkembangan ini diharapkan tepung mocaf bisa dijadikan 

bahan pengganti sebagai bahan dasar pembuatan roti [2]. 
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Roti merupakan makanan yang sering dikonsumsi di Indonesia. Bahan dasar 

dalam pembuatan roti tersebut berupa tepung terigu yang terbuat dari bahan baku dari 

gandum, sedangkan budidaya gandum di Indonesia belum ada, oleh Karena itu 

tepung mocaf adalah peluang besar untuk bahan dasar sebagai pengganti gandum 

tersebut dan di Indonesia sangat lah mudah dalam mebudidayakan singkong tersebut. 

Melihat kondisi ini maka harus dilakukan pengenalan sistem atau pendekatan kepada 

masyarakat berupa game edukasi [3]. 

Game edukasi sendiri merupakan game yang mendidik bagi para penggunanya 

yang bertujuan membuat permainan tidak jenuh dan tidak membosankan, Dengan 

harapan game edukasi ini bisa membantu dalam pola pikir masyarakat dalam hal 

memahami dan mengetahui cara pengolahan roti menggunakan tepung mocaf. Game 

yang tepat ialah game genre Role Playing Game dikarenakan jenis genre ini berisi 

unsur-unsur cerita yang kompleks serta seni peran yang membuat user merasa seperti 

menjadi tokoh yang diperankannya dalam game ini, disini peran yang akan 

dimainkan berupa peran menjadi koki [4]. Melihat perkembangan teknologi saat ini 

maka sangat berpeluang untuk melakukan pendekatan karena pada saat ini perangkat 

yang terbanyak digunakan di Indonesia adalah yang berbasis android [5]. 

Dengan melihat peluang ini sehingga bisa membantu masyarakat untuk lebih 

mengenal tepung mocaf dan bagaimana cara membuat tepung mocaf tersebut menjadi 

bahan pangan olahan roti dengan cara membuat pemecahan masalah tersebut dengan 

membuatkan game edukasi sebagai alat bantu untuk mengenalkan tepung mocaf bisa 

dijadikan bahan baku sebagai pembuatan roti. 

1.2  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah 

yang dapat dibuat, yaitu : 

a.  Bagaimana perancangan  game “Cooking Mocaf” pada platform android ? 

b.  Bagaimana proses membangun game “Cooking Mocaf” pada platform android?  

 



3 

 

1.3  Tujuan 

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

a. Untuk mengetahui proses perancangan  game “Cooking Mocaf” pada platform 

android ? 

b.  Untuk membangun game “Cooking Mocaf” pada platform android?  

1.4  Batasan Masalah 

  Dalam pembuatan game “Cooking Mocaf” 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 18 – 30 tahun. 

e.  Game ini memiliki grafis berupa 2D. 

f.  Game hanya membahas 3 resep pilihan jenis roti yang akan dibuat. 

g.  Game bergenre RPG ( Role Playing Game ). 

1.5  Metodologi 

 Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan untuk pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

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 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. 
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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 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. 

e.  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, 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 diluar tim, dalam pengujian ini akan 

menghasilkan laporan bug atau error 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 di publish ke publik. Game sudah resmi diluncurkan serta mengakhiri 

pembuatan game dan membuat dokumentasi pengembangan. 

h.  Pembuatan Dokumen Tugas Akhir 

 Dilakukan pembuatan dokumen tugas akhir untuk mendokumentasikan penelitian 

yang sudah dilakukan agar dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. 
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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 Roti Berbahan Dasar Tepung Mocaf (Cooking Mocaf)”, 

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 dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi permainan 

dengan menerapkan 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 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 perancangan 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 dapat digunakan untuk pengembangan 

sistem di masa mendatang. 


