
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiburan atau game merupakan sebuah kebutuhan atau pilihan untuk 

mengisi waktu luang atau senggang, di zaman modern ini sudah banyak jenis 

hiburan yang ada dan salah satunya dalam bidang teknologi informasi adalah 

hiburan berupa game atau permainan dalam bentuk perangkat lunak yang dapat 

dimainkan diberbagai macam jenis perangkat keras yang ada yang sering disebut 

video game. Video Game saat ini sudah masuk kedalam bisnis hiburan layaknya 

sebuah film. Video Game pun memiliki berbagai macam genre seperti arcade/side 

crolling.  

Side-scrolling game memiliki kelebihan dalam pergerakan layar permainan. 

Layar permainan dapat bergerak maju dan berganti sesuai dengan tingkatan 

permainan.  Selain itu, side-scrolling juga dapat digabungkan dengan genre 

lainnya seperti action, adventure, shooter dan puzzle. Game Super Mario Bros 

adalah salah satu game paling terkenal yang menggunakan genre side-scrolling. 

Dengan kelebihan yang dimiliki dalam genre side-scrolling. Dari berbagai macam 

genre yang ada di dalam game tidak bisa di pungkiri bila game online saat ini 

sangat banyak di gemari masyarakat umum, selain di mainkan di PC game juga 

banyak dimainkan di berbagai macam flatform berkat bantuan HTML 5. 

THML 5 adalah script pemrograman yang mengatur bagaimana kita 

menyajikan informasi di dunia internet dan bagaimana informasi itu membawa 
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kita melompat dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu engine yang mendukung 

untuk membuat game berbasis HTML 5 adalah Scirra Construct 2. 

Scirra construct 2 adalah salah satu engine pembuatan game 2 dimensi 

berbasis HTML 5 yang sangat simpel dan mudah di pahami karna hanya 

mengandalkan drag and drop saja tanpa adanya coding. Jadi untuk game yang 

akan dibuat oleh penulis yang berbasis HTML 5 sangat cocok menggunakan 

construct 2. Selain di jalankan di HTML 5 game juga sudah banyak dimainkan di 

sosial media salah satunya yaitu facebook. 

facebook merupakan sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat 

umum karena selain untuk berhubung ke teman atau saudara yang jaraknya 

berjauhan facebook juga menyediakan layanan game yang bisa dimainkan untuk 

menambah hiburan saat sedang menggunakan facebook. Melalui sosial media pula 

banyak terdapat isu baik tentang kesehatan, lingkungan dan sebagainya, 

sedangkan sekarang ini isu tentang lingkungan yang banyak dibahas adalah isu 

tentang sampah, cara daur ulang sampah dan pengelompokan sampah berdasarkan 

jenisnya, sehingga untuk menarik minat kesadaran masyarakat penulis membuat 

game yang berjudul “Rancang Bangun Game Facebook “RUBBISH 

CLEANING” menggunakan engine construct 2 berbasis HTML 5”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu, bagaimana membuat game Rubbish Cleaning untuk mengajak masyarakat 

membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah? 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Game Rubbish Cleaning dibuat menggunakan construct 2 dengan 

genre arcade dan endless berbasis HTML5 

2. Game Rubbish Cleaning dapat di mainkan dengan berinteraksi 

dengan pengguna sosial media facebook. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu : 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 

(TI) Tehknik Informatika pada STMIK TEKNOKRAT Bandar 

Lampung. 

2. Membuat game Rubbish Cleaning yang dapat ber interaksi dengan 

pengguna sosial media facebook. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan game 

menggunakan construct 2 

2. Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang jenis jenis 

sampah. 

3. Diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk 

membuang sampah sesuai jenis sampah. 

 

 


