
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi Informasi hari demi hari semakin berkembang pesat, khususnya 

game. Game merupakan salah satu contoh teknologi informasi di bidang 

multimedia yang sangat di sukai dan diminati masyarakat dimana hampir seluruh 

kalangan remaja bahkan kaum dewasa turut serta memainkan game untuk 

melepaskan kejenuhan beraktifitas. Game saat ini tidak lagi  hanya sekedar media 

penghibur dan pelepas kebosanan semata namun  game juga dapat menjadi media 

promosi, pendidikan dan merupakan lahan industri yang sangat menjanjikan 

terbukti dengan banyaknya perusahaan pengembang game lokal maupun luar 

negeri yang berlomba-lomba menghasilkan laba dengan memproduksi game. 

 Konsumsi game di Indonesia terbilang sangat tinggi. Banyak sekali 

perusahaan-perusahaan game luar yang menjual game-nya untuk dimainkan di 

Indonesia. Salah satu jenis game yang beredar dipasaran adalah jenis Role 

Playing Game (RPG). 

 Role Playing Game (RPG), merupakan game di mana pemain dapat 

mengontrol satu karakter sebagai karakter utama dalam sebuah cerita. Sebagai 

karakter utama, pemain dapat menjelajah, berinteraksi, dan berperan penuh dalam 

cerita tersebut.Selain itu, sebagian besar game RPG dimainkan seperti sebuah 

drama dengan alur cerita yang lama untuk menyelesaikan sebuah game RPG 

(Azis, F., dkk, 2011:2).  
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Menurut Samuel Hendry-Ketua Umum International Game Developer 

Association (2012) Setidaknya ada beberapa peluang yang bisa digarap oleh 

pengembang game lokal, salah satunya games dengan citra rasa lokal dan 

gameplay menarik merupakan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

pemain luar. 

Jalan cerita serta tingkat keseruan yang pada game yang menarik dapat 

dibangun dengan metode-metode tertentu. Penerapan metode Finite State 

Machine (FSM) pada sebuah game akan menghasilkan sebuah respon yang 

dinamis yang akan membantu player memahami jalan cerita (Nendya dkk. 

2015). 

Untuk itu penulis tertarik menyisipkan beberapa kisah cerita rakyat seperti 

Timun Mas dan Sultan Domas ke dalam game Role Playing Games (RPG) yang 

berjudul ” Legenda 4 Kristal”, “Legenda 4 Kristal” merupakan sebuah cerita 

mandiri yang dibuat penulis dalam yang bercerita tentang seorang pahlawan 

yang mendapatkan misi dari kerajaan untuk mengumpulkan 4 kristal untuk 

meyelamatkan dunia dari kejahatan para monster,karena selain untuk membuat 

game bercitra rasa lokal, hal ini juga dapat menambah pengetahuan masyarakat 

yang dirasa kurang, tentang cerita rakyat Timun Mas dan Sultan Domas 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu diadakan 

penelitian untuk merancang sebuah game Role Playing Games (RPG) yang 

menarik dan menghibur  yang dapat dioperasikan pada smartphone android,Untuk 

itu dalam skripsi ini penulis  mengambil judul “Implementasi Metode Finite 

State Machine pada pengembangan game Role Playing Games”. Game ini 

dibangun menggunakan Game Engine RPG Maker MV. RPG Maker MV 
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merupakan Game engine yang  mengadopsi system event script, dimana event-

event yang telah ditentukan di dalam map dapat dimasukkan script sesuai 

kebutuhan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu, apakah 

Pengembangan game Role Playing Games (RPG) “Legenda 4 Kristal” dapat 

dengan baik bila dikembangkan denganMetode Finite State Machine (FSM). 

1.3   Batasan Masalah 

Pada perancangan dan pembuatan aplikasi game Role Playing Games 

RPG)”, batasan masalah yang diberikan adalah: 

1. Aplikasi dibuat mengambil beberapa tokoh dan kisah cerita rakyat yang 

berasal dari Indonesia seperti, Timun Mas , dan Sultan Domas. 

2. Aplikasi dibangun menggunakan game engine RPG Maker MV 

3. Aplikasi game yang dibangun untuk pemain tunggal (single player). 

4. Pengujian aplikasi ini menggunakan pengujian (usability, fungtionality, 

portability, efficiency). 

1.4  Tujuan  

 Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah  

pengembangan game Role Playing Games (RPG) “Legenda 4 Kristal” baik 

digunakan bila menggunakan Finite State Machine (FSM). 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang di dapat dalam penulisan ini yaitu : 
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1. Sebagai referensi developer game dan gamer untuk mengembangkan game 

dengan metode Finite State Machine (FSM). 

2. Dapat mendorong kreatifitas generasi muda untuk mencoba membuat game 

sendiri dengan menampilkan game yang menarik serta menghibur. 

3. Dapat mengetahui seberapa baik pengembangan game Role Playing Games 

(RPG) menggunakan metode Finite State Machine (FSM) 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jenis laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut. 

A. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian. 

B. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi dari kutipan 

buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan serta beberapa literaturreview 

yang berhubungan dengan penelitian. 

C. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran tahapan penelitian, analisis user requirement, 

analisis kebutuhan hardware dan software, pengumpulan data, dan tahap 

pengembangan. 

D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian berdasarkan tahapan penelitian yang 

dilakukan.  
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

F. DAFTAR PUSTAKA 

G. LAMPIRAN 


