
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Supriatna dan Wahyono (2000) menyatakan bahwa 20% spesies primata 

dunia dapat ditemukan di Indonesia. Salah satu dari spesies primata tersebut adalah 

Orangutan. Orangutan adalah satu-satunya primata jenis kera besar Asia yang 

penyebarannya hanya tersisa di Indonesia dan terbatas di Pulau Sumatra (Pongo 

abelii) dan Kalimantan (Pongo pygmaeus) (Wanda Kuswanda, 2014). Menurut Sri 

Suci Utami Atmoko (2007), Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan 

Orangutan Sumatera (Pongo abelii) terpisahkan secara geografis paling sedikit 

sejak 10.000 tahun yang lalu, saat tejadi kenaikan permukaan air laut antar kedua 

pulau itu. Orangutan termasuk jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan 

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Menurut International 

Union for Conservation of Nature (IUCN), orangutan Sumatra (Pongo abelii) 

dikategorikan sebagai satwa yang kritis terancam punah secara global (critically 

endangered) dalam the IUCN Red List of Threatened Species sejak tahun 2000 

(Singleton et al. 2008). 

Populasi orangutan dalam 30 tahun terakhir terus mengalami penyusutan. 

Populasi orangutan Sumatra pada tahun 2004 diperkirakan sekitar 7.500 individu 

(Population and Habitat Viability Assessment/PHVA, 2004) dan diduga berkurang 

menjadi 6.667 individu pada tahun 2007 (Departemen Kehutanan, 2007). 

Penyusutan populasi ini terjadi karena masih kurang efektif upaya untuk 

menghentikan laju kerusakan hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, ancaman 

bagi kelangsungan hidup orangutan dan habitatnya masih terjadi akibat perburuan 

liar untuk kebutuhan subsisten atau religius, perdagangan satwa liar, dan konversi 

hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan, seperti perkebunan, pertanian, 

dan industry (Kuswanda, 2007 dan Wich et al., 2011). Kebun binatang dan taman 

safari di Indonesia berperan dalam konservasi orangutan, dengan meningkatkan 

program pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat. Program konservasi ini 
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belum dipaduserasikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dan 

peranan para pihak (Kuswanda dan Bismark, 2007). 

Masyarakat sekitar habitat orangutan seringkali hanya menjadi penonton 

dan bukan bagian dari pelaksanaan konservasi. Dampaknya, pelaksanaan program 

konservasi orangutan seringkali mengalami kegagalan karena rendahnya respons 

dan peran serta masyarakat (Van Schaik, 2006). Kegiatan konservasi orangutan 

perlu dilakukan melalui pendekatan bio ekologi, kelembagaan, sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat setempat (Wanda Kuswanda, 2014). Dari bidang teknologi 

informasi juga banyak dilakukan upaya yang turut membantu pelestarian satwa 

langka di Indonesia seperti dibangunnya beberapa website yang membantu 

memberikan informasi tentang pelestarian satwa langka di Indonesia seperti 

www.wwf.or.id.  

Dikutip dari website resminya www.wwf.or.id, WWF-Indonesia adalah 

organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan 

global WWF (World Wide Found For Nature). Mulai bekerja di Indonesia pada 

tahun 1962 dengan penelitian Badak Jawa di Ujung Kulon, WWF-Indonesia saat 

ini bergiat di 27 wilayah kerja lapangan, tepatnya di 17 propinsi, mulai dari Aceh 

hingga Papua. Menurut WWF-Indonesia, anak-anak diseluruh dunia paham bahwa 

Kanguru berasal dari Australia, dan Panda dari Cina, tetapi tidak banyak yang 

mengetahui bahwa Orangutan adalah satwa yang berasal dari Indonesia. 

Menurut (Setiawan dkk. 2014) kemajuan yang pesat dalam bidang 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa dampak bagi 

kehidupan masyarakat indonesia, salah satunya adalah mulai menjamurnya 

berbagai macam game. Selain membawa dampak negatif bagi generasi muda, game 

juga memiliki banyak dampak positif. Menurut (Samuel Henry, 2013) game adalah 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian anak-anak. 

Menurut (Sumartono dkk. 2014) pada dasarnya, otak manusia memiliki 

saraf motorik yang mendorong untuk mencari kesenangan. Pada usia anak kecil 

hingga remaja belasan tahun, saraf motorik ini lebih kuat sehingga dorongan untuk 

mencari kesenangan lebih tinggi. Menurut (Rusli Lutan. 2001) usia-usia sekitar 11 

tahun adalah tahap kongrit operasional. Pada tahap ini kemampuan untuk 

merencana dan melaksanakan gagasan kongrit. 
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Dengan melihat permasalahan diatas maka akan dibuatlah sebuah game 

yang berjudul “Game Petualangan Save Orangutan Berbasis Android 

Menggunakan Construct 2”. Dengan membangun game ini, penulis berharap agar 

anak-anak dapat lebih mengetahui informasi tentang Orangutan dan menambah 

wawasan bagi anak-anak melalui game tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah “Bagaimana cara membangun Game Petualangan Save Orangutan 

Berbasis Android yang nantinya dapat memberikan infomasi tentang Orangutan di 

Indonesia kepada anak-anak ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan mempertimbangkan permasalahan, penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Game ditujukan untuk anak-anak atau siswa Sekolah Dasar terutama 

kelas 4 sampai 6. 

2. Game ini menampilkan informasi tentang Orangutan yang bersumber 

dari WWF-Indonesia.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membangun Game Petualangan Save Orangutan 

berbasis Android yang diharapkan agar anak-anak lebih  mengetahui 

informasi tentang Orangutan di Indonesia. 

2. Untuk mengenalkan informasi tentang Orangutan kepada anak-anak. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam  pembuatan game ini 

adalah nantinya game ini dapat digunakan secara luas untuk tujuan pendidikan dan 

dijadikan referensi untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi. Selain itu game ini 

dapat juga digunakan sebagai media pengenalan informasi agar anak-anak dapat 

mengenal lebih banyak tentang orangutan dan sebagai alternatif hiburan bagi anak-

anak yang bersifat edukatif. 


