
 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Game adalah permainan yang dibuat dengan tujuan pembelajaran yang 

bukan hanya bermaksud menghibur tetapi juga diharapkan bisa menambah 

wawasan pengetahuan (Desta, 2016). Berdasarkan type nya Game bisa terdiri dari 

beberapa genre game yang masing - masing memiliki karakteristik tersendiri, 

yakni: genre action games, strategy games, role playing games, sport games, 

vehicle simulations, construction and management simulations, adventure games, 

serta artificial life, board and puzzle (Martono, 2015: 23-30). Salah satunya Game 

Detektif Resimen Mahasiswa Batalyon 209 Teknokrat Gajah Lampung 

Menggunakan Counstruct 2. 

Resimen Mahasiswa (MENWA) merupakan salah satu komponen warga 

negara yang mendapat pelatihan militer (unsur mahasiswa). Kegiatan Resimen 

Mahasiswa bertujuan mempersiapkan anggota Resimen Mahasiswa yang memiliki 

sikap disiplin pengetahuan, fisik dan mental agar mampu melaksanakan tugas Bela 

Negara serta menanamkan dasar – dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada 

kepentingan nasional. kegiatan ini bersifat non-formal (ekstrakurikuler) dalam 

bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perguruan Tinggi. Peran Resimen 

Mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran Bela Negara tertuang pada Panca 

Dharma Satya Resimen Mahasiswa Indonesia yang terdiri dari 5 nilai moral dan 

merupakan materi wajib yang diberikan pada tahun pertama hingga tingkat Sarjana 

Muda.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin merancang sebuah game android 

berlatar belakang Resimen Mahasiswa (MENWA) dengan tema Pungutan Liar. 

Pungutan liar merupakan suatu kejahatan yang patut diperhitungkan sebagai 

perbuatan yang sangat merugikan. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut 

tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidanan tersebut. Oleh 

karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara 

tegas tanpa memandang status dan jabatan pelakunya. 

Dalam pengembangannya nanti game  bergenre casual, dimana nantinya 

pada alur cerita game ini menceritakan tentang seorang Resimen Mahasiswa yang 

berperan sebagai detektif  yang di tugaskan untuk mengungkap sebuah kasus. Kasus 

yang akan di pecahkan dalam game ini seperti kasus pungli yang terdapat di tempat- 

tempat strategis di provinsi lampung. Detektif Resimen Mahasiswa akan 

melakukan olah tkp, identifikasi kejahatan hingga menemukan petunjuk dalam 

pencarian barang bukti, setelah menemukan barang bukti maka akan di minta untuk 

menganalisis barang bukti tersebut. Dalam melakukan penyelesaian kassus detektif 

Resimen Mahasiswa akan dibuat dengan konsep petualangan dan puzzle didalam 

game tersebut. Dimana nantinya pengguna atau pemain harus menyelesaikan 

sebuah permainan yang telah dibuat baik itu berupa petualangan ataupun puzzle  

yang ada disetiap level pada game. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul 

proposal skripsi tentang “Game Detektif Resimen Mahasiswa Batalyon 209 

Teknokrat Gajah Lampung Menggunakan Counstruct 2”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana membuat game Detektif Resimen Mahasiswa Batalyon 209 

Teknokrat Gajah Lampung Menggunakan Counstruct 2 ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan game yang menarik, inovatif dan 

bermanfaat bagi semua kalangan usia khususnya di bidang adventure 

atau misi ? 

3. Bagaimana bentuk pidana dalam tindak pidana pungutan liar ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dikhususkan membahas resimen mahasiswa Provinsi 

Lampung kususnya kota Bandar lampung yang akan dibuat menjadi 

sebua game. 

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai bahaya dan resiko pungutan 

liar. 

3. Software yang digunakan untuk membuat game ini adalah Construct 2 

atau aplikasi berbasis HTML 5 yang dikhususkan untuk plafform 2D. 

4. Pengujian hasil game dilakukan dengan pengujian fungsionality dan 

pengujian usability pada perangkat mobile android.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang sebuah game Detektif Resimen Mahasiswa Batalyon 209 

Teknokrat Gaja Lampung Menggunakan Construct 2. 
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2. Mengimplemtasikan game yang yang menarik dan inovatif  bagi semua 

kalangan usia khususnya di bidang adventure atau misi.  

3. Untuk mengetahui bentuk pidana terhadap pelaku tindakan pungutan 

liar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mampu membantu meningkatkan imajinasi serta menambah wawasan 

dalam pembuatan game adventure dengan mengombinasikan jenis 

game advanture, game puzzle menjadi satu game. 

2. Sebagai salah satu media alternative dalam menyampaikan wawasan 

pengetahuan mengenai resimen mahasiswa serta bahaya dan resiko 

pungutan liar, untuk para penggunanya. 

3. Game yang di buat diharapkan dapat melatih kemampuan konsentrasi 

dan koordinasi mata dan tangan dari game yang dibuat. 

4. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai tindak pidana 

pungutan liar serta mengetahui kedudukan yang di tetapkan sebagai 

tersangka.



 
 

 


