
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Semakin banyaknya rutinitas manusia saat ini seringkali menimbulkan rasa 

jenuh dan penat. Rasa jenuh ini dapat dialami oleh siapa pun, mulai dari anak-

anak, pegawai dengan berbagai pekerjaan kantor, mahasiswa dengan berbagai 

tugas kampus maupun pelajar dengan berbagai kegiatan disekolah dan lain- lain. 

Selain beristirahat, sebagai salah satu alternatif untuk media penghilang rasa jenuh 

adalah bermain game.  

Game atau permainan adalah suatu cara belajar dengan menganalisa dengan 

sekelompok pemain maupun  indvidual dengan menggunakan stragtegi-strategi 

yang rasional (Brown and Shoham, 2008). Game memiliki beberapa buah genre 

seperti TPS (third person shooter), RPG (role playing game), arcade, endless, 

battle dan sebagainya,  baik dapat dimainkan dalam kondisi online maupun 

offline. Dalam perkembangannya game mobile sekarang cendrung terkesan untuk 

bisnis semata tanpa adanya edukasi yang diberikan serta berbasis online yang 

membuat penggunanya hanya bisa memainkan game terebut jika memiliki akses 

internet . Pada perkembangan teknologi saat ini game sudah dapat dimainkan di 

beberapa perangkat keras sperti console game ( playstation, wii, xbox ), 

Smartphone ( android, windows, ios) dan PC ( personal computer ), smartphone 

merupakan perangkat yang fungsional dan memiliki mobilitas tinggi (Apriyanto 

and Lasodi, 2016). Apalagi munculnya smartphone dengan sistem operasi 

android. Pengguna dapat mengunduh berbagai aplikasi dengan mudah. Lebih dari 
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700.000 aplikasi game tersedia di play store, dan 25 aplikasi dasar tersedia 

(Agustina, 2015).  

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

Linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Pada masa saat ini 

kebanyakan vendor-vendor smartphone sudah memproduksi smartphone  berbasis 

Android,  vendor-vendor itu antara lain HTC, Motorola, Samsung, LG, HKC, 

Huawei, Archos, Webstation Camangi, Dell, Nexus, SciPhone, WayteQ, Sony 

Ericsson, Acer, Philips, T-Mobile, Nexian, IMO, Asus dan masih banyak lagi 

vendor  smartphone  di dunia yang memproduksi Android (Safaat, 2014). 

Pada prosesnya pembuatan game yang dapat dimainkan di smartphone 

dengan sistem operasi android membutuhkan sebuah tools dimana tools tersebut 

adalah suatu Engine Game yang ditujukan untuk mempermudah pembuatan game 

tersebut. Salah satu Engine Game populer untuk pembuatan game adalah 

Construct 2. Construct 2  adalah sebuah  tools berbasis Hyper Text Markup 

Language (HTML)5  untuk menciptakan sebuah  game. HTML5 adalah generasi 

terbaru setelah HTML sebagai generasi penerus HTML 4.01, XHTML 1.0, dan 

XHTML 1.1. HTML5 menyediakan fitur baru yang diperlukan untuk aplikasi web 

modern. Hal ini juga menjadi fitur standar dari platform web yang telah 

diterapkan oleh pengembang web selama bertahun-tahun. Akan tetapi hal itu tidak 

pernah diperiksa atau didokumentasikan  menjadi sebuah standar baku dari 

teknologi HTML. Seperti generasi sebelumnya, HTML5 dirancang untuk cross-

platform. Game yang telah dibuat dengan Construct 2 dapat dimainkan diberbagai 

jenis platform, karena contruct 2 suport untuk menciptakan game yang dapat 

dimainkan keberbagai platform salah satunya android. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengangkat sebuah judul 

proposal skripsi yang berjudul  “Rancang Bangun Aplikasi Game pada 

Platform Android Menggunakan Construct 2”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat 

penulis adalah : 

1. Bagaimana cara membuat game One 2 Fly dengan genre endless arcade 

menggunakan Construct 2 berbasis offfline? 

2. Bagaimana game One 2 Fly dapat berjalan di platform android? 

3. Apakah game One 2 Fly dengan genre endless arcade dapat diterima 

sebagai game yang memberikan edukasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi game One 2 Fly yang dapat berjalan pada platform 

android. 

2. Menghasilkan sebuah game yang memiliki edukasi. 

3. Game yang dapat dimainkan oleh usia 17-18 tahun. 

1.4 Batasan Penelitian 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

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

2. Archivment berisikan informasi Landmark dan Binatang. 

3. Aplikasi yang digunakan untuk platform android. 
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4. Game ini dirancang untuk dimainkan single player dan offline, usia 17 

tahun sampai 25 tahun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi Akademis 

Hasil penelitian bisa dijadikan refrensi mahasiswa yang akan melakukan 

kajian terhadap pembuatan game untuk platform android. 

1.5.2 Bagi Player atau game 

1. Hasil penelitian dapat memberikan hiburan berupa mobile game. 

2. Game yang dibuat diharapkan dapat melatih kemampuan konsentrasi. 

1.5.3 Bagi Masyrakat 

Hasil Penelitian dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi 

literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya. 


