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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Android merupakan sebuah platform mobile yang populer di dunia. Salah satu 

kepopuleran ini ditandai dengan banyaknya aplikasi Android yang dikembangkan dan 

dapat diakses secara cuma-cuma oleh pengguna Android melalui Android Market. 

Disamping itu tersedia lebih dari 600.000 aplikasi dan permainan yang tersedia di 

Google Play bagi pengguna untuk kebutuhan mengisi waktu luang mereka.  

Perangkat Android merupakan sistem operasi yang sudah umum digunakan 

pada device telepon genggam. Para pengguna telepon genggam mendapatkan 

kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang melebihi teknologi telepon 

genggam sebelum adanya sistem operasi Android, walaupun sebelum terkenalnya 

sistem operasi Android telah diluncurkannya sistem operasi Apple yang diberi nama 

iOS terlebih dahulu dibandingkan sistem operasi Android. Namun yang memberikan 

keunggulan Android adalah berbasis open source yang dapat dikembangkan oleh 

masyarakat luas (Bambang. 2011).  

Sistem operasi Android tidak hanya bersifat pasif, namun para pengembang 

sistem operasi Android tetap memperbaharui sistem operasi mereka agar dapat 

berjalan dengan baik di jaman yang selalu berkembang sekarang. Sistem operasi pada 

Android sudah sangat banyak dan yang paling menarik dalam sistem operasi yang 
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sudah dikembangkan, yaitu para pengembang memberi nama sistem operasi Android 

menggunakan bermacam- macam nama makanan pencuci mulut yang dimulai dari 

awal alphabet internasional yaitu dari A sampai Z.  

 Dengan adanya teknologi sistem operasi Android yang telah beredar pada 

masyarakat luas, diharapkan dapat membantu penulis dalam pembuatan aplikasi yang 

dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi Android yang sudah banyak dikenal 

sekarang ini. Penulis membuat aplikasi permainan multiplayer yang mulai dapat 

dijalankan menggunakan sistem operasi Ice Cream Sandwich sampai dengan sistem 

operasi KitKat.  

 Sistem operasi Android merupakan pilihan yang tepat dalam mengembangkan 

sebuah program. Setidaknya Android adalah sistem operasi open source yang 

mengijinkan para pengembang aplikasi dapat mengembangkan aplikasi mereka tanpa 

berkewajiban membayar lisensi pada Google.inc. Sekalipun sudah banyak aplikasi 

pada sistem operasi Android yang beredar di pasar Android, namun penulis 

mengamati peluang untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang berbeda dan masih 

sedikit dikembangkan oleh para pengembang aplikasi. Aplikasi tidak lain merupakan 

aplikasi permainan multiplayer, yang dapat dimainkan dengan melibatkan 2 atau 4 

orang pemain dengan menggunakan smartphone Android.  

Aplikasi permainan multiplayer yang akan dikembangkan sangat sesuai dimainkan 

untuk mereka yang bingung bagaimana mengisi waktu luang mereka. Para pengguna 

dapat memainkan permainan ini secara bersamaan menggunakan koneksi WiFi yang 
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sama. Aplikasi ini merupakan sebuah permainan Hockey yang layak dimainkan 

minimum 2 orang dan maksimum 4 orang. Aplikasi ini terdiri dari 2 dan 4 buah 

pemukul dengan sebuah bola yang terletak di tengah- tengah lapangan permainan. 

Masing- masing regu berusaha untuk memukul bola tersebut dan memasukkannya 

kedalam gawang lawan mereka. Masing- masing regu mendapatkan 1 point apabila 

regu tersebut berhasil memasukkan bola kedalam gawang lawan. 

 Aplikasi permainan ini akan dibuat dengan format flash, dimana para 

pengguna harus memiliki program tambahan pada smartphone mereka yang disebut 

sebagai Adobe Air. Tanpa adanya program tambahan tersebut, maka pemain tidak 

dapat memainkan aplikasi Hockey Multiplayer ini. Para pengembang aplikasi Adobe 

Air, terus memperbaharui aplikasinya tersebut untuk mendapatkan sebuah performa 

yang lebih baik dalam memainkan aplikasi dengan format flash. Dengan adanya 

aplikasi tambahan yang masih terus dikembangkan ini, penulis melihat adanya 

kemungkinan yang besar untuk dapat membandingkan performa dari aplikasi dari sisi 

tampilan maupun kecepatan koneksi dan seberapa besar penggunaan memory untuk 

menjalankan aplikasi permainan Hockey Multiplayer.  

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah bagaimana cara membuat 

sebuah aplikasi yang sederhana namun menarik dan dapat dimainkan dalam berbagai 

macam sistem operasi Android.  
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 Pembuatan aplikasi permainan pada smartphone bersistem operasi Android 

sudah sangat banyak dan lebih banyak mendukung sistem operasi berbasis Android 

terbaru, yaitu sistem operasi KitKat. Dengan demikian penulis mencoba untuk tidak 

mengabaikan para pemilik smartphone yang tergolong sudah lama dengan membuat 

sebuah aplikasi permainan yang dapat dimainkan oleh sistem operasi Android yang 

sebelum- sebelumnya.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari pembuatan aplikasi permainan Hockey Multiplayer, yaitu akan 

membuktikan bahwa aplikasi pendukung berupa Adobe Air dari versi awal sampai 

dengan versi Adobe Air terbaru memiliki performa yang berbeda. Penelitian ini juga 

akan menguji bahwa penggunaan smartphone dengan sistem operasi yang lebih baru 

dan smartphone yang menggunakan memory RAM lebih besar diharapkan 

mempunyai performa yang lebih baik. 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam pembuatan aplikasi permainan Hockey 

Multiplayer ini adalah : 

1. Pembuatan aplikasi permainan yang dibuat oleh penulis merupakan sebuah 

aplikasi permainan yang menggunakan bahasa ActionScript 3.0 yang biasa 

digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis flash.  
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2. Aplikasi permainan ini diuji pada sistem operasi berbasis Android dari sistem 

operasi Ice Cream Sandwich, JellyBean, dan KitKat.  

3. Pengguna atau pemain aplikasi permainan ini memerlukan program 

tambahan, yaitu program Adobe Air yang terdiri dari beberapa versi berbeda 

dari versi lama hingga terbaru. Adobe Air digunakan karena ActionScript tidak 

dapat dijalankan tanpa adanya program aplikasi tambahan tersebut yang 

merupakan sebuah platform dasar yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

berbasis flash pada smartphone Android.  

 

1.5 Metodologi 

 Untuk menyelesaikan pengujian performa aplikasi permainan Hockey 

Multiplayer ini, metode- metode yang digunakan oleh penulis adalah : 

1. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang 

berhubungan dengan macam- macam versi aplikasi Adobe Air yang sudah 

dikembangkan. 

2. Membuat sebuah aplikasi permainan Hockey Multiplayer dengan 

menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6 disertakan bahasa pemrograman  

3.0. 

3. Melakukan pengujian performa kecepatan pergerakan pemukul dan bola yang 

dilakukan oleh pemain sebanyak 2 dan 4 orang. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan 3 macam smartphone dengan sistem operasi Android yang 



6 
 

berbeda, perbedaan pada besar kecilnya memory RAM dan perbedaan versi 

Adobe Air yang digunakan. 

4. Melakukan pengujian yang dilakukan di berbagai macam aplikasi Adobe Air 

pada smartphone yang berbeda sistem operasi (Ice Cream Sandwich, 

JellyBean, KitKat). 

5. Mengumpulkan data- data yang dapat terlihat dari hasil percobaan yang telah 

dilakukan dan menentukan parameter menggunakan Adobe Scout. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

pembuatan aplikasi permainan ini. Kemudian dalam bab ini juga 

terdapat penentuan rumusan dan batasan masalah serta penjelasan 

tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini 

dijelaskan bagaimana sistematika penulisan laporan tugas akhir yang 

digunakan oleh penulis. 
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 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

perancangan dan pengembangan aplikasi permainan serta dalam 

penulisan laporan ini.   

 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini, penulis mengungkapkan analisis dari sistem 

perancangan program, dan desain yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi permainan tersebut.  

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang seluruh penjelasan- penjelasan mengenai 

implementasi perancangan ke dalam sebuah program, tampilan- 

tampilan yang muncul dalam program dan pengujian kompabilitas 

program.  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan aplikasi 

permainan dan saran-saran yang diberikan oleh para pemain atau 

pengguna aplikasi untuk dapat mengembangkan aplikasi permainan 

tersebut.  

 

 




