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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Game komputer sebagian juga merupakan simulasi dari bentuk-bentuk 

nyata dalam kehidupan manusia. Game dibuat pertama kalinya pada tahun 1965 

sebagai simulasi untuk tentara militer belajar strategi perang ditengah situasi 

perang dingin. Kemudian pada tahun 1970, dikembangkan menjadi video game 

komersil pertama, yaitu mesin Magnvox sebagai objek hiburan.  

Sejak saat itu, game menjadi suatu objek hiburan yang menarik bagi 

masyarakat. Perkembangan game juga dapat dilihat secara langsung oleh 

masyarakat, pada mulanya game hanya dimainkan di komputer dan console tetapi 

sekarang sudah memasuki era mobile game. Mobile game adalah sebuah game 

yang didesain dan dimainkan pada mobile devices, seperti PDA, smartphone, 

tablet PCs, dan portable media player. Dan sekarang ini, mobile game telah 

dibuat diberbagai macam platform seperti Symbian, Apple iOS, Android serta 

Windows Phone. 

Salah satu dari perkembangan game tersebut adalah Endless Running 

Game. Pada tugas akhir ini, penulis akan menganalisis persamaan, perbedaan dan 

keunikan dari Endless Running Game pada platform mobile device Apple iOS. 

Contoh dari Endless Running Game yang akan dibahas adalah Temple Run 2, 

Subway Surfer, dan Minion Rush Despicable Me. Ketiga Endless Running Game 

tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Tugas akhir ini akan membahas tentang persamaan, perbedaan dan  

Keunikan dari Endless Running Game pada platform mobile device Apple iOS. 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membandingkan kompleksitas, perbedaan dan 

keunika. Dan diharapkan mendapatkan analisis tentang Endless Running Game.  

 Sistem operasi yang digunakan ialah sistem operasi mobile device Apple 

iOS 7 dikarenakan program permainan yang jalan disistem operasi ini lebih 

memiliki ketahanan terhadap pola tindakan curang dari pengguna atau pemain 

seperti pada operasi lainnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Terdapat beberapa masalah yang tidak dibahas dalam penelitian. Batasan -

batasan masalah tersebut diberikan agar susunan penelitian lebih terfokus dan 

terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Permainan yang memiliki genre Endless Running Game. 

2. Permainan yang masuk dalam analisa ini adalah Temple Run 2, 

Minion Rush Despicable Me, dan Subway Surfer. 

3. Permainan yang diuji beroperasi pada sistem operasi mobile Apple iOS 

7. 

4. Permainan yang dimainkan secara offline dan bersifat single player. 

5. Terbatas pada daerah permainan dan tidak membahas sistem penilaian 

offline maupun online. 
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6. Aspek yang ditekankan adalah pada pola ciri khas masing - masing 

permainan Endless Running Game. 

7. Tidak membahas perbedaan power-up tiap permainan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mencari kompleksitas, 

perbedaan dan keunikan Endless Running Game menggunakan Graph Theory. 

Dengan membandingkan jumlah dead, jumlah trap keluar, jumlah trap menuju, 

jumlah garis, jumlah dead trap, Degree, dan Edge Coloring.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitiannya penulis mempunyai beberapa tahap 

metode penelitian yaitu :  

1. Studi kasus mengenai beberapa program permainan Endless Running 

Game. 

2. Studi pustaka mengenai latar belakang dan Graph Theory yang 

dijadikan teori pendukung untuk analisa ini. 

3. Pengumpulan data dengan cara memainkan ketiga Endless Running 

Game. 

4. Explorasi lebih lanjut untuk mendapatkan data awal yang akan 

digunakan sebagai acuan awal analisis. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini akan dibuat dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah dan metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan 

mengenai maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir. Selain itu juga bab ini 

membantu untuk mendeskripsikan tugas akhir yang akan dibuat. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II berisi tentang keseluruhan teori-teori yang dipergunakan dalam 

tugas akhir ini seperti teori game, dan Graph Theory. 

BAB III PERANCANGAN DAN RENCANA PENGUJIAN 

Pada Bab III berisi tentang perancangan pengambilan data dan pengolahan 

data.  

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada Bab IV berisi tentang hasil analisis dan pengembangan dari data 

percobaan yang sudah diambil. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini akan dijelaskan beberapa kesimpulan dari hasil analisis, 

serta saran untuk pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 




