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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Indokreasi Studios adalah perusahaan media yang memproduksi 

berbagai macam media seperti komik dan game. Investor-investor Indokreasi 

meminta sebuah produksi game yang berhubungan dengan dana atau investasi 

untuk memperkenalkan dunia investasi (reksa dana) kepada masyarakat luas 

dengan mengemas konsep investasi yang sederhana dan menarik. Karena itu PT. 

Indokreasi Studios melakukan pencarian untuk mobile game yang berhubungan 

dengan dana untuk dijadikan sebagai referensi dalam produksi game yang akan 

dibuat. 

Dari hasil pencarian tersebut tim produksi menemukan beberapa game 

yang berhubungan dengan dana yaitu game Hay Day, Tap to Riches, Landlord 

Tycoon, Cash Inc, dan Nabung Saham Go. Maka dari hasil pencarian tersebut 

sebuah game direncanakan dan di desain oleh PT.Indokreasi Studios dengan 

mengambil fitur-fitur mirip dengan game hasil pencarian tersebut. Spesifikasi 

game tersebut adalah memiliki premis simulasi bisnis dan investasi sederhana 

dengan tambahan fitur town building dan character customization sederhana.  

Game tersebut akan dibuat sampai tahap pre-alpha dan tahap berikutnya 

memerlukan input dari orang untuk mendapatkan penilaian user experience 

supaya mendapatkan gambaran apakah user interface yang telah dibuat bagus atau 
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tidak. Maka karena itu sebuah kuesioner untuk user experience akan diberikan 

kepada berbagai orang untuk menentukan nilai user experience dari user interface 

pre-alpha ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut: 

1) Ketika pemagang masuk PT. Indokreasi Studios, Fund for Fun ada di 

tahap di mana desain sudah dibuat oleh PT.Indokreasi Studios tetapi 

belum mengimplementasi user interface pada aplikasi. Pemagang 

diberi tugas untuk mengimplementasi user interface. 

2) Ketika game dan user interface telah diimplementasikan, bagaimana 

mengevaluasi user experience Fund for Fun yang dibuat selama 

proses magang.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Fokus tugas akhir ini adalah pengimplementasi user interface Fund for 

Fun. Adapun beberapa persyaratan spesifikasi yang ada adalah: 

1) Pengembangan game ini akan menggunakan Unity Game Engine. 

2) Target platform untuk game ini adalah Mobile khususnya untuk 

Android. 

3) Game Fund for Fun akan dibuat sampai tahap pre-alpha 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1) Membangun game Fund for Fund sampai tahap pre alpha. 

2) Mengukur nilai user experience untuk Fund for Fun dalam tahap pre 

alpha. 

 

1.5  Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam pembangunan game Fund for Fun ini 

adalah scrum. Kelompok scrum terdiri dari pemilik produk, kelompok 

pengembangan, dan ketua scrum. Pemilik produk bertugas untuk mengelola 

product backlog, product backlog adalah sebuah daftar keperluan yang diketahui 

harus ada di dalam produk. Kelompok pengembangan terdiri dari orang-orang 

profesional. Ketua scrum bertugas untuk mempromosikan scrum dan membantu 

anggota lainya untuk mengerti teori scrum dan peraturannya. 

Untuk mengukur nilai user experience dari Fund for Fun, akan digunakan 

User Experience Questionnaire. 

 

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang  

Kegiatan magang dimulai dari tanggal 4 September 2019-6 Januari 2020, 

setiap hari Selasa-Jumat. Jam kerja yang ditetapkan adalah dimulai dari jam 

09:00-18:00. Kegiatan magang ini beralamat di Jl.WR.Supratman Blok B No.10 

Ciputat Timur Tangerang Selatan 15412. Bimbingan dengan kedua dosen 
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dilakukan saat pada waktu luang dosen. Bimbingan dilakukan di gedung B lantai 

3 ruang dosen Fakultas Ilmu Komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


