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1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan  teknologi  komunikasi  tidak  hanya 

menyentuh  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  dunia  formal 

dan edukasi urgensi saja. Seperti pada pengiriman surat yang 

pada jaman dahulu menggunakan kertas dan dikirimkan melalui 

pos yang di mana membutuhkan waktu yang cukup yang lama 

untuk  sampai  ke  tujuan.   Sekarang  surat  dapat  dikirimkan 

melalui internet yang dikenal dengan naman electronic mail ( e-

mail ). Dengan adanya  e-mail seseorang dapat mengirim surat 

di  mana aja  dan memerlukan waktu  yang singkat  sampai  ke 

tujuan. 

Perkembang  teknologi  komunikasi  dan  komputer  tidak 

hanya itu  aja,  namun juga menyentuh dunia  hiburan di  dunia 

maya. Hiburan berupa  game yang diakses melalui dunia maya. 

Game Online,  sejak kemunculannya sangat digemari oleh para 

gamer tanah air. Jenisnya pun makin beragam, dengan berbagai 

tantangan yang ditawarkan. Dari waktu ke waktu sejak pertama 
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kali  masuk  Indonesia  dan  diperkenalkan  pada  masyarakat, 

perkembangan  game  online menunjukkan  pertumbuhan  yang 

amat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. 

Namun  hal  tersebut  masih  dirasakan  kurang  karena 

pengguna  game  online harus  terkoneksi  dengan  internet  dan 

harus mendaftar untuk mendapatkan sebuah user account  yang 

di mana juga harus memiliki email account. Oleh karena itu perlu 

dibangun  sebuah  aplikasi  permainan  jaringan   yang  dapat 

digunakan dalam jaringan LAN , agar dapat saling berkomunikasi 

sesama  pengguna  komputer  dalam  suatu  area  yang  sama. 

Dengan adanya aplikasi  permainan  dalam jaringan lokal lebih 

hemat biaya dan banwidth.

Game dapat di  mainkan dengan menggunakan beberapa 

computer  yaitu  dengan  menghubungkan  masing  –  masing 

komputer dalam suatu jaringan.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  dirumuskan 

menjadi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  cara  menghubungkan  dua  atau  lebih 

aplikasi ( game ) pada suatu jaringan?

2. Metode apa yang digunakan untuk membangun  aplikasi 

game tersebut?

1.3 Ruang Lingkup

- Dari sisi grafik hanya menggunakan model 2D.

- Koneksi antar user di dalam game dapat menggunakan 

system pertukan buffer.

- Membuat  koneksi  socket  pada  server dan  koneksi 

socket dari client.

- Terdapat  sistem  poin  di  mana  yang  tertinggi  yang 

menang.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi :

- Membuat  suatu  program  permainan  yang  dapat 

dimainkan oleh lebih dari satu komputer  ( user ).

- Mengkombinasikan  penggunaan  library  Allegro  dan 

Winsock.
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