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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.  Dari 

tahun ketahun jumlah usaha dibidang industri terus bertambah, 

perkembangan yang sangat pesat ini diikuti juga oleh perkembangan suber 

daya manusia yang dibutuhkan. Mulai dari bisnis, desain, programer dan 

lain sebagainya.  

 Salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri game, 

tercatat pada quartal 2 tahun 2013 oleh Gartner bahwa industri game pada 

berbagai platform menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Data 

Video Game Market 2012 - 2015 ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Video Game Market Revenue 2012 - 2015 

Segment 2012 2013 2014 2015 

Video Game Console 37,400 44,288 49,375 55,049 

Handheld Video Games 17,756 18,064 15,079 12,399 

Mobile Games 9,280 13,208 17,146 22,009 

PC Games 14,437 17,722 20,015 21,601 

Total Video Game Market 78,872 93,282 101,615 111,057 

Sumber Gartner - http://www.gartner.com/newsroom/id/2614915 

Hal ini ditunjang dengan banyaknya produsen video game console, 

mobile device serta komputer yang dirancang khusus untuk dapat 

menjalankan game - game tersebut baik secara hardware, software 

maupun teknologi-nya.  
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Kurikulum dalam dunia pendidikan sekarang pun mulai merambah 

pada pengenalan dunia industri, seperti halnya pada kampus STMIK 

AKAKOM Yogyakarta yang menjadikan teknologi mobile dan pemrograman 

game sebagai bahan ajar untuk mahasiswa. Dalam ajang kompetisi yang 

melibatkan mahasiswa banyak sekali yang mengangkat game sebagai 

kategori yang dilombakan, diantaranya adalah Mobile Application 

Development oleh Kopertis Wilayah VI Yogyakarta, BBFunDev oleh 

Blackberry di Institut Technology Bandung (ITB) dan Nokia Innovation 

Center di Universitas Gajah Mada (UGM). 

Dari beberapa perlombaan dan acara yang di ikuti selama ini, banyak 

sekali ilmu yang di dapatkan. Beberapa hal terkait game industri, peluang, 

lifecycle dan proses pengembangan game pada level industri.  

Dari penjelasan tersebut diatas, maka diangkat teknologi game pada 

platform mobile dengan judul “Rebuilding Game Go Ninja using Unity3D 

and Game Industrial Procedure”. 

 

1.2 Tujuan 

Penyusunan tugas akhir ini mempunyai tujuan untuk membuat game 

yang didasari pada sistem, yang mana dengan sistem tersebut akan dapat 

memaksimalkan kinerja tim dan prosedur pengembangan game serta hasil 

dari game itu sendiri. 
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1.3 Batasan Masalah 

Game Go Ninja yang akan dibangun ulang ini melalui beberapa 

tahap hingga akhirnya dapat menjadi sebuah game yang berjalan pada 

perangkat mobile, tahapan tersebut adalah pre-production, production dan 

post-production. Pada tahap production digunakan suatu metode yang 

bernama Agile Project Management, dimana project akan segera dimulai 

dan berjalan secara incremental atau dengan kata lain tidak diselesaikan 

sekaligus (bertahap). Incremental ini terkait dengan kegiatan yang berulang 

– ulang (iterative), dan hal yang paling penting adalah kolaborasi penuh 

antar semua tim. Pada metode agile ini tidak dibutuhkan banyak SDM pada 

tim, biasanya terdiri dari 7 orang dan dalam waktu singkat sekitar 2 minggu. 

Kemudian akan ditentukan waktu iterasi, pada metode scrum iterasi 

biasa disebut dengan sprint. Scrum sendiri merupakan metode 

implementasi pada Agile. 

Di dalam penulisan tugas akhir ini, dibatasi hanya pada masalah 

pengembangan game yang berjalan di perangkat Android, Blackberry10, 

Windows 8, Windows Phone 8 dan hanya pada tahap Alpha dalam fase 

Production. 


