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BAB II 

1. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang akan dikembangkan ditinjau dari pustaka yang sejenis 

antara lain dari : Vika Fitratunnany Insanittaqwa, Imam Kuswardayan, dan Dwi 

Sunaryono (2004) membangun sebuah Game Edukasi ‘Simulasi Haji’ 

Menggunakan Ren’Py  pada Perangkat Android untuk Simulasi Perjalanan Ibadah 

Haji. Game ini dirancang berdasarkan referensi buku panduan ibadah haji dari 

Kementrian Agama dan berdasarkan wawancara dari jamaah haji. Terdapat tujuh 

level pada game ini yang dimulai dari proses pendaftaran hingga selesai haji sesuai 

dengan alur Gelombang II Indonesia. Selain itu, terdapat fakta kejadian acak yang 

dialami oleh jamaah haji dan doa-doa haji sebagai pelengkap simulasi. 

Implementasi dilakukan menggunakan Ren’Py dan Ren’Py Android Packaging 

Tool (RAPT) sehingga dapat dijalankan di perangkat Android (Insanittaqwa, Vika 

Fitratunnany, Imam Kuswardayan, dan Dwi Sunaryono, 2004). Aplikasi yang 

mereka buat memiliki kemeripan dengan aplikasi yang akan saya kembangkan 

yaitu sama-sama game simulasi. Yang berbeda adalah pada metode untuk 

mengembangkkan aplikasi ini dan bahasa pemrograman yang akan digunakan. 

Referensi berikutnya diperoleh dari Tri Listyorini (2012) membuat 

aplikasi Perancangan Game Simulasi Pendaftaran Skrisi pada Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Muria Kudus. Game ini dibuat untuk memudahkan 

mahasiswa dalam memahami alur pengambilan skripsi sampai pelaksanaan skripsi 
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(Listyorini, Tri, 2013). Aplikasi ini memiliki konsep yang sama dengan aplikasi 

yang saya buat kecuali pada bagian metode yang saya gunakan dan pada platform 

aplikasinya. 

Melia Dianingrum dan Asep Suryanto pada tahun 2014 membuat aplikasi 

Penentuan Status Gizi Balita Berbasis Android Menggunakan Metode Analitycal 

Hierarchy Process (AHP). Penentuan status gizi merupakan suatu upaya yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan balita. Data yang masuk 

nanti akan diproses dengan AHP untuk menghasilkan rekomendasi keputusan. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Berat Badan menurut 

Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut 

Tinggi Badan (BB/TB) (Melia Dianingrum, Asep Suryanto, 2014). Yang 

membedakan aplikasi ini dengan aplikasi yang saya kembangkan adalah jenis 

aplikasinya. Jenis aplikasi yang mereka kembangkan adalah aplikasi statistik 

sedangkan aplikasi yang saya kembangkan berupa game dengan simulasi. 

Jasril, Elin Haerani, dan Iis Afrianty (2011) membuat aplikasi Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Fuzzy 

AHP. Dalam pembuatannya penulis menggunakan bahasa VB 6 dan menggunakan 

MS Accesss 2007 untuk pengolahan databasenya. SPK digunakan untuk 

memnentukan karyawan terbaik dengan F-AHP yang mendekati cara penilaian 

yang sebenarnya dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Jasril, 

Elin Haerani, dan Iis Afrianty, 2011). Yang membedakan aplikasi ini dengan 

aplikasi yang saya kembangkan adalah jenis aplikasinya. Jenis aplikasi yang 
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mereka kembangkan adalah aplikasi statistik sedangkan aplikasi yang saya 

kembangkan berupa game dengan simulasi. 

Referensi yang lain adalah Tri Wijayanto (2015) yang membuat aplikasi 

Game Grobak Sodor Tradiasional di Android. Berlatar game tradisional grobak 

sodor, penulis mengubahnya menjadi game inovatif yang dimainkan di smartphone 

berbasis android dengan game play berupa player vs computer (Widiyanto, Tri, 

2015). Yang membedakan game ini dengan game saya buat adalah metode yang 

digunakan. Di dalam aplikasi yang saya buat menggunakan metode AHP sebagai 

metodenya. Sedangkan aplikasi Tri tidak menggunakan metode ini. 

Tabel tinjauan pustaka merupakan tabel yang dibuat untuk mendefinisikan 

tinjauan penelitian yang digunakan sebagai panduan untuk pembuatan aplikasi ini, 

adapun perbandingan yang terdapat dari tinjauan pustaka yang ada sebelumnya dan 

aplikasi yang penulis buat dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

No Referensi Objek Metode Platform Aplikasi Hasil 

1 

Vika Fitratunnany 

Insanittaqwa, Imam 

Kuswardayan, dan 

Dwi Sunaryono (2004) 

Edukasi 

Simulasi Haji 
 Mobile Game 

Hasil pengujian pengguna dengan empat aspek, yaitu 

tampilan, aturan main, manfaat edukasi, dan 

keakuratan simulasi menunjukkan hasil yang baik 

dengan rata-rata penilaian 88,31%. Disimpulkan 

bahwa aplikasi ini dapat memberikan pengetahuan 

ibadah haji kepada pengguna secara akurat. 

2 
Jasril, Elin Haerani, 

dan Iis Afrianty (2011) 

Karyawan 

Terbaik 
AHP Desktop Statistik 

SPK berhasil menentukan pemilihan karyawan 

terbaik dengan F-AHP yang mendekati cara 

penilaian yang sebenarnya. Selain itu sifat spk yang 

dinamis dimana sistem dapat menangani jika terjadi 

perubahan atau penambahan kriteria. 

3 Tri Listyorini (2013) 
Pendaftaran 

Skrisi 
 Desktop Game 

Game simulasi memudahkan pemahaman terhadap 

alur dari pendaftaran dan pelaksanaan skripsi dan 

lebih menarik. Dengan adanya game simulasi 

mahasiswa dapat melaksanakan mata kuliah skripsi 

dengan baik. 
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4 
Melia Dianingrum dan 

Asep Suryanto (2014) 

Status Gizi 

Balita 
AHP Mobile Statistik 

Sistem dirancang dengan menggunakan metode 

Analitycal Hierarchy Process (AHP). Data yang 

masuk nanti akan diproses dengan AHP untuk 

menghasilkan rekomendasi keputusan. Indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya Berat Badan menurut Umur (BB/U), 

Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat 

Badan menurut 

Tinggi Badan (BB/TB). 

5 Tri Wijayanto (2015) 
Grobak 

Sodor  
 Mobile Game 

Penelitian menunjukkan bahwa dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi mobile 

yang ada, permainan tradisional dapat diterapkan 

sehingga secara tidak langsung dapat mengenalkan 

kembali kebudayaan permainan tradisional pada 

generasi yang akan datang. 

6 
Gunita Gama 

Anindita(2016) 
Kencan AHP Mobile Game 

Pengujian menunjukkan dapat terealisasinya aplikasi 

permainan simulasi kencan di smartphone berbasis 

OS Android. 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Game 

Game berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki arti dasar Permainan. 

Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian “kelincahan intelektual” (intellectual 

play ability). Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dari aksi pemainnya 

karena ada target-target yang ingin dicapai, kelincahan intelektual pada tingkat tertentu 

juga merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara 

maksimal. Sehingga games bukan hanya sekedar permainan untuk mengisi waktu 

luang atau sekedar hobi. Melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreatifitas dan 

tingkat intelektual para penggunanya bahkan sebagai sebuah lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan beberapa ahli pengertian game adalah penarik perhatian yang telah 

terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam 

organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi (John C Beck & 

Mitchell Wade). Sedangkan menurut Albert Einstein, game adalah bentuk investigasi 

paling tinggi . (Inten Wulandini, 2011) 

 

2.2.2. Simulasi 

Simulasi dapat diartikan sebagai proses peniruan. Teknik simulasi adalah 

teknik untuk merepresentasikan atau meniru kondisi real (suatu sistem nyata)  dalam 

bentuk bilangan dan simbol (dengan memanfaatkan program komputer), sehingga 

menjadi mudah untuk dipelajari. Menurut Floyd Jerome Gould (dalam buku 

Introductory Science, 1993) menyebutkan bahwa “The basic idea of simulation is to 
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build an experimental device, or simulator that will ‘actlike’ (simulate) the system of 

interest in certain important aspect in a quick, cost effective manner”. Sedangkan 

menurut Sandi Setiawan (dalam buku Teknik Pemrograman, 1991), menyatakan bahwa 

simulasi adalah “… proses perancangan model dari suatu sistem nyata dan pelaksanaan 

eksperimen-eksperimen dengan model ini untuk tujuan memahami tingkah laku 

system”. (Dhina Oktaviana, 2009) 

 

2.2.3. AHP 

Metode AHP adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah Multi Atributte Decision Making, yaitu mengevaluasi 

alternatif-alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, dengan setiap atribut 

saling tidak bergantung satu dengan lainnya (Kusumadewi Sri, dkk, 2006). AHP 

merupakan suatu model  pendukung  keputusan  yang dikembangkan oleh Thomas L. 

Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau 

multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki,  menurut Saaty (1993), hirarki 

didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah  permasalahan yang kompleks 

dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level 

faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari 

alternatif (Efraim Turban, dkk, 2005). Terdapat 4 prinsip pokok dalam AHP yaitu  : 

a. Menyusun hirarki yaitu memecah persoalan menjadi kelompok-kelompok 

atau unsur-unsur yang terpisah.  
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b. Penilaian kriteria dan alternative, dilakukan dengan perbandingan 

berpasangan dengan mangacu pada skala penilaian perbandingan berpasangan 

Saaty. 

c. Penetapan prioritas dengan menentukan peringkat elemen (kriteria) menurut 

relative pentingnya.  

d. Konsistensi logis yaitu menjamin semua elemen dikelompokkan secara  logis 

dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. 

Metode AHP adalah model pendukung keputusan yang akan  menguraikan  

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Hirarki 

didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks 

dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah  tujuan,  yang diikuti level 

faktor,  kriteria,  sub kriteria,  dan seterusnya  ke  bawah  hingga  level terakhir dari 

alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat  diuraikan kedalam 

kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu  bentuk hirarki sehingga 

permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah dalam 

metode AHP meliputi : 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan,  kemudian  

menyusun  struktur hirarki  dari permasalahan yang dihadapi. 

2. Menentukan prioritas elemen, langkah  pertama  dalam  menentukan  prioritas 

elemen adalah membuat matriks perbandingan berpasangan. Menurut Saaty 

(1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam 
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mengekspresikan pendapat. Nilai dari skala penilaian perbandingan 

berpasangan (Saaty) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas atas 

kepentingan 
Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting. 
Dua elemen memiliki pengaruh yang 

sama besar terhadap tujuan. 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari elemen yang lain. 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen dibanding 

elemen yang lain. 

5 
Elemen yang satu lebih penting 

dari elemen yang lain. 

Pengalaman dan penilaian sangat 

kuat menyokong satu elemen 

dibanding elemen yang lain. 

7 

Satu elemen jelas lebih mutlak 

penting dibanding elemen 

lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen dibanding 

elemen yang lain. 

9 
Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainnya. 

Bukti yang mendukung elemen yang 

satu terhadap elemen yang lain 

memiliki tingkat penegasan tertinggi 

yang mungkin menguatkan. 

2, 4, 6, 8 
Nilai-nilai antara 2 nilai 

pertimbangan yang berdekatan. 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara 2 pilihan. 

Kebalikannya 
Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibanding dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding i 
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Pebandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan  dengan  

menilai tingkat kepentingan satu elemen lainnya. Misalnya A kemudian 

diambil  elemen yang akan dibandingakan, misal A1, A2, A3. Maka susunan 

elemen-elemen yang dibandingkan tersebut akan tampak sbb: 

Tabel 1.3 Matriks Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

 

Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar elemen lihat skala 

perbandingan pada Tabel di atas. Apabila satu elemen dibandingkan dengan 

dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika lemen  i  dibandingkan  dengan  

elemen  j  mendapatkan  nilai tertentu.  

3. Konsistensi logis, perhitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut : 

a. Mengalikan matriks perbandingan berpasangan dengan prioritas 

berkesesuaian. 

b. Menjumlahkan hasil perkalian perbaris. 

c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi dengan perioritas bersangkutan 

kemudian hasilnya dijumlahkan. 

d. Hasil poin c dibagi jumlah elemen, akan didapat nilai LamdaMax. 

e. Indeks Konsistensi (CI) = (Lamdamax-n)/(n-1). 
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4. Menghitung Rasio Konsistensi (Consistency Ratio) 

Rumus CR = CI/IR,  

Dimana  : CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index 

IR = Indeks Random Consistency 

Jika Rasio Konsistensi <= 0,1, hasil perhitungan dapat dikatakan konsisten 

atau dapat dibenarkan. 

Tabel 1.4 Daftar Indeks Random Consistency 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1, 2 0.00 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.51 

11 1.48 
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2.2.4. Android 

Sistem operasi Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis 

Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Pada 

awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. yang kemudian dibeli 

oleh google pada tahun 2005. (Aingindra, 2013)  

Dalam usaha mengembangkan Android, pada tahun 2007, dibentuklah 

Open Handset Alliance (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan, yaitu 

Texas Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell 

Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint 

Nextel, dan T-Mobile dengan tujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk 

perangkat mobile. Pada tanggal 9 Desember 2008, ia diumumkan bahwa 14 anggota 

baru akan bergabung Proyek Android, termasuk PacketVideo, ARM Holdings, 

Atheros Communications, Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony 

Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc.  

Pengembangan sistem operasi dan aplikasi Android sendiri mengacu pada 

empat prinsip, meliput :  

1. Terbuka  

Android dibangun untuk menjadi benar-benar terbuka. Sebagai contoh, 

sebuah aplikasi dapat mengambil dan mengakses fungsi-fungsi utama 

ponsel seperti membuat panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan 

kamera. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk membuat aplikasi 

yang lebih baik.  

 

javascript:void(0);
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2. Semua aplikasi dibuat sama  

Android tidak membedakan antara aplikasi inti ponsel dan aplikasi pihak 

ketiga. Kedua jenis aplikasi ini dapat dibangun dan memiliki akses yang 

sama ke ponsel. Pengguna dapat sepenuhnya mengatur telepon sesuai 

kepentingan mereka.  

3. Mendobrak batasan-batasan aplikasi  

Android membuang berbagai hambatan untuk membangun aplikasi baru 

yang inovatif. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih relevanl. 

Dengan Android, pengembang juga dapat membangun aplikasi yang 

memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi dan terkoneksi dengan 

teman-temannya.  

4. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah  

Android menyediakan akses ke berbagai libraries dan tools yang dapat 

digunakan untuk membangun aplikasi yang kaya. 

 

2.2.5. MySQL 

MySQL adalah salah satu contoh database web yang sangat populer dan 

banyak digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web yang menggunakan 

database sebagai sumber dan pengolahan datanya. Kepopuleran MySQL antara lain 

karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakases 

database-nya sehingga mudah untuk digunakan, kinerja query cepat, dana 

mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan skala menengah-

kecil. MySQL juga bersifat open source dan free (tidak perlu memebayar untuk 
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menggunakannya) pada berbagai platform (kecuali pada Windows, yang bersifat 

shareware). MySQL didistribusikan dengan lisensi open source GPL (General 

Public License) mulai versi 3.23, pada bulan juni 2000. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pengembangan aplikasi wen yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemograman script PHP (Arief, 

M. Rudiyanto;, 2007). 

 

2.2.6. PHP 

PHP (Personal Home Page) merupakan bahasa scripting server-side, 

dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sederhannya, server lah 

yang akan menerjemahkan skrip program, baru kemudian hasilnya akan dikirim 

kepada client yang melakukan permintaan (Prasetyo, Dwi Didik;, 2004). 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain : 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

2. Web Server yang mendukung PHP adalah ditemukan dibanyak aplikasi 

seperti Apache, IIS, Lighttpd dan Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah. 

3. Dalam sisi pemgembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis 

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 
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4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak . 

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

platform (Linux, Unix, Macintosh dan Windows)  dan dapat dijalankan 

secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-

perintah sistem. 

6. Skrip tidak dapat diintip dengan menggunakan fasilitas view HTML 

source. PHP dirancang sedemikian khusus untuk membentuk web menjadi 

dinamis artinya dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan 

terkini.  

 


