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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terkenal kaya akan budaya nasional. Budaya adalah suatu konsep 

yang membangkitkan minat. Didalam masyarakat kebudayaan sering diartikan 

sebagai the general body of the arts, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni 

pahat, seni rupa, pengetahuan filsafat atau bagian-bagian yang indah dari kehidupan 

manusia. Menurut Edward B. Taylor, culture is that complex whole which includes 

knowlege, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits 

aquired by man as a member of society atau dapat diartikan bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan yang komplek yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta 

kebebasan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat 

Tetapi di jaman globalisasi ini budaya nasional semakin ditinggalkan, bisa 

dilihat dengan lomba-lomba dan pertunjukan semuanya sekarang adalah seni tari 

modern, tidak terlihat satupun seni tari tradisional. Bahkan ada beberapa budaya 

nasional yang mulai terancam punah. Salah satunya adalah Wayang. “Sekitar 75 

jenis wayang yang menjadi kekayaan budaya Indonesia kini telah punah. Hanya 

sekitar 25 jenis wayang yang saat ini masih bertahan dengan jumlah komunitas dan 

penonton cukup banyak.” (Zakiya, 2013). 

Menurut Gusti (2013), seni tradisi budaya lokal seperti wayang sedang 

menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Seniman wayang diharuskan berjuang 
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sendiri untuk menghidupi kesenian lokal yang telah mengakar di masyarakat 

ini. Walaupun terdapat berbagai inovasi wayang dilakukan oleh para seniman, 

seperti wayang super, wayang kampung sebelah, wayang OHP, dan wayang layar 

lebar, tetapi hasil kreativitas tersebut tidak mampu menarik generasi muda terhadap 

wayang. Budaya Wayang mulai ditinggalkan karena di jaman globalisasi ini, 

generasi muda Indonesia menganggap bahwa Wayang adalah suatu hal yang kuno, 

dikarenakan media yang digunakan sudahlah tidak cocok untuk kalangan pemuda-

pemudi.  

Di jaman globalisasi ini, pemuda-pemudi Indonesia sudah memiliki 

smartphone sebagai bagian dari hidup mereka. Menurut data yang diambil dari 

Statista (2017), di tahun 2017 estimasi pengguna smartphone berkisar 43% 

penduduk indonesia, yaitu 173 juta pengguna. Dari semua itu, pengguna sistem 

operasi android berkisar 83.99%. Menurut data yang diambil dari eMarketer (2016), 

aktivitas paling populer untuk semua generasi adalah media sosial dan chat. Tetapi 

pengguna yang masih muda, lebih suka menonton film, mendengarkan musik, dan 

bermain game. 

Menurut Kurniawan (2016) yang mengambil data dari SurveyMonkey, game 

dengan genre Strategi memiliki pengunduh bulanan sebesar 202 ribu. Game strategi 

juga memiliki lebih dari 467 ribu pengguna yang aktif memainkan game tersebut. 

Game strategi juga memiliki pendapatan sekitar 194 juta per bulan. 

Melihat adanya potensi market di mobile games, dan genre strategi, maka 

penulis merancang game strategi bertema wayang. Diharapkan game ini dapat 

mengenalkan wayang kepada pemain, khususnya generasi muda.
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1.1  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang bangun game genre Tower Defense untuk mengenalkan karakter 

Wayang Mahabharata. 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat game genre Tower Defense dengan 

tema cerita Wayang Mahabharata. Diharapkan game ini dapat mengenalkan tokoh-

tokoh wayang khususnya pada cerita Mahabharata kepada pemain. 

1.3 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat akhir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk Pemain 

Game ini membantu dalam mengenalkan budaya nasional Indonesia Wayang 

kepada pemain. Pemain diharapkan mampu mengenali tokoh-tokoh wayang 

setelah bermain. 

2) Untuk Penulis 

Pembuatan game ini membantu menambah pengalaman penulis dalam 

pembuatan game 

3) Untuk Wayang 

Game ini membantu mengenalkan generasi muda terhadap budaya nasional 

Indonesia Wayang. 
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4) Untuk Sisi Akademis 

Dengan penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa membantu penelitian pihak 

lain yang ingin membuat game wayang di kedepannya 

1.1 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut: 

1) Game yang dibuat memiliki genre Strategi dengan subgenre Tower Defense.  

2) Cerita Wayang merupakan perkembangan yang diinspirasi dari Mahabharata. 

3) Perancangan aset termasuk dalam lingkup tugas akhir ini. Penulis menyewa 

artist untuk membuat aset. 

4) Game dibuat menggunakan software Unity. 

5) Game yang dibuat menggunakan sistem operasi Android.  

1.2 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Berikut adalah metodologi pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan oleh 

penulis: 

1) Melakukan studi mengenai Wayang. 

2) Melakukan studi mengenai cerita tentang Mahabharata. 

3) Mendesain game (World, System, Content, Game Writing, Level, UI). 

4) Membuat game. 

5) Melakukan pengujian. 

1.3 Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan laporan Tugas Akhir disusun dalam enam bab, dengan sistematika 

sebagai berikut:
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi bagian latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori – teori yang digunakan (Wayang, 

Mahabharata, Strategy Game, Game Design, Unity, Android SDK, Noobtuts). 

BAB III Analisis dan Desain 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kebutuhan game dan desain game 

(World, System, Content, Game Writing, Level, UI) yang dibuat. 

BAB IV Implementasi 

Bab ini menjelaskan bagaimana desain yang telah dibuat dapat 

diimplementasikan menjadi sebuah game menggunakan unity. 

BAB V Hasil Pengujian 

Bab ini berisi hasil pengujian game kepada pemain, yaitu untuk menguji 

manfaat dan error dalam game 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan pengujian, 

serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan game kedepannya. 


