
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2015, pemerintah memperketat masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang 

ingin bekerja di Indonesia. Salah satu caranya dengan memberlakukan tes kemampuan bahasa 

Indonesia sebagai syarat yang wajib dipenuhi calon Tenaga Kerja Asing. Menurut Menaker, M 

Hanif Dhakiri, kebijakan itu selaras dengan revisi Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (hukumonline.com, 2015). 

Kebijakan mengenai kewajiban berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing bukan 

merupakan hal baru. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 tahun 2013 

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pasal 26 ayat (1) huruf d (Permenaker 2013) 

menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia adalah dapat 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (Fitriani, 2015). Namun, peraturan ini belum dapat 

dijalankan dengan efektif, karena belum ada peraturan lain yang khusus membahas pelaksanaan 

dan pengawasan mengenai Tenaga Kerja Asing bisa berbahasa Indonesia. Akibatnya, hingga saat 

ini masih banyak sekali Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja di Indonesia tetapi tidak dapat 

berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Kementrian Ketenagakerjaan melakukan revisi pada 

Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  

Materi yang akan diuji pada tes kemampuan Bahasa Indonesia dibahas bersama oleh Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker dengan Lembaga Pengembangan 

Bahasa Universitas Indonesia. Tes kemampuan Bahasa Indonesia akan ditetapkan berdasarkan 

level kemampuan bahasa Indonesia dengan menggunakan skor tes TOIFL (Test of Indonesian as 

Foreign Language). (Novarina & Ratna, 2015) 

 



 

Tabel 1. 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia per Oktober 2014 berdasarkan Kemenakertrans 

Negara Asal Jumlah TKA 

Tiongkok 15.341 

Jepang 10.183 

Korea Selatan 7.678 

India 4.680 

Malaysia 3.779 

Amerika Serikat 2.497 

Negara lain-lainnya 16.446 

Total 64.604 

 

Melihat jumlah Tenaga Kerja Asing dari data yang diterbitkan oleh Kemenakertrans per 

Oktober 2014, Korea menduduki posisi ke tiga dari total Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Oleh 

karena itu, perangkat lunak ini diharapkan mampu membantu warga Korea yang ingin menjadi 

Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Perangkat lunak ini merupakan game beredukasi yang 

mengajarkan warga Korea mengenai Bahasa Indonesia dengan metode yang menarik dan 

menyenangkan. Tujuan dari game edukasi ini adalah mempersiapkan kemampuan Bahasa 

Indonesia yang mereka miliki sebelum melakukan tes kemampuan Bahasa Indonesia.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk tugas akhir ini diambil dari latar belakang 

“Bagaimana merancang dan membangun aplikasi game edukasi tentang belajar bahasa 

Indonesia untuk warga Korea yang ingin menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia?” 



 

 

1.3 Rung Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup : 

1. Game edukasi ini memberikan informasi dan pembelajar tentang Bahasa Indonesia 

kepada warga Korea.  

2. Implementasi penggunaan game edukasi menggunakan Android. 

3. Game edukasi ini ditujukan bagi warga Korea yang ingin belajar Bahasa Indonesia, 

terutama bagi warga Korea yang ingin menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia. 

4. Game edukasi ini dibuat menggunakan perangkat lunak Unity. 

 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari aplikasi game edukasi untuk membantu warga Korea yang ingin menjadi 

Tenaga Kerja Asing belajar Bahasa Indonesia, sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk 

menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia.  

 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah menyediakan sarana pembelajaran Bahasa Indonesia 

bagi warga Korea yang ingin mempelajari Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan game edukasi 

ini, warga Korea dapat mempelajari Bahasa Indonesia sebelum menjalani tes kemampuan Bahasa 

Indonesia dengan metode yang menyenangkan.  

 

 



 

 

 

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir adalah :  

1. Studi  

Penulis mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan perangkat lunak 

dengan menggunakan Unity dengan Bahasa pemrograman C#. 

2. Pengumpulan Data 

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode observasi dan 

survei untuk mengetahui setting game, tampilan game dan fitur-fitur apa saja yang 

sesuai dengan tujuan tugas akhir.  

3. Analisis dan Perancangan Game Edukasi 

Penulis melakukan perancangan sistem dan desain game edukasi sesuai 

dengan data hasil analisis yang dilakukan sebelumnya. 

4. Pembuatan Game Edukasi 

Penulis memulai proses pembuatan game edukasi menggunakan Unity 

dengan menggunakan Bahasa pemrograman C#. 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Penulis melakukan pengujian kepada user dan mengevaluasi hasil 

pengujian yang dilakukan, serta melakukan perbaikan terhadap game edukasi, jika 

diperlukan. 



6. Penulisan Dokumentasi 

Penulis memulai penulisan tugas akhir yang berisi mulai dari pembuatan 

proposal hingga pembuatan laporan tentang game edukasi. 

 

 

 1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, sistematika penelitian dan 

company profile. 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah game, game edukasi, Android, Unity 

dan bahasa pemrograman C#. 

3. BAB III Analisis dan Desain 

Bab analisis dan desain berisi penjelasan tentang apa saja yang dibutuhkan dalam 

proses mengerjakan game edukasi, berserta desainnya. 

4. BAB IV Implementasi 

Bab implementasi berisi penjelasan proses implementasi ke dalam game edukasi. 

5. BAB V Hasil Pengujian  



Bab hasil pegujian berisi fitur-fitur yang terdapat pada game edukasi serta desain dan 

konten dalam game edukasi, disertai hasil pengujian game edukasi.  

6. BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan yang 

diperoleh dari proses perancangan dan pembangunan game edukasi. 

 

 

 

1.8 Company Profile 

Business Description  

Box of Dream adalah company yang bergerak dikhususkan bergerak bidang game edukasi. 

Box of Dream diharapkan untuk membantu masyarakat Indonesia untuk belajar secara 

menyenangkan dan interaktif. Box of Dream akan terintegrasi dengan pihak yang memiliki otoritas 

lebih tinggi sesuai dengan tema yang digunakan. Box of Dream juga menyediakan kerja sama bagi 

perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa Box of Dream dalam memajukan dan 

mengembangkan perusahaan mereka.  

 

Technology/Propety Right  

Box of Dream menggunakan teknologi Unity yang dapat terintegrasi dengan baik dengan 

perkembangan trend yang ada. Dalam pembuatannya menggunakan Bahasa pemrograman Java 

dan C#. Box of Dream berhak untuk mencocokan data pengguna apakah valid atau tidak. Box of 

Dream juga tidak akan menyebarkan data dari pengguna kepada pihak luar terutama kepada 

pemasang iklan atau sales sebuah produk. 



 

Market Opportunities  

Box of Dream akan menyediakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau 

pemerintahaan yang ingin memngajarkan atau memberikan informasi secara interaktif dan metode 

yang menarik.  

 

Marketing/Sales and Distribution  

Box of Dream bekerja sama dengan pihak pemerintahan atau perusahaan-perusahaan yang 

memerlukan jasa Box of Dream untuk membangun sarana pembelajaran atau memberikan 

informasi suatu prosedur secara menarik dan interaktif. Box of Dream juga membangun beberapa 

game edukasi secara gratis yang menyediakan fitur in-app-purchase, yang berarti terdapat fitur, di 

mana penggunakan harus membayar untuk mendapatkan akses yang lebih dari pengguna gratis.  

 

Competition  

Kompetitor utama di Indonesia masih belum adanya perusahaan yang benar-benar 

mengambil spesifikasi di bidang game edukasi. Namun, beberapa perusahaan game developer di 

dunia menciptakan beberapa game edukasi, seperti game matematika untuk anak Sekolah Dasar, 

game membaca bagi anak-anak dan lain-lainnya. 

 

 

 

 

 


