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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan cepatnya perkembangan zaman, internet sudah menjadi salah satu 

kebutuhan utama pada zaman ini. Para pengusaha yang melihat kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan dari dunia maya berlomba–lomba untuk membuat aplikasi 

web yang menarik.  Munculnya social network seperti MySpace, Facebook, Twitter 

dan lain sebagainya membuat internet semakin digemari oleh masyarakat awam. 

Namun, jumlah pengguna mobile jauh lebih banyak daripada pengguna PC atau 

laptop, kita dapat melihat bahwa setiap orang dari berbagai profesi dan usia pasti 

memiliki satu atau lebih perangkat mobile, meskipun belum tentu mempunyai PC.  

RIM (Research In Motion) melihat hal ini sebagai kesempatan emas dan 

meluncurkan smartphone bernama BlackBerry sejak tahun 2002 yang lalu. Selain 

memiliki bentuk yang unik, BlackBerry memiliki banyak sekali fitur yang sangat 

berguna bagi semua kalangan yaitu push mail yang memungkinkan penggunanya 

mengirim dan menerima email semudah mengirim/menerima SMS, mengambil 

gambar/video menggunakan kamera/video digital, memainkan lagu/video 

menggunakan pemutar musik dan video, menggunakan fitur-fitur Global Positioning 

System (GPS), mengakses internet secara mobile, membaca e-book, menjadi modem, 

serta menggunakan teknologi Wi-Fi. BlackBerry digunakan oleh hampir semua 

lapisan masyarakat dan mulai booming sejak awal tahun 2009. "Selama 2007-2008 

pengguna BlackBerry naik hingga 454 persen, dan jumlah pelanggan BlackBerry 
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hingga kuartal 4 tahun fiskal yang ditutup 28 Februari 2009, ada sekitar 25 juta orang 

di seluruh dunia, " ujar Gregory Wade, Regional Vice President, Research In Motion 

Asia Pacific
1
. Tingginya tingkat akses internet secara mobile ini didukung juga 

dengan data dari comScore
2
  

Tabel 1.1 frekwensi pengaksesan internet pada tahun 2008 sampai 2009 

 

Dengan adanya data ini, terbuka kesempatan untuk para developer aplikasi 

untuk BlackBerry, mengingat banyaknya pengguna BlackBerry baik di Indonesia 

maupun di seluruh dunia. 

Pada awalnya BlackBerry digemari oleh para pebisnis, namun akhir-akhir ini 

mulai digemari pula oleh para pengguna yang masih berusia muda. Dengan adanya 

basis pengguna baru yang lebih muda dan berjumlah banyak, maka jenis aplikasi 

yang dicari di BlackBerry juga mulai beragam. Pengguna BlackBerry yang berusia 

muda membutuhkan aplikasi-aplikasi yang bersifat hiburan, seperti permainan, 

komunikasi dan musik. Sayangnya sampai saat ini belum banyak dijumpai aplikasi 

                                                           
1 http://teknologi.vivanews.com/news/read/49413-
pengguna_blackberry_indonesia_naik_494_persen 
2 http://news.cnet.com/8301-1035_3-10197136-94.html 
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permainan di BlackBerry yang bagus serta mengandalkan komunikasi di antara 

penggunanya. 

Permainan online yang membutuhkan lebih dari satu pemain dapat dibagi 

menjadi beberapa kategori, yaitu permainan melibatkan dua pemain, tiga atau lebih 

pemain, serta permainan yang melibatkan banyak sekali pemain. Semakin sedikit 

jumlah pemain yang dibutuhkan dalam sebuah permainan, semakin mudah permainan 

tersebut untuk dimainkan. Salah satu contoh permainan klasik yang telah diadaptasi 

di hampir semua platform yaitu catur. Catur merupakan permainan yang paling sering 

diadaptasi karena mempunyai peraturan yang jelas, dapat dipelajari dengan mudah, 

serta hanya membutuhkan dua orang pemain untuk memainkannya. 

Pulse Creative Media Solution merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang multimedia, dan salah satu produk Pulse yang akan digunakan sebagai studi 

kasus dalam tugas akhir ini adalah adaptasi board game Mr. Jack, sebuah permainan 

papan karya HurricanGames yang diperuntukkan untuk dua orang pemain dengan 

peraturan yang jelas serta mudah dipelajari.  

Permainan Mr. Jack ini tidak kalah strategisnya dengan permainan catur, di mana 

unsur keberuntungan sangat minim. Bahkan permainan ini diikutsertakan dalam 

Olimpiade musim panas 2008 di Beijing, dengan versi yang sedikit berbeda dari 

permainan standarnya. Ide permainan Mr. Jack ini didapatkan dari cerita mengenai 

seorang pembunuh misterius Jack The Ripper di Inggris, pada abad ke 18. Permainan 

ini dimainkan oleh dua orang pemain, di mana salah seorang pemain berperan sebagai 
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Jack dan pemain lainnya berperan sebagai polisi yang betugas untuk membongkar 

identitas Jack dan menangkapnya.  

Tugas akhir ini akan membuat sebuah adaptasi permainan Mr. Jack di 

BlackBerry, di mana para pengguna BlackBerry dapat mengakses sebuah server 

umum, di mana mereka bisa menemukan lawan (pemain lain) untuk bermain Mr. 

Jack secara online. Aplikasi permainan ini akan menjadi salah satu aplikasi 

permainan yang unik, berkualitas serta dinantikan oleh para pengguna BlackBerry 

baik yang masih berusia muda maupun yang ingin mencari alternatif dari permainan 

catur. 

Permainan Mr. Jack ini sangat populer di kalangan pecinta permainan papan. 

Menurut website Boardgamegeek.com yang merupakan sumber informasi utama 

untuk segala bentuk dan jenis permainan papan, permainan Mr. Jack ini termasuk 

dalam 100 permainan papan terbaik sepanjang masa, dengan lebih dari 4.600 

pengguna yang memberikan penilaiannya.  

“While some BlackBerry devices are based on C++, many new ones support the 

Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME), primarily because Java technology makes 

developing applications so much easier. Its platform-independence eliminates many 

porting woes and its automatic garbage collection lets developers concentrate on 

application logic rather than memory management.” Ujar Qusay H. Mahmoud
3
, 

seorang Professor di Departemen Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di 

                                                           
3 http://developers.sun.com/mobility/midp/articles/blackberrydev/ 
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Universitas Guelph. Karena itu pembuatan game ini akan menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat kita lihat terbukanya 

kesempatan dalam membuat aplikasi BlackBerry, salah satunya adalah aplikasi 

permainan. Namun, tidak semua permainan dapat diangkat ke dalam versi mobile.  

Apakah Mr. Jack sebagai salah satu permainan dapat dibuat untuk versi mobile ? 

 

1.3. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi 

permainan dua orang pemain yang dapat menggunakan mekanisme yang sama 

dengan permainan standar Mr. Jack dan dapat diuji menggunakan dua buah 

BlackBerry curve 8520. 

 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Aplikasi Mr. Jack akan menggunakan teknologi Java Micro Edition yang 

dibantu dengan Blackberry API dengan komunikasi antara kedua alat dengan 

menggunakan teknologi Bluetooth.  Karena adanya keterbatasan waktu, maka 

aplikasi ini hanya meliputi: 
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1. Koneksi Bluetooth. 

Permainan Mr. Jack dibuat hanya untuk bisa dimainkan oleh dua 

pemain, sehingga teknologi Bluetooth adalah teknologi yang paling 

tepat. Hal ini menyebabkan seluruh kelemahan dari teknologi Bluetooth 

dimiliki oleh aplikasi ini. 

2. Pengembangan Aplikasi 

Untuk mengembangkan aplikasi dalam alat Blackberry, satu – satunya 

bahasa pemrograman yang disediakan adalah Java Mobile Edition 

dengan tambahan beberapa tambahan dari Blackberry API sehingga 

mengakibatkan penulis tidak dapat memilih teknologi untuk 

pemrograman. 

3. Kecerdasan Buatan 

Penulis tidak mengembangkan kecerdasan buatan untuk permainan ini, 

hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 

a. Terdapat dua kecerdasan buatan dari permainan ini, pemain yang 

memerankan Jack, dan pemain yang memerankan polisi 

b. Kondisi kemenangan yang berbeda dan bervariasi untuk semua 

pemain 

Beberapa fitur dari aplikasi ini adalah : 

a. Fitur pencarian pemain lain 
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Fitur ini diperlukan agar permainan dapat dilakukan bersama dengan pemain 

lain, fitur ini memungkinkan pemain untuk memilih siapa yang akan menjadi 

lawan mainnya. 

b. Fitur penampilan peta standar Mr. Jack di London  

Fitur penampilan peta standar Mr. Jack di London yang sesuai dengan 

permainan papan yang asli. Fitur aksi pemain yang akan menggerakkan 

karakter sesuai perintah dari pemain dan sesuai dengan peraturan permainan 

yang berlaku 

c. Fitur penggunaan kemampuan karakter yang berbeda-beda 

Salah satu fitur utama dari permainan Mr. Jack adalah kemampuan karakter 

yang berbeda-beda. Seperti layaknya permainan catur, setiap komponen 

permainan mempunyai kemampuan dan peraturan yang berbeda, begitu pula 

permainan Mr. Jack. Implementasi dari fitur ini merupakan salah satu bagian 

terpenting dari aplikasi permainan ini 

d. Fitur penampilan informasi yang berbeda.  

Pada layar status permainan tampilan akan berbeda untuk masing-masing tipe 

pemain. Pemain yang berperan sebagai Mr. Jack akan melihat tampilan yang 

berbeda dengan pemain yang berperan sebagai polisi. 

e. Fitur untuk menampilkan keadaan karakter terang dan gelap 

Salah satu komponen dari permainan ini adalah pada setiap akhir satu giliran, 

pemain yang berperan sebagai Mr. Jack diharuskan untuk memberikan 

informasi mengenai keberadaannya, yaitu terang atau gelap. Posisi terang 

adalah bila karakter Mr. Jack tersebut berada di samping lampu jalan atau 

berada di dekat karakter lain atau berada dalam satu lajur yang sama dengan 
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lampu sorot yang dibawa oleh Mr. Watson. Posisi gelap adalah posisi selain 

posisi terang. 

f. Fitur penangkapan karakter 

Fitur ini hanya berlaku untuk pemain yang memerankan polisi. Jika 

tebakannya benar pemain tersebut memenangkan permainan. Jika tidak, maka 

pemain yang memerankan Jack memenangkan permainan. 

g. Fitur pelarian karakter 

Fitur ini hanya berlaku untuk pemain yang memerankan Jack. Pemain tersebut 

memenangkan permainan. 

h. Fitur pemilihan karakter 

Pemain dapat memilih dan menggerakkan karakter yang belum dipilih jika 

gilirannya tiba. 

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

menggunakan metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan 

data penelitian yang bersifat kualitatif. Data penelitian yang digunakan 

diperoleh dari satu sumber yaitu cara petunjuk bermain Mr. Jack yang diambil 

dari permainan aslinya. Instrumen penelitian yang utama dalam tugas akhir ini 

adalah peraturan permainan itu sendiri. 
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