
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Di dunia perusahaan Apple menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di 

dunia. Produk-produk dari Apple menjadi trend dan kebutuhan tersier pada 

kehidupan masyarakat. Pada konferensi pada bulan July Steve Jobs mengatakan 

bahwa dalam 59 hari telah terjual 2 juta iPad yaitu 1 dari 3 detik. Dalam hal ini 

dapat kita liat Apple memiliki produk yang disukai oleh masyarakat. Pada bulan 

september lalu Apple mengeluarkan iPhone 4
th

 generation and iPod Touch versi 

terbaru yaitu 4
th

 generation. Steve Jobs juga menyampaikan pada bulan 

September ini telah terunduh 5 miliar aplikasi di Apple store dan 1 miliar USD 

telah diberikan pada developer. 

Untuk membuat aplikasi iOS Apple telah menyediakan sebuah aplikasi yang 

lengkap yaitu Xcode. Didalam Xcode telah tersedia Xcode IDE, interface 

builder, core data, dan iPhone simulator. Untuk pembuatan logika aplikasi akan 

dibuat di Xcode IDE, tampilan aplikasi akan dibuat di interface builder, 

penyimpanan data dalam database akan menggunakan core data yang 

menggunakan teknik penyimpanan Object Relational Mapping, dan pengujian 

aplikasi akan dilakukan di iPhone simulator. Aplikasi yang dirancang adalah 

aplikasi mengenai permainan Magic The Gathering. 

Di dunia ini terdapat beragam jenis permainan, yang secara umum dapat 

dikategorikan menjadi dua macam berdasarkan penggunaan teknologi dalam 

permainan tersebut. Yang pertama adalah permainan yang sangat membutuhkan 

teknologi dalam bentuk implementasinya, yaitu permainan digital seperti 
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permainan arcade, permainan console, permainan desktop maupun permainan 

mobile. Yang kedua adalah permainan yang tidak membutuhkan teknologi dalam 

implementasinya, seperti permainan kartu, permainan papan, permainan olah 

raga, dan lain-lain. 

 Permainan kartu merupakan salah satu jenis permainan yang paling mudah 

untuk dimainkan karena beberapa alasan, seperti tidak memerlukan adanya daya 

listrik, tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, tidak memerlukan waktu 

persiapan yang lama, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar, serta 

umumnya tidak membutuhkan jumlah pemain yang terlalu banyak. Semua 

bentuk kemudahan ini membuat permainan kartu lebih mudah untuk diterima 

oleh khalayak ramai.  

 Magic: the Gathering merupakan salah satu bentuk permainan kartu yang telah 

eksis selama lebih dari 17 tahun
1
 serta mempunyai lebih dari 6 juta pemain yang 

terdaftar secara resmi di 52 negara di seluruh dunia.
2
 Magic: the Gathering 

didesain dan umumnya dimainkan oleh dua pemain, namun dapat dimainkan oleh 

lebih dari dua pemain. Terutama untuk sistem turnamen yang diselenggarakan 

secara resmi oleh Wizards of the Coast, Magic: the Gathering lebih sering 

dimainkan oleh dua pemain dalam pengaturan yang sifatnya kompetitif.  

 Sejak berdirinya DCI (Duelists’ Convocation International) yang merupakan 

badan resmi yang mengatur penyelenggaraan berbagai turnamen resmi dari 

Magic: the Gathering maupun produk lainnya dari Wizards of the Coast di 

seluruh dunia, telah diselenggarakan lebih dari 2 juta turnamen Magic: the 

                                                 
1
 Artikel mengenai Magic the Gathering di Wikipedia disadur pada tanggal 21 Okt 2010 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Magic:_The_Gathering) 
2
 Press Release dari Wizards of the Coast mengenai peluncuran Magic Online 2.0 pada 

tanggal 9 Mei 2003 
(http://www.wizards.com/Magic/TCG/Article.aspx?x=magic/magiconline/news050903) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magic:_The_Gathering
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Gathering sampai tahun 2009
3
. Bahkan sampai tahun 2009, Wizards of the Coast 

telah memberikan lebih dari 35 juta US Dollar dalam bentuk hadiah untuk 

berbagai turnamen profesional
4
. Dengan jumlah hadiah yang sangat besar dan 

disediakan secara konsisten oleh Wizards of the Coast dari tahun ke tahun, 

jumlah orang yang tertarik untuk mempelajari dan menjadi sukses dalam 

permainan ini semakin berkembang.  

 Magic: the Gathering merupakan sebuah permainan yang lebih bergantung 

pada kemampuan bermain dibandingkan unsur keberuntungan. Berbagai metode 

diperkenalkan melalui berbagai peraturan permainan yang memungkinkan hal ini 

terjadi. Hal ini yang membuat Magic: the Gathering semakin digemari oleh 

banyak pemain yang menyukai permainan strategi. Hal ini pula yang membuat 

seorang pemain bisa terus-menerus memperbaiki kemampuannya bermain 

dengan menganalisa permainannya maupun mempelajari berbagai cara bermain 

yang dilakukan oleh para pemain profesional di tingkat dunia. 

 Saat ini telah banyak sekali bermunculan website-website yang memberikan 

berbagai tips mengenai cara bermain, yang ditulis oleh para pemain profesional 

dunia, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas bermain para pemain. Selain 

itu berbagai liputan pertandingan baik dalam bentuk video, photo, maupun ulasan 

telah tersedia dalam jumlah yang luar biasa banyaknya di internet. Bahkan telah 

banyak pula tersedia website-website yang meliput secara langsung dan bisa 

diakses secara streaming. 

                                                 
3
 Pembahasan mengenai pencapaian Wizards of the Coast secara mendunia yang telah 

berhasil menyelenggarakan 2 juta turnamen Magic: the Gathering yang tercatat secara resmi 
dalam artikel yang ditulis oleh Brian David Marshall pada 25 Sep 2009 
(http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/twtw/57) 
4
 Pencatatan mengenai total jumlah hadiah yang telah diberikan secara tunai oleh Wizards of 

the Coast dalam berbagai tingkat turnamen di seluruh dunia, yang disadur pada tanggal 21 
Oct 2010 (http://www.wizards.com/Magic/TCG/Events.aspx?x=protour/default/prizesawarded) 

http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/twtw/57
http://www.wizards.com/Magic/TCG/Events.aspx?x=protour/default/prizesawarded
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 Dengan banyaknya resource yang mendukung seorang pemain untuk 

mengembangkan kemampuan bermainnya dan berkompetisi di semua tingkat 

turnamen sampai yang tertinggi sekalipun, satu-satunya penghalang bagi seorang 

pemain untuk bertumbuh adalah alat bantu yang digunakannya baik dalam waktu 

latihan maupun pertandingan. Meskipun telah banyak liputan yang tersedia di 

internet, tetapi yang menjadi kendala utama adalah tidak ada proses latihan yang 

diliput dan tidak semua proses pertandingan, terutama yang melibatkan pemain 

tersebut, dapat diliput. 

 Tanpa adanya liputan ataupun catatan latihan dan pertandingan yang memadai, 

seorang pemain tidak akan mampu secara maksimal meningkatkan 

kemampuannya dalam bermain. Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan 

pemain terhadap alat bantu mobile yang mampu dengan mudah meliput catatan 

latihan maupun pertandingan, serta dapat dioperasikan sendiri oleh pemain tanpa 

adanya bantuan dari pihak ketiga.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kebutuhan pemain terhadap alat bantu mobile yang mampu dengan mudah 

meliput catatan yang mencakup beberapa informasi penting dalam sesi latihan 

maupun pertandingan, yang dapat dioperasikan sendiri oleh pemain tanpa adanya 

bantuan dari pihak ketiga, cukup tinggi. Mark Rosewater, selaku Head Designer 

dari Magic: the Gathering, juga telah menyampaikan keinginannya untuk 

tersedianya aplikasi seputar Magic: the Gathering di perangkat berbasis iOS
5
.  

                                                 
5
 Twitter dari Mark Rosewater yang menyatakan keinginannya untuk tersedianya aplikasi 

seputar Magic: the Gathering pada perangkat berbasis iOS 
(http://twitter.com/#!/maro254/status/11838290858) 
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 Dengan masih tingginya jumlah pengguna perangkat iOS dibandingkan 

dengan perangkat mobile yang lain di Amerika Serikat
6
, membuat iOS menjadi 

salah satu pilihan utama mobile platform untuk aplikasi yang dibuat dengan 

target pasar utamanya adalah para pengguna di Amerika Serikat. Selain itu, 

adanya Apple Store sangat memudahkan aplikasi yang dibangun di iOS dengan 

menggunakan teknik pengolahan data Object Relational Mapping untuk dijual 

secara online, sehingga aplikasi yang dibuat di Indonesia sekalipun dapat 

dipasarkan untuk para pengguna di Amerika Serikat dengan mudah. 

 Beberapa informasi yang penting untuk dicatat dalam sebuah sesi latihan atau 

pertandingan Magic: the Gathering adalah perubahan nyawa (life point) masing-

masing pemain, perubahan jumlah racun (poison counter) masing-masing 

pemain, waktu yang telah berlalu, status kemenangan, perubahan loyalty counter 

pada planeswalker, serta berbagai catatan yang bebas bentuknya yang sangat 

mendukung proses analisa setelah permainan. Salah satu aspek terpenting yang 

harus dipertimbangkan dalam proses rancang bangun aplikasi ini adalah aplikasi 

ini haruslah mudah untuk digunakan oleh pemain sehingga tidak mengganggu 

konsentrasi pemain yang sedang bermain. Kemudian, semua hasil liputan 

tersebut haruslah dapat disimpan dalam memory perangkat untuk dianalisa 

setelah pertandingan. 

 Perumusan masalahnya adalah “Bagaimana cara mengimplementasikan Object 

Relational Mapping menggunakan Objective-C pada platform IOS untuk 

merancang bangun aplikasi mobile pembantu permainan Magic The Gathering?” 

1.3. Batasan Masalah 

                                                 
6
 Artikel yang menampilkan data pasar pengguna perangkat mobile yang diterbitkan pada 6 

Sep 2010 (http://news.downloadatoz.com/android-approaching-apple-ios-in-us-share-of-
mobile-web-20100906.html) 

http://news.downloadatoz.com/android-approaching-apple-ios-in-us-share-of-mobile-web-20100906.html
http://news.downloadatoz.com/android-approaching-apple-ios-in-us-share-of-mobile-web-20100906.html
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 Batasan masalah yang digunakan sebagai landasan rancang bangun aplikasi 

mobile ini dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu sisi entrepreneurship, sisi ruang 

lingkup teknis rancang bangun aplikasi, dan juga sisi fitur-fitur yang ada di 

aplikasi. 

 

1.3.1. Sisi Entrepreneurship 

 Jika dilihat dari sisi entrepreneurship, aplikasi mobile ini mempunyai beberapa 

batasan masalah yang penting yaitu: 

a) Aplikasi mobile ini dibuat dengan target pasar para pemain Magic: the 

Gathering di seluruh dunia, terutama yang mempunyai perangkat berbasis iOS, 

dan mempunyai kemampuan membaca bahasa Inggris dengan cukup baik 

b) Aplikasi mobile ini mempunyai potensi untuk mengikuti proses sertifikasi dari 

Apple Store yang dibutuhkan sebelum aplikasi mobile ini dapat dijual secara 

online di Apple Store. Namun, proses sertifikasi itu sendiri tidak termasuk 

dalam pembahasan tugas akhir ini. 

 

1.3.2. Sisi Ruang Lingkup Teknis Rancang Bangun Aplikasi 

 Jika dilihat dari sisi ruang lingkup teknis rancang bangun, aplikasi mobile ini 

mempunyai beberapa batasan masalah yang penting yaitu: 

a) Aplikasi mobile ini dibuat menggunakan siklus hidup rekayasa perangkat 

lunak (SDLC) dan mengikuti tahapan analisa kebutuhan, desain fitur dan 

tampilan, implementasi serta pengujian. 

b) Aplikasi mobile ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Objective-C 

dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembantu seperti XCode sebagai 

penunjang pemrograman dan alat kompilasi, Interface Builder sebagai 
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penunjang desain tampilan, serta iPhone Simulator sebagai penunjang proses 

implementasi dan pengujian.  

c) Proses pengujian dilakukan pada iPhone Simulator yang terdapat pada OS X 

Snow Leopard, dan versi Software Development Kit (SDK) yang digunakan 

adalah XCode 3.2.3 untuk iOS 4.1. 

 

1.3.3. Sisi Fitur-Fitur Aplikasi 

 Jika dilihat dari sisi fitur, aplikasi mobile ini mempunyai beberapa batasan 

masalah yang penting yaitu: 

a) Aplikasi ini tidak memerlukan koneksi internet, baik berupa 3G maupun Wi-

Fi, untuk mengoperasikan semua fitur-fiturnya 

b) Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh satu orang pada satu saat, yaitu pemain 

yang sedang meliput sesi latihan dan/atau pertandingannya 

c) Proses desain tampilan aplikasi ini melibatkan pertimbangan bahwa aplikasi 

ini harus mudah untuk digunakan oleh pemain dan tidak mengganggu 

konsentrasi pemain maupun jalannya sesi pertandingan 

d) Adapun fitur-fitur dari aplikasi ini adalah: 

i)   Mampu untuk menampilkan status nyawa (life point) dan jumlah 

racun (poison counter) dari kedua pemain (pengguna maupun 

lawannya) selama pertandingan 

ii)    Mampu untuk mengatur waktu yang tersedia untuk satu ronde 

pertandingan dan menampilkan jumlah waktu yang tersisa dalam 

bentuk hitungan mundur (countdown) selama pertandingan 

iii) Mampu untuk mencatat status kemenangan, biasanya diperlukan 

untuk pertandingan best 2-of-3 
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iv)    Mampu untuk mencatat dan menampilkan loyalty counter untuk 

setiap planeswalker yang pernah muncul dalam sesi permainan 

v)    Mampu untuk menyimpan semua perubahan status dalam bentuk 

log, beserta dengan waktu (tanggal, jam, menit dan detik) dari 

perubahan status tersebut 

vi)    Mampu untuk menyimpan catatan tambahan yang dapat 

ditambahkan untuk sesi permainan setelah sesi tersebut selesai 

 

1.4. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

 Tujuan penulisan tugas akhir adalah mengimplementasikan Object Relational 

Mapping menggunakan Objective-C pada platform IOS untuk merancang bangun 

aplikasi mobile pembantu permainan Magic The Gathering.   

 

       1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

 Metodologi penyusunan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

aplikasi ini adalah : 

a) Proses pembuatan aplikasi menggunakan metode penelitian sistematis sesuai 

dengan siklus hidup rekayasa perangkat lunak (SDLC) yang meliputi: 

i) Tahap Analisa Kebutuhan, di mana penulis melakukan pengumpulan 

informasi mengenai fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi ini 

ii) Tahap Desain Fitur dan Tampilan, di mana penulis melakukan desain 

fitur dan tampilan yang dapat dituangkan menggunakan format 
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dokumen Software Requirement Specification (SRS) dan Software 

Architecture Design (SAD) 

iii) Tahap Implementasi, di mana penulis melakukan proses 

pengembangan aplikasi 

iv) Tahap Integrasi dan Pengujian, di mana penulis melakukan proses 

integrasi antara komponen-komponen di dalam aplikasi dan 

melakukan pengujian pada iPhone Simulator 

v) Tahap Pemeliharaan, di mana penulis melakukan proses 

pemeliharaan aplikasi yang meliputi proses perbaikan kesalahan 

yang mungkin ditemukan saat Tahap Pengujian berlangsung 

b) Proses pengumpulan data yang diperlukan selama pembuatan aplikasi ini akan 

menggunakan internet maupun sumber-sumber informasi yang dapat 

bermanfaat bagi proses pembuatan aplikasi ini 

 1.6. Sistematika Tugas Akhir 

 Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri 

dari 5 bab yaitu: 

 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan 

penulisan tugas akhir, dan ruang lingkup penulisan tugas akhir. 

 

BAB II Dasar Teori 

Bab ini membahas beberapa teori mengenai teknologi yang digunakan, meliputi 



10 

 

Objective-C, framework Cocoa Touch, dan metodologi pengembangan software 

(SDLC)  

 

BAB III Analisa dan Desain Sistem 

 

Bab ini membahas proses analisa kebutuhan dan desain fitur serta tampilan yang 

telah tertuang dalam dokumen lampiran menggunakan format SRS dan SAD. 

 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

 

Bab ini membahas teknik-teknik khusus yang digunakan selama proses 

implementasi serta persiapan dan pelaksanaan proses pengujian aplikasi.  

 

BAB V Penutup 

Bab ini menampilkan kesimpulan yang didapat selama proses penyusunan tugas 

akhir dan saran yang mungkin bermanfaat bagi calon penulis lain yang hendak 

membuat penelitian yang mempunyai kesamaan domain bisnis, teknologi yang 

digunakan maupun metode pembuatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




