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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II membahas mengenai teori-teori yang mendasari pembuatan penelitian 

ini. Teori-teori tersebut berupa teori-teori penunjang dalam membuat penelitian ini 

dan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

2.1 State of the Art 

Penelitian-penelitian penunjang untuk pembuatan laporan ini diambil dari 

jurnal dan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan 

dengan pembuatan laporan ini, dan beberapa metode ataupun proses kerja dari 

penelitian-penelitian terdahulu diterapkan ke dalam penelitian ini.  

Penelitian yang berjudul Rancang Bangun “Chomical”: Game Tower Defense 

dengan Menerapkan Eksperimen Kimia Menggunakan Kerangka Kerja libGDX, 

membahas mengenai permainan dengan gameplay tower defence sebagai media 

pembelajaran sebagai sarana simulasi untuk ekperimen kimia yang akan digunakan 

sebagai peluru di dalam permainan (Annisa U Istighotsah, Imam Kuswardayan, dan 

Dwi Sunaryono 2013). Aturan yang terdapat di dalam gameplay permainan ini 

termasuk unik yaitu pemain harus bereksperimen kimia untuk membuat peluru yang 

digunakan untuk menyerang musuh dalam game tower defence. Pengembangan 

dilakukan dengan kerangka kerja libGDX. Game dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman Java dan implementasi kode dilakukan pada perangkat lunak 

lingkungan pengembanga Eclipse. Metode fungsional yang digunakan untuk uji coba 

perangkat ini adalah menggunakan metode kotak hitam (black box). Diharapkan 

dengan pengujian menggunakan metode tersebut, maka didapatkan hasil yang 

menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik. Game “Chomical” Tower 

Defence tersebut memiliki kekurangan yaitu efek visual yang kurang sehingga kurang 

bisa menarik perhatian para pemainnya serta kurangnya jumlah simulasi untuk 

ekperimen kimia sehingga pemain memiliki pilihan yang lebih bervariasi. 
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Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi EduGame Selamatkan 

Hutan Indonesia Berbasis UNITY 3D, membahas tentang permainan edukasi dengan 

menggunakan gameplay tower defence yang bertujuan untuk pengenalan jenis – jenis 

pohon yang dilindungi dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya fungsi 

hutan (Sudarwanto, Ari Budianto & Yoannita Yohannes n.d). Game tersebut 

menggunakan game Engine Unity 3D dan pembuatan objek pohon yang berbentuk 

3D menggunakan aplikasi Autodesk Maya 2013. Metodologi yang digunakan yaitu 

metodologi prototyping, semua objek pohon berbentuk 3D dibuat terlebih dahulu 

kemudian membuat rancangan permainan dan mengimport objek 3D kedalam unity 

3D. Game ini memiliki musuh yang cerdas dengan menerapkan algoritma fuzzy pada 

NPC untuk memilih rute teraman yang akan dilalui si musuh tersebut, sehingga 

menambah tantangan yang ada di dalam game. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

EduGame Selamatkan Hutan Indonesia masih berjalan pada komputer atau PC 

sehingga pemain hanya dapat memainkannya pada saat – saat tertentu saja, 

sedangkan perkembangan sekarang ini banyak aplikasi sudah berjalan pada device 

mobile agar pemain dapat memainkannya dimana saja dan setiap saat. 

Penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma Greedy Pada Game Tower 

Defense: Tower of Greece, membahas tentang game Tower Defense yang 

menggunakan Algoritma Greedy (Husni Munaya unpub.). Game Tower Defense: 

Tower of Greece dapat dimainkan pada computer atau PC. Game tersebut 

menggunakan grafis 2D serta bahasa pemrograman java dalam pembuatannya. 

Kondisi awal dari permainan ini adalah pemain memiliki 10 koin yang dapat 

digunakan untuk membeli tower untuk menghadang musuh. Keunggulan dari 

Algoritma Greedy yang digunakan di dalam permaian yang dibuat adalah efisien, hal 

tersebut dikarenakan algoritma tersebut akan mengambil keputusan tanpa 

memperhitungkan konsekuensi kedepannya, meskipun hasil yang didapatkan 

bukanlah solusi optimal, melainkan solusi sub-optimal atau solusi pseudo-optimal. 

Penelitian yang berjudul Implementasi Penanda Bebas pada Game Tower 

Defense Berbasis Augmented Reality, membahas tentang implementasi penanda 
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bebas berbasis Augmented Reality (AR) dalam Game Tower Defense (Muhamad 

Iqbal Permana, Imam Kuswardayan dan Ridho Rahman Hariadi 2013). Augmented 

Reality (AR) adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan unsur virtual 

(benda maya) ke dalam lingkungan nyata lalu memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut dalam waktu nyata. Suatu obyek nyata yang berfungsi sebagai penanda 

digunakan untuk menentukan lokasi objek maya. Penggabungan pemanfaatan 

teknologi AR dan perangkat mobile saat ini, memungkinkan untuk menciptakan 

lingkungan permainan yang lebih interaktif, dimana pemain bisa menggerakkan 

ponsel cerdas atau perangkat mobile untuk melihat dan berinteraksi dengan target 

dalam lingkungan yang nyata. Pelacakan penanda pada gambar bebas dipengaruhi 

banyak faktor, seperti banyaknya fitur, tingkat kontras dan kuantitas cahaya yang 

cukup. Penggunaan penanda bebas pada tulisan ini memberikan keleluasaan pada 

pengembang untuk memilih gambar sebagai penanda. 

Penelitian yang berjudul Automated Evaluation for AI Controllers in Tower 

Defense Game Using Genetic Algorithm, membahas tentang penerapan algoritma 

evolusioner terhadap komputasi kecerdasan buatan pada game Tower Defense (Jason 

Teo et al. 2013). Game Tower Defense adalah sebuah permainan di mana pemain 

perlu membangun menara untuk mencegah musuh mencapai batas yang telah 

ditentukan. Penalti atau hukuman akan diberikan jika pemain membiarkan musuh 

mencapai batas yang telah ditentukan. Game jenis ini adalah test yang cocok untuk 

merencanakan, merancang, melaksanakan dan menguji teknik baru atau modifikasi 

AI karena kompleksitas dan permainan yang bersifat dinamis. Penelitian ini 

menggunakan Algoritma Genetika (GA) yang akan digunakan dalam permainan 

melalui dua metode jaringan saraf yang berbeda yaitu Feed-forward (FFNN) dan 

Elman Recurrent (ERNN) yang akan digunakan sebagai tolak ukurnya. ANN akan 

menentukan penempatan dari menara dan skor yang akan dihitung pada setiap akhir 

pertandingan. Akibatnya, hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan Algoritma 

Genetika (GA) terhadap FFNN lebih baik dibandingkan dengan menggunakan 

metode ERNN. 
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Penelitian yang berjudul Dynamic Difficulty Adjustment in Tower Defence, 

membahas tentang sebuah metode agar menciptakan sebuah permainan yang bisa 

beradaptasi dengan kemampuan para pemain sehingga kesulitan permainan menjadi 

dinamis (Rhio Sutoyo, Davies Winata, Katherine Oliviani and Dedy Martadinata 

Supriyadi 2015). Setiap game pasti akan memiliki kesulitan yang berbeda sesuai 

dengan kemampuan para pemainnya. Tingkat kesulitan yang tinggi akan diterapkan 

jika pemain menggunakan strategi yang baik dan tingkat kesulitan yang rendah akan 

ditetapkan jika pemain menggunakan strategi yang buruk. Inti jurnal ini akan 

membahas tentang penentuan kesulitan berdasarkan life point dari pemain, jumlah 

musuh yang tersisa, dan keterampilan pasif (skill poin) yang dipilih oleh pemain 

berdasarkan stage dan juga musuh yang ada. Berdasarkan tiga faktor ini, pemain akan 

memiliki pengalaman bermain game Tower Defense yang bervariasi karena 

kombinasi yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda dengan sistem dan 

kesulitan dari permainan yang berbeda pula untuk setiap gameplaynya. Hasil dari 

penelitian ini adalah tingkat kesulitan yang dinamis dari game Tower Defense dan 

penyesuaian kesulitan yang bersifat dinamis (DDA), dan output gameplay untuk 

kasus strategi yang baik, cukup, dan buruk. 

Penelitian yang berjudul Game layout and artificial intelligence 

implementation in mobile 3D tower defence game, membahas tentang cara pembuatan 

game, mulai dari penentuan layout, aliran desain dan kecerdasan buatan jika 

diperlukan (Alex Ming Hui Wong and Dae-Ki Kang 2015). Jurnal ini juga akan 

menjelaskan bagaimana permainan Tower Defence 3D yang telah dibangun dengan 

beberapa algoritma khusus untuk membangun kecerdasan buatan, seperti penemuan 

rute oleh musuh dan prioritas penargetan. Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian tersebut adalah penyaranan penggunaan IDE Unity yang merupakan engine 

yang digunakan untuk membuat permainan berbasis 3D. 

Penelitian yang berjudul Computational Intelligence and Tower Defence 

Games, membahas tentang tujuan untuk memperkenalkan penggunaan game Tower 

Defence (TD) dalam penelitian Computational Intelligence (Phillipa Avery et al. nd). 
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Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana permainan Tower Defense dapat 

memberikan hasil yang penting bagi penelitian game kasual yang sering kurang 

terwakili. Penggunaan Computational Intelligence (CI) dalam permainan Tower 

Defense juga memiliki potensi untuk membuat game tersebut lebih menarik, 

interaktif dan berkelanjutan untuk para pemain game kasual. Journal ini juga 

menjelaskan beberapa cara potensial Computational Intelligence yang bisa digunakan 

untuk menambahkan pengalaman dari pembuatan permaianan Tower Defense. 

Penelitian yang berjudul Mathematics learning opportunities when playing a 

Tower Defense Game, membahas tentang kesempatan belajar matetatika pada 

permainan Tower Defense (Aura Hernández-Sabaté, Meritxell Joanpere, Núria 

Gorgorió and Lluís Albarracín 2015). Penelitian ini dijelaskan bahwa kesempatan 

belajar anak-anak yang berusia antara 10 sampai 12 tahun dapat dipahami sebagai 

momen mathematicisable dan melibatkan pembentukan hubungan antara permainan 

dan pemecahan masalah matematika. Berdasarkan analisis dari mathematicisable 

moment, dapat disimpulkan bahwa permainan khususnya Tower Defense dapat 

digunakan untuk proses pemecahan masalah dan memberikan kesempatan belajar 

yang dapat dikaitkan dengan materi matematika yang berbeda dalam kurikulum, 

dengan demikian permaianan Tower Defense dapat dijadikan elemen yang dapat 

memfasilitasi proses dalam belajar matematika. 

Penelitian yang berjudul Automated Game Balancing of Asymmetric Video 

Games, membahas tentang perancangan video games yang seimbang (Philipp Beau & 

Sander Bakkes 2016). Game yang asimetris merupakan permaianan di mana tindakan 

atau gerakan satu pemain biasanya sangat berbeda dari yang pemain lainnya, 

sehingga hal tersebut menyebabkan ketidak seimbangan kecuali adanya perbaikan 

secara teliti untuk memastikan bahwa desain game asimetri tidak akan condong 

memenangkan suatu pemain saja. Penelitian ini memberikan kontribusi metode untuk 

secara otomatis menyeimbangkan desain dari game yang bersifat asimetris. Metode 

yang digunakan adalah simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo berguna untuk 

menganalisis dampak relatif dari tindakan yang ada di dalam permainan, dan atribut 
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penyesuaian iterative yang akan digunakan di dalam pembuatan sampai desain 

permainan yang bersifat seimbang. Peletian ini juga menilai efektivitas dari metode 

yang diusulkan, dalam percobaannya dilakukan dengan penyeimbangan dalam 

permaianan Tower Defense. Hasil eksperimen awal mengungkapkan bahwa metode 

yang diusulkan mampu mengidentifikasi komponen utama ketidakseimbangan dalam 

permainan ini dan dapat secara otomatis menyesuaikan desain game sampai seimbang 

dengan pendekatan simulasi Monte Carlo. 

 

2.2 Game 

Permainan (games) adalah setiap kontes antara pemain yang berinteraksi satu 

sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula 

(Sadiman 1993, h.75). Game merupakan cara bermain dengan mengikuti aturan-aturan 

tertentu yang dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok guna mencapai 

tujuan tertentu. Game juga merupakan suatu aktifitas yang membantu anak mencapai 

perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral dan emosional. 

Pembelajaran melalui game mampu memberikan beberapa keuntungan. Pertama, apa 

yang dipelajari oleh peserta didik tidak hanya berupa pengetahuan akal semata, 

melainkan benar-benar dialami secara nyata, pengalaman demikianlah yang sulit 

dilupakan. Kedua, pelajaran yang diberikan dapat diterima secara menyenangkan, karena 

terkait dengan sifat dasar game yang menghibur dan menggembirakan. Kegita, karena 

game itu menyenangkan, bermain sekaligus membangkitkan minat membaca dan 

memahami bagi anak akan suatu topik yang berkaitan dengan game tersebut. Game yang 

didesain dengan baik akan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam hal 

tertentu, karena peserta didik menyukai hal tersebut. Menurut pendapat Mayke 

Tedjasaputro (Anggani Sudono 2000, h.15) menyatakan bahwa belajar dengan bermain 

memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mempraktekkan, dan 

mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian yang tak terhitung banyaknya. 

Adapun prinsip-prinsip permainan adalah sebagai berikut : 

a) Dimainkan dua orang atau lebih secara interaktif. 
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b) Mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 

c) Adanya pemenang dalam setiap permainan. 

Menurut Sadiman (2009, h.76), menyatakan bahwa setiap permainan harus 

mempunyai empat komponen utama, yaitu: 

1. Adanya pemain, biasanya lebih dari dua orang 

2. Adanya lingkungan dimana para pemain berinteraksi 

3. Adanya aturan-aturan main 

4. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai 

Karakteristik suatu permainan dapat dilihat dari segi warna, desain bentuk, dan cara 

bermainnya. Selain itu permainan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

permainan antara lain (Sadiman 2009, h.78): 

1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu 

yang menghibur. 

2. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. 

3. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung. 

4. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran ke 

dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. 

5. Permainan bersifat luwes. 

6. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

2.3 Game Genre 

Menurut Rogers sebuah game genre digunakan untuk mendeskripsikan gaya 

dari suatu permainan. Game genre dibagi menjadi beberapa genre dan subgenre 

yakni: 

1. Action 

Action merupakan game yang dimainkan memerlukan kelihayan tangan dan 

mata untuk memainkannya. 
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2. Shooter 

Shooter merupakan game yang berfokus pada penembakan peluru pada 

musuh. Genre ini termasuk dalam beberapa sub genre yang dibagi 

berdasarkan dari kamera penglihat. 

3. Adventure 

Adventure merupakan permainan yang berfokus pada penyelesaian teka-teki, 

mengumpulkan barang dan mengatur persedian. Adventure game pada 

awalnya hanya berbasis teks. 

4. Contruction/Management  

Contruction/Management merupakan permainan yang dimana pemain 

membangun dan memperluas lokasi dengan sumber yang terbatas. Contohnya 

SimCity dan ZooTycoon. 

5. Life Simulation  

Life Simulation merupakan permainan yang seperti management tetapi lebih 

ke arah membangun dan memelihara hubungan denga kehidupan buatan. 

Contohnya The Sim dan Princess Maker.  

6. Music/Rhytm  

Music/Rhytm merupakan permainan yang mencocokan irama atau mencetak 

nilai yang tertinggi. Contohnya Simon dan Rock Band.  

7. Party  

Party merupakan game yang didesain untuk permainan banyak orang dan 

didasarkan dengan persaingan. Kebanyakan game ini disajikan format game 

kecil. Contohnya Mario Party dan Buzz.  

8. Puzzle  

Puzzle merupakan permainan teka-teki yang didasarkan logika dan 

penyelesaian pola. Contohnya The Incredible Machine atau Tetris.  

9. Sport  

Sport merupakan permainan yang didasari dari kompetisi atletik, apakah itu 

tradisional atau extreme. 
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10. Strategy  

Strategy merupakan game yang menekankan pemikiran dan perencanaan 

sebagai keunggulan game strategy. 

 

2.4 Tower Defense 

Tower Defense merupakan permainan strategi pengaturan tower (bangunan, 

senjata, dll) yang bertujuan untuk menghentikan musuh yang akan melintas. Tower 

ini akan menembak musuh dalam radiusnya (Husni Munaya unpub., h.1). Tower di 

dalam permainan Tower Defense memegang peranan yang sangat penting dan 

biasanya memiliki beberapa tipe dan level dengan kemampuan, biaya pembelian, dan 

biaya upgrade yang berbeda. Gameplay dari permainan dengan jenis Tower Defense 

adalah mencegah setiap musuh yang muncul untuk menuju goal point, dimana 

apabila musuh mencapai goal point tersebut maka darah atau nyawa dari pemain akan 

berkurang dan apabila habis maka pemain dinyatakan kalah. Pemain dapat 

menempatkan tower untuk melakukan pertahanan dan secara otomatis akan 

menembak musuh yang berada di dalam jangkauannya, dalam beberapa permainan 

dengan jenis Tower Defense terdapat berbagai macam tower dengan harga yang 

beragam. 

 

2.5 Android 

 Android adalah sistem operasi pada smartphone yang berbasis Linux 

(Aridansyah 2011, h.4). Selain itu, Android adalah sebuah software untuk perangkat 

mobile yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci. Android SDK 

menyediakan alat dan Application Programming Interface (API) diperlukan untuk 

mulai mengembangkan aplikasi pada Platform Android menggunakan Bahasa 

Pemrograman Java (M. G. Arsawiguna, dkk 2015).  

Android.Inc, perusahaan dari sistem operasi Android, saat ini dinaungi oleh 

Google.Inc. Pada tahun 2005 Google.Inc membeli Android.Inc, dan sistem operasi 
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Android dirilis untuk pertama kali pada tahun 2007. Sistem operaisi Android yang 

dirilis pertama kali diberi nama Android versi 1.0 (API 1). Ponsel berbasis Android 

pertama kali dijual pada Oktober 2008. 

Android adalah salah satu sistem operasi dengan open source dan Google 

merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi 

perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara 

bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel dan 

pengembang aplikasi. Android juga memiliki sejumlah besar komunitas pengembang 

aplikasi (apps) yang memperluas fungsionalitas perangkat yang umumnya ditulis 

dalam versi kustomisasi dalam bahasa pemrograman Java 

Faktor-faktor di atas telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

Android, menjadikannya sebagai sistem operasi smartphone yang paling banyak 

digunakan di dunia, mengalahkan Symbian pada tahun 2010. Android juga menjadi 

pilihan bagi perusahaan teknologi yang menginginkan sistem operasi berbiaya 

rendah, bisa dikustomisasi dan ringan untuk perangkat berteknologi tinggi tanpa 

harus mengembangkannya dari awal. Awalnya sistem operasi ini dirancang khusus 

untuk telepon pintar dan tablet, Android juga dikembangkan menjadi aplikasi 

tambahan di televisi, konsol permainan, kamera digital dan perangkat elektronik 

lainnya. Sifat Android yang terbuka telah mendorong munculnya sejumlah besar 

komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan kode open source sebagai dasar 

proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi pengguna 

tingkat lanjut atau mengoperasikan Android pada perangkat yang secara resmi dirilis 

dengan menggunakan sistem operasi lain. 

2.5.1  Arsitektur Android 

Diagram berikut menunjukkan komponen utama dari sistem operasi Android. 

Setiap bagian dijelaskan lebih rinci di bawah berikut. 
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Gambar 2.1 Android Framework 

(Sumber : http://www.cs.dartmouth.edu/~campbell/cs65/lecture02/images/s-framework.png) 

Komponen-komponen yang dijelaskan pada Gambar 2.1 dibagi menjadi 5 

bagian, yaitu Linux Kernel, Android Run Time, Libraries, Applications Framework 

dan Applications. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing bagian. 

2.5.1.1 Linux Kernel 

Tumpukan paling bawah pada arsitektur Android ini adalah kernel. Google 

menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun sistem Android, yang 

mencakup memory management, security setting, power management, dan beberapa 

driver hardware. Kernel berperan sebagai abstraction layer antara hardware dan 

keseluruhan software. Contohnya, HTC G1 dilengkapi dengan kamera. Kernel 

Android terdapat driver kamera yang memungkinkan user mengirimkan perintah 

kepada hardware kamera. 



17 
 

 
 

Android dibangun di atas kernel Linux 2.6. Secara keseluruhan Android 

bukanlah Linux, karena dalam Android tidak terdapat paket standar yang dimiliki 

oleh Linux lainnya. Linux merupakan sistem operasi terbuka yang handal dalam 

manajemen memori dan proses. Android hanya terdapat beberapa servis yang 

diperlukan seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, jaringan dan 

driver. Kernel Linux menyediakan driver layar, kamera, keypad, WiFi, Flash 

Memory, audio, dan IPC (Interprocess Communication) untuk mengatur aplikasi dan 

lubang keamanan. 

2.5.1.2 Android Run Time 

Lapisan setelah kernel Linux adalah Android Run Time. Android Run Time ini 

berisi CorelLibraries dan Dalvik Virtual Machine. CoreLibraries mencakup 

serangkaian inti library Java, artinya Android menyertakan satu set library dasar yang 

menyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada pada library dasar Bahasa 

Pemrograman Java. Dalvik adalah Java Virtual Machine yang memberi kekuatan 

pada sistem Android. Dalvik VM ini di optimalkan untuk telepon seluler. Setiap 

aplikasi yang berjalan pada Android berjalan pada prosesnya sendiri, dengan instance 

dari Dalvik Virtual Machine. Dalvik telah dibuat sehingga sebuah piranti yang 

memakainya dapat menjalankan multi Virtual Machine dengan efisien. Dalvik VM 

dapat mengeksekusi file dengan format Dalvik Executable (.dex) yang telah 

dioptimasi untuk menggunakan minimal memory footprint. Virtual Machine ini 

register-based, dan menjalankan class yang dijalankan menggunakan compiler Java 

yang kemudian ditransformasi menjadi format .dex menggunakan “dx” tool yang 

telah disertakan. Dalvik Virtual Machine (VM) menggunakan kernel Linux untuk 

menjalankan fungsi-fungsi seperti threading dan low-level memory management. 

2.5.1.3 Libraries 

Bertempat di level yang sama dengan Android Run Time adalah Libraries. 

Android menyertakan satu set library dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh 

berbagai komponen yang ada pada sistem Android. Kemampuan ini dapat diakses 

oleh programmer melewati Android application framework. Sebagai contoh Android 



18 
 

 
 

mendukung pemutaran format audio, video, dan gambar. Berikut ini beberapa core 

library tersebut : 

1. System C Library, diturunkan dari implementasi standar C system library 

(libc) milik BSD, dioptimasi untuk piranti embedded berbasis Linux. 

2. Media Libraries, library ini mendukung playback dan recording dari berbagai 

format audio and video populer, meliputi MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, 

JPG, and PNG. 

3. Surface Manager, mengatur akses pada display dan lapisan composites 2D 

and 3D graphic dari berbagai aplikasi. 

4. LibWeb Core, web browser engine modern yang mendukung Android 

browser maupun embeddable web view. 

5. SGL, yang mendasari mesin grafis 2D. 

6. 3D libraries, implementasi berdasarkan OpenGL ES 1.0 APIs.Library ini 

menggunakan akselerasi hardware 3D atau disertakan, rasterizer software 3D 

yang sangat optimal. 

7. Free Type, penerjemah bitmap dan vectorfont. 

8. SQLite, relational data base engine yang powerful dan ringan tersedia untuk 

semua aplikasi. 

Library tersebut bukanlah aplikasi yang berjalan sendiri, namun hanya dapat 

digunakan oleh program yang berada di level atasnya. Sejak versi Android 1.5, 

pengembang dapat membuat dan menggunakan pustaka sendiri menggunakan Native 

Development Toolkit (NDK). 

2.5.1.4 Applications Framework 

Lapisan selanjutnya adalah application framework, yang mencakup program 

untuk mengatur fungsi-fungsi dasar Smartphone. Application Framework merupakan 

serangkaian tool dasar seperti alokasi resource Smartphone, aplikasi telepon, 

pergantian antar proses atau program, dan pelacakan lokasi fisik telepon. 

Pengembang aplikasi memiliki aplikasi penuh kepada tool dasar tersebut, dan 

memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks. Programmer 
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mendapatkan akses penuh untuk memanfaatkan API yang juga digunakan core 

applications. Arsitektur aplikasi didesain untuk menyederhanakan pemakaian 

kembali komponen-komponen, setiap aplikasi dapat menunjukkan kemampuannya 

dan aplikasi lain dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme yang sama 

memungkinkan pengguna mengganti komponen-komponen yang dikehendaki. Semua 

aplikasi didalamnya terdapat servis dan sistem yang meliputi : 

1. Satu set views yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi meliputi lists, 

grids, text boxes, buttons, dan embeddable web browser. 

2. Content Providers yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data dari 

aplikasi lain (misalnya Contacts), atau untuk membagi data yang dimilikinya. 

3. Resource Manager, menyediakan akses ke non-code resources misalnya 

localized strings, graphics, dan layout files. 

4. Notification Manager yang memungkinkan semua aplikasi untuk 

menampilkan custom alerts pada status bar. 

5. Activity Manager yang mengatur life cycle dari aplikasi dan menyediakan 

common navigation backstack. 

2.5.1.5 Applications 

Lapisan teratas terdapat aplikasi itu sendiri. Lapisan inilah ditemukan fungsi-

fungsi dasar Smartphone seperti menelepon dan mengirim pesan singkat, 

menjalankan web browser, mengakses daftar kontak, dan lain-lain. Lapisan ini juga 

yang paling sering akses oleh para pengembang. Mereka mengakses fungsi-fungsi 

dasar tersebut melalui user interface. 

2.5.2  Versi Android 

Android mempunyai ciri-ciri khusus yang selalu menggunakan nama-nama 

dessert atau makanan penutup pada setiap versinya. Berikut ini merupakan urutan 

versi-versi Android dari yang pertama kali di rilis. 
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2.5.2.1 Android Versi 1.1 

Google merilis Android versi 1.1 pada Tanggal 9 Maret 2009. Android versi 

ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search 

(pencarian suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan Email. 

2.5.2.2 Android Versi 1.5 (Android Cupcake) 

Google kembali merilis telepon seluler dengan menggunakan Android dan 

SDK (Software Development Kit) dengan versi 1.5 (Cupcake) pada pertengahan Mei 

2009. Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam 

seluler versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus 

kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon, 

dukungan BluetoothA2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset 

bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan 

sistem. 

2.5.2.3 Android Versi 1.6 (Android Donut) 

Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan proses 

pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan 

kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan user untuk 

memilih foto yang akan dihapus, kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan, 

CDMA / EVDO, 802.1x, VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine, kemampuan 

dial kontak, teknologi text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel, 

pengadaan resolusi VWGA. 

2.5.2.4 Android Versi 2.0/2.1 (Android Eclair) 

Google kembali meluncurkan ponsel Android dengan versi 2.0/2.1 (Eclair) 

pada 3 Desember 2009, perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, 

peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan 

HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital 

zoom, dan Bluetooth2.1. Semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah 

handset Android, semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk menyalurkan 

aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Aplikasi terkenal yang diubah ke 
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dalam sistem operasi Android adalah Shazam, Backgrounds, dan WeatherBug. 

Sistem operasi Android dalam situs Internet juga dianggap penting untuk 

menciptakan aplikasi Android asli, contohnya oleh MySpace dan Facebook. 

2.5.2.5 Android Versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

Android versi 2.2 (Froyo) diluncurkan pada 20 Mei 2010. Perubahan-

perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain dukungan Adobe 

Flash10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2 sampai 5 kali lebih cepat, intergrasi V8 

Java Script engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat kemampuan 

rendering pada browser, pemasangan aplikasi dalam SDCard, kemampuan WiFi Hot 

spot portabel, dan kemampuan auto update dalam aplikasi AndroidMarket. 

2.5.2.6 Android Versi 2.3 (Gingerbread) 

Android versi 2.3 (Gingerbread) diluncurkan pada 6 Desember 2010. 

Perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara lain peningkatan 

kemampuan permainan, peningkatan fungsi copy paste, User Interface didesain 

ulang, dukungan format video VP8 dan WebM, efek audio baru (reverb, equalization, 

headphone virtualization, dan bass boost), dukungan kemampuan Near Field 

Communication (NFC), dan dukungan jumlah kamera yang lebih dari satu. 

2.5.2.7 Android Versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini 

mendukung ukuran layar yang lebih besar. User Interface pada Honeycomb juga 

berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung multi 

prosesor dan juga akselerasi perangkat keras (hardware) untuk grafis. Tablet pertama 

yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb adalah MotorolaXoom. Perangkat 

tablet dengan platform Android 3.0 akan segera hadir di Indonesia. Perangkat tersebut 

bernama EeePadTransformer produksi dari Asus. Rencana masuk pasar Indonesia 

pada Mei 2011. 

2.5.2.8 Android Versi 4.0 (ICS : Ice Cream Sandwich) 

Android Ice Cream Sandwich diumumkan pada Tanggal 19 Oktober 2011, 

membawa fitur Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk 
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membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan penggunaan 

dan kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat tambahan fotografi, mencari 

email secara offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC. 

2.5.2.9 Android Versi 4.1 (Android Jelly Bean) 

Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google I/O lalu dan 

membawa sejumlah keunggulan serta fitur baru. Penambahan baru diantaranya 

meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian, UI yang baru dan 

pencarian melalui Voice Search yang lebih cepat. Tidak ketinggalan Google Now 

juga menjadi bagian yang diperbarui. Google Now memberikan informasi yang tepat 

pada waktu yang tepat pula. Salah satu kemampuannya adalah dapat mengetahui 

informasi cuaca, lalu-lintas, ataupun hasil pertandingan olahraga. OS Android 

JellyBean 4.1 muncul pertama kali dalam produk tablet Asus, yakni Google Nexus 7. 

2.5.2.10 Android Versi 4.4 (Android Kitkat) 

Google selaku pemilik Android telah mengumumkan peluncuran Android 

Versi terbaru “Android Kitkat” pada bulan Oktober tahun 2013. Nexus 5 adalah 

Smartphone pertama yang akan menggunakan OS Android Kitkat. Berikut ini adalah 

beberapa vitur Android Kitkat yang diklaim lebih cerdas dari Versi Android 

sebelumnya. 

1. Fitur SMS terintegrasi langsung kedalam Aplikasi Google Hangouts. 

2. Terdapat fasilitas Cloud Printing, dimana user dapat melakukan proses print 

secara nirkabel. 

3. Desain ikon dan tema yang lebih unik dan realistik 

4. Mendengarkan perintah suara dari Google Now tanpa menguras daya baterai. 

5. Navigasi dan status bar yang mengalami pembaruan. 

6. Interface yang sangat halus. 

7. Dapat mengakses aplikasi kamera dari layar yang terkunci. 
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2.6 Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat lunak 

untuk Handphone yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci yang 

dikeluarkan oleh Google. Fungsi SDK salah satunya digunakan untuk melakukan 

remote shell (command) terhadap handset Android kita dari PC, serta banyak lagi 

fungsi lainnya. 

2.7 Android Development Tools (ADT)  

Android Development Tools (ADT) adalah plug-in untuk Eclipse IDE yang 

dirancang untuk memberikan environment yang terintegrasi dan kuat dalam 

membangun aplikasi android.  

ADT memperluas kemampuan Eclipse untuk membiarkan programmer cepat 

membuat proyek baru Android, membuat aplikasi dengan user interface, 

menambahkan komponen berdasaran Android Framework API, melakukan debug 

aplikasi menggunakan Android SDK tools, dan bahkan mengekspor file.apk dalam 

rangka mendistribusikan aplikasi yang dibuat developer.  

 

2.8  Corona SDK (Software Development Kit)  

Corona SDK (Software Development Kit) adalah aplikasi sederhana yang 

memiliki kemampuan lebih dalam pengembangan aplikasi untuk berbagai platform 

mobile, khususnya pada platform iOS dan android. Corona SDK menggunakan 

bahasa pemrograman Lua yang dapat kita manfaatkan untuk menghasilkan aplikasi 

yang komplit dengan memanfaatkan API (Application Programming Interface). 

Corona dibuat oleh Ansca, sebuah perusahaan kecil di Palo Alto, California.  

Corona Labs diciptakan Pada Tahun 2008 sebagai usaha yang didukung 

perusahaan di Palo Alto, California. Sebelum Corona, tim Labs Corona bertanggung 



24 
 

 
 

jawab untuk menciptakan banyak alat-alat standar yang sering kita jumpai. (Burton. 

2013). 

 

 

Gambar 2.2 Logo Corona SDK 

(Sumber : https://coronalabs.com/wp-content/uploads/2012/05/CoronaSDK_logo-

300x99.png) 

Corona SDK berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, di dalam corona 

SDK sendiri telah tertanam worksheet dan sistem debugging. Corona SDK 

menggunakan editor teks dasar untuk menulis kode, dan editor grafis untuk membuat 

gambar. Corona sendiri hanya akan bertugas menyusun dan running program, 

dibutuhkan API Corona dan editor teks yang layak untuk memulainya (Domenech. 

2013). Corona merupakan suatu software engine yang cocok untuk pengembangan 

aplikasi berbasis game. Corona memiliki ekstensi data berbasis Lua. Lua merupakan 

ekstensi data yang cocok untuk game karena ringan dan mudah untuk dioprasikan. 

Keuntungan dalam penggunaan software engine ini dalam pengembangan aplikasi 

game, salah satunya yang paling menakjubkan adalah, Cross Platform Development. 

Cross Platform Development berarti Corona mendukung pengembangan aplikasi 

pada iOS dan Android, jadi dengan sekali kerja kita bisa menghasilkan sebuah 

software yang dapat berjalan di dalam dua platform. 

2.8.1 Kelebihan Menggunakan Corona SDK  

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari aplikasi Corona SDK (Software 

Development Kit) :  

1. Trial program tanpa batas waktu dan fitur.  

2. Optimasi yang bagus terhadap hardware.  

3. Terintegrasi dengan baik dengan sistem Android dan iOS.  

4.  Cepat dan ringan jika dibandingkan dengan framework lainnya.  

5. Tidak perlu menulis kode pemrograman yang terlalu mendasar (Native code). 
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2.8.2 Kekurangan Menggunakan Corona SDK  

Umumnya semua software memiliki kelebihan dan juga terdapat beberapa 

kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan dari Corona SDK :  

1. Bahasa pemrograman bersifat struktural bukan berbasis OOP.  

2. Tidak memiliki GUI (Graphics User Interface) untuk proses layouting (semua 

proses layout dengan code).  

3. Proses debugging yang tidak akurat.  

4. Bahasa API masih dalam proses pengembangan sehingga membingungkan 

proses belajar.  

 

2.9  Lua  

Lua merupakan bahasa pemrograman multi paradigma yang dirancang sebagai 

scripting language dengan extendsible semantic sebagai tujuan utama. Lua diciptakan 

pada 1993 oleh Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo, dan Waldemar 

Celes, anggota Kelompok Teknologi Komputer Grafis (Tecgraf) di Universitas 

Katolik Kepausan Rio de Janeiro, Brasil.  

Lua merupakan turunan dari data description atau configuration language 

yaitu SOL (Simple Object Language) dan DEL (Data Entry Language). SOL dan 

DEL telah dikembangkan secara independen oleh Tecgraf untuk menambahkan 

fleksibilitas 2 projek yang berbeda (keduanya merupakan interactive graphical 

programs untuk Graphical Engineering di perusahaan Petrobas. 

 

 

Gambar 2.3 Logo Lua 

(Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Lua-Logo.svg) 
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Lua dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh tim di PUC-Rio, 

Universitas Katolik Kepausan Rio de Janeiro di Brasil. Lua lahir dan dibesarkan di 

Tecgraf, Komputer Grafis Technology Group dari PUC-Rio, dan sekarang bertempat 

di Lablua. Kedua Tecgraf dan Lablua adalah laboratorium Departemen Ilmu 

Komputer PUC-Rio (Brian Burton 2013).  

Bahasa pemrograman Lua merupakan bahasa pemrograman cepat dan ringan 

dalam menjalankan bahasa scripting. Lua menggabungkan sintaks prosedural 

sederhana dengan deskripsi data, yang di dasari oleh array asosiatif dan semantik 

extensible. Lua dinamis diketik, berjalan dengan menginterpretasikan bytecode untuk 

mesin virtual berbasis mendaftar, dan memiliki manajemen memori otomatis dengan 

pengumpulan sampah tambahan, sehingga ideal untuk konfigurasi, scripting, dan 

prototyping cepat (Ierusalimschy. 2012). 

2.9.1   Keunggulan Bahasa Pemrograman Lua  

Berikut merupakan beberapa keunggulan dari Bahasa Pemrograman Lua, 

yaitu :  

1. Lua memiliki reputasi untuk kinerja yang cepat. Beberapa benchmark 

menunjukkan Lua sebagai bahasa tercepat dalam ranah bahasa scripting.  

2. Lua merupakan bahasa pemrograman yang kuat, karena Lua telah digunakan 

dalam banyak aplikasi industri seperti, Adobe Photoshop Lightroom, dengan 

penekanan pada embedded system (misalnya, Ginga middleware untuk TV 

digital di Brasil) dan permainan (misalnya, World of Warcraft dan Angry 

Birds). Lua merupakan bahasa scripting terkemuka dalam bidang game. Lua 

mempunyai manual referensi yang solid dan ada beberapa buku tentang itu.  

3. Lua adalah perangkat lunak open-source, didistribusikan dibawah lisensi yang 

sangat liberal (lisensi MIT). Ini dapat digunakan untuk tujuan apapun, 

termasuk tujuan komersial, sama sekali tanpa biaya. Hanya mengunduh dan 

menggunakannya.  

4. Lua berjalan pada semua jenis Unix dan Windows, pada perangkat mobile 

(Android, iOS, BREW, Symbian, Windows Phone). 
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2.9.2 Kekurangan Bahasa Pemrograman Lua  

Beberapa kekurangan dari Bahasa Pemrograman Lua adalah sebagai berikut :  

1. Proses debugging yang tidak akurat.  

2. Bahasa pemrograman bersifat structural bukan berbasis OOP (Object 

Oriented Programming).  

3. Tidak memiliki GUI (Graphics User Interface) untuk proses tata letak (semua 

proses layout dengan code).  

4. Bahasa API (Aplication Programing Interface) masih dalam proses 

pengembangan.  

 

2.10  Notepad ++  

Notepad adalah sebuah aplikasi sebuah text editor sederhana yang sudah ada 

sejak Windows 1.0 di Tahun 1985 yang ada di setiap sistem windows baik xp, vista, 

seven dan sebagainya. Tentu kode ini sangat penting dan justru mungkin paling 

sering di gunakan oleh para user, baik kepentingan pribadi ataupun lainnya, misalnya 

Noteped di gunakan untuk sekedar belajar, mengetik HTML, membuat blog, bahkan 

ada saja untuk kejailan contohnya membuat virus. Tentunya di sarankan bagi setiap 

orang agar tidak di salah gunakan karena dapat merugikan orang lain.  

Notepad++ merupakan sebuah text editor yang mempunyai fitur sangat 

lengkap. Hampir semua bahasa pemrograman bisa dibuka olehnya. User pun bisa 

membuat atau mengedit text yang bahasanya didukung oleh Notepad++. Notepad++ 

adalah sebuah software freeware. 

 

 

Gambar 2.4 Logo Notepad++ 

(Sumber : http://www.technonutty.com/wp-content/uploads/2013/05/search-notepad.jpg) 
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Notepad++ ditulis dalam bahasa C dan murni menggunakan Win32 API dan 

STL yang menjamin kecepatan eksekusi yang lebih tinggi dan ukuran program yang 

lebih kecil. Notepad++ hanya menggunakan sedikit power CPU, sehingga dapat 

mengurangi konsumsi daya pada PC, dan menghasilkan lingkungan yang lebih hijau. 

Fitur-fitur pada Notepad++ yaitu sebagai berikut:  

1. Syntax Highlighting dan Syntax Folding  

2. WYSIWYG ( What You See Is What Ou Get).  

3. User Defined Syntax Highlighting  

4. Auto-completion  

5. Multi-Document (dengan tab)  

6.  Multi-View  

7. Regular Expression Search / Ganti didukung  

8. Mendukung Full Drag-and-Drop  

9. Dinamis  

10. File Status Auto-detection  

11. Zoom in dan zoom out  

12. Multi-Language  

13. Bookmark  

14. Brace and Indent guideline Highlighting  

15. Perekaman dan pemutaran secara Makro 

 

2.11  Animasi  

Animasi adalah proses penciptaan objek gerak atau efek perubahan bentuk 

yang terjadi selama beberapa waktu. Mengenai dari penjelasan diatas mengenai 

animasi, jadi animasi adalah suatu paparan visual yang berbentuk dinamik. 

(Sudirman, 2008).  

Animasi berperan besar dalam membuat suatu projek menjadi lebih menarik. 

Corona yang merupakan software enginnering yang sangat baik untuk membuat 

game, memerlukan adanya tampilan animasi ini. Pengaplikasian animasi ini sendiri 
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dalam corona memerlukan beberapa software bantuan. Berikut merupakan beberpa 

software yang digunakan. 

 

2.12  Perang Puputan Badung  

Sebuah perahu dagang (skunar) terdampar di pantai timur Kerajaan Badung 

pada jam 06.00 tanggal 27 Mei 1904. Perahu dagang itu bernama “Sri Komala” 

berbendera Belanda yang berlayar dari Banjarmasin mengangkut barang dagangan 

milik pedagang Cina bernama “Kwee Tek Tjiang”. Oleh karena kandas dan perahu 

pecah, maka para penumpang Sri Komala menurunkan barang yang masih bisa 

diselamatkan antara lain peti kayu, peti seng dan koper kulit. Nakhoda meminta 

bantuan kepada syahbandar di Sanur untuk menjaga keamanan barang-barang yang 

diturunkan. Atas permintaan pemilik barang dan atas saran “Sik Bo“, seorang warga 

Cina di Sanur, dan peristiwa kandasnya perahu dilaporkan kepada “Ida Bagus 

Ngurah“, penguasa daerah Sanur dengan tujuan untuk ikut mengamankan barang-

barang yang telah diturunkan itu. 

        Sesuai keterangan Kwee Tek Tjiang dan sesuai juga dengan keterangan nakhoda 

yang diutus serta didampingi Sik Bo pada waktu menghadap Ida Bagus Ngurah, 

dilaporkan bahwa barang dagangan yang diangkut terdiri dari gula pasir, minyak 

tanah, dan terasi. Untuk memeriksa kebenaran laporan itu, Ida Bagus Ngurah selaku 

penguasa Sanur berangkat ke tepi pantai untuk memeriksa langsung. Isianya ternyata 

sesuai dengan laporan dan ada tambahan barang berupa roti kering dan sedikit uang 

kepeng. Berkat bantuan 11 orang tenaga kerja, barang-barang yang masih tersisa di 

kapal diturunkan dan diangkut. Kesebelas orang itu melakukan tugasnya dengan jujur 

dan tidak ada yang mencuri. 

        Utusan Raja Badung datang ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 

Mei 1904, dua hari setelah perahu itu terdampar. Pada waktu itulah Kwee Tek Tjiang 

membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 

3700 ringgit uang perak serta 2300 uang kepeng. Tentu saja laporan ini tidak dapat 

diterima oleh utusan raja karena tidak disertai bukti. 
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         Oleh karena tidak puas, Kwee Tek Tjiang menghadap langsung menghadap 

kepada Raja Badung yang menolak pengaduan itu, karena selain dipandang tidak 

sesuai, Kwee Tek Tjiang juga menuduh rakyat Badung merampas perahu itu pada 

tanggal 27 Mei 1904. Tuduhan itu diulangi lagi oleh “Residen” setelah mendapat 

laporan, dan bahkan langsung menuntut agar Raja Badung memberikan ganti rugi 

sebesar 3000 ringgit. Oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui 

sumpah, maka pihak Raja Badung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang 

dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat. Keyakinan yang teguh dari Raja dan 

Rakyat Badung dipandang membahayakan kedudukan Pemerintah Kolonial di Bali, 

khususnya Residen (J. Escbach, kemudian G. Bruyn Kops sejak tahun 1906). Perlu 

diketahui bahwa Van Hentz, Gubernur Jenderal di Batavia sangat berambisi untuk 

menaklukan seluruh Hindia Belanda, bahkan dapat memecat residen apabila 

dipandang perlu.  Oleh karena itu residen dan bawahannya perlu menyelamatkan 

kedudukannya meskipun harus mengorbankan kedaulatan Raja Badung. Residen J. 

Escbach mengusulkan agar Raja Badung tetap dikenakan denda 3000 ringgit (7500 

gulden).  

Meskipun telah diultimatum, Raja Badung / Raja Denpasar saat itu, “I Gusti 

Ngurah Made Agung”, tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu pada 

tanggal 9 Januari 1905.  Penolakan tegas Raja Badung mengakibatkan pemerintah 

kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan Badung untuk melakukan blokade 

ekonomi. Tindakan kejam pemerintah kolonial melalui patroli angkatan lautnya 

semakin sering dilakukan, lebih-lebih sikap raja Badung yang tidak menunjukkan 

tanda-tanda menyerah terhadap tuntutan ganti rugi.  

Utusan dikirim untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung dan 

Tabanan agar menyerah dalam tempo 2 x 24 jam. Ultimatum ditolak tegas, sehingga 

pasukan Belanda mendarat di Pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean 

Sanur diduduki dan dijadikan benteng pertahanan mereka untuk melakukan serangan 

ke arah Kesiman sebagai benteng terdepan Raja Badung. Laskar Badung yang sudah 

siap perang memperkuat bentengnya masing-masing di depan Puri Kesiman, 
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Denpasar, dan Pemecutan. Dengan gagah berani mereka berani menjaga puri 

meskipun dihujani tembakan meriam. 

Pasukan Belanda di bawah pimpinan Rost Van Toningen bergerak 

meninggalkan benteng di Pabean Sanur pada tanggal 16 September 1906, jam 07.00. 

Pasukan itu bergerak mengikuti jalan besar ke sebelah barat menuju Tanjung 

Bungkak, yang terdiri atas batalyon 18 dan 20, sedangkan batalyon 11 bergerak di 

sebelah kiri. Kedatangan batalyon 18 dan 20 di Desa Panjer disambut oleh serangan 

gencar dari sekitar 2000 orang anggota Laskar Badung. Perang sehari pada tanggal 16 

September di sekitar Panjer dan Sesetan sangat melelahkan pasukan Belanda, 

sehingga keesokan harinya pada tanggal 17 September 1906 pasukan Belanda lebih 

banyak tinggal di benteng untuk membahas taktik penyerangan terhadap kota dan 

ketiga puri Kerajaan Badung. Pada Tanggal 18 September 1906, sejak jam 08.00 

sampai dengan jam 18.00, meriam penembak yang teletak disebelah kanan benteng 

ditembak kearah kota. Sebanyak 216 tembakan meriam diarahkan ke Puri Denpasar 

dan Pemecutan, beberapa mengenai Puri dan lebih banyak jatuh diluarnya. I Gusti 

Ngurah Pemecutan yang di usung dengan tandu berkumpul dengan para punggawa, 

istri dan keluarganya di Puri Pemecutan. Semuanya bergerak menyongsong kehadiran 

pasukan Belanda. Kelompok laskar di sana-sini bermunculan menyerang dengan 

tombak dan senapan dari jarak yang agak jauh. Rombongan raja bergerak secara 

perlahan mendekati pasukan Belanda. Setelah posisi mereka sangat dekat dengan 

posisi pasukan Belanda, raja beserta pengikutnya bergerak semakin cepat dan 

langsung menerjang pasukan Belanda. Pada pertarungan sengit itulah raja dan 

pengikutnya gugur satu per satu. Akhirnya pada tanggal 20 September 1906 pukul 

18.00 perlawanan laskar Badung di Pemecutan yang merupakan benteng terakhir 

terhenti. Belanda berhasil menduduki Puri Pemecutan. 


