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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan pustaka dari 

Engklek, Game, Android, Corona SDK, Bahasa Pemrograman Lua dan Animasi 

yang digunakan dalam pembuatan Game Mobile Engklek Berbasis Android. 

 

2.1. State of the Art 

Banyak game yang sudah berkembang sampai saat ini mulai dari game 

edukasi, game pertualangan, game sports dan lain sebagainya dan bahkan saat ini 

sudah banyak terdapat game tradisional yang dibuat sebagai bahan penelitian 

untuk menyelesaikan tugas akhir. Melihat perkembangan game yang seperti 

sekarang ini dan banyaknya yang mengambil topik budaya maka budaya yang ada 

di Indonesia akan lebih dikenal di dunia dan juga akan menjadi sarana 

pembelajaran bagi masyarakat. Berikut merupakan penelitian yang mengangkat 

topik budaya yang dijadikan sebuah game. 

Permainan tradisional engklek di masyarakat saat ini sudah mulai 

ditinggalkan, dan masyarakat sudah mulai melupakan permainan-permainan 

tradisional karena perkembangan zaman yang semakin modern.  Untuk itu perlu 

pelestarian terhadap permainan tradisional tersebut agar nantinya tidak 

ditinggalkan oleh generasi mendatang. Game mobile termasuk aplikasi yang 

sangat digemari kaum muda dan masyarakat pada umumya, selain itu juga 

pemilihan game tradisional pada penelitian ini dikarenakan agar anak-anak lebih 

mudah dalam memainkan permainan tradisional engklek yang berbasis game 

Android.  

Game berlatar permainan tradisional yang sudah ada sebelumnya yaitu 

“Pembuatan Game Tradisional Dakon Menggunakan Unity 3D dan Orthello 2D 

Framework” yang dibuat oleh Wahyu Indriyani dan Suswanti dari Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta. Permainan dakon 

ini dikenal sebagai permainan tradisional masyarakat Jawa, permainan ini 
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dilakukan oleh 2 orang. Biasanya yang digunakan sebagai biji dakon adalah biji-

bijian tumbuhan dan dari batu-batuan kecil. Lubang dakon untuk permainan ini 

berjumlah 10, masih-masing sisi terdapat 5 lubang dan setiap orang mempunyai 

lubang sendiri yang disebut rumah. Untuk memainkan permainan ini, 2 orang 

pemain ini saling berhadapan. Penentuan siapa yang memulai permainan dengan 

cara diundi. (Wahyu & Suswanti, 2013). 

R. Yadi Rakhman Alamsyah & Andri Hardi Gunandi membuat game 

tradisional dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Permainan Tradisional Bekel 

Berbasis Android”. Salah satu permainan tradisional yang terancam hilang adalah 

permainan tradisional bekel atau di daerah Jawa Barat di sebut beklen. Permainan 

tradisional Jawa Barat ini biasanya dimainkan dua hingga empat anak perempuan 

yang berumur 7 hingga 12 tahun. Alat yang di gunakan adalah bola bekel 

berdiameter 3 cm dan kulit kerang atau kewuk biasanya berjumlah 10 buah. Inti 

permainannya adalah mengambil secepat mungkin kewuk sebelum bola bekel 

memantul dua kali ke lantai. Tujuan yang akan dicapai dari di buatnya aplikasi 

permainan tradisional bekel berbasis android ini adalah, anak-anak mengenal dan 

mulai memainkan permainan tradisional bekel yang ada di Jawa Barat, dan 

sebagai bentuk melestarikan salah satu permainan tradisional bekel di Jawa Barat. 

(R. Yadi & Andri) 

 

2.2. Permainan Tradisional Engklek 

Permainan engklek (dalam bahasa Jawa) merupakan permainan tradisional 

lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah, dengan 

membuat gambar kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak 

satu kekotak berikutnya. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 

anak perempuan dan dilakukan di halaman. Namun, sebelum kita memulai 

permainan ini kita harus mengambar kotak-kotak dipelataran semen, aspal atau 

tanah, menggambar 5 segi empat dempet vertikal kemudian di sebelah kanan dan 

kiri diberi lagi sebuah segi empat. (Montolalu, 2005:34).  

Permainan tradisional engklek dalam bahasa daerah Bengkulu berarti 

Lompek Kodok yang artinya Lompat Kodok (Depdikbud:30), sedangkan menurut 
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(Wardani, 2010:15), permainan engklek disebut juga Somdah. Somdah merupakan 

permainan yang menggunakan media gambar persegi empat yang digambar di 

lantai ataupun di tanah. 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Arena Permainan Game Engklek  

(Sumber: https://geometryarchitecture.wordpress.com/2012/06/12/engklek-lompatan-dan-ruang-

gerak-bebas-yang-terbatas/) 

 

2.2.1. Cara Bermain Engklek 

Permainan tradisional engklek adalah sebuah permainan tradsional 

sederhana yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah pecahan genteng atau 

batu berbentuk pipih. Satu anak hanya akan memiliki 1 pecahan genting 

(kreweng) yang disebut “Gacuk”. 

Permainan dilakukan secara bergantian, para pemain akan mengundi 

urutan pemain yang akan bermain. Pemain pertama harus melemparkan pecahan 

gentingnya ke kotak pertama, setelah itu pemain harus melompat-lompat ke 

semua kotak secara berurutan hanya dengan menggunakan 1 kaki, dan kaki yang 

satunya harus diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah. Kotak yang 

terdapat gacuk milik pemain tersebut tidak boleh diinjak (harus dilewati), dan 

pemain yang sedang bermain dengan meloncat dilarang untuk menyentuh atau 

menginjak garis pembatas kotak. 

Pemain harus meloncat ke setiap kotak sampai kotak terakhir, dan kembali 

dengan cara melompat lagi. Saat sampai di kotak yang terdapat gacuk milik 
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pemain, pemain harus mengambil gacuk tersebut, kemudian pemain harus 

melanjutkan permainan sambil membawa gacuk tersebut sampai keluar kotak 

pertama. Pemain yang sedang bermain harus mengulang permainan ini dengan 

melempar gacuk dari kotak pertama hingga kotak terakhir, namun bagi pemain 

yang melanggar peraturan tidak boleh melanjutkan permainan, dan digantikan 

oleh pemain berikutnya. 

Pemain yang menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu dapat 

melemparkan gacuk dengan cara membelakangi engkleknya, jika tepat pada petak 

yang dikehendaki maka petak itu akan menjadi “rumah”nya, artinya dipetak 

tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak tersebut dengan dua 

kaki, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. 

Peserta yang memiliki “rumah” paling banyak adalah pemenangnya. Permainan 

ini sangat seru, karena paling sering kesalahan yang dilakukan adalah saat 

melempar gacuk, gacuk tidak tepat pada kotaknya atau meleset dari tempatnya. 

 

2.3. Game 

Game merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti permainan. 

Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga 

ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau 

dengan tujuan refreshing. Dalam penggunaannya kata game sering digunakan 

untuk menyebutkan video game. Video game adalah game yang berbasis 

elektronik dan visual. Video game dimainkan dengan memanfaatkan media visual 

elektronik. (Dony Novaliendri, 2013) 

Game dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan, 

sedangkan game dalam arti kata bahasa inggris berarti dasar permainan. 

Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual 

(Intellectual Playability Game) yang juga dapat diartikan sebagai arena keputusan 

dan aksi pemainnya, dalam game biasanya akan ada target-target yang ingin 

dicapai pemainnya (Nugroho, 2011). 

Teori permainan pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli 

Matematika pada tahun 1944. Teori itu dikemukakan oleh John von Neumann dan 
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Oskar Morgenstern yang berisi: "Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan 

yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok 

dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan 

sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan 

menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan 

diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau 

kekalahan dalam berbagai situasi”. Pengertian game menurut beberapa ahli: 

1. Menurut Agustinus Nilwan dalam bukunya Pemrograman Animasi dan 

Game Profesional terbitan Elex Media Komputindo, game merupakan 

permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Jika 

ingin mendalami pengunaan animasi haruslah memahami pembuatan 

game, atau jika ingin membuat game, maka haruslah memahami teknik 

dan metode animasi, sebab keduanya saling berkaitan.  

2. Menurut Clark C. Abt, Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan 

pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu 

(misalnya, dibatasi oleh peraturan).  

3. Menurut Greg Costikyan, Game adalah sebentuk karya seni di mana 

peserta, yang disebut Pemain, membuat keputusan untuk mengelola 

sumberdaya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi 

mencapai tujuan. 

 

2.3.1. Sejarah Game 

Tahun 1952, seorang mahasiswa Universitas Cambridge bernama A.S. 

Gouglas membuat permainan OXO (tic-tac-toe) dalam versi grafik. Permainan ini 

ia kembangkan ketika hendak mendemonstrasikan tesisnya tentang interaksi 

antara manusia dan komputer. Pada tahun 1958 William Higin Botham mendesain 

sebuah game dengan judul Tennis For Two yang dimainkan dalam oscilloscope, 

dan kemudian ada pula Steve Russel pada tahun 1961 dengan game berjudul 

Spacewar yang dibuat dalam komputer mainframe DEC PDP-1 saat mereka 

menjalani studi di MIT. Sejarah video game tidak hanya mengenai orang-orang 

yang berperan di dalamnya, tetapi juga mengenai berbagai perusahaan game yang 
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mempunyai kasus ironis. Atari adalah perusahaan Amerika dengan nama Jepang, 

dan perusahaan Jepang bernama SEGA didirikan oleh orang Amerika. Magnavox 

yang memulai peran perusahaan ini telah berumur 1 abad, dan Nintendo sebagai 

perusahaan yang mempopulerkan kembali video game juga sama tuanya, serta 

tidak ada yang pernah berpikir bahwa Sony yang merupakan perusahaan penemu 

banyak barang-barang elektronik mulai dari transistor radio hingga alat perekam 

video, akan membuat sebuah console yang menjadi produk dengan tingkat 

penjualan yang tinggi hingga saat ini. 

 

2.3.2. Jenis-Jenis Game 

Game diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut cara dan alur 

bermain yaitu simulasi, edukasi dan entertainment. 

1. Simulasi 

Contoh permainan yang termasuk dalam game simulasi adalah simulasi 

konstruksi dan manajemen, simulasi kendaraan seperti yang diterapkan pada 

permainan balapan, perang, luar angkasa, dan mecha. 

2. Edukasi 

Contohnya adalah edugames yang dibuat dengan tujuan spesifik sebagai 

alat pendidikan, baik itu untuk belajar mengenal warna untuk balita, mengenal 

huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Developer yang 

membuatnya, harus memperhitungkan berbagai hal agar game ini benar-benar 

dapat mendidik, menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan yang 

memainkannya. 

3. Entertainment 

a. Aksi – Shooting, (tembak-tembakan , atau hajar-hajaran bisa juga 

tusuk-tusukan, tergantung cerita dan tokoh di dalamnya). Game jenis ini 

sangat memerlukan kecepatan refleks, koordinasi mata, tangan, juga 

waktu. inti dari game jenis ini adalah tembak-tembakan. 

b. Fighting (pertarungan), ada yang mengelompokan game fighting di 

bagian Aksi, namun penulis berpendapat berbeda, jenis ini memang 

memerlukan kecepatan refleks dan koordinasi mata, tangan, tetapi inti dari 
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game ini adalah penguasaan jurus (hafal caranya dan lancar 

mengeksekusinya), pengenalan karakter dan waktu sangatlah penting, dan 

berbeda seperti game Aksi pada umumnya, yang umumnya hanya 

melawan Artificial Intellegence atau istilah umumnya melawan komputer 

saja, pemain jenis fighting game ini baru teruji kemampuan sesungguhnya 

dengan melawan pemain lainnya. 

c. Petualangan, game murni petualangan lebih menekankan pada 

jalan cerita dan kemampuan berpikir pemain dalam menganalisa tempat 

secara visual, memecahkan teka-teki maupun menyimpulkan rangkaian 

peristiwa dan percakapan karakter hingga penggunaan benda-benda tepat 

pada tempat yang tepat. 

d. Role Playing, game jenis ini sesuai dengan terjemahannya, bermain 

peran, memiliki penekanan pada tokoh/peran perwakilan pemain di dalam 

permainan, yang biasanya adalah tokoh utamanya, dimana seiring kita 

memainkannya, karakter tersebut dapat berubah dan berkembang ke arah 

yang diinginkan pemain ( biasanya menjadi semakin hebat, semakin kuat, 

semakin berpengaruh, dll) dalam berbagai parameter yang biasanya 

ditentukan dengan naiknya Level. 

e. Casual games, sesuai namanya, game yang casual itu tidak 

kompleks, mainnya rileks dan sangat mudah untuk dipelajari. Jenis ini 

biasanya memerlukan spesifikasi komputer yang standar pada jamannya 

dan ukurannya tidak lebih dari 100 MB karena biasanya dapat di download 

versi demo-nya di website resminya. Genre permainannya biasanya puzzle 

atau action sederhana. 

f. Multiplayer Online, game yang dapat dimainkan secara bersamaan 

oleh lebih dari 2 orang (bahkan dapat mencapai puluhan ribu orang dalam 

satu waktu) membuat pemain dapat bermain bersama dalam satu dunia 

virtual dari sekedar chatting hingga membunuh naga bersama teman yang 

entah bermain di mana. Umumnya permainan tipe ini dimainkan di PC dan 

bertema RPG, walau ada juga yang bertema musik atau action. 
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2.3.3. Elemen-Elemen Game 

Setiap game memiliki elemen-elemen penting yang membangun game dan 

menjadi ciri khas dari game tersebut sehingga menjadi game yang unik. Fungsi 

tampilan dari berbagai game ada yang serupa atau mirip satu sama lain, baik 

fungsi maupun bentuknya. Walaupun jenis game atau genre satu sama lain 

berbeda, namun elemen itu tetap memiliki fungsi dan maksud yang sama. Sama 

halnya dengan buku, apa pun isi dari buku tersebut tetap memiliki aturan 

menampilkan judul, kata pengantar, nomor halaman, dan sebagainya. Berikut 

adalah keterangan berbagai elemen-elemen yang ada dalam sebuah game yang 

terdiri atas: 

1. Title (Judul) 

Judul adalah elemen penting dalam pengembangan sebuah game. 

Membuat judul sebuah game tidaklah mudah. Judul harus singkat namun 

menyiratkan isi dari maksud game tersebut.  

2. Title Screen (Layar Judul) 

Judul memang merupakan hal yang penting, namun untuk membuat judul 

lebih menarik adalah tampilan grafis yang sesuai dengan judul game 

tersebut. Pada game masa kini, sebelum title screen muncul terkadang 

sudah ada beberapa animasi pembuka yang muncul.  

3. Credits (Daftar Nama Individu yang Terlibat) 

Maksud dari credits adalah menunjukan bahwa yang ikut serta dalam 

membuat game tersebut dengan penghargaan kepada pihak yang 

membantu dalam pengembangan game tersebut. Game masa kini berisikan 

banyak credits, individu yang terlibat dimulai dari designer, programmer, 

sound engineer, two dimention and three dimention artist dan sebagainya. 

Terdapat juga kata ucapan terima kasih yang disampaikan pada pihak-

pihak tertentu yang dianggap telah membantu dan berjasa kepada 

pengembang game tersebut.  

4. Cutscene/Intro (Pengenalan Cerita)  

Tujuan dari cutscene/intro adalah untuk membuka awal perkenalan 

sebelum pemain memulai game, suatu penting di dalam alur cerita game 
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maupun suatu transisi antara tingkat satu dengan tingkat selanjutnya. 

Adanya cutscene atau intro pada game ini, membuat pemain secara 

perlahan akan masuk ke alur permainan atau kepada bagian selanjutnya 

dari game.  

5. Control Panel  

Tidak kalah pentingnya adalah control panel di mana pemain dapat 

mengatur permainan. Contoh memulai game baru, menghentikan 

sementara game, mengulangi game, menyimpan game, dan sebagainya.  

6. User Interface (Antarmuka)  

Berbeda dengan control panel yang hanya aktif ketika dibutuhkan. 

Sementara user interface tetap aktif selama pemain memainkan game dan 

tidak hanya tampilan pada layar, keyboard dan mouse yang digunakan 

adalah user interface. Untuk layar maka user interface adalah simbol atau 

tampilan khusus yang membantu pemain memainkan game. Contoh pada 

game jenis First Person Shooter (FPS) user interface-nya adalah jumlah 

peluru dan nyawa yang ada pada tampilan layar.  

7. Help (Bantuan)  

Tidak semua game dapat dimengerti dengan cepat oleh pemain game 

tersebut. Untuk itulah elemen help ini menjadi salah elemen yang cukup 

penting. Di dalam help ini semua instruksi yang bisa membantu pemakai 

ditampilkan dengan cepat dan sederhana sehingga mudah dipahami dan 

bisa langsung digunakan.  

8. Mouse Pointer (Ikon Penunjuk Mouse)  

Bentuk pointer mouse bisa bervariasi sesuai dengan tema dari game yang 

dibuat. Terkadang bentuk pointer bisa berubah jika menyentuh area 

tertentu di dalam game (disebut hotspot).  

9. Music and Sound (Musik dan Efek Suara)  

Semua jenis game saat ini sewajarnya dilengkapi musik dan suara yang 

cocok dengan tema dari game yang akan dikembangkan. Namun jika game 

yang dikembangkan tidak memiliki suara dan musik akan terkesan tidak 

profesional dan kurang bermutu.  
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10. Art (Seni)  

Pada dasarnya game yang baik dihasilkan dari gambar yang memang 

memiliki seni yang baik pula. Terkadang game yang alur permainannya 

kurang baik dapat tertutupi sebagian oleh tampilan grafis yang bagus. 

Gambar juga memegang peranan penting dalam elemen game yang akan 

dikembangkan. Itu sebabnya kenapa game masa kini khususnya di bidang 

art (seni) dipegang oleh beberapa orang yang memiliki keahlian tersendiri.  

11. Storyline (Cerita)  

Alur cerita tidak digunakan pada semua game, hanya jenis game tertentu 

yang menggunakan alur cerita misalnya adventure game, RPG game, Real 

Time Strategi (RTS) game dan action game.  

12. Playability (Kemampuan untuk Dimainkan)  

Game yang dikembangkan harus mampu dimainkan oleh seorang pemain 

pemula, dalam arti cukup mudah dan cepat dimengerti bagaimana cerita 

dan game itu berjalan. Terkadang sebagian game yang sukses di pasaran 

lebih berdasarkan faktor ini dibandingkan faktor lain seperti grafis yang 

hebat.  

13. Levels (Tingkatan)  

Hampir setiap game memiliki beberapa level untuk dimainkan. Maksudnya 

supaya pada tahap awal pemain bisa menguasai permainan dengan baik. 

Pada tingkat selanjutnya pemain tidak akan merasa bosan karena tantangan 

akan meningkat. 

14. Demo 

Pada dasarnya game muncul dengan mode demo terlebih dahulu sehingga 

bisa dimainkan sebelum software aslinya muncul di pasaran. Memang 

tidak semua game menyediakan demo game, tetapi keuntungan promosi 

bisa didapatkan dengan menyediakan demo game.  

15. Invincible Mode (Mode Tak Terkalahkan)  

Mode tak terkalahkan ini bertujuan untuk permeriksaan dari game itu 

sendiri di mana beberapa pihak diizinkan untuk menjalankan game dalam 
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bentuk invincible mode di mana karakter game pemain tidak bisa kalah 

atau mati.  

16. Exit Screen (Layar Keluar)  

Layar keluar ini merupakan elemen penting dalam pengembangan game. 

Game yang baik biasanya memiliki exit screen pada game yang 

dikembangkan.  

17. Documentations (Dokumentasi)  

Game yang baik tidak dianggap selesai tanpa adanya dokumentasi yang 

cukup. Dokumentasi ini ditujukan kepada para pemain. Pada dokumentasi 

biasanya berisikan cara memainkan game, menangani masalah yang 

timbul dari segi software maupun hardware. 

18. Copyright (Hak Cipta)  

Hal paling penting dalam pengembangan sebuah perangkat lunak game ini 

adalah hak cipta yang diberikan oleh pembuat game. Hal ini untuk 

mencegah masalah yang berkaitan dengan hak cipta di masa depan.  

19. Setup (Pemasangan atau Instal)  

Sudah menjadi kewajiban bagi pembuat perangkat lunak untuk membuat 

game dalam bentuk setup. Program setup pada game akan dikompilasi 

terlebih dahulu menjadi paket yang padat. 

 

2.3.4. Klasifikasi Game  

Berikut ini adalah klasifikasi permainan berdasarkan pembatasan usia dari 

pemainnya, menurut ESRB (Entertainment Software Rating Board) adalah 

sebagai berikut: 

1. Early Childhood (3+) memiliki isi yang mungkin cocok untuk usia 3 

keatas. Tidak mengandung materi yang tidak pantas seperti adegan 

kekerasan. 

2. Everyone (6+) memiliki konten yang mungkin cocok untuk usia 6 keatas. 

Judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi sedikit kartun, fantasi atau 

kekerasan ringan dan tidak jarang menggunakan bahasa yang ringan. 
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3. Everyone (10+) memiliki konten yang mungkin cocok untuk usia 10 

keatas. Judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi lebih banyak kartun, 

fantasi atau kekerasan ringan, bahasa ringan dan juga minimal tema 

sugestif. 

4. Teen (13+) memiliki konten yang mungkin cocok untuk usia 13 tahun 

keatas. Judul-judul dalam kategori ini mungkin mengandung kekerasan, 

tema sugestif, humor kasar, sedikit darah, simulasi perjudian, dan tidak 

jarang menggunakan bahasa yang kuat.  

5. Mature (17+) memiliki konten yang mungkin cocok untuk orang usia 17 

tahun dan lebih tua. Judul-judul dalam kategori ini mungkin berisi intens 

kekerasan, darah, konten seksual dan bahasa yang kuat. 

6. Adults Only (18+) memiliki konten yang hanya boleh dimainkan oleh 

orang-orang yang berumur 18 tahun keatas. Judul-judul dalam kategori ini 

mungkin termasuk adegan yang intens, kekerasan dan juga mengandung 

konten seksual. 

7. RP (Rating Pending) telah disampaikan kepada ESRB dan sedang 

menunggu penilaian akhir. (Simbol ini hanya muncul dalam iklan sebelum 

permainan dibebaskan) 

 

2.4. Android 

Sistem operasi Android adalah sebuah sistem operasi open source dan 

berbasis Linux untuk perangkat mobile seperti smartphone atau komputer tablet 

(Tutorialspoint 2015). Android dikembangkan oleh Open Handset Alliance, yang 

pimpin oleh Google dan perusahaan lain. Android menawarkan pendekatan 

terpadu untuk pengembang aplikasi pada perangkat mobile yang berarti 

pengembang hanya perlu mengembangkan aplikasi untuk Android dan aplikasi 

harus dapat berjalan pada perangkat berbeda yang didukung oleh Android. 

Berikut ini berberapa kelebihan dari sistem operasi Android adalah sebagai 

berikut (Safaat, 2011): 
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a. Complete Platform 

Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang menyediakan 

banyak tools dalam mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan kembali oleh 

developer untuk mengembangkan aplikasinya. 

b. Open Source Platform 

Platform Android yang bersifat open source (terbuka), hal ini yang 

membuat sistem operasi Android mudah dikembangkan oleh developer. 

c. Free Platform 

Developer tidak perlu membayar royalti untuk memperoleh lisence 

sehingga dapat dengan bebas mengembangkan, mendistribusikan dan 

memperdagangkan sistem operasi Android. 

 

Gambar 2.2 Logo Android 

(Sumber: http://famouslogos.net/android-logo/) 

 

2.4.1. Versi Android 

Terdapat berbagai versi Android yang telah dirilis dengan dilakukannya 

pengembangan terhadap sistem operasi Android dari awal kemunculannya sampai 

saat ini. Adapun versi-versi Android yang telah dirilis dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Perkembangan Versi Android: 

Tabel 2.1 Perkembangan Versi Android 

Versi Tahun Fitur Utama 

1.0 (Astro) 2008 - Android Market pertama kali 

dikenalkan 

- Fitur sinkronisasi dengan gmail 

Android 1.1 (Bender) 2009 - Perbaikan Bug 

- Penggantian API 

http://famouslogos.net/android-logo/
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Versi Tahun Fitur Utama 

Android 1.5 Cupcake 2009 - UI Baru 

- Pengaturan Widget 

- Kemampuan upload video atau 

gambar 

Android 1.6 Donut 2009 - Peningkatan fitur pencarian 

- Perbaikan UI 

- Mendukung CDMA 

- Mendukung resolusi WVGA 

Android 2.0/2.1 

Enclair 

2009 - Peningkatan Google Map 

- Flash Camera, bluetooth 2.1,HTML 

5 

Android 2.2 Frozen 

Yoghurt 

2010 - Mendukung Adobe Flash Player 

- Peningkatan kecepatan 

- Penggunaan SD card 

Android 2.3 

Gingerbread 

2010 - Memaksimalkan kemampuan 

aplikasi dan game 

- Perbaikan terhadap dukungan layar 

resolusi WXGA dan diatasnya 

Android 3.0/3.1 

Honeycomb 

2011 - Android Untuk PC Tablet 

Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich 

2011 - Pemeriksa ejaan pada SMS 

- Kemampuan Browser membuka 

hingga 16 Tab 

- Face Unlock 

- Voice To message 

Android 4.1 Jelly Bean 2012 - Penyesuaian Widget 

- Pengenalan Google Now 

- Bar Notifikasi yang lebih pintar 

- Pembaruan tampilan Gallery 
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Gambar 2.3 Perkembangan Versi Android 

(Sumber: http://suteki-share.blogspot.com/2015/03/apa-itu-android-pengertiansejarah-dan.html) 

 

2.5. Corona SDK (Software Development Kit) 

Corona adalah software development kit untuk membuat aplikasi di 

berbagai platform seperti Android, iOS, amazon kindle dan Nook yang dibuat 

oleh Walter Luh yang merupakan founder dari Corona Labs Inc pada tahun 2008 

sebagai usaha yang didukung perusahaan di Palo Alto, California. Gambar 2.6 

merupakan logo dari software Corona SDK. 

Corona Labs diciptakan pada tahun 2008 sebagai usaha yang didukung 

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

bertanggung jawab untuk menciptakan banyak alat-alat standar yang sering kita 

jumpai (Burton. 2013). 

 

 

Gambar 2.4 Logo Corona SDK 

(Sumber : http://www.techrepublic.com/) 

 

http://suteki-share.blogspot.com/2015/03/apa-itu-android-pengertiansejarah-dan.html
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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. Untuk memulainya, user akan membutuhkan API Corona dan editor 

teks yang layak (Domenech, 2013). Corona merupakan suatu software engine 

yang cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis game. Corona menggunakan 

ekstensi khusus bernama Lua. Lua merupakan ekstensi data yang cocok untuk 

game karena ringan dan mudah untuk dioprasikan. 

Corona mendukung perangkat dengan processor minimal ARMv7 dan OS 

Android mulai dari versi 2.2 (froyo) dan iOS mulai dari versi 4.3. Corona 

memenuhi standar industri untuk mobile seperti OpenGL, OpenAL, Google Maps, 

Box2D physics, Facebook Connect, Game Center, in-app purchases dan masih 

banyak lainnya.  

 

1.5.1.  Kelebihan dan Kekurangan Corona SDK 

Beberapa keuntungan dan kekurangan dalam mengembangkan aplikasi 

mobile menggunakan software Corona SDK diantaranya 

1.5.1.1. Kelebihan Corona SDK 

1. Dengan menggunakan Corona SDK pengembangan aplikasi dapat 

dilakukan 10x lebih cepat kuncinya terdapat pada bahasa pemrograman 

yang mudah dipahami bahkan oleh pemula sekalipun. 

2. Memungkinkan untuk membuat aplikasi cross platform yang artinya 

secara otomatis aplikasi yang dibuat dapat terbaca atau berjalan pada dua 

platform yaitu Android dan iOS. 

3. Corona secara otomatis memilih asset yang tepat berdasarkan resolusi 

layar dan skala konten tegantung pada ukuran layar perangkat pengguna. 

Jadi, tidak perlu khawatir lagi dengan fragmentasi Android. 

1.5.1.2. Kekurangan Corona SDK 

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

pengembangan 
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2. Proses debugging yang tidak akurat 

3. Tidak memiliki GUI untuk proses layouting (semua proses layout dengan 

code) 

 

2.6. Bahasa Pemrograman 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, di Brasil.   

Lua merupakan turunan dari data description atau configuration language 

yaitu SOL (Simple Object Language) dan DEL (Data Entry Language), dimana 

SOL dan DEL telah dikembangkan secara independent oleh Tecgraf untuk 

menambahkan fleksibilitas 2 projek yang berbeda (keduanya merupakan 

interactive graphical programs untuk Graphical Engineering di perusahaan 

Petrobas. (Sumber: Wikipedia). Gambar 2.5 merupakan logo dari bahasa 

pemrograman Lua. 

 

Gambar 2.5 Logo Bahasa Pemrograman Lua 

(Sumber : http://pathofexile.gamepedia.com/) 

 

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. (Burton, 2013). 

Bahasa pemrograman Lua merupakan bahasa pemprograman cepat dan 

ringan dalam menjalankan bahasa scripting. Lua menggabungkan sintaks 

prosedural sederhana dengan deskripsi data, yang di dasari oleh array asosiatif 
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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). 

Lua merupakan bahasa pemrograman yang ringan, namun powerfull yang 

didesain untuk menge-extends fungsi aplikasi. Namun tak jarang, Lua juga 

digunakan sebagai bahan pemrograman general purpose yang dapat berjalan 

stand-alone . berikut adalah beberapa fitur Lua: 

1. Dinamically typed 

2. Interpret dari bycode 

3. Memiliki modul pengaturan memori otomatis (plus garbage collector) 

 

1.6.1.  Keuntungan dan Kekurangan Lua 

 Beberapa keuntungan dan kekurangan dalam menggunakan Bahasa 

Pemrograman Lua 

1.6.1.1. Keuntungan Bahasa Pemrograman Lua adalah:  

1. Lua bahasa pemrograman yang kuat 

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.  

2. Lua bahasa pemrograman yang cepat  

Lua memiliki reputasi untuk kinerja yang cepat. Beberapa benchmark 

menunjukkan Lua sebagai bahasa tercepat dalam ranah bahasa scripting.  

3. Lua bahasa pemrograman yang portable 

Lua didistribusikan dalam paket kecil dan membangun out-of-the-box di 

semua platform yang memiliki kompiler C standar. Lua berjalan pada 

http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/
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semua jenis Unix dan Windows, pada perangkat mobile (Android, iOS, 

BREW, Symbian, Windows Phone). 

4. Lua bahasa pemrograman yang embeddable 

Lua adalah bahasa mesin cepat dengan ukuran kecil yang dapat ditanam 

dengan mudah ke dalam aplikasi. Lua mempunyai API sederhana dan 

terdokumentasi, yang memungkinkan integrasi yang kuat dengan kode 

yang ditulis dalam bahasa lain. Lua telah digunakan untuk memperluas 

program yang ditulis tidak hanya di C dan C++, tetapi juga di Java, C#, 

Smalltalk, Fortran, Ada, Erlang, dan bahkan dalam bahasa script lainnya, 

seperti Perl dan Ruby. 

5. Lua bahasa pemrograman yang kuat dan sederhana 

Konsep dasar dalam desain Lua adalah untuk menyediakan meta-

mekanisme untuk mengimplementasikan fitur, alih-alih memberikan 

sejumlah fitur langsung dalam bahasa. Contoh, meskipun Lua bukan 

bahasa berorientasi objek murni, itu tidak memberikan meta-mekanisme 

untuk menerapkan kelas dan warisan. Lua meta-mekanisme membawa 

ekonomi konsep dan menjaga bahasa kecil, sementara memungkinkan 

semantik akan diperpanjang dengan cara yang tidak konvensional. 

6. Lua gratis 

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. Cukup men-

download dan menggunakannya (Ierusalimschy. 2012). 

 

1.6.1.2. Kekurangan dari bahasa pemrograman Lua adalah sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman bersifat struktural bukan berbasis OOP. 

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

pengembangan. 

3. Tutorial masih tergolong sedikit. 
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2.7. Smartphone 

Smartphone adalah sebuah perangkat berupa telepon genggam (hand 

phone) yang memiliki kemampuan canggih, dan menyerupai komputer. 

Sebenarnya belum ada standar pabrik mengenai definisi smartphone yang 

dikemukakan. Secara umum, smartphone merupakan sebuah perangkat telepon 

selular yang menggunakan sistem operasi (OS) tertentu yang menyediakan 

hubungan standar dan mendasar bagi para pengembang aplikasi. Kemajuan 

teknologi memicu permintaan akan sebuah alat yang canggih, mudah dibawa dan 

praktis, serta membuat kemajuan besar dalam prosesor, memori, layar dan sistem 

operasi yang diluar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini. Dalam 

pengertian singkat, smartphone adalah sebuah device yang memungkinkan untuk 

melakukan komunikasi (seperti menelepon atau SMS), juga di dalamnya terdapat 

fungsi PDA (Personal Digital Assistant) dan berkemampuan seperti layaknya 

komputer.  

Smartphone memiliki ciri utama yaitu memiliki sistem operasi di 

dalamnya yang memungkinkan dijalankan berbagai aplikasi, misalnya Windows 

Mobile, Android, Symbian, ataupun Sistem Operasi Blackberry. Sebuah 

Smartphone selalu dilengkapi berbagai aplikasi/software yang ditujukan untuk 

meningkatkan produktivitas dan mendukung kegiatan sehari-hari. Misalnya Doc 

To Go, untuk membuat dan mengedit dokumen word di Smartphone. Kemampuan 

lain yang dimiliki oleh sebuah Smartphone adalah dapat digunakan mengakses 

web/internet dan konten yang disajikan di browser-nya, sudah hampir mendekati 

seperti layaknya mengakses web lewat komputer. Opera Mobile, SkyFire Mobile, 

IE Mobile adalah contoh beberapa browser di sebuah Smartphone. Smartphone 

juga memiliki ciri khas yaitu QWERTY Keyboard, untuk mempermudah pengguna 

Smartphone untuk mengetik dokumen atau mengirim pesan. (Danni, 2014). 

 

2.8. Corel Draw 

Corel Draw adalah sebuah program komputer yang melakukan editing 

pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software 

yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Corel draw memiliki kegunaan untuk 
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mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam 

bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang 

membutuhkan proses visual (Vicky, 2012). 

 

Gambar 2.6 Logo Corel Draw 

(Sumber: http://adam.preisler.me/about-me/) 

 

Program yang baik tentu saja memiliki keunggulan yang signifikan. 

Beberapa keunggulan program Corel Draw antara lain adalah: 

1. Gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor bisa ditekan 

pada tingkat yang paling rendah namun hasilnya tidak kalah dengan 

gambar yang berbasis bitmap atau raster. 

2. Penggunaan Corel Draw, terutama pada tool-tool yang ada di dalamnya 

sangat mudah dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru 

pertama menggunakannya. 

3. Corel Draw sangat baik untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan 

gambar, seperti layaknya Adobe Potoshop. 

4. Banyaknya pengguna Corel Draw, membuat adanya komunitas dengan 

jumlah anggota yang besar, hal ini akan membuat kita tidak kesulitan jika 

ingin mempelajari Corel Draw lebih mendalam karena banyak ditemukan 

tutorial, tips dan trik yang diproduksi oleh pengguna lain. 

Terdapat keunggulan maka pasti juga terdapat beberapa kelemahan, 

berikut ini beberapa kelemahan yang dimiliki Corel Draw yaitu: 

1. Membutuhkan memori dan resource lain yang sangat besar apalagi bila 

gambar yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak.  

2. Besar file yang dibuat membengkak. 

3. Warna yang dicetak tidak akurat (tidak sesuai dengan tampilan layar) pada 

beberapa jenis printer. 

http://adam.preisler.me/about-me/
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4. Pembuatan objek table tidak semudah membuat table dalam MS Word, 

yaitu dengan cara yang sangat manual. 

5. Bila terdapat penggabungan objek vector dan photo atau bitmap kualitas 

cetakannya kurang memuaskan, misalnya membuat cover buku yang 

terdapat objek text dan photo. 

6. Kompatibilitas Versi Corel Draw banyak kendala dalam sharing ke Versi 

lainnya (Sajida, 2012). 

Berbicara perihal kegunaan Corel Draw, sebenarnya ada cukup banyak 

dan bahkan bisa dikatakan sangat banyak, namun bagi para penggunanya, 

program Corel Draw seringkali dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan dibawah ini, yaitu: 

1. Menciptakan desain logo atau simbol, yang mana ini adalah kegunaan 

Corel Draw yang paling banyak dimanfaatkan oleh penggunanya, terutama 

pembuatan logo dua dimensi karena kemudahannya dalam mengolah garis 

dan warna. 

2. Membuat desain undangan, brosur dan lain-lain juga menjadi suatu 

kegunaan dari program Corel Draw. Media publikasi offline lainnya juga 

menggunakan Corel Draw sebagai alat untuk mendesain. Corel Draw 

memiliki banyak jenis font yang dapat memudahkan desainer untuk 

mengeksplorasi imajinasi desain dan tulisan yang akan dibuat. 

3. Membuat cover buku juga dapat dilakukan di Corel Draw. Menggunakan 

Corel Draw maka tugas desain akan menjadi mudah karena dapat 

memanfaatkan desain sampul dan teknik pewarnaan yang lebih sempurna 

oleh Corel Draw. Detail gambar pun akan terlihat lebih jelas. 

4. Pembuatan gambar ilustrasi juga dapat dilakukan dengan Corel Draw. 

Gambar yang dihasilkan lebih berkualitas, terutama ketika berhubungan 

dengan lengkungan, garis atau sudut. Ukuran yang diperoleh dijamin 

sangat akurat. 
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2.9. UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modelling Language) adalah alat bantu yang menyediakan 

bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 

membuat blue print atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti 

serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan 

mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. UML adalah sebuah 

bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancanng 

dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem (Munawar, 2005). 

Tujuan dari UML adalah : 

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa permodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan model dan dimengerti secara umum. 

2. Memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek yang terdapat dalam pemodelan. 

Berikut ini merupakan beberapa diagram dalam UML yang akan 

digunakan dalam penelitian ini antara lain (Mahdiana, 2011): 

 

2.9.1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem 

dari sudut pandang user, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi 

antara actors dengan use case dalam sistem. Use case diagram menggambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Hal yang ditekankan adalah 

apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sistem bekerja. Sebuah use case 

merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case 

merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, mengcreate 

sebuah daftar belanja dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas 

manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan tertentu. 
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Adapun simbol dari use case diagram antara lain: 

Tabel 2.2 Simbol pada Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 
Seseorang atau sesuatu yang 

berinteraksi dengan sistem 

 

Use Case 

Menggambarkan bagaimana 

seseorang akan mengunakan atau 

memanfaatkan sistem 

 
Relationship 

Hubungan antara actor dan use 

case. Terdapat dua hubungan :  

 <<include>> : kelakuan yang 

harus terpenuhi agar sebuah 

event dapat terjadi 

 <<extends>> : kelakukan 

yang hanya berjalan di bawah 

kondisi tertentu 

 

2.9.2. Activity Diagram 

Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan segala event 

yang terjadi dalam suatu use case. Activity diagram secara sepintas mirip dengan 

diagram alir (flowchart) yang memperlihatkan aliran kendali dari suatu activity ke 

activity lainnya. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan 

yang mungkin terjadi dan bagaimana alir berakhir. 
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Adapun simbol dari activity diagram antara lain : 

Tabel 2.3 Simbol pada Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Initial State Titik awal dimulai activity 

 

Final State Finish (akhir activity) 

 

State Initial activity 

 

Action State 
Activity 

 

Decision Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

 

Fork Menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara pararel 

 

Receive 
Menerima pengiriman 

 

Send 
Proses pengiriman 
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2.9.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek–objek yang terkait). Masing-masing 

sequence diagram menggambarkan aliran-aliran pada suatu use case. Sequence 

diagram dapat dibaca dengan melihat pada objek-objek dan pesan-pesan 

(message). Objek-objek yang berperan dalam aliran diperlihatkan pada kotak 

empat persegi panjang yang melintas pada bagian atas diagram. Setiap objek 

memiliki garis hidup (lifeline), yang digambarkan sebagai garis vertikal di bawah 

nama suatu objek. Garis hidup dimulai pada saat objek terbentuk. Pesan-pesan 

digambarkan di antara garis hidup yang dimiliki dua objek untuk memperlihatkan 

bagaimana objek-objek itu saling berkomunikasi. 

 

Gambar 2.7 Diagram Sequence 

(Sumber : http://repository.usu.ac.id) 

 

 


