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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini merupakan bab yang mendefinisikan tentang State of the Art, 

pengertian game, komponen game, bencana alam, implementasi Mitigasi, prinsip 

penanggulangan bencana, multimedia, storyboard, elemen sistem, sprites model, 

teori game, animasi dan komponen penunjang yang disusun sebagai panduan dalam 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android. 

 

2.1 State of the Art 

 Permasalahan yang sering terjadi disebabkan tentang kesadaran dan 

pemahaman melalui simulasi tentang mitigasi yang dianggap oleh kalangan 

masyarakat tidak terlalu penting. Penelitian mengenai mitigasi bencana alam telah 

dilakukan melalui beberapa penelitian penanggulangan bencana alam. Beberapa 

penelitian telah dilakukan pada jurnal yang menjadi kajian evaluasi tanggap 

bencana alam, media massa, media elektronik dan multimedia pendukung lainnya 

dalam memberikan informasi tentang mitigasi bencana alam dan dampak terjadinya 

bencana alam. Permasalahan yang sering terjadi disebabkan tentang kesadaran dan 

pemahaman melalui simulasi tentang mitigasi yang dianggap oleh kalangan 

masyarakat tidak terlalu penting. Berikut beberapa referensi yang dijadikan acuan 

dalam penelitian ini. 

1. Kajian BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan judul 

“Jurnal Penanggulangan Bencana” (BPNB, 2012). Kajian ini adalah suatu 

evaluasi kegiatan  penanggulangan bencana alam yang telah dilengkapi 

dengan pengumpulan data dari beberapa informasi yang sudah dilakukan 

oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi D.I 

Yogyakarta sejak Tahun 2011 sampai Oktober 2012 maupun yang sudah 

dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan keserasian dan 

keselarasan program kinerja berkelanjutan dalam upaya mitigasi bencana 

alam guna mendukung integritas masyarakat yang mandiri dalam 
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kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi dan sudah 

diatur dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

No. 4 Tahun 2008. 

2. Kajian dari Panduan Operasional IASC dengan judul “Tentang 

Perlindungan Orang-Orang dalam Situasi Bencana Alam” (IASC, 2011).  

Kajian ini adalah penelitian oleh organisasi kemanusiaan yang melakukan 

penelitian tentang dampak-dampak sekunder dari bencana alam. 

3. Kajian Badan Amal Australia berhasil mengembangkan sebuah game 

edukasi tentang bencana alam dengan platform IOS (perangkat Iphone, 

Ipad, dan ipod). Game yang diberi nama “Earthquake Response” ini 

memungkinkan untuk user menjadi penolong dan ikut serta dalam 

penanggulangan setelah bencana. 

4. Penelitian Arief Budiman dengan judul “Pengembangan Aplikasi Mobile 

Pembelajaran Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Multimedia” 

(Sentika, 2012). Merancang aplikasi edukasi berbasis multimedia yang 

menggunakan pemanfaatan computer untuk membuat dan menggabungkan 

teks, graphic, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan 

menggabungkan link dan tool yang memungkinkan user melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi yang menggunakan 

perangkat mobile. 

5. Penelitian Hanny Haryanto dengan judul “Game Edukasi Evakuator 

Bergenre Puzzle dengan Gameplay Berbasis Klasifikasi Sebagai Sarana 

Pendidikan dalam Mitigasi Bencana” (Hanny Haryanto,2012). Penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan media game edukasi sebagai media 

penyampaian informasi mitigasi bencana alam. 

 Konsep penelitian mengenai Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi 

Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android diharapkan menjadi media edukasi dan 

memberi pemahaman dalam menambah wawasan dengan mudah serta mampu 

mencakup kalangan luas mengenai pengaruh positif terhadap pengetahuan tentang 

mitigasi bencana alam.  
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2.2 Pengertian Game 

Teori game pertama kali ditemukan oleh sekelompok ahli matematika pada 

Tahun 1944. Teori itu dikemukakan oleh John Von Neumann dan Oskar 

Morgenstern yang menyatakan 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 

untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan 

kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap 

pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kemenangan atau kekelahan dalam 

berbagai situasi. 

Game adalah salah satu jenis aktifitas bermain yang didalamnya dilakukan 

dalam konteks berpura-pura namun terlihat seperti realitas yang mana pemainnya 

memiliki tujuan untuk mendapatkan satu kemenangan serta dilakukan dengan 

sesuai aturan permainan yang dibuat (Listia Fitriani, 2014). Penggunaan animasi 

haruslah memahami pembuatan game. Proses membuat game harus memahami 

teknik dan metode animasi sebab keduanya saling berkaitan. Game dapat diartikan 

sebagai sebuah permainan komputer interaktif yang dikendalikan oleh 

mikroprosesor. Komputer dapat menciptakan bahan-bahan maya untuk digunakan 

dalam sebuah permainan seperti kartu dan dadu. Permainan komputer atau video 

game menggunakan satu atau lebih alat input, seperti sebuah tombol atau kombinasi 

dari joystick, sebuah keyboard, mouse dan trackball atau sebuah controller ataupun 

sebuah alat yang mempunyai sensor gerak. Pokok bahasan dalam Rancang Bangun 

Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android adalah game 

yang terdapat di platform Android. Fungsi dari game adalah sebagai hiburan dan di 

harapkan menjadi pembelajaran dalam memberikan pengetahuan. 

 

2.2.1 Komponen-Komponen Game 

Komponen dalam sebuah game terdapat beberapa komponen yang 

diperlukan dalam membuat game, yaitu: 
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2.2.1.1 Fitur 

Fitur merupakan hal yang bisa membedakan setiap game yang ada. Fitur 

juga bisa menggambarkan jalan cerita game kedalam bentuk-bentuk yang dapat 

dilihat maupun dirasakan. 

2.2.1.2 Gameplay 

Gameplay membantu pengembang game untuk mengetahui cara kerja suatu 

game dimana fitur-fitur yang ada membentuk suatu gameplay. 

2.2.1.3 Interface 

Interface merupakan semua tampilan yang ada dalam suatu game. Sebuah 

interface yang baik adalah interface yang tidak membosankan dan memudahkan 

pemain game. 

2.2.1.4 Aturan (Rules) 

Merupakan kumpulan aturan-aturan dalam sebuah game. Aturan disini 

berfungsi untuk membatasi gameplay yang ada pada game dan juga bertujuan untuk 

membuat tantangan pada game. 

2.2.1.5 Desain Level 

Desain Level mencakup style, background, dan jalan cerita dari sebuah 

game. Desain yang menarik sangat berpengaruh terhadap daya tarik pemain 

terhadap suatu game. 

 

2.3  Bencana Alam 

 Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktifitas alami yang 

terjadi (suatu peristiwa fisik seperti gempa bumi dan tsunami) dan yang disebabkan 

aktifitas manusia. Kurang baiknya penanganan keadaan darurat dan 

ketidakberdayaan manusia dapat menyebabkan kerugian materil dan moril bahkan 

nyawa. Perancangan game Mitigasi bencana alam ini mampu diharapkan menjadi 

sarana media edukasi yang baik dalam memberikan pemahaman tentang 

penanganan bencana alam, konsep yang mengambil peristiwa bencana alam dan 

dijadikan sebuah tantangan untuk penyelesaian tiap stage yang dimainkan melalui 

smartphone Berbasis Android yang dalam perkembangannya dewasa ini sudah 

menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat sehingga memudahkan dalam memberi 
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edukasi yang menarik. Konsep disetiap stage yang dimainkan mengambil latar 

sebuah peristiwa saat terjadi sebuah bencana alam dan dirangkum menjadi beberapa 

tipe bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Harapan dan maksud dalam 

perancangan game dengan genre edukasi diharapkan akan memberi nilai positif 

bagi masyarakat tentang Mitigasi bencana alam. Aktifitas alam yang berbahaya 

tidak akan berubah menjadi bencana jika tidak dipadukan dengan ketidakberdayaan 

manusia. 

 

2.3.1  Gempa bumi 

 Gempa bumi adalah suatu gangguan didalam bumi jauh dibawah  

permukaan yang dapat menimbulkan kerugian korban jiwa dan harta benda di 

permukaan. Proses yang terjadi pada keadaan situasi darurat bencana sering terjadi 

kegagapan dalam pananganan serta kesimpang siuran informasi data korban 

maupun kondisi kerusakan sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan 

untuk penanganan darurat bencana.  

 

 

Gambar 2.1 Gambaran Gempa Bumi 

(Sumber: http://ilmupengetahuan.org/terjadinya-gempa-bumi/) 

 Jenis-jenis gempa bumi diurutkan dengan lokasi dan bagaimana 

terbentuknya gempa bumi tersebut yaitu: 

1. Gempa Bumi Tektonik 

  Gempa bumi Tektonik sebagai akibat patahan lapisan batuan dimana 

didalam kulit bumi terjadi Proses Geologi yang mengakibatkan terkumpulnya dan 

http://ilmupengetahuan.org/terjadinya-gempa-bumi/
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terkekangnya tegangan-tegangan dan regangan-regangan. Posisi keadaan tanah 

mengalami tegangan dan regangan yang meningkat sehingga melampaui kekuatan 

batas dari lapisan bumi maka akan terjadi pergesaran atau perkekaran sepanjang 

bidang, bidang-bidang yang terlemah disebut patahan 

2. Gempa Bumi Vulkanik 

 Gempa bumi Vulkanik terjadi sebagai akibat tekanan gas dan batuan yang 

telah mencair dan panas (magma) yang berusaha keluar dari perut bumi atau akibat 

letusan gunung api. Getaran tanah terasa hanya di lereng gunung atau disekitar kaki 

gunung. 

3. Gempa Bumi Reruntuhan 

 Gempa bumi Reruntuhan terjadi terjadi akibat daerah kosong di bawah 

lahan mengalami runtuh. Getaran yang dihasilkan akibat runtuhnya lahan disekitar 

yang labil akibat aktifitas alami alam. 

 

2.3.2  Tsunami 

 Tsunami berasal dari Bahasa Jepang. Tsu berarti pelabuhan, dan nami 

berarti gelombang sehingga tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. 

Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa 

laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. 

 

 

Gambar 2.2 Terminologi Tsunami 

(Sumber: disaster.elvini.net/tsunami.cgi) 
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 Tsunami juga dianggap sebagai gelombang air pasang. Tsunami terjadi 

karena pada saat mencapai daratan, gelombang tsunami lebih menyerupai ombak 

biasa yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Tinggi Tsunami pada 

saat mendekati pantai akan mengalami perbesaran karena adanya penumpukan 

massa air akibat adanya penurunan kesempatan penjalaran.  

 Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang 

dilaluinya. Bangunan, tumbuh-tumbuhan dan mengakibatkan korban jiwa manusia 

serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air 

bersih. 

 

 

Gambar 2.3 Kerusakan Akibat Tsunami 

(Sumber: www.tsunamis.com) 

 Perancangan Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana 

Alam Berbasis Android ini memiliki tingkatan tantangan tsunami untuk simulasi 

tanggap bencana alam yang ditampilkan dalam tipe bencana yang dapat dimainkan 

user dengan harapan user mendapatkan informasi lengkap akan mitigasi bencana 

alam. 

 

2.4 Implementasi Mitigasi 

 BAKORNAS PB (Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana) 

telah mengumpulkan dan mempublikasikan data bencana domestik baik bencana 

http://www.tsunamis.com/
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alam maupun bukan alam. Publikasi pertama berdasarkan dengan judul "Data 

Bencana Indonesia Tahun 2002 sampai Tahun 2005 (Data Bencana Indonesia, 

Tahun 2002-2005), terdapat lebih dari  2.000 bencana di Indonesia antara Tahun 

2002 dan Tahun 2005, dengan 743 banjir (35% dari jumlah total), 615 kekeringan 

(28% dari jumlah total), 222 longsor (l0% dari jumlah total) dan 217 kebakaran 

(9,9% dari jumlah total). Jumlah korban yang sangat besar dalam Tahun 2002 

sampai Tahun 2005 yakni sejumlah 165.945 korban jiwa (97 % dari jumlah total) 

dari gempa bumi dan tsunami diikuti jumlah 2.223 (29 % dari jumlah total) 

disebabkan konflik sosiaI. (Ringkasan Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan 

Bencana Alam di Indonesia, www.bappenas.go.id) 

Mitigasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi 

dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi. 

Respons syaraf motorik membantu seseorang dalam bertindak jika terjadi bencana 

alam maka dengan reflek akan bertindak spontan untuk menyelamatkan diri dari 

bencana alam, tindakan itu dinamakan Mitigasi. Bencana alam adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain berupa gempa bumi. 

Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang 

dimaksudkan, dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih mendalam 

tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Simulasi pada dasarnya 

semacam permainan dalam pengajaran yang diangkat dari realita kehidupan. 

Berkaca dari banyaknya dan tidak dapat dihindari dari berbagai macam bencana 

alam seperti gempa bumi baik berasal dari Tektonik maupun Vulkanik dan juga 

Tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi itu sendiri. Masyarakat selalu 

diletakkan sebagai korban dan memiliki partisipasi yang terbatas dalam 

penanggulangan bencana, terutama pada tahap Mitigasi maka melalui undang-

undang ini kondisi diharapkan dapat berubah karena jelas sekali peraturan ini 

memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

penanggulangan bencana. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana 

merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Pasal 26 ayat (1) UU No. 24/2007 

merumuskan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana sebagai berikut: 
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1. Mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi 

kelompok masyarakat rentan bencana. 

2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam 

penyelenggaraan  penanggulangan bencana. 

3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan 

penanggulangan bencana. 

4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan 

program  penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan 

psikososial. 

5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 

penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan 

komunitasnya. 

6. Melakukan  pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas 

pelaksanaan penanggulangan bencana. 

Rumusan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana sesuai 

Pasal 27 UU No. 24/2007 adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara 

keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. 

3. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang 

penanggulangan bencana. 

 

2.5  SOP (Standart Operating Procedure) Mitigasi 

 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan. Prinsip dasar upaya penanggulangan bencana dititik-

beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, mengingat bahwa 

tindakan preventif (mencegah) dari pada tindakan kuratif (penanganan).  

 

 

 



14 
 

2.5.1 Pra Bencana 

 Pra bencana merupakan kegiatan bertujuan untuk mengurangi kerugian 

materi dan korban yang disebabkan oleh bahaya dan meminimalkan kerugian ketika 

terjadi bencana.  

Table 2.1. SOP (Standart Operating Procedure) Pra Bencana 

Kesiapsiagaan Mitigasi 

Penyusunan rencana pengembangan 

sistem peringatan, pemeliharaan 

persediaan, dan pelatihan. 

Mencakup langkah yang diambil untuk 

mengurangi skala bencana di masa 

mendatang, baik efek maupun kondisi 

rentan terhadap bahaya 

Menghimpun informasi dalam 

langkah-langkah pencarian dan 

penyelamatan serta rencana evakuasi 

Lebih di fokuskan pada bahaya 

bencana yang terjadi dan unsur-unsur 

terkena ancaman. Contoh : 

membangun rumah tahan gempa 

Langkah-langkah kesiapan dilakukan 

sebelum peristiwa bencana terjadi dan 

ditujukan untuk meminimalkan korban 

jiwa, ganguan layanan, dan kerusakan 

 

 

2.5.2  Tanggap Darurat Bencana 

 Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan saat terjadi bencana. 

Bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat 

bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat 

kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang rneliputi 

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan 

prasarana dan sarana. Proses tindakan dan harapan yang ingin dicapai dilakukan 

pada proses tanggap darurat adalah: 
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1. Kesiagaan sistem peringatan dini sehingga dapat memberikan kesempatan 

pada penduduk secara menyeluruh untuk menyelamatkan diri dari 

kemungkinan terlanda bencana. 

2. Identifikasi tipe bencana yang terjadi. 

3. Identifikasi pemahaman permasalahan yang ditimbulkan.  

4. Kondisikan ruang aman terdekat dan lakukan proses perlindungan diri. 

5. Melaksanakan upaya tanggap darurat dalam mencari, menolong, 

menyelamatkan serta memberikan bantuan terhadap korban bencana secara 

efektif. 

6. Pertolongan darurat dengan tindakan evakuasi orang terdekat seperti 

keluarga. 

7. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. 

8. Penyediaan pelayanan kesehatan terdekat. 

 

2.5.3  Pasca Bencana (Recovery) 

 Sistem pasca bencana merupakan sistem yang meliputi bagian rekontruksi 

dan rehabilitasi. 

1. Rehabilitasi perbaikan dan pemulihan aspek dan pelayanan publik atau 

masyarakat sampai ditingkat yang memadai dengan sasaran utama 

normalisasi. 

2. Rekontruksi kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada 

wilayah pasca bencana, tingkat pemerintah maupun masyarakat, sasaran 

utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya. 

 

2.6  Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana 

 Metode proses penanggulangan bencana alam memiliki prinsip-prinsip 

dasar tentang kesiagaan dalam melakukan penanggulangan bencana alam seperti 

berikut: 
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1. Cepat dan tepat. 

 Penanggulangan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan 

tuntunan keadaan.  

2. Prioritas. 

 Apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas 

dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia. 

3. Koordinasikan dan keterpaduan. 

 Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling 

mendukung. keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh 

berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik 

dan saling mendukung. 

4. Berdaya guna dan berhasil guna. 

 Berdaya guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan 

tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna 

adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam 

mengatasi kesulitan masyarakat. 

5. Transparansi dan akuntabilitas.  

 Transparansi pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan 

dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan akuntabilitas berarti dapat 

dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum. 

6. Kemandiriaan. 

 Penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat 

didaerah rawan bencana secara swadaya. 

7. Nondiskriminasi. 

 Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang 

berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun. 

8. Nonproletisi.  

 Penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau kenyakinan 

terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana. 
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2.7 Pengenalan Ancaman Bencana dan Kerentanan 

 Pengenalan ancaman bencana atau bahaya (hazard), dan kerentanan 

(vulnerability) merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah metode mitigasi 

bencana alam. Berikut penjelasan tentang pengenalan dan pengkajian ancaman 

bencana atau bahaya (hazzard) dan kerentanan (vulnerability). 

 

2.7.1  Pengenalan Bahaya 

 Indonesia merupakan Negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang 

sangat tinggi dan beragam baik bencana alam, bencana ulah manusia ataupun 

kedaryratan komplek. Beberapa potensi yang dibahas dalam penelitian ini dan yang 

membangun ide dalam melakukan perancangan game edukasi Mitigasi Bencana 

Alam antara lain bencana gempa bumi dan tsunami. Potensi bencana yang ada di 

Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya 

utama (main hazzard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazzard). Potensi 

bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada peta rawan 

bencana gempa di Indonesia yang menunjukan bahwa Indonesia adalah wilayah 

dengan zona-zona gemoa yang rawan, peta daerah bahaya bencana letusan gunung 

berapi dan peta potensi bencana tsunami. Jenis-jenis ancaman bahaya yang terdapat 

di wilayah atau daerah yang diperoleh dari data kejadian bencana di daerah yang 

bersangkutan seperti gempa bumi dan tsunami. (Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana, Hal. 14) 

 Bencana gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran 

bangunan (rumah, sekolah, rumah sakit dan bangunan umum lain) dan kontruksi 

prasarana fisik (jalan, telekomunikasi, dll), serta bencana sekunder yaitu korban 

akibat timbulnya kepanikan. 

 Bencana tsunami merupakan gelombang pasang yang timbul akibat adanya 

gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsoran di laut. 

Fenomena seperti ini tidak semua dapat memicu terjadinya tsunami. Syarat utama 

tsunami adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan 

atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di 

bawah laut. Tsunami memiliki keterkaitan dengan bencana gempa bumi selain oleh 
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faktor penyebab dan factor pembentuknya, maka dari itu merupakan titik dimana 

ide awal dalam menyajikan informasi mitigasi bencana alam berbasis Android 

kusunya bencana gempa bumi yang memudahkan untuk semua kalangan dapat 

mengakses, memainkan dan mempelajari metodenya yang terbatasi oleh dua 

bencana yang saling terkait yaitu gempa bumi dan tsunami. 

 

2.7.2  Kerentanan (vullnerability) 

 Kerentanan (vullnerability) adalah suatu keadaan atau sifat/perilaku 

manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya 

atau ancaman. Kerentanan ini dapat berupa: (Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana, Hal. 18) 

1. Kerentanan Fisik 

 Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya 

tahan menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi 

masyarakat yang berada di daerah rawan gempa. 

2. Kerentanan Ekonomi 

 Kemampuan ekonomi suatu suatu individu atau masyarakat sangat 

menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Umumnya masyarakat 

atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena 

tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya 

pencegahan atau mitigasi bencana alam. 

3. Kerentanan Sosial 

 Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan 

terhadap ancaman bahaya. Segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko 

bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat 

kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. 

4. Kerentanan Lingkungan 

  Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam 

bahaya kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan 

terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. 
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2.7.3  Analisis Kemungkinan Dampak Bencana 

 Pertemuan dari factor-faktor ancaman bencana atau bahaya dan 

kerentanan masyarakat, akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang 

bersangkutan pada tingkatan resiko yang berbeda. (Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana, Hal. 19) 

 

 

 

 Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko 

daerah tersebut terkena bencana dan demikian pula semakin tinggi tingkat 

kerentanan masayarakat atau penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat 

risikonya. Kasus sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka 

semakin kecil risiko yang dihadapinya. Menggunakan perhitungan analisis risiko 

dapat ditentukan tingkat besaran risiko yang dihadapi oleh daerah yang 

bersangkutan. 

 Langkah sederhana untuk pengkajian risiko adalah pengenalan bahaya atau 

ancaman di daerah yang bersangkutan. Semua bahaya atau ancaman tersebut 

diinventarisasi, kemudian di perkirakan kemungkinan terjadinya (probabilitasnya) 

dengan rincian: 

1. Pasti (hampir dipastikan 80-99%). 

2. Kemungkinan besar (60-80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 

tahun mendatang). 

3. Kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 

tahun). 

4. Kemungkinan Kecil (20-40% dalam 100 tahun). 

5. Kemungkian sangat kecil (hingga 20%). 

 Probabilitas diatas jika memungkinkan dilengkapi dengan perkiraan 

dampaknya apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor 

dampak antara lain jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan 

sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak social ekonomi 

yang ditimbulkan, maka jika dampak inipun diberi bobot sebagai berikut: 

“Risiko = f (Bahaya x Kerentanan/Kemampuan)” 
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1. Sangat Parah (80-99% wilayah hancur dan lumpuh total). 

2. Parah (60-80% wilayah hancur). 

3. Sedang (40-60 % wilayah terkena berusak). 

4. Ringan (20-40% wilayah yang rusak). 

5. Sangat Ringan (kurang dari 20% wilayah rusak). 

 

2.8 Multimedia 

 Multimedia merupakan kombinasi dari teks, seni, suara, animasi, dan 

video yang disuguhkan kepada user oleh komputer atau digital lainnya. Multimedia 

adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungan teks, grafik, 

audio, gambar bergerak (video dan animasi). Multimedia menjadikan kegiatan itu 

dinamis dengan memberi dimensi baru pada kata-kata, kata-kata dalam aplikasi 

multimedia bisa menjadi pemicu yang dapat digunakan memperluas cakupan teks 

untuk memeriksa suatu topik tertentu secara lebih luas. Multimedia juga 

menghidupkan teks dengan menyertakan bunyi, gambar, musik, animasi, dan video. 

Multimedia on Mobile adalah teknologi data yang berupa file multimedia, dimana 

file tersebut dapat dijalankan pada sebuah perangkat mobile, baik berupa video, 

audio, dan animation. (SIG CAI, 2009).  

 Multimedia mengacu pada semua aplikasi yang menggabungkan teks 

dengan grafik, animasi, audio, video dan virtual reality, ada 5 elemen multimedia 

yang disebutkan dalam membantu perancangan game yaitu : (Shelly Cashman 

Vermaat, 2008), 

1. Grafik (Graphic) adalah representasi digital dari informasi nonteks seperti 

gambar, diagram atau foto. Grafik yang digunakan dalam Rancang Bangun 

Game Mitigasi Bencana Alam berbasis Android ini menggunakan grafik 2d 

dalam harapan mampu menjadi media penyampaian edukasi yang baik. 

2. Animasi (Animation) yaitu diciptakan dengan cara menampilkan sederetan 

gambar diam secara berurutan. Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi 

Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android ini menghadirkan animasi di 

bagian opening sebagai langkah dalam pengenalan sebuah bencana alam. 



21 
 

3. Audio mencakup lagu, perkataan atau suara-suara lainnya dimana pada 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android menyematkan file audio yang berguna membuat game menjadi 

lebih nyata. 

4. Video terdiri atas gambar-gambar bergerak yang diputar pada kecepatan 

yang berlainan. Video biasanya disertai dengan audio. Video dalam 

perancangan Game Mitigasi Bencana Alam memiliki peranan sebagai 

penyampaian tentang bencana alam yang terjadi dan dijadikan menjadi 

sebuah proyeksi realtime game. 

5. Virtual reality adalah penggunaan komputer untuk membuat simulasi 

lingkungan nyata ataupun imajinasi yang tampakseperti ruang tiga dimensi. 

 

2.9  UML 

 Unified Modelling Language (UML) adalah definisi resmi dari Bahasa 

Pictorial, dimana terdapat simbol umum dan hubungan yang memiliki satu makna 

umum. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. 

Menggunakan UML dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, 

dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan 

jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemograman apapun. UML terdiri atas 

beberapa diagram, yaitu:  

1. Diagram Activity  

2. Diagram Class  

3. Diagram Sequence  

4. Diagram Use Case 

 UML lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa 

berorientasi objek karena UML juga menggunakan class dan operation dalam 

konsep dasarnya. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, membuat 

spesifikasi, membangun dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. 
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2.9.1 Diagram Activity 

 Teori Booch menyatakan, activity diagram adalah diagram yang merupakan 

bentuk lain dari statechart diagram yang menunjukan aliran dari aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam sebuah system. Activity diagram menangani sudut pandang 

sistem secara dinamis. Keuntungan dari activity diagram ini adalah: activity 

diagram dapat memunculkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi kemudian 

kondisi yang memungkinkan barulah diambil dan activity diagram dapat 

menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. (Booch, G., 

Rumbaugh, J., & Jacobson, I. 1999). 

 

2.9.2 Diagram Class 

 Teori Mathiassen menyatakan, class diagram adalah sekumpulan kelas dan 

hubungan timbal balik structural dan dapat juga berisi perumpaan dalam bentuk 

objek dan tautan. Semua aggregation dideskripsikan sebagai logical. Associations 

dan aggregations dapat memiliki hubungan banyaknya objek, seperti one to one, 

one to many, dan lainnya. Class diagram memiliki tingkat kedetilan yang perlu 

dibuat sesuai kebutuhan. Class diagram dapat ditambahkan detail dengan 

menambahkan atribut dan operasi. Detail berikutnya dapat ditambahkan stereotype, 

kemudian dapat menambahkan jenis tipe atribut dan operasi parameter. Detail 

berikutnya dapat menambahkan hak akses public atau private pada atribut dan 

operasi. (Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. 1999). 

 

2.9.3 Diagram Sequence 

 Teori Mathiassen menyatakan, sequence diagram adalah interaksi dari 

waktu ke waktu antara sekumpulan objek. Sequence diagram menitik beratkan pada 

waktu atau pada hubungan antar objek. Sequence diagram mendeskripsikan 

interaksi antara beberapa objek dalam kurun waktu tertentu. Bagian dalam sequence 

diagram, garis horizontal menunjukan partisipasi objek dan garis vertical 

menunjukan urutan sequence dalam waktu. Interaksi ditunjukan dengan pesan yang 

saling dikirim oleh objek. Lifeline sebuah objek ditunjukan dengan batang. 
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2.9.4 Use Case Diagram 

 Teori Mathiassen menyatakan, Use case diagram adalah aktor eksternal di 

dalam konteks suatu sistem, use case yang didukung oleh sistem, dan hubungan 

timbal balik struktural. Biasanya use case dijadikan satu grup karena relasinya 

terhadap sistem. Kumpulan use case dalam suatu sistem disebut use case group. 

(Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. 1999). 

 

2.10 Elemen Formal 

 Desain elemen formal dimulai dari pemain. Pemain dari Rancang Bangun 

Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis Android bersifat single 

player atau hanya dapat dimainkan oleh satu orang saja. Tujuan dari game adalah 

menangani situasi dan kondisi saat tipe bencana alam yang dimainkan dengan cara 

mencari tempat perlindungan maupun melakukan proses tanggap bencana lainnya 

dan melewati setiap tantangan yang tersedia. Pemain mengatur arah menggunakan 

tool yang tersedia pada system Android game. Aturan yang ada adalah mencari jalan 

keluar dan tempat perlindungan yang tepat baik dalam penanganan situasi dan 

kondisi di setiap level bencana. 

Tabel 2.2 Desain Elemen Formal 

Elemen Formal Bentuk 

Pemain Single Player. 

Tujuan Mencari jalan keluar yang aman dan melakukan proses 

tindakan penyelamatan diri. 

Prosedur Android tool cursor joypad sebagai controller dalam 

menentukan arah atas, bawah, kanan dan bawah. 

Aturan Permainan diatur berdasarkan kecepatan, keberhasilan 

naluri user dalam mengatasi keadaan dengan suasana 

pada saat bencana alam terjadi dan kesiapan pemain 

mengatasi setiap tantangan setiap stage dimana 

tantangan terdapat pada nyawa, waktu, dan score yang 
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dihitung dengan beberapa tantangan dalam melakukan 

penyelamatan sebagai acuan batas permainan. Game 

over jika waktu habis dan nyawa habis. Menang jika 

tahapan ketentuan dalam tantangan Mitigasi bencana 

terlewati. 

Sumber daya  Waktu dan nyawa. 

Konflik Pemain harus menjaga posisi karakter agar berhasil 

menangani setiap tantangan yang terdapat tantangan 

disetiap stage dengan mengejar waktu, menghalau 

barang-barang yang terjatuh (waktu dan nyawa sebagai 

rintangan) dan menjaga nyawa karakter. 

Batasan  Ruang permainan dan objek di dalamnya. 

Hasil Score dan bintang di tiap level yang dimainkan. 

 

2.11 Elemen Dramatis 

 Tantangan dari game ini adalah pemain harus mencari jalan keluar yang 

tepat menghindari bencana alam yang terjadi dan dibatasi waktu, setiap kesalahan 

juga akan berakibat hilangnyanya nyawa jadi pemain memerlukan kecepatan dan 

konsentrasi dalam mencari jalan keluar. Elemen permainan berada pada konsep ide 

dalam menangani bencana di setiap instinct pemain, disertai dengan suara senang 

ketika pemain berhasil memenangkan level permainan, dan suara sedih jika gagal 

dalam permainan. Karakter seorang pria dari segi cerita ditampilkan secara 

sederhana yaitu melakukan proses Mitigasi bencana dengan melakukan persiapan 

penenganan yang tepat. 
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Tabel 2.3 Desain Elemen Dramatis 

Elemen 

Dramatis 

Bentuk 

Tantangan  Permainan dibatasi oleh waktu dan tiap kesalahan 

menyebabkan nyawa hilang. 

Permainan Menggunakan tool Android untuk mengarahkan, disertai 

dengan suara senang ketika pemain ketika pemain berhasil 

memenangkan level permainan, dan suara sedih jika gagal 

dalam permainan. 

Motif  Score, dan waktu 

Karakter  karakter pria. 

Cerita Mitigasi bencana dengan melakukan persiapan penenganan 

yang cepat dan tepat. 

 

2.12 Android 

 Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang terutama 

untuk perangkat layar sentuh (touchscreen) mobile seperti smartphone dan sistem 

komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc, kemudian 

diakuisisi oleh Google pada pertengahan Tahun 2005 dan mengubah nama 

penyedia Aplikasi Android dari Android Market menjadi Google Play. Android 

diresmikan pada Tahun 2007 dan Ponsel Android pertama kali dijual pada Oktober 

2008. 

Sistem distribusi open sources yang digunakan memungkinkan para 

pengembang untuk menciptakan beragam apikasi menarik yang dapat dinikmati 

oleh para penggunanya, seperti game, aplikasi dan lain-lain. Bulan Oktober 2012, 

ada sekitar 700.000 aplikasi yang tersedia untuk Android dan perkiraan jumlah 

aplikasi yang diunduh dari Google Play, toko aplikasi Android utama, adalah 25 

miliar. Faktor ini telah membuat Android menjadi yang paling banyak digunakan 

platform smartphone di dunia dan software pilihan bagi perusahaan teknologi yang 



26 
 

membutuhkan biaya rendah. Proses perkembangannya, sistem operasi Android 

telah mengalami beberapa perubahan, perbaikan dan memiliki banyak nama seperti 

nama makanan sebagai keunikannya. Berikut merupakan beberapa versi dari 

Android: 

Tabel 2.4 Versi Android 

Nama Rilis 

Versi 4.2 bernama Jelly Bean November 13, 2012 

Versi 4.1.x bernama Jelly Bean July 9, 2012 

Versi 4.0.x bernama Ice Cream Sandwich December 16, 2011 

Versi 3.1 bernama Honeycomb July 15, 2011 

Versi 3.2 bernama Honeycomb May 10, 2011 

Versi 2.3.3–2.3.7 bernama Gingerbread February 9, 2011 

Versi 2.3–2.3.2 bernama Gingerbread December 6, 2010 

Versi 2.2 bernama Froyo May 20, 2010 

Versi 2.0–2.1 bernama Eclair October 26, 2009 

Versi 1.6 bernama Donut September 15, 2009 

Versi 1.5 bernama Cupcake April 30, 2009 

 

2.12.1 Arsitektur Android 

  Diagram berikut menunjukkan komponen utama dari Sistem Operasi 

Android. Komponen-komponen tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Linux 

Kernel, Android Run Time, Libraries dan Applications Framework. 
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Gambar 2.4  Arsitektur Android 

(Sumber: https://bryan1912.wordpress.com) 

 Arsitektur Android merupakan sistem processing komponen utama dari 

Sistem Operasi Android. Arsitektur Android terdiri dari beberapa bagian komponen 

yang saling terkait dalam membangun sebuah Sistem Operasi Android. 

2.12.1.1    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. HTC G1 sebagai contohnya, HTC G1 

dilengkapi dengan kamera. Kernel Android terdapat driver kamera yang 

memungkinkan pengguna mengirimkan perintah kepada hardware kamera. 

Android dibangun diatas kernel Linux 2.6. yang merupakan 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. Terkait perihal tersebut maka pada Android 

hanya terdapat beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen 

memori, manajemen proses, jaringan dan driver. Kernel Linux menyediakan driver 

https://bryan1912.wordpress.com/
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layar, kamera, keypad, WiFi, Flash Memory, audio dan IPC (Interprocess 

Communication) untuk mengatur aplikasi dan lubang keamanan. 

2.12.1.2 Android Run Time 

Lapisan setelah Kernel Linux adalah Android Run Time. Android Runtime 

ini berisi Core Libraries dan Dalvik Virtual Machine.  Core Libraries mencakup 

serangkaian inti library Java artinya Android menyertakan satu set library-library 

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

library dasar bahasa pemrograman Java. Dalvik adalah Java Virtual Machine yang 

memberi kekuatan pada sistem Android. Dalvik VM ini di optimalkan untuk telepon 

seluler. Aplikasi yang berjalan pada Android berjalan pada prosesnya 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 dilanjutkan dengan proses compile 

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. 

2.12.1.3  Libraries 

Libralies terletak pada level yang sama dengan Android Runtime. 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. Android mendukung 

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

tersebut: 

a. System C library 

 Turun dari implementasi standar C system library (libc) milik BSD, 

dioptimasi untuk piranti embedded berbasis Linux. 
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b. Media Libraries berdasarkan Packet Video’s OpenCORE, library ini 

mendukung playback dan recording dari berbadai format audio and video 

populer, meliputi MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG and PNG. 

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

and 3D graphic dari berbagai aplikasi. 

d. LibWebCore web browser engine modern yang mendukung Android 

browser maupun embeddable web view. 

e. SGL yang mendasari mesin grafis 2D. 

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

menggunakan akselerasi hardware 3D atau disertakan, rasterizer software 

3D yang sangat optimal. 

g. FreeType penerjemah bitmap dan vector font. 

h. SQLite relational database engine yang powerful dan ringan tersedia 

untuk semua aplikasi. 

Library diatas bukanlah aplikasi yang berjalan sendiri namun hanya dapat 

digunakan oleh program yang berada pada level atasnya. Sejak Versi Android 1.5, 

pengembang dapat membuat dan menggunakan pustaka sendiri menggunakan 

Native Development Toolkit (NDK). 

2.12.1.4  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-tool dasar tersebut dan 

memanfaatkannya untuk menciptakan aplikasi yang lebih kompleks. 

Mekanisme yang sama memungkinkan pengguna mengganti komponen-komponen 

yang dikehendaki. Semua aplikasi didalamnya terdapat servis dan sistem yang 

meliputi: 

a. Satu set views yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi meliputi 

lists, grids, text boxes, buttons dan embeddable web browser. 
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b. Content Providers yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data 

dari aplikasi lain (misalnya contacts) atau untuk membagi data yang 

dimilikinya. 

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

localized strings, graphics dan layout files. 

d. Notification Manager yang memungkinkan semua aplikasi untuk 

menampilkan custom alerts pada status bar. 

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

common navigation backstack. 

   Programmer mendapatkan akses penuh untuk memanfaatkan API. 

Arsitektur aplikasi dirancang untuk menyederhanakan pemakaian kembali 

komponen, setiap aplikasi dapat menunjukkan kemampuannya dan aplikasi lain 

dapat memakai kemampuan tersebut. 

2.12.1.5 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. 

 

2.13  Sprites 

 Sprites adalah proses dari bagian yang terdiri gambar yang mewakili objek 

dalam suatu game, sprite merupakan suatu alat untuk memvisualisasikan banyak 

objek yang sudah dibuat agar terlihat oleh pemain game. Sprites dalam GTGE 

diwakili oleh Sprite class.  

 

 

Gambar 2.5 Sprites 
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 Inisialisasi sprite terdiri atas 3 langkah, membuat objek sprite baru, 

melakukan update sprite tersebut dan menampilkannya ke layar. Berikut 

merupakan contoh dari sebuah sprites. 

 

2.14  Teori Game 

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 untuk melewati 

setiap tantangan yang ada pada game dan meraih poin tertinggi. Peraturan 

menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan 

diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kemenangan atau 

kekalahan dalam berbagai situasi yang akan melatih bagian syaraf motorik dalam 

Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android. 

 

2.15 Animasi 

Animasi dapat dibuat dengan tiga teknik berbeda, yaitu Image, Xoring serta 

Make, dan dalam pergerakannya dapat bertipe object sprite atau object frame bisa 

dibedakan atas metode animasi yang digunakan antara animasi frame, bibliting dan 

realtime. Terbagi atas berbagai definisi berbeda tapi dalam prakteknya teori 

tersebut dapat digabungkan atau saling berhubungan sehingga tidak murni dipakai 

sendiri. 

 

2.16 Komponen Penunjang 

Komponen penunjang merupakan bagian penting dalam perancangan 

sebuah Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi Bencana Alam Berbasis 

Android, dimana komponen penunjang tersebut di merupakan media dalam 

pembuatan dan mengimplementasikan ide menjadi sebuah aplikasi. Berikut 

komponen penunjang dalam Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Mitigasi 

Bencana Alam Berbasis Android yaitu: 
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2.16.1 Android SDK 

Merupakan paket starter yang berisi tools, sample code, dan dokumentasi 

penggunaan yang berguna untuk pengembangan aplikasi Android. Android SDK 

merupakan tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan aplikasi 

berbasis Google Android. Android SDK mencakup seperangkat alat pengembangan 

yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debugger, libraries, handset 

emulator, dokumentasi, contoh kode, dan tutorial. Android sudah mendukung 

arsitektur x86 pada Linux (distribusi Linux apapun untuk desktop modern), Mac 

OS X 10.4.8 atau lebih, Windows XP atau Vista. Persyaratan mencakup JDK, 

Apache Ant dan Python 2.2 atau yang lebih baru. IDE yang didukung secara resmi 

adalah Eclipse 3.2 atau lebih dengan menggunakan plugin Android Development 

Tools (ADT) yang membantu pengembang untuk dapat menggunakan teks editor 

untuk mengedit file Java dan XML serta menggunakan peralatan command 

line untuk menciptakan, membangun, melakukan debug aplikasi Android dan 

pengendalian perangkat Android (misalnya, reboot, menginstal paket perangkat 

lunak dengan jarak jauh). 

Android SDK telah dirilis pada Tanggal 12 November 2007 dan pada 

Tanggal 15 Juli 2008 tim “Android Developer Challenge” sengaja 

mengirimkan email ke semua pendatang di Android Developer Challenge untuk 

mengumumkan bahwa rilis SDK terbaru telah tersedia pada 

halaman download pribadi. Sebuah penyataan bahwa Google telah menyediakan 

rilis SDK terbaru untuk beberapa pengembang dan bukan untuk orang lain. Tanggal 

18 Agustus 2008 Android SDK 0.9 beta dirilis. Android SDK 0.9 beta ini 

menyediakan API yang diperbarui dan diperluas, perbaikan pada alat 

pengembangan dan desain terbaru untuk layar awal. Petunjuk untuk meng-

upgrade SDK sudah tersedia pada rilis sebelumnya. Tanggal 23 September 2008 

Android 1.0 SDK telah dirilis. Tanggal 9 Maret 2009, Google merilis versi 1.1 

untuk telepon seluler Android. Rilis terbaru tersebut termasuk dukungan untuk 

pencarian dengan suara, harga aplikasi, perbaikan jam alarm, perbaikan pengiriman 

Gmail, perbaikan surat pemberitahuan dan peta. 
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Pertengahan Mei 2009, Google merilis versi 1.5 (Cupcake) pada sistem 

operasi Android dan SDK. Pembaruan ini termasuk banyak fitur baru seperti 

perekaman video, dukungan untuk bluetooth, sistem keyboard pada layar dan 

pengenalan suara. Rilis ini juga membuka App Widget framework kepada para 

pengembang yang memungkinkan orang untuk membuat widget sendiri pada 

halaman home. Tanggal September 2009 versi 1.6 (Donut) dirilis yang 

menampilkan hasil pencarian yang lebih baik dan penggunaan indikator baterai. 

 

 

Gambar 2.6 Android SDK 

(Sumber: http://wahidoncloud.wordpress.com/2013/07/23/corona-sdk/) 

Aplikasi Android dipaketkan ke dalam format .apk dan disimpan pada 

folder/data/app. Pengguna dapat menjalankan perintah adb root untuk mengakses 

folder tersebut karena root memiliki ijin untuk mengakses folder tersebut. 

 

2.16.2   Corona SDK (Software Development Kit) 

Corona SDK adalah SDK yag dibuat oleh Walter Luh yang merupakan 

founder dari Corona Labs Inc. Programmer software dapat menggunakan Corona 

SDK untuk membangun aplikasi mobile untuk aplikasi Android, Iphone dan Ipad. 

Corona memakai Bahasa Pemograman Lua yang sangat mudah dipelajari bahkan 

untuk pemula dalam hal pemograman. Corona Labs mempunyai 3 buah produk 

yakni Corona SDK, Corona Enterprise dan Corona Cloud. 

Corona SDK berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, didalam 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. Memulai perihal tersebut, user akan membutuhkan API Corona dan editor 

teks yang layak (Domenech. 2013). 

http://wahidoncloud.wordpress.com/2013/07/23/corona-sdk/
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Gambar 2.7 Corona SDK 

(Sumber: http://wahidoncloud.wordpress.com/2013/07/23/corona-sdk/) 

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 dioperasikan.  

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 Operating System IOS dan Android sehingga dengan 

sekali kerja bisa menghasilkan sebuah software yang dapat berjalan di dalam dua 

platform. Aplikasi pada dasarnya terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan 

yang terdapat didalam aplikasi tersebut begitu juga dengan Corona SDK. Berikut 

ini adalah kelebihan dan kekurangan pada Corona SDK : 

2.16.2.1 Kelebihan Menggunakan Corona SDK 

 Penggunaan Corona SDK memiliki beberapa kelebihan dalam merancang 

sebuah sistem aplikasi yaitu: 

1. Cepat dan ringan jika dibandingkan dengan framework lainnya. 

2. Trial program tanpa batas waktu dan fitur. 

3. Optimasi yang bagus terhadap hardware. 

4. Terintegrasi dengan baik dengan Sistem Android dan IOS. 

5. Tidak perlu menulis kode pemrograman yang terlalu mendasar (Native 

code). 

http://wahidoncloud.wordpress.com/2013/07/23/corona-sdk/
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2.16.2.2 Kekurangan Menggunakan Corona SDK 

Semua software pada umumnya selain memiliki kelebihan juga terdapat 

beberapa kekurangannya. Berikut ini merupakan beberapa kekurangan dari Corona 

SDK: 

1. Bahasa pemrograman bersifat struktural bukan berbasis OOP. 

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

pengembangan. (Membingungkan proses belajar). 

3. Proses debugging yang tidak akurat. 

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

code). 

 

2.16.3 Bahasa Pemograman Lua 

Bahasa Pemograman Lua merupakan merupakan bahasa pemrograman 

ringkas yang dirancang sebagai bahasa pemrograman dinamis berbasis skrip 

dengan semantik yang dapat dikembangkan atau ditambahkan. Lua Sebagai bahasa 

skrip, memiliki API dalam bahasa C yang relatif lebih sederhana dibandingkan 

bahasa skrip lainnya. 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 2.8 LUA 

(Sumber:http://jagocoding.com/tag/LUA) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman_dinamis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
http://id.wikipedia.org/wiki/API
http://id.wikipedia.org/wiki/C_(bahasa_pemrograman)
http://jagocoding.com/tag/LUA
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Lua juga bermanfaat sebagai bahasa stand alone sebagian besar untuk 

pengolahan teks dan sebagian kecil suatu program. Kemampuan utama Lua datang 

pada pustaka standarnya yang menawarkan bentuk yang sesuai dan fungsi lain 

untuk penanganan string. Bahasa stand alone sering dianggap seperti penempelan 

(embedding) pada Lua dalam bagian string dan (teks) manipulasi file. 

(Ierusalimschy. 2012). 

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 dan 

semantik extensible. Lua dinamis berjalan dengan menginterpretasikan byte code 

untuk mesin virtual berbasis mendaftar, dan memiliki manajemen memori otomatis 

dengan pengumpulan sampah tambahan, sehingga ideal untuk konfigurasi, 

scripting, dan prototyping cepat (Ierusalimschy. 2012). 

 

2.17 Multitouch 

Multitouch adalah sekumpulan metode interaksi yang memungkinkan 

komputer untuk mengontrol aplikasi dengan beberapa sentuhan jari sekaligus 

perangkat multitouch terdiri dari layar sentuh (touch screen) atau touchpad dan 

perangkat lunak khusus. Berbeda dengan komputer touch screen standar yang 

hanya mengenali satu titik sentuhan, komputer multitouch mampu mengenali 

beberapa titik sentuhan sekaligus dalam satu waktu. Semua jenis sensor ini 

memiliki cara kerja yang sama yaitu menangkap perubahan arus dan sinyal-sinyal 

listrik yang ada pada sensor tersebut, merekamnya dan mengubahnya menjadi titik-

titik koordinat yang berada di atas layar, sehingga posisi tepat dari sebuah sentuhan 

dapat langsung diketahui dengan benar. 

Multitouch dapat dikatakan menggunakan media input yang sama dengan 

touchscreen namun perbedaannya adalah dengan Multitouch dapat menggunakan 

beberapa jari sekaligus untuk melakukan sesuatu seperti melakukan zoom in dan 

zoom out dan juga memutar (rotate) gambar. Multitouch gestures adalah gerakan 

yang telah ditetapkan digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat multitouch. 

Peningkatan jumlah produk seperti smartphone, tablet, laptop atau komputer 

http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/
http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/
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desktop fitur fungsi yang dipicu oleh multitouch gestures. Beberapa gerakan fungsi 

pasangan yang khas tercantum di bawah ini. 

 

One Tap Double Tap Long Press 

   

Gambar 2.9 Tampilan Macam Multitouch 

(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-touch) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-touch

