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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam Bab II ini menjelaskan tentang konsep dan teori yang menunjang 

karya tugas akhir ini. Berikut merupakan landasan teori yang dapat diuraikan. 

 

2.1 Pengertian Game 

Game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan 

metode animasi, jika ingin mendalami penggunaan animasi haruslah memahami 

pembuatan game dan memahami teknik dan metode animasi, sebab keduanya 

saling berkaitan (Nilwan, 2000: 37). 

Menurut Indah F. (2014: 20), definisi game menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

1. Mitchell Wade 

Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam 

organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. 

2. Ivan C. Sibero 

Game merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan dinikmati para 

pengguna media elektronik saat ini. 

3. Fauzi A 

Game merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai 

penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas 

kita. 
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4. Samuel Hendry 

Game merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian anak, sedangkan 

sebagian orang tua menuding game sebagai penyebab nilai anak turun, anak 

tak mampu bersosialisasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan anak. 

5. John Naisbitt 

Game merupakan sistem partisipatoris dinamis karena game memiliki tingkat 

penceritaan yang tidak dimiliki film. 

6. Albert Einstein 

Game adalah bentuk investigasi paling tinggi. 

7. Wijaya Ariyana & Deni Arifianto 

Game merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi masalah besar bagi 

pengguna komputer, karena untuk dapat memainkan game dengan nyaman, 

semua komponen komputernya harus memiliki kualitas yang baik, terutama 

VGA card-nya. 
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2.1.1 Pengertian Genre Game 

Game terbagi menjadi beberapa jenis atau yang biasa disebut genre. 

Menurut Adams (2014: 67), genre game adalah: 

“GENRES are categories of games characterized by particular kinds of 

 challenge, regardless of setting or game-world content”. 

Terjemahan: “Genre adalah kategori dari karakter game 

berdasarbeberapa jenis tantangan, terlepas dari aturan atau isi dari dunia 

game itu sendiri”. 

Sedang Chris (2005: 5) berpendapat bahwa Genre game adalah mencatat 

bahwa keadaan desain komputer game berubah dengan cepat karena itu kita akan 

mengharapkan taksonomi disajikan di sini untuk menjadi usang atau tidak 

memadai dalam waktu singkat. Hampir semua jenis klasifikasi genre, soal genre 

tertentu setiap video game individu terbuka untuk interpretasi pribadi. Selain itu, 

penting untuk dapat memikirkan setiap permainan individu sebagai milik 

beberapa genre sekaligus, game dibagi menjadi beberapa klasifikasi game yang 

didasari interaksi pemainnya. Visualisasi juga menjadi ukuran klasifikasi genre 

ini. Namun untuk beberapa kasus pengembangan game membuat kompilasi antar 

berbagai genre. 
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2.1.2 Jenis-jenis Genre Game 

Menurut Expro (2010: 27) terdapat genre game sebagai berikut: 

1. RPG (Role Playing Game) 

RPG adalah salah satu game yang mengandung unsur experience atau 

leveling dalam gameplay-nya. Biasanya dalam game ini kita memiliki 

kebebasan untuk menjelajah dunia game tersebut, dan kadang kala dalam 

beberapa game, kita dapat menentukan ending dari game tersebut. 

2. FPS (First Person Shooting) 

FPS adalah game yang tembak menembak yang memiliki ciri utamanya 

adalah penggunaan sudut pandang orang pertama yang membuat kita 

dibelakang senjata. 

3. Third Person Shooter 

TPS adalah game yang mirip dengan FPS yaitu memiliki gameplay tembak 

menembak hanya saja sudut pandang yang digunakan dalam game ini 

adalah orang ketiga. 

4. Strategy 

Strategy adalah genre game yang memiliki gameplay untuk mengatur 

suatu unit atau pasukan untuk menyerang markas musuh dalam rangka 

memenangkan permainan. Biasanya di dalam game Strategy, kita dituntut 

untuk mencari gold untuk membiayai pasukan kita Games Strategy dibagi 2, 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Real Time Strategy (RTS) 

Pada game ini, kita dapat mengendalikan pasukan secara langsung, dari 

mencari sumber daya, hingga menghancurkan musuh. Semua 

pertempuran ini dapat kita saksikan secara langsung. 

b. Turn Based Strategy (TBS) 

Sistemnya seperti Turn Based RPG, tetapi disini selain mengendalikan 

character utama, kita mengendalikan pasukan dan kota kita untuk 

memenangkan pertarungan. Biasanya kita memainkan game nya di atas 

peta. 

5. Simulation 

Simulation dalah genre yang mementingkan realisme. Segala faktor pada 

game ini sangat diperhatikan agar semirip didunia nyata. Segala nilai, 

material, referensi, dan faktor lainnya adalah berdasarkan dunia nyata. Cara 

memainkannya juga berbeda, karena biasanya kontrol yang dimiliki cukup 

rumit. Genre simulasi meliputi game racing, flight, sampai militer. 

6. Tycoon 

Tycoon adalah game yang menjadikan kita sebagai seorang bussinesman 

yang akan mengembangkan sesuatu property untuk dikembangkan hingga 

laku di pasaran. 

7. Racing 

Racing Game adalah game sejenis racing yang memungkinkan kita untuk 

mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan. 
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8. Action Adventure 

Action Adventure adalah game berupa petualangan salah seorang 

karakter yang penuh dengan penuh aksi yang akan terus ada hingga game 

tersebut tamat. (Biasanya Action dimasukan kategori RPG). 

9. Arcade 

Arcade game adalah genre game yang tidak terfokus pada cerita, melainkan 

hanya dimainkan “just for fun” atau untuk kejar-mengejar point/highscore. 

10. Fighting Game 

Fighting adalah genre game bertarung. Seperti dalam arcade, pemain dapat 

mengeluarkan jurus-jurus ampuh dalam pertarungannya. Genre fighting 

biasanya one on one dalam sebuah arena yang sempit. 

11. Sports 

Sports adalah genre bertema permainan olahraga. Sistem permainan akan 

berbeda-beda tergantung jenis olahraga yang menjadi tema game tersebut. 

12. Casual 

Casual adalah sebuah tipe game yang menyuguhkan gameplay sederhana 

sehingga mampu dinikmati oleh banyak kalangan. Gameplay yang relatif 

sederhana juga berimbas pada biaya produksi yang kemudian juga menjadi 

relatif lebih murah. Tapi kesederhanaan dari sebuah casual game tidak secara 

otomatis membuat game tipe ini jadi lebih mudah untuk dikembangkan, 

bahkan sebaliknya dalam beberapa hal menjadi lebih menantang. 
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2.1.3 Pengertian Genre Adventure Game 

Menurut Igor Hardy (2010: 40) Adventure Game adalah: 

”The player must have a place in the game – he must be put in some kind of 

a setting (be it a huge world, or a small room doesn’t matter) – and his in-game 

actions must relate and affect the elements of this setting somehow, the 

dominating gameplay element is solving a special type of puzzles – puzzles which 

solutions are not based solely on conscious data analysis and step-by-step logic, 

but which key aspect is the player noticing/finding non-obvious and unexpected 

connections between seemingly unrelated game world elements". 

 

2.1.4 Manfaat Game 

Menurut Atsusi Hirumi (2014: 44) game merupakan salah satu media 

hiburan yang bisa digunakan dalam metode pembelajaran. Karena itu terdapat 

berbagai macam manfaat, antara lain: 

1. Meningkatnya motivasi. 

2. Pemahaman kompleks. 

3. Pembelajaran yang reflektif. 

4. Umpan balik dan pengaturan diri. 
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2.1.5  Tahapan Pembuatan Game 

Berikut merupakan langkah-langkah membuat game yang dikemukakan 

oleh Sibero (2010: 16-25) yaitu: 

1. Membuat sprite. 

2. Membuat objek. 

3. Membuat event pada objek yang diperlukan. 

4. Memberi action di dalam event. 

5. Membuat room atau level game. 

2.2 Animasi 

 Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan efek gerakan atau 

perubahan dalam jangka waktu tertentu, dapat juga berupa perubahan warna dari 

suatu objek dalan jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa perubahan 

bentuk dari suatu objek ke objek lainnya dalam jangka waktu tertentu (Bustaman, 

2001: 32-33). 

Pengertian lain tentang animasi adalah pembuatan gambar atau isi yang 

berbeda-beda pada setiap frame, kemudian dijalankan rangkaian frame tersebut 

menjadi sebuah motion atau gerakan sehingga terlihat seperti sebuah film 

(Zeembry, 2001: 43). 
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2.3 Pengertian Remaja 

Menurut Zakiah Darajat (1982: 28) remaja adalah umur yang menjembatani 

antara umur anak-anak dan umur dewasa. Pada usia ini terjadi perubahan-

perubahan cepat pada jasmani, emosi, sosial, akhlak dan kecerdasan. Sedangkan 

menurut Y. Singgih D. Gunarso (1998: 8) bahwa masa remaja adalah 

permulaannya ditandai oleh perubahan-perubahan fisik yang mendahului 

kematangan seksual. Kurang lebih bersamaan dengan perubahan fisik ini, juga 

akan dimulai proses perkembangan psikis remaja pada waktu mereka melepaskan 

diri dari ikatan orang tuanya, kemudian terlihat perubahan-perubahan kepribadian 

yang terwujud dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. 

Definisi Menurut WHO (World Health Organization) Tahun 1974, WHO 

memberikan definisi yang lebih konseptual mengenai remaja. Dalam definisi ini 

mencakup tiga kriteria yaitu biologi, piskologis, dan sosial ekonomi. Menurut 

WHO, remaja merupakan suatu masa di mana individu berkembang dari saat 

pertama kali ia menujukkan tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai 

kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan piskologis dan pola 

identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan 

sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. 
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2.4 Pengertian Perburuan Liar 

 Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan 

bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. 

Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. 

Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab-sebab berikut: 

1. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya, biasanya musim kawin 

dinyatakan sebagai musim tertutup ketika kehidupan liar dilindungi oleh 

hukum. 

2. Pemburu tidak memiliki izin yang sah. 

3. Pemburu secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman 

untuk memperoleh keuntungan. 

4. Perburuan dilakukan di luar waktu yang diperbolehkan. 

5. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu. 

6. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi. 

7. Hak untuk memburu suuatu hewan diklaim oleh seseorang. 

8. Jenis umpannya tidak manusiawi (contohnya makanan yang tidak cocok 

untuk kesehatan hewan). 

9. Menggunakan cara berburu yang dilarang (misalnya menggunakan lampu 

sorot untuk membuat rusa kebingungan, atau berburu dari kendaraan yang 

bergerak). 

10. Hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk 

spesies yang terancam punah. 

11. Hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian. 
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2.4.1 Dampak Perburuan Liar 

Dampak perburuan liar sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, 

terutama kelangsungan satwa itu sendiri. Menurut Irma (2013) menyatakan 

bahwa: 

“Yang pasti, kehilangan sebuah spesies jelas sangat merugikan Indonesia. 

Kita sudah kehilangan Harimau Jawa dan Harimau Bali. Itu sangat merugikan 

kita. Apakah kita akan kehilangan Harimau Sumatra yang tersisa atau Orang Utan 

sedangkan mereka memiliki peran dalam rantai makanan? Kita mengetahui bahwa 

si A makan si B dan si B makan si C. Kalau salah satu spesies saja hilang atau 

hampir punah maka berpengaruh pada spesies lain. Keseimbangan ekosistem akan 

terganggu dan akan berpengaruh terhadap manusia”. 

Tidak hanya itu saja, menurut Irma (2013) mengatakan Hal lain yang 

terpenting juga adalah adanya zoonosis (infeksi menular antar binatang dan 

manusia) dari pemeliharaan atau perdagangan satwa liar itu sendiri. 

 

2.5 Komodo   

Menurut Joanna Sumner (2003: 3) Komodo (Varanus komodoensis) 

merupakan kadal terbesar yang saat ini sebarannya terbatas di lima pulau dalam 

populasi terpisah dalam wilayah kepulauan. Sunda Kecil di bagian Timur 

Indonesia, dimana empat pulau diantaranya terletak dalam kawasan Taman 

Nasional Komodo. Menghilangnya hutan tropis pesisir terbuka, kebakaran hutan 

akibat kegiatan manusia, dan kompetisi dengan manusia untuk pemanfaatan 

spesies mangsa, seperti Rusa Timor (Cervus timorensis) dan kerbau diperkirakan 
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menjadi ancaman terhadap proses-proses yang mempengaruhi kelangsungan hidup 

populasi kecil biawak komodo. Populasi yang paling terancam terbatas pada 

habitat di bagian barat pulau Flores, diluar batas Taman Nasional Komodo. 

Menurut Labuan Bejo website http://www.antaranews.com populasi 

komodo berkurangnya di Pulau Rinca. Petugas Taman Nasional Komodo salah 

satu pemandu di Pulau Rinca, mensurvei populasi komodo terus berkurang, akibat 

berkurangnya makanan bagi satwa. Kerbau sebagai mangsa komodo mulai 

menghilang dikarenakan banyaknya pemburuan, awal populasi kerbau mencapai 

100 ekor, kini diperkirakan menjadi 60 ekor. Populasi rusa juga terus berkurang, 

sehingga komodo cenderung saling memangsa. Terus menurunnya populasi 

komodo juga akibat cuaca yang kurang mendukung saat penetasan telur seperti 

bulan Februari sampai April ini suhunya terlalu dingin.  

 

2.5.1 Telur komodo 

Telur komodo memiliki tipikal telur dengan tekstur kulit cangkang kasar. 

Kebanyakan telur biawak memerlukan waktu inkubasi yang lebih lama bila 

dibandingkan dengan jenis kadal lainnya, telur biasanya menetas setelah 8-10 

bulan menurut Cowles (1930: 20). Telur komodo menetas antara bulan Maret dan 

April, dengan berat tetasan rata-rata 80,3 gram dan kisaran total panjang dari 253 

sampai 555 mm, ukuran ini lebih panjang daripada beberapa spesies biawak 

lainnya 190278 mm menurut Auffenberg (1981: 43). 


