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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jamu adalah sebutan orang Jawa terhadap obat hasil ramuan tumbuh-

tumbuhan asli dari alam yang tidak menggunakan bahan kimia sebagai aditif. 

Jamu sudah dikenal lama sejak jaman nenek moyang, banyak resep racikan jamu 

sudah berumur ratusan tahun dan digunakan secara turun temurun sampai saat ini. 

Tradisi meracik dan meminum jamu sudah membudaya pada periode kerajaan 

Hindu-Jawa, hingga berkembang di Keraton Yogya dan Solo, yang kemudian 

menjadi referensi utama hampir semua perusahaan jamu di Indonesia. Jamu 

dijajakan melalui para pedagang keliling, mbok jamu yang berkeliling dari desa 

ke desa, hingga perusahaan-perusahaan jamu besar di Jawa. Sebagian besar 

masyarakat mengkonsumsi jamu untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, 

sebagian mengharapkan manfaat kecantikan, dan kesembuhan dari penyakit 

tertentu dengan meminum jamu.
[1]

 

 Dewasa ini minuman jamu yang memiliki berbagai khasiat ini sudah mulai 

dilupakan masyarakat, terutama anak-anak. Ini disebabkan kurangnya 

perkembangan usaha jamu dibandingkan minuman-minuman modern lainnya 

seperti minuman bersoda dan minuman isotonik yang banyak dikonsumsi anak-

anak. Budaya minum maupun meracik jamu harus kita lestarikan karena 

merupakan kebudayaan bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus harus 

mengenalkan jamu yang merupakan warisan nenek moyang kepada generasi 

selanjutnya, yaitu anak-anak. Maka dari itu diperlukan sebuah game jamu 

gendong (MbakYuJaGe) sebagai bentuk pengenalan yang bersifat edukatif dan 

menghibur. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang ada, yaitu : 

1. Bagaimana cara memberikan pengenalan tradisi Indonesia melalui game 

jamu gendong. 

2. Bagaimana cara membuat game jamu gendong dengan menggunakan 

Adobe Flash. 

1.3  Batasan Masalah 

1. Game ini dapat dimainkan oleh anak berusia 5-12 tahun. 

2. Game ini dilengkapi ensiklopedia jamu gendong, cara pembuatan jamu 

gendong dan kuis seputar jamu gendong. 

3. Game ini dibuat dalam bentuk 2D (2 dimensi). 

4. Game ini dibuat menggunakan tool Adobe Flash CS4. 

5. Minimal berjalan di Operating Sistem Android versi Gingerbread 2.3 

dengan GPU Andreno 220. 

6. Game ini terdiri dari 2 level. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian antara lain adalah: 

1. Memberikan pengenalan tradisi Indonesia melalui sebuah game  jamu 

gendong. 

2. Membuat game jamu gendong dengan menggunakan Adobe Flash. 
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1.5  Metode Penelitian 

Pada pembangunan aplikasi game menggunakan metode pembangunan 

yang berorientasi objek dengan metodologi pengembangan  yang  diadaptasi  dari  

metodologi  Pengembangan Multimedia IMSDD (Interactive Multimedia System 

Design Development), yang meliputi : 

1. Tahap System Requirements 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistm, yaitu meliputi 

proses pengumpulan data berupa survei terhadap pengguna, serta studi 

literatur. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk 

menentukan kebutuhan sistem 

2. Tahap Design 

Tahap ini merupakan tahap desain, dimana dibuat metafora desain yang 

merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu 

fungsi tertentu, menentukan jenis dan format informasi yang akan 

ditampilkan, merancang storyboard dan struktur navigasi, dan bagaimana 

sistem berinteraksi. 

3. Tahap Implementation 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan dan implementasi. Dimana pada 

tahap ini dibangun aplikasi game jamu gendong dengan menggunakan 

authoring tools, yaitu Adobe Flash. Setelah aplikasi selesai dibangun 

sesuai dengan rancangan pada tahap sebelumnya, maka dilakukan 

implementasi terhadap pengguna untuk menerima feedback dan 

kemungkinan masalah supaya dapat segera diperbaiki. 

4. Tahap Evaluation 

Tahap ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini dilakukan evaluasi 

summatif, dimana evaluasi dilakukan setelah proses pengembangan 

aplikasi selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengecek apakah sistem 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab Satu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. 

Bab Dua Landasan Teori, terdiri dari pengertian game, jamu gendong, 

Adobe Flash CS4, pengertian Android, model IMSDD, Flowchart (Diagram Alir), 

Statechart Diagram. 

Bab Tiga System Requirement, terdiri dari indentifikasi masalah, 

kebutuhan sistem, profil dan kebutuhan pengguna, serta hasil system requirement 

dari game yang akan dibangun. 

Bab Empat Perancangan Sistem, terdiri dari perancangan metafora, 

Usecase Diagram, Flowchart Diagram, Statechart Diagram. 

Bab Lima Implementasi dan Evaluasi, terdiri dari implementasi interface 

betatesting, dan evaluasi. 

Bab Enam penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang bersangkutan 

dengan aplikasi game jamu gendong yang telah dibangun. 

 


