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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. 

Diperkirakan terdapat 8500 spesies ikan hidup di perairan Indonesia dan 

sebanyak 1300 spesies dari jumlah tersebut menempati perairan air tawar [1]. 

Sementara itu Indonesia juga diperkirakan memiliki 400 spesies ikan hias air 

tawar dari 1.100 spesies ikan hias yang ada di seluruh dunia. Pada 2017, 

tercatat Indonesia menempati peringkat ke 5 sebagai eksportir ikan hias dunia 

yang mampu mengambil pasar hingga 7,13% [2]. Salah satu ikan yang 

menjadi primadona adalah ikan Koi [3]. Hasil survey pertanian tahun 2013 

menyatakan budidaya ikan Koi menduduki peringkat pertama dengan 26,29% 

dari total produksi ikan hias tahun 2013 [4]. 

 Ikan Koi memiliki warna yang cantik, serta bentuk tubuh yang ideal. 

Oleh karena itu banyak pecinta ikan di Indonesia yang tertarik untuk 

memelihara ikan ini. Koi banyak dipelihara karena mudah beradaptasi serta 

bisa dijadikan teman spanjang hidup. Pada dasarnya, Koi termasuk ke dalam 

golongan ikan carp (karper) [5]. Ikan Koi dapat dilihat pada gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Ikan Koi 

Ikan Koi merupakan ikan yang hidup di habitat beriklim sedang dan 

hidup di air tawar. Ikan Koi pada dasarnya hidup pada suhu antara 24 – 29 

derajat Celcius dengan tingkat keasaman pH 6,8 sampai dengan 7,4. Pada 

musim dingin, ikan Koi mampu bertahan hidup hingga suhu 2 atau 3 derajat 

Celcius. Namun perubahan suhu yang drastis dapat membuat ikan Koi 

stress.[6]  

Namun beberapa penggemar Koi menemukan sebuah masalah dimana 

kecintaan mereka terhadap ikan Koi tidak dapat tersalurkan karena berbagai 

keterbatasan, seperti kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan ikan 

Koi sejak fase telur hingga dewasa, tidak tersedianya lahan untuk kolam, serta 

terbatasnya waktu untuk merawat Koi.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta 

serta pengetahuan para penggemar Koi melalui game berbasis Android. 

Karena para penggemar yang tidak dapat mengerti perkembangan dan 
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kesulitan merawat Koi secara langsung akan bisa lebih mengerti tentang 

perkembangan Koi sejak telur serta lingkungan hidup Koi melalui game.  

1.2. Review Game Sebelumnya 

Beberapa game yang bertemakan ikan Koi sudah terdapat dan bisa 

diunduh melalui playstore dan siap dimainkan, masing masing game 

memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda.  

Berikut adalah beberapa contoh game yang terdapat di Playstore 

1.2.1 Zen Koi 

Zen Koi adalah game seputar ikan Koi paling terkenal yang ada di 

playstore. Dengan rating 4.4 dan jumlah unduhan mencapai lebih dari 5 juta 

kali. Poster Zen Koi dapat dilihat pada gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2 Zen Koi 

Cara memainkan game ini cukup mudah, pemain hanya perlu menuntun 

Koi menuju makanan untuk menambah level Koi, dan pada titik tertentu Koi 
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bisa bertemu dengan Koi lain dan bertelur untuk mendapatkan Koi yang baru. 

Gameplay Zen Koi dapat dilihat pada gambar 1.3. 

 

Gambar 1.3 Gameplay Zen Koi 

Kelebihan dari game Zen Koi adalah banyaknya fitur yang tersedia 

seperti level Koi, ability point, serta banyaknya jenis Koi yang bisa 

dikumpulkan dengan corak dan warna yang berbeda – beda. Sementara 

kekurangan dari game Zen Koi adalah gameplay yang monoton, grafik yang 

kurang realistis bagi sebagian pengguna, serta terbatasnya Koi yang bisa 

dimiliki. Jika ingin memiliki Koi lebih banyak, pemain harus melakukan 

transaksi berupa pembelian pearl.  
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1.2.2 Zen Koi 2 

Secara keseluruhan, Zen Koi 2 tidak jauh berbeda dengan versi 

sebelumnya, namun terdapat beberapa fitur yang baru ditambahkan kedalam 

game kedua hasil produksi Landshark Games ini. Gambar 1.4 menunjukan 

poster Zen Koi 2. 

 

Gambar 1.4 Zen Koi 2 

. Salah satu diantaranya adalah fitur dimana Koi dapat terangkat 

menjadi naga dan membentuk pola bintang di angkasa. Beberapa perbaikan 

juga diterapkan di Zen Koi 2, seperti pola Koi yang lebih beragam, dan grafik 

yang lebih baik. Naga pada Zen Koi 2 dapat dilihat pada gambar 1.5. 
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Gambar 1.5 Naga pada Zen Koi 2 

Kelebihan dari game ini adalah banyaknya fitur yang bisa dimainkan 

dan adanya fitur baru yang tidak dimiliki oleh game lain. Sementara 

kelemahan dari Zen Koi 2 masih sama dengan game sebelumnya yaitu, 

gameplay yang monoton, grafik yang tidak terlalu realistis, serta terbatasnya 

Koi yang bisa dimiliki jika tidak melakukan transaksi di dalam game. 

1.2.3 Feed the Koi fish Kids Game 

Game Feed the Koi Fish Kids Game pada dasarnya adalah fitur 

sederhana berupa Live Wallpaper dimana pemain disajikan wallpaper berupa 

kolam Koi yang jika disentuh maka pemain akan menaburkan pakan dan Koi 

akan mendekat untuk memakannya. Pengembang game ini menuliskan 

bahwa game ini juga dapat dimainkan oleh peliharaan seperti kucing, karena 

game ini di desain secara khusus dengan grafis dan musik untuk 

menenangkan dan membuat fokus Kucing. Gambar 1.6 menunjukan game 

Feed the Koi Fish Kids Game. 
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Gambar 1.6 Feed the Koi Fish Kids Game 

Kelebihan game ini terdapat pada musik dan grafik yang nyata dan 

menenangkan, sementara beberapa kekurangan pada game ini adalah 

sedikitnya fitur yang ada, membuat pemain cepat bosan. 

1.2.4 Pocket Pond 

Pocket Pond adalah game yang di luncurkan oleh TriggerWave. Pada 

game ini pemain dapat berinteraksi dengan Koi dengan memberi makan dan 

memercikan air saat menyentuh layar. Terdapat juga beberapa fitur dalam 

game seperti membiakkan Koi yang dimiliki pemain untuk mendapatkan Koi 

yang baru. Perbedaannya dengan pembiakkan dengan Zen Koi adalah pada 

game ini pemain dapat memilih Koi mana yang akan dibiakkan. Tampilan 

game Pocket Pond dapat dilihat pada gambar 1.7. 
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Gambar 1.7 Pocket Pond 

Game Pocket Pond memiliki kelebihan fitur yang beragam serta 

banyaknya dekorasi yang bisa diterapkan pada kolam. Namun, game ini 

memiliki kelemahan berupa grafik yang terlihat kaku, serta banyaknya bug 

atau masalah teknis. 

1.2.5 Hasil Review 

Setelah dilakukan review pada game yang sudah terdaftar di Playstore, 

didapatkan kesimpulan bahwa masing masing game memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing masing, namun terdapat sebuah kesamaan yaitu tidak 

adanya fitur yang menampilkan proses penetasan pada telur Koi. Game yang 

tersedia pada Playstore juga tidak memberikan edukasi seputar Koi. Sebagian 

besar game memusatkan pada keberagaman jenis Koi yang ada, serta 

mmemusatkan pada tampilan untuk wallpaper. Beberapa pengguna 

mengatakan mudah merasa bosan dan masih mendapati bug pada sebagian 

game yang ada. Dilakukan juga wawancara mengenai game yang sudah 

terdapat di playstore. Menurut drg Teguh, game yang ada di playstore saat ini 

kurang memuaskan dikarenakan gambar koi yang tidak memuaskan dan tidak 



21 

 

 

 

adanya game yang menyediakan fitur untuk memilih dan menetaskan telur 

Koi. Permainan yang ada juga cenderung membosankan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat ditentukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara mengetahui tahapan perkembangan ikan Koi 

sejak fase telur melalui game? 

2. Bagaimanakah strategi dan rancangan game untuk menyalurkan 

kegemaran terhadap ikan Koi? 

3. Bagaimana bentuk edukasi mengenai perkembangan Koi yang 

diterapkan melalui game? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tahapan perkembangan ikan Koi sejak fase telur melalui 

game. 

2. Menemukan strategi dan rancangan game untuk menyalurkan 

kegemaran mengenai ikan Koi. 

3. Mengetahui bentuk edukasi mengenai perkembangan Koi yang 

diterapkan melalui game. 
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1.4 Batasan Masalah 

1. Dari puluhan varietas, ikan Koi secara umum di klasifikasikan 

menjadi 14 jenis [7]. Edukasi difokuskan pada 10 varietas ikan Koi 

yang paling dominan di pecinta ikan Koi. 

2. Dalam edukasi ini, proses pemijahan tidak disimulasikan di dalam 

game namun dinarasikan sebagai pengetahuan sebelum ikan Koi 

menghasilkan telur. Edukasi akan berfokus pada perkembangan ikan 

Koi dari telur sampai dewasa. 

 


