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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia termasuk sebagai negara yang masuk ke dalam garis 

khatulistiwa sehingga Indonesia termasuk negara tropis. Sebagai negara tropis, 

Indonesia hanya memiliki 2 iklim yang membuat kondisi cuaca di Indonesia 

stabil yang membuat sektor pertanian dapat berkembang dengan pesat. Salah 

satu komoditas pertanian Indonesia yang berkembang pesat adalah 

Hortikultura (tanaman buah). Komoditas hortikultura tergolong komoditas 

komersial yang bernilai ekonomi tinggi (high value commodity), sehingga 

harus diproduksi secara efisien untuk dapat bersaing dipasar dan Dari aspek 

produksi, potensi pengembangan komoditas hortikultura masih dapat 

ditingkatkan ditinjau dari aspek ketersediaan lahan dan peluang peningkatan 

adopsi teknologi [1]. Dilihat dari data dari SPH tahun 2014 total produksi 

tanaman buah sebesar 19.805.997 ton, meningkat 8,30 persen dibandingkan 

tahun 2013 yang sebesar 18.288.279 ton. Komoditas yang memberikan 

kontribusi besar pada produksi buah nasional yaitu pisang, manga, nanas, 

jeruk dan salak. Sedangkan 21 jenis yang lainnya presentasi produksi kurang 

dari 5 persen dari total produksi buah di Indonesia. Seperti pada Gambar 1.1 

[2].  

 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2015 

Gambar 1.1 Diagram total produksi buah di Indonesia tahun 2014
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Namun seiring dengan perkembangan sektor pertanian terutama pada 

komoditas  Hortikultura (tanaman buah) dan juga minat masyarakat yang 

meningkat, pengetahuan tentang solusi masalah pada hortikultura masih 

sangat sedikit banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang dasar–dasar 

perawatan tanaman buah yang baik serta cara mengatasi masalah pada 

tanaman buah seperti mengatasi penyakit tanaman, pemilihan pupuk, 

penyiraman, cara pengembangbiakan, dan teknik bertanam. 

Sama halnya yang dialami Hortimart Agro Center yang berlokasi dibawen, 

tingginya minat konsumen pada hortikultura (tanaman buah) namun masih 

sedikitnya pengetahuan konsumen tentang perawatan dan pemeliharaan 

tanaman buah. Padahal hortimart menjual bibit-bibit yang berkualitas namun 

karena kurangnya pengetahuan konsumen, bibit-bibit tersebut malah mati. 

Salah satunya permasalahan yang paling dasar yaitu penyiraman pada tanaman 

yang berlebihan maupun kurang. Pada dasarnya konsumen masih belum 

mengetahui tentang ilmu–ilmu pertanian hortikultura dari pembenihan, 

penyiraman, pemupukan, mengatasi penyakit pada tanaman buah.  

Namun disisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari 

hari ke hari semakin meningkat dan terus berkembang luas mulai dari daerah 

perkotaan sampai pelosok daerah pedesaan. Dunia teknologi informasi dan 

komunikasi menawarkan dan memberikan banyak kemudahan dalam 

membantu memperlancar segala aktivitas manusia di segala bidang. Salah 

satunya yaitu smartphone, smartphone merupakan media elektronika 

(perangkat mobile) yang sudah memiliki tingkat akses yang luas dan mudah 

didapat, Disamping sebagai alat komunikasi, saat ini kebiasaan serta 

kecanduan masyarakat terhadap mobile Smartphone yang dianggap lebih 

banyak membawa dampak buruk dibanding dampak baik dikarenakan 

masyarakat bahkan anak-anak hanya menggunakan mobile Smartphone untuk 

sarana social media dan bermain game [3]. 

Namun, apabila smartphone dapat dimanfaat secara efektif maka dapat 

dijadikan media pembelajaran yang efektif untuk mengatasi permasalahan 

yang  meliputi: penyakit tanaman, pemilihan pupuk, penyiraman, cara 

pengembangbiakan, dan teknik bertanam pada tanaman buah di Hortimart 
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Agro Center. Salah satunya dengan menerapkanya menjadi game edukasi 

yaitu “Dr. Plants”. Dr.Plant Merupakan game edukasi dengan genre arcade 

yang berisi tentang solusi masalah pada tanaman buah yang ada di Hortimart 

Agro Center. Dr.Plant diharapkan dapat membantu untuk mengatasi 

permasalahan dari tanaman buah yang sering terjadi di Hortimart Agro Center.  

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut tentang game edukasi, serta merancang dan membuat sebuah game yang 

dapat membantu dalam mengatasi masalah–masalah di Hortimart Agro 

Center. Penulis ingin membuat game yang tidak hanya sekedar untuk 

bersenang -senang namun juga berisi tentang solusi masalah permasalahan 

yang  meliputi: penyakit tanaman, pemilihan pupuk, penyiraman, cara 

pengembangbiakan, dan teknik bertanam dalam tanaman buah. Dari 

permasalahan tersebut penulis tertarik  untuk melakukan sebuah penelitian dan 

menuangkannya menjadi judul skripsi, yang berjudul “Game Dr.Plant 

Hortikultura (Tanaman Buah) Berbasis Android Di Hortimart Agro 

Center”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat yaitu: 

1. Bagaimana perancangan game yang menarik agar konsumen tertarik 

untuk bermain Game Dr.Plant?  

2. Bagaimana perancangan game Dr.Plant dengan constract 2? 

3. Bagaimana kelayakan game sebagai media untuk mengatasi masalah–

masalah tanaman buah yang ada di Hortimart Agro Center? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah memiliki tujuan yang ingin dicapai.  Adapun tujuan 

dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Mengetahui perancangan game yang menarik agar konsumen tertarik 

untuk bermain game Dr.Plant. 

2. Mengetahui perancangan game Dr.Plant dengan constract 2. 

3. Mengetahui kelayakan game sebagai media untuk mengatasi masalah–

masalah tanaman buah yang ada di Hortimart Agro Center. 
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