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 ABSTRAK  

Game merupakan salah satu aplikasi di dalam sebuah smartphone yang sering digunakan 
orang. Collectible card game merupakan salah satu jenis game yang sedang populer di 
kalangan masyarakat dan dapat ditemui baik secara digital maupun secara konvensional. 
Namun, baik di dalam iOS maupun Android, jumlah collectible card game yang telah 
beredar secara digital tetapi dimainkan secara konvensional masih belum ada banyak 
ditemui. Pada penelitian ini dikembangkan sebuah sistem back-end dari sebuah aplikasi 
Collectible Card Game berbasis Android. Sistem manajemen back-end dikembangkan 
dengan menggunakan sistem web based. Dari hasil implementasi dan uji coba, didapatkan 
hasil bahwa sistem back-end yang dikembangkan telah dapat memenuhi kebutuhan untuk 
aplikasi game Android yang dikembangkan. Diharapkan aplikasi sejenis dapat 
dikembangkan pada platform lain baik untuk desktop maupun OS mobile yang lain, 
termasuk iOS maupun Windows Mobile. 
 
Kata Kunci: Game, Android, Aplikasi, Collectible card game, smartphone. 

 

1. Pendahuluan 
 Collectible Card Game (CCG) merupakan sebuah 

permainan yang menggunakan kartu sebagai media untuk 
bermain bersama. Berdasarkan sebuah survey yang 
dilakukan pada tahun 2013, diperkirakan bahwa jumlah 
pemain CCG konvensional semakin menurun tiap tahunnya 
dan jumlah pemain CCG digital semakin menaik setiap 
tahunnya. Android adalah sebuah Operating System yang 
dimiliki oleh sebuah mobile device yang sudah beredar di 
kalangan masyarakat. Sudah banyak sekali pengguna 
Android di seluruh dunia. Berdasarkan oportunitas di atas, 
perlu dirancang dan dibangun sebuah game untuk bermain 
CCG berbasis Android. Bagaimana cara merancang dan 
membangun Collectible Card Game “Magic Masters” 
berbasis Android untuk sisi back-end? 

2. Landasan Teori 

2.1. Game 
Game adalah sebuah aktivitas di mana dua orang atau 

lebih pengambil keputusan independen mencari cara untuk 
memenuhi tujuan mereka di dalam sebuah konteks yang 
membatasi. Definisi yang lebih konvensional bisa 
mengatakan bahwa sebuah game adalah sebuah konteks 
dengan peraturan di antara para pesaing yang ingin meraih 
tujuannya (Clark C. Abt, 1970). 

Collectible Card Game adalah sebuah jenis permainan 
yang dilakukan dengan menggunakan media kartu sebagai 
alat untuk melanjutkan alur permainan. Biasanya 

permainan dengan jenis ini membutuhkan dua orang atau 
lebih untuk bermain dengan menggunakan media yang 
sama. Collectible Card Game juga merupakan sebuah alat 
transaksi untuk bisa dijadikan sebagai alat koleksi. Jenis 
game ini yang pertama kali dibuat adalah Magic: the 
Gathering, yang dibuat oleh Wizards of the Coast dan 
dirilis pada tahun 1993 (Williams, 2007). 

Salah satu fitur paling penting dari sebuah Collectible 
Card Game adalah adanya sebuah Deck. Deck  adalah 
sekumpulan kartu yang dimiliki oleh seorang pemain dan 
digunakan oleh pemain itu untuk bermain. Deck biasanya 
dibatasi sekitar 30-60 kartu. 

Untuk mengganti kartu-kartu dalam sebuah deck, 
pemain tentu memerlukan cara untuk mendapatkan kartu-
kartu yang baru. Untuk itu disediakan sebuah Booster 
Pack. Booster Pack adalah sebuah paket berisi kartu yang 
bisa dimasukkan ke dalam sebuah deck. Booster Pack 
biasanya terdiri dari beberapa kartu yang diperoleh secara 
acak. Masing- masing kartu memiliki sebuah tingkat 
kelangkaan sendiri-sendiri, dimana kartu yang lebih langka 
lebih jarang keluar dari Booster Pack. 

Semakin lama pemain akan semakin bosan dengan 
kartu-kartu yang mereka miliki. Oleh karena itu, 
Collectible Card Game mengeluarkan sebuah ekspansi 
setiap kurun waktu tertentu. Ekspansi adalah kartu-kartu 
baru yang dijual untuk dimasukkan ke dalam deck. 
Ekspansi biasanya dijual dalam bentuk Booster Pack. 

Setiap Collectible Card Game memiliki aturan 
permainan yang berbeda-beda. Akan tetapi, biasanya 
dilakukan secara turn-based. Maksudnya, pemain pertama 
mendapatkan gilirannya, lalu giliran pemain kedua, dan 
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seterusnya. Setiap turn biasanya terbagi menjadi 5 fase : 
• Ready Phase. Pemain memulai gilirannya. Efek-efek 

yang dijalankan setiap giliran biasanya terjadi di sini. 
• Draw Phase. Pemain mengambil 1 kartu dari deck ke 

tangan. 
• Main Phase. Pemain memainkan kartu-kartu dari 

tangan ke dalam permainan. 
• Combat Phase. Pemain menyerang menggunakan unit 

yang mereka miliki. 
• End of Turn. Pemain mengakhiri gilirannya. 

2.2. Database 
Database adalah implementasi atau pembuatan sebuah 

database secara fisik pada sebuah komputer (Powell, 
2006). Sebuah database merupakan kumpulan dari 
informasi-informasi, terutama informasi yang relevan dan 
tersusun. Sebuah database terdiri dari file-file fisik yang 
diatur di dalam komputer ketika kita meng-install software 
database. 

Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram 
yang merepresentasikan konten struktur (di dalam field) 
pada tabel untuk keseluruhan schema dalam sebuah 
database. Hal ini termasuk skema representasi relasi antar 
entity yang direpresentasikan dengan berbagai macam 
relasi, termasuk primary key maupun foreign key (Powell, 
2006). 

Normalisasi merupakan sebuah proses untuk 
menyederhanakan sebuah struktur data. Normalisasi 
meningkatkan granularitas dan granularitas merupakan 
sebuah skala untuk mendefinisikan objek apapun. Semakin 
granular sebuah model, semakin gampang data tersebut 
diatur, tergantung dari aplikasi pada database model 
(Powell, 2006).  

2.3. Game Security 
Dengan semakin berkembangnya Internet, Online Game 

semakin berkembang juga dengan pesat. tetapi 
berkembangnya sebuah Online Game semakin 
memperlihatkan seberapa banyak pengguna yang jahat 
yang ada. Mereka menggunakan berbagai macam cara 
yang menguntungkan diri mereka sendiri dengan 
mengacaukan regulasi dari sebuah game. (Ki, Cheon, 
Kang, & Kim, 2004) 

ProGuard Tool mengecilkan, mengoptimasikan dan 
mengacaukan kode pemrograman yang telah dibuat dengan 
menghilangkan kode-kode yang tidak digunakan dan 
memberi nama ulang class, field, dan method dengan 
nama-nama yang tidak jelas. Hasilnya adalah file .apk yang 
lebih kecil ukuranannya yang susah untuk di-reverse 
engineer-kan. 

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) adalah sebuah 
kriptografi fungsi hash yang didesain oleh United States 
National Security Agency dan merupakan sebuah U.S. 
Federal Information Processing Standard yang 
dipublikasikan oleh United States NIST. (National Institute 
of Standards and Technology (U. S.), 2012) 

2.4. LibGDX 
LibGDX merupakan sebuah game development 

application framework yang menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan beberapa bahasa C dan C++ untuk 
pemrograman yang membutuhkan ketergantungan pada 
performa aplikasi. Dengan menggunakan basis 
pemrograman yang sama, framework ini memungkinkan 
pembuatan desktop dan mobile game sekaligus. (libgdx, 
n.d.) 

3. Analisa dan Desain Sistem 

3.1. Analisis 
 Beberapa game seperti Hearthstone dan Rage of 

Bahamut memiliki kunci mengapa mereka bisa sukses. 
Hearthstone memiliki gameplay yang sederhana yang 
mudah dipahami dan tidak sulit untuk menguasai 
permainan. Gambar 1 menunjukkan gameplay dari 
Hearthstone yang mengandalkan sebuah faktor gambling di 
mana peluang atau unsur keburuntungan bisa mengubah 
arah perjalanan dari sebuah permainan. Pembuat 
Hearthstone juga telah memiliki nama dan fanbase 
sebelum mereka membuat Hearthstone menjadi terkenal. 
Hearthstone juga mendorong pemain untuk memiliki 
semua kartu yang terdapat di dalam permainan tersebut 
yang bisa dikoleksi dan digunakan dalam permainan. 

 

 
Gambar 1. Screenshot gameplay Hearthstone 

 
Rage of Bahamut merupakan sebuah game yang cukup 

terkenal karena kesederhanaan permainan di mana para 
pemain cukup melakukan satu aksi sederhana untuk 
melanjutkan permainan. Pemain juga dapat mengumpulkan 
beberapa kartu yang terdapat di dalam permainan tersebut 
untuk dikoleksi serta digunakan untuk bertarung melawan 
pemain lain dengan koleksi kartu yang mereka miliki 
sendiri-sendiri. Pemain juga dapat melihat ilustrasi yang 
bagus dari setiap kartu yang bisa dikoleksi. Gambar 2 
menunjukkan screenshot dari gameplay game Rage of 
Bahamut yang menunjukkan kesederhanaan dalam 
pembuatan User Interface dalam menjelaskan informasi 
yang terdapat pada layar yang ditampilkan. 
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Gambar 2. Screenshot Gameplay Rage of Bahamut 

 
Berdasarkan gameplay serta fitur dari Hearthstone dan 

Rage of Bahamut, dapat disimpulkan bahwa Collectible 
Card Game yang menarik merupakan game yang cara 
bermainnya sederhana dan memiliki banyak jenis interaksi, 
bisa mengumpulkan beberapa jenis kartu yang berbeda, 
serta memiliki ilustrasi yang baik di setiap kartunya. 

3.2. Aturan Permainan 
Game yang akan dimainkan akan memiliki peraturan 

untuk membuat jalan permainan agar tidak terjadi 
kekacauan dalam permainan. Permainan akan dilakukan 
dengan pertukaran giliran antar pemain dan area permainan 
akan dibagi menjadi dua. Area permainan dibagi menjadi 
dua yaitu area untuk pemain yang terletak di bagain bawah 
layar dan area untuk lawan di bagian bawah layar. Masing-
masing pemain memiliki beberapa properti penting yang 
bisa digunakan dalam permainan. Setiap pemain memiliki 
kartu Hero, Minion dan Spell sebagai properti yang bisa 
masing-masing pemain gunakan untuk menang. Tujuan 
utama dalam permainan ini adalah untuk mengalahkan 
hero lawan bertanding. Kartu Hero merupakan kartu yang 
dipunyai oleh pengguna sebagai salah satu properti yang 
penting untuk dipertahankan. Kartu Minion merupakan 
kartu yang dipunyai oleh pengguna sebagai salah satu 
properti untuk menyerang Minion dan Hero milik lawan. 
Kartu Spell merupakan kartu yang dipunyai oleh pengguna 
sebagai salah satu properti untuk menyerang Minion dan 
Hero lawan selain Hero dan Minion milik pemain. Setiap 
kartu Spell yang dimiliki hanya bisa digunakan sekali 
setiap pertandingan dan tidak akan bisa digunakan lagi 
kecuali dengan cara tertentu. Setiap Hero, Minion dan Spell 
bisa memiliki efek untuk mengubah cara atau alur 
permainan. Hanya kartu Hero dan Minion yang memiliki 
angka di bagian bawah kartu. 

Semua Hero dan Minion masing-masing memiliki dua 
angka. Angka di bagian kiri menunjukkan kekuatan Hero 

dan Minion untuk memukul dan angka di bagian kanan 
menunjukkan “Nyawa” dari Hero dan Minion. Jika 
“Nyawa” dari Hero dan Minion mencapai angka 0 (nol) 
atau kurang, maka Hero atau Minion telah dianggap mati 
dan tidak bisa digunakan lagi. Jika ada Hero yang mati, 
maka pemain dengan Hero yang masih hidup akan 
dianggap sebagai pemenang. Hero dan Minion bisa 
menyerang sekali saja kecuali ada kekuatan dari kartu yang 
bisa mengubah jumlah serangan yang bisa dilakukan oleh 
Hero atau Minion tersebut. Hero hanya bisa menyerang 
Minion milik lawan. Hero dapat menyerang Minion miliki 
lawan di bagian manapun. Hero hanya dapat menyerang 
Hero lawan jika semua Minion milik lawan sudah mati. 
Minion tidak dapat menyerang Minion milik lawan di 
posisi lainnya kecuali ada efek dari kartu yang bisa 
mengubah arah tersebut. Kartu Spell juga bisa digunakan 
untuk menyerang Minion dan Hero lawan apabila efek dari 
kartu Spell menyatakan hal tersebut. Efek dari kartu Spell 
juga mencakup kemampuan untuk melakukan hal lainnya 
sesuai dengan yang tertera di dalam kartu tersebut. Setiap 
Spell memiliki minimal satu efek dan tidak ada Spell yang 
tidak memiliki efek. Kartu Spell yang dimiliki oleh pemain 
ketika awal mula permainan adalah 4 (empat) kartu dan 
setiap giliran pemain datang, pemain menarik 1 (satu) kartu 
dari deck pemain untuk menambah kartu Spell yang 
dipunyai di tangan pemain tersebut untuk digunakan, 
kecuali untuk pemain yang pertama kali memulai giliran. 

Hand merupakan kumpulan kartu Spell yang telah ditarik 
dari deck pemain. Hanya kartu Spell yang terdapat di dalam 
Hand pemain yang bisa digunakan. Untuk menggunakan 
Spell, diperlukan sebuah resource yang dimiliki oleh 
masing-masing pemain yaitu Mana. Mana digunakan 
sebagai alat bayar untuk menggunakan Spell yang dimiliki 
oleh pemain selama permainan berlangsung. Masing-
masing pemain memiliki maksimal Mana dan Mana yang 
sekarang dimiliki oleh pemain tersebut. Maksimal Mana 
yang dimiliki oleh masing-masing pemain adalah 0 (nol) 
ketika permainan dimulai dan setiap giliran dari pemain 
tersebut datang, maka jumlah maksimal dari Mana yang 
dimiliki oleh pemain tersebut ditambah 1 (satu), dan 
jumlah Mana yang dimiliki akan ditambah sehingga sama 
dengan jumlah maksimal dari Mana yang dimiliki oleh 
pemain tersebut. Masing-masing kartu Spell memiliki 
harga Mana yang harus dibayar untuk menggunakan 
efeknya. Setiap kali spell digunakan, maka Mana yang saat 
ini dimiliki akan dikurangi sejumlah Mana yang diperlukan 
untuk menggunakan Spell tersebut. Kartu Spell tidak bisa 
digunakan jika Mana yang dimiliki oleh pemain kurang 
dari Mana yang dibutuhkan untuk menggunakan kartu 
Spell tersebut. Pemain dapat menggunakan kartu Spell 
sebanyak berapapun selama giliran pemain berlangsung 
dan selama pemain masih memiliki Mana untuk 
menggunakan Spell tersebut. 

Dalam sebuah giliran, pemain tidak terikat untuk 
memilih menyerang dengan Hero terlebih dahulu, 
kemudian menyerang dengan Minion atau memulai dengan 
menggunakan kartu Spell terlebih dahulu sebelum 
menyerang. Giliran pemain hanya akan dinyatakan selesai 
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apabila pemain tersebut telah menekan tombol End Turn 
yang terdapat di bagian kanan layar. Giliran permainan 
akan terus bergantian hingga salah satu pemain berhasil 
mencapai tujuan utama dalam permainan ini, yaitu untuk 
mengalahkan Hero lawan. 

3.3. Penggunaan SDLC 
Project Planning telah dijelaskan pada bab 1 (satu) di 

mana akan dianalisa mengenai kebutuhan-kebutuhan dan 
alasan kenapa game ini akan dibuat. System Analysis telah 
dijelaskan pada bab 2 (dua) di mana sistem yang telah 
direncanakan akan ditentukan dibuat dengan menggunakan 
apa saja yang diperlukan. Systems Design akan dijelaskan 
pada bab ini, di mana desain sistem yang telah 
direncanakan akan dibuat. Game Implementation akan 
dijelaskan pada bab 4 (empat) di mana implementasi game 
akan dilaksanakan untuk memulai pembuatan game. 

Integration and Testing akan dijelaskan pada bab 5 (lima) 
untuk memulai testing pada game apakah game masih 
perlu diperbaiki atau tidak. Acceptance, Installation and 
Deployment juga akan dilaksanakan pada bab 5 (lima) 
untuk di-deploy ke Android dengan tujuan untuk mencari 
kesalahan yang ada ketika game yang sudah dibuat telah 
dimasukkan ke dalam Android. Maintenance  akan 
dilakukan setelah game berhasil di-deploy ke Android dan 
tidak ada kesalahan ketika game dijalankan di dalam 
Android. Maintenance dilakukan dengan tujuan untuk 
menambahkan konten yang baru ke dalam game dan untuk 
memperbaiki adanya kesalahan ketika ada exploit atau bug 
yang tidak terduga muncul secara tiba-tiba. 

3.4. Desain Arsitektur Jaringan 
Gambar 3 menunjukkan bahwa sebuah client dapat 

berhubungan dengan server melalui internet. Client juga 
dapat berhubungan dengan client lainnya melalui internet. 
Database menggunakan MySQL. Server yang digunakan 

menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Operating 
System Windows. Server terhubung dengan Firewall untuk 
pengamanan koneksi sebelum terhubung dengan Internet. 
Server kemudian berhubungan dengan Internet untuk bisa 
diakses atau dibaca oleh Android-android yang digunakan 
alias client. 

 

 
Gambar 3. Desain Arsitektur Jaringan 

3.5. Desain Database 
Gambar 4 menunjukkan Entity Relationship Diagram 

secara Physical, di mana gambar tersebut menggambarkan 
semua relasi antara tabel-tabel atau entity yang masing-
masing miliki. Pada gambar tersebut, terdapat 12 tabel 
yang akan digunakan untuk membangun database nanti: 
User, CardData, CardStatus, BoosterSet, BattleLog, 
BattleMatchHistory, Deck, Deck_has_Card, Event, 
Event_has_User, User_has_Card, dan 
User_has_BattleMatchHistory. 
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Gambar 4. Physical Entity Relationship Diagram 

 

3.6. Desain Gameflow 
Desain Game Flow dibuat dengan tujuan menjadikan 

gambar tersebut sebagai blueprint dalam pembuatan 
aplikasi ini. Pembuatan Game Flow merupakan sebuah 
langkah yang sangat penting karena dapat memisahkan 
dengan jelas bagian mana saja yang harus dibuat pada 

projek ini, memberikan peta dalam pembuatan aplikasi, 
serta dapat menjelaskan apa yang akan terjadi di setiap 
bagian-bagian dari aplikasi. 

Gambar 5 menunjukkan desain Game Flow secara 
keseluruhan. Dimulai dari bagaimana aplikasi akan 
dimulai, kemudian aktivitas lanjutan yang akan 
dilaksanakan hinggan, ketika penggunaan aplikasi selesai.
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Gambar 5. Desain Game Flow secara keseluruhan. 

3.7. Desain Kartu 
Dalam game yang akan dibuat, akan dipakai 3 jenis kartu, 

yaitu kartu Hero, kartu Minion dan kartu Spell. Gambar 6 
menunjukkan desain dari Hero Card, Minion Card dan 
Spell Card yang dipakai di dalam game. 

 
Gambar 6. Desain Hero Card, Minion Card dan Spell Card 

 

3.8. Desain Back-End Flow 
Desain Back-end Flow merupakan sebuah desain untuk 

menggambarkan apa saja yang akan terjadi pada back-end  
aplikasi ini. Pembuatan Back-End juga mencakup mulai 
dari koneksi antar-device hingga mengatur administrasi 
database. Back-end flow merupakan salah satu komponent 
yang sangat penting untuk dibuat, karena dengan adanya 
back-end flow, maka secara tidak langsung blueprint dari 
pembuatan back-end aplikasi ini telah dibuat. 

 Gambar 7 menunjukkan desain Back-End Flow dari 
Main Menu Back-End. 

 

 
Gambar 7. Desain Back-End Flow Main Menu 
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3.9. Desain Back-End Management 
Back-end Flow Management merupakan sebuah alur 

bagaimana proses Create, Read, Update, Delete (CRUD) 
yang berlangsung di dalam aplikasi berlangsung. Semua 
proses yang dilakukan oleh masing-masing management 
memiliki alur yang sama ketika pengguna ingin melakukan 
salah satu dari aksi CRUD tersebut. Berikut adalah salah 
satu proses Back-end Flow Management yang bisa 
dilakukan oleh pengguna, yaitu Proses User Management. 

Proses ini dilaksanakan ketika pada Basic Usage di atas, 
pengguna ingin melaksanakan proses User Management. 
Dari Back-end Main Menu, pengguna akan menuju ke 
User Management Screen, di mana pengguna bisa mulai 
menggunakan fitur-fitur untuk mengubah data mengenai 
user yang terdapat di dalam database. Gambar 8 berikut 
menunjukkan desain Back-End Flow untuk User 
Mangement secara keseluruhan. 
 

 
Gambar 8. Desain Back-End Flow Management secara keseluruhan 

 
Pengguna bisa memilih lima pilihan aksi yang bisa 

dilakukan dari User Management Screen, seperti 
menambah user baru, menghilangkan user yang ada, 
mengubah informasi data dari user yang ada, mencari data 
user yang ada tanpa mengubah informasi apapun mengenai 
user tersebut, atau kembali ke menu utama. 

3.10. Back-End Flow Mobile Collection 
Proses ini dimulai ketika pengguna ingin melihat koleksi 

kartu yang dimiliki oleh pengguna selama pengguna 
menggunakan aplikasi ini. Setelah masuk ke dalam layar, 
aplikasi kemudian mengirimkan permintaan data kepada 

server. Server kemudian menyiapkan JDBC Driver untuk 
menginisiasi koneksi kepada database. Setelah terhubung, 
server kemudian akan mengirimkan permintaan data dari 
database. Database kemudian mengumpulkan data yang 
diminta oleh server, dan semua data yang dikumpulkan 
kemudian dikirimkan kembali ke server. Server kemudian 
menerima data yang telah diminta, dan kemudian memilah 
data-data yang dimiliki oleh pengguna. Setelah data 
tersebut berhasil dipisahkan dari sisa data yang ada, server 
kemudian mengirimkan kembali data-data yang telah 
dipisah tersebut kembali ke aplikasi. Aplikasi menerima 
data tersebut, dan kemudian akan menampilkan data yang 
diterima tersebut pada layar aplikasi. Setelah berhasil 
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menunjukkan, proses ini selesai. Gambar 9 menunjukkan 
desain Back-End Flow yang menunjukkan layar koleksi 

dari kartu-kartu yang dimiliki oleh pengguna dalam game. 
 

 
Gambar 9. Desain Back-end Flow Collection Screen pada Aplikasi 

3.11. Back-End Flow Store 
Proses ini dimulai ketika pengguna ingin membeli 

sesuatu pada layar Store. Setelah masuk ke dalam layar, 
aplikasi kemudian akan meminta data kepada server. 
Server menerima permintaan tersebut dan kemudian akan 
menyiapkan JDBC Driver untuk menginisiasi koneksi ke 
database. Server kemudian akan mengirimkan permintaan 
data yang relevan kepada database. Database kemudian 

menerima permintaan tersebut dan mulai mengumpulkan 
data-data yang diminta oleh server. Setelah data tersebut 
berhasil dikumpulkan, database kemudian akan 
mengirimkan data tersebut kembali kepada server. Gambar 
10 berikut menunjukan desain Back-End Flow untuk 
melakukan transaksi pada layar Store yang terdapat di 
dalam game. 
 

 
Gambar 10. Desain Back-end Flow Store Screen pada Aplikasi
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3.12. Back-End Flow Deck Building 
Proses ini dimulai ketika pengguna ingin mengubah 

konten dari deck yang dimiliki oleh pengguna. Setelah 
masuk ke dalam layar, pengguna kemudian akan 
mengirimkan permintaan kepad server. Server menerima 

permintaan tersebut dan menyiapkan JDBC Driver yang 
akan digunakan untuk terhubung dengan database. Gambar 
11 berikut menunjukkan desain Back-End Flow untuk 
membuat deck pada aplikasi. 

 
Gambar 11. Desain Back-end Flow Deck Building Screen pada Aplikasi 

3.13. Back-End Flow Free Play 
Proses ini dilakukan ketika pengguna ingin bermain 

tanpa mengikuti turnamen. Setelah masuk ke dalam layar, 
pengguna dapat memilih untuk bermain dengan siapa. Jika 
pengguna ingin bermain dengan orang lain yang tidak 
dikenal, maka aplikasi kemudian akan mengirimkan data 
kepada server. Server kemudian menerima data tersebut 
dan mulai mencari koneksi yang aktif. Jika tidak ada, maka 
server akan terus menyari koneksi yang aktif hingga 
bertemu.  Jika ada, maka server akan mulai menyiapkan 
koneksi antar kedua belah pihak yang ingin bermain, dan 

mengirimkan sinyal kepada aplikasi untuk mulai bermain. 
Aplikasi menerima sinyal tersebut dan memulai permainan. 
Jika pengguna ingin bermain dengan seseorang yang 
pengguna ingin main, maka aplikasi mengirimkan data 
kepada server. Server kemudian menerima data tersebut 
dan mulai mencari koneksi aktif yang diminta oleh 
aplikasi. Jika tidak ada koneksi yang aktif yang diminta 
oleh aplikasi, maka server akan mengirimkan sinyal kepada 
aplikasi bahwa tidak ditemukan koneksi yang aktif 
tersebut. Gambar 12 merupakan desain Back-End Flow 
untuk memilih sebuah jenis permainan dalam Free Play 
Screen.
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Gambar 12. Desain Back-end Flow Free Play Screen 

3.14. Desain Back-End User Interface 
Setiap Back-end membutuhkan User Interface untuk 

membantu pengguna yang tidak memiliki kemampuan 
untuk melakukan SQL Query atau yang tidak pernah 
mempelajari IT melakukan CRUD pada aplikasi ini. 
Beberapa Back-end User Interface yang penting adalah 
sebagai berikut: 

Back-end Login 
Gambar 13 menunjukkan bagaimana Proses Login pada 

Back-End akan dimulai. Di atas kiri terdapat logo game 
dan disebelahnya merupakan deskripsi singkat. Di bagian 
tengah layar merupakan formulir untuk melakukan proses 
login, serta di paling bawah layar merupakan liscence dari 
perusahaan. 

 
Gambar 13. Login Back End Mockup 

Back-end Main Menu 
Gambar 14 menunjukkan tampilan dari Main Menu 

utama Back-End User Interface. Halaman ini bisa diakses 
apabila pengguna memiliki privilege untuk masuk ke 
backend dan berhasil memasukkan username dan password 
yang benar. Pada main menu, pengguna dapat melakukan 
berbagai macam hal yang perlu dilakukan untuk mengubah 
data yang terdapat di dalam database tanpa harus 
mengingat syntax yang diperlukan. 
 

 
Gambar 14. Main Menu Back-End Mockup 

Back-End Management 
Ini adalah contoh halaman bagaimana perngguna dapat 

melakukan management terhadap beberapa barang, mulai 
dari membuat sesuatu yang baru, mencari data yang 
terdapat di dalam database, mengubah data yang terdapat 
di dalam database, menghapus data yang terdapat di dalam 
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database. Gambar 15 berikut menunjukkan tampilan dari 
ketika pengguna ingin mengatur data yang terdapat di 
dalam game melalui proses Back-End. 
 

 
Gambar 15. Management Back-End Mockup 

Back-end Form Entry 
Ini merupakan salah satu contoh halaman yang akan 

digunakan untuk mulai mengubah data yang terdapat di 
dalam database. Hanya jika pengguna berhasil 
memasukkan data-data yang benar, pengguna dapat 
mengubah data di dalam database. Memasukkan data 
secara acak dapat memungkinkan kegagalan dalam 
perubahan data di dalam database. Gambar 16 berikut 
menunjukkan tampilan dari ketika ingin mengisi formulir 
untuk melakukan sebuah aksi pada Back-End dari game. 
 

 
Gambar 16. Form Entry Back-End Mockup 

 

4. Implementasi dan Uji Coba 
Software-software yang digunakan untuk membuat 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
• Eclipse ADT kepler-SR2 
• Adobe Photoshop CS5 
• Adobe Illustrator CS5 
• Paint.NET 
• FruityLoop Studio 11 
• MySQL Workbench 6.3 
• MySQL Server 5.6 
• Adobe Dreamweaver CS5 
• Snipping Tool 
Library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 
• LibGDX 1.7.0 
• kryonet 
Aplikasi pertama dibuat dengan menggunakan Game 

Flow yang telah di-design sebagai blueprint dalam 
pembuatan aplikasi game ini. Dengan terbuatnya Game 
Flow, maka apa saja aktivitas yang perlu dilakukan dalam 
pembuatan aplikasi ini di bagian back-end dapat 
digambarkan. 

Setelah Game Flow dibuat, maka Game Security yang 
akan digunakan untuk keamanan koneksi yang akan 
dipakai di dalam aplikasi ini akan mulai diputuskan. 
Desain Database yang akan digunakan juga akan dibuat 
untuk beberapa fitur yang yang membutuhkan Database 
untuk pelaksanaan implementasinya. 

Back-end berarti bukan hanya membuat koneksi antara 
server dengan client, back-end juga membutuhkan sebuah 
User Interface yang membantu dalam administrasi server 
dan database. Maka, Back-end User Interface akan dibuat. 
User Interface tersebut dapat memudahkan para 
administrator lainnya untuk melakukan administrasi server 
dan database tanpa harus mengingat syntax yang 
diperlukan untuk mengubah data dari Database. 

Untuk memudahkan pengguna lain yang memiliki 
privilege untuk menggunakan back-end dalam mengubah 
konten pada database, maka harus dibuat sebuah User 
Interface yang mudah dipakai. Hal ini untuk mengurangi 
tingkat kesusahan yang ada dalam mengubah data pada 
database. Gambar 17 merupakan hasil dari pembuatan 
Back-end User Interface dengan menggunakan Code 
Snippet yang khusus dipakai dalam pembuatan Login Form. 

Sebuah User Interface untuk back-end biasanya 
menggunakan web page untuk mengakses data pada 
database. Code Snippet di atas menunjukkan bagaimana 
sebuah back-end User Interface dapat terbentuk. Dengan 
menggunakan gabungan HTML, PHP dan CSS, Gambar 17 
merupakan hasil dari pembuatan Back-end User Interface 
untuk Main Menu dengan menggunakan Code Snippet 
yang khusus dipakai untuk pembuatan Main Menu. 
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Gambar 17. Screenshot Back-end User Interface Login 

Form 
Dapat dilihat di atas bahwa User Interface yang 

digunakan sederhana dan menggunakan warna yang tenang. 
Di atas kiri terdapat sebuah logo game, serta disebelahnya 
merupakan nama dari aplikasi web yang sudah dibuat. Di 
bagian bawah adalah formulir untuk Login itu sendiri, 
dengan kolom username dan password beserta dengan 
tombol submit untuk mengumpulkan formulir tersebut 
untuk diproses autentikasi username dan password tersebut. 
Gambar 18 merupakan hasil dari pembuatan Back-end 
User Interface untuk Main Menu dengan menggunakan 
Code Snippet yang khusus dipakai untuk pembuatan Main 
Menu. Dapat dilihat di atas bahwa User Interface yang 
dibuat sederhana dengan menggunakan warna yang kontras. 

 
Gambar 18. Screenshot Back-end User Interface Main 

Menu 
Di bagian atas kiri terdapat logo permainan, bagian atas 

tengah terdapat nama dari aplikasi web yang sedang 
dijalankan, dan di bagian atas kanan terdapat sebuah 
tombol untuk sign out dari aplikasi web tersebut. Di bagian 
bawah kiri terdapat shortcut dalam menjalankan aplikasi 
tersebut, dan di bagian tengah terdapat konten pada Back-
end aplikasi tersebut. 

Semua ujicoba yang telah dilakukan pada bab ini telah 
menunjukkan bahwa fitur-fitur dasar back-end pada 
aplikasi yang perlu dibuat di dalam projek kali ini telah 
berhasil dibuat dan rumusan masalah yang telah 
dipertanyakan dalam projek ini telah berhasil dijawab. 

Fitur seperti Create, Read, Update, Delete melalui 
backend, fitur untuk mengambil data dari database 
kemudian ditampilkan ke frontend aplikasi, fitur untuk 
membuat dan menyimpan data yang baru ke dalam 

database melalui In-App Purchases, mengambil data dan 
mengubah langsung data tersebut melalui fitur pembuatan 
deck, dan melakukan semua fitur di atas dengan 
menggunakan intranet, bukan hanya menggunakan 
localhost. 
Kendala yang ditemui ketika melaksanakan ujicoba 
aplikasi adalah terkadang terjadinya kegagalan dalam 
koneksi menuju database yang terdapat di dalam server, 
mengakibatkan performa pada aplikasi sering mengalami 
hambatan meskipun masih dapat berjalan. 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil ujicoba, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Semua fitur-fitur yang diperlukan pada aplikasi ini dari 
sisi backend telah berhasil dbuat. 

2. Game berhasil mengimplementasikan kemampuan 
untuk bermain secara online melalui network lokal. 

Tujuan dari pembuatan telah berhasil menyelesaikan 
rumusan masalah dengan berhasilnya pembuatan 
Collectible Card Game “Magic Masters” dari sisi back-
end. 

5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang berhasil diambil di atas, 

maka disarankan untuk pengembangan penelitian ini 
selanjutnya sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian serlanjutnya bisa diharapkan bahwa 

penelitian ini bisa dipublikasikan untuk device selain 
Android, misalnya untuk Desktop, iOS dan lain-lain. 

2. Untuk penelitian selanjutnya perlu diujicobakan 
SQLite pada aplikasi ini. Kemudian performa ketika 
aplikasi menggunakan MySQL dan ketika aplikasi 
menggunakan SQLite harus dibandingkan untuk 
mengetahui jenis database manakah yang memiliki 
performa yang lebih baik. 
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