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BAB IV 

HASIL DAN UJI COBA  

 

IV.1. Implementasi Sistem 

IV.1.1. Kebutuhan Hardware 

   Dalam sebuah sistem agar dapat berjalan seperti yang diinginkan karena 

sistem komputerisasi tidak dapat dipisahkan antara Hardware dan  Software. 

Demikian juga dengan sistem ini dirancang dengan sefesifikasi Hardware 

minimal seperti berikut: 

a. Processor Minimal Intel Core i3 

b. LCD 14 inch 

c. Harddisk 500 GB 

d. RAM 2 GB 

e. Keyboard 

f. Mouse 

IV.1.2. Kebutuhan Software 

Sistem ini agar dapat berjalan tidak lepas dari Software yang jelas 

mendukung Hardware diatas perangkat lunak seperti Sistem Operasi dan Program 

Aplikasi seperti berikut 

a. Sistem Operasi Windows Windows 7  

b. Microsoft Office 2010 

c. Adobe Flash CS 5 

 



38 

 

IV.2. Desain Implementasi Program 

Desain implementasi sistem merupakan gambaran program ketika dirancang 

didalam bahasa pemrograman, disini aplikasi dirancang menggunakan Adobe 

Flash CS 5 

IV.2.1. Hasil  

 Pada bab ini, penulis akan menampilkan tampilan hasil perancangan yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

 
Gambar IV.1 Tampilan Aplikasi Permainan 

 Tampilan aplikasi ketika dijalankan akan tampak seperti gambar 4.1, untuk 

memulai permainan harus memasukkan nama pemain terlebih dahulu, untuk 

memasukkan nama pemain dilakukan dengan menekan shape player dan 

memasukkan nama pemain, berikut tampilannya 
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Gambar IV.2 Tampilan Aplikasi Player 

 Setelah memasukkan nama pemain kemudian dipilih enter, sebelum 

memulai permainan tentunya harus tahu terlebih dahulu cara bermainnya, untuk 

mengetahui cara bermain bisa dilakukan dengan memilih shape how to yang akan 

menampilkan instruksi permainan. 

 Instruksi permainan ditujukan untuk pemain agar mengetahui cara bermain 

game yang benar, berikut adalah tampilkan instruksi permainan ketika dijalankan 

didalam aplikasi 

 
Gambar IV.3 Tampilan Aplikasi Instruksi Permainan 



40 

 

 Setelah mengetahui cara permainannya, maka pemain bisa langsung 

memainkan game merpati shooter, game merpati shooter yang dirancang memiliki 

3 buah level yang semakin tinggi levelnya maka tingkat kesulitan juga akan makin 

tinggi, untuk level 1 adalah seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar IV.4 Tampilan Game Level 1 

 Pada level 1 terdapat 2 jenis burung yang harus ditembak pemain, untuk 

burung hijau setiap kena tembak akan bernilai 100 point dan burung biru akan 

bernilai 200 point, pada level 1 terdapat 100 peluru yang disediakan untuk 

menembak 60 burung, jika peluru habis sebelum target tercapai atau ada burung 

yang lolos dari tembakan akan game over seperti gambar berikut ini 

 
Gambar IV.5 Tampilan game over 
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 Pemain yang bisa menembak semua burung sebanyak 60 pada level 1 akan 

masuk ke level 2, dimana burung yang terbang dan muncul akan semakin banyak 

dibandingkan level 1, berikut adalah level 2 yang akan dimainkan. 

 
Gambar IV.6 Level 2 

 Pada level 2 ini pemain harus menembak burung sebanyak 50 burung, 

jenis burung yang muncul pada level 2 ini sebanyak 3 jenis dimana burung hijau 

bernilai 100 point, biru 200 point dan merah 300 point, sama seperti level 1 

pemain harus menembak 50 burung untuk masuk level terakhir yaitu level 3 yang 

tingkat kesulitannya lebih tinggi dari pada level 2, berikut adalah level 3 jika 

pemain berhasil menyelesaikan level 2. 

 
Gambar IV.7 Level 3 

 Pada level 3 ini pemain harus menembak burung sebanyak 40 burung, 

jenis burung yang muncul pada level 3 ini sebanyak 4 jenis dimana burung hijau 
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bernilai 100 point, biru 200 point, merah 300 point dan hitam 400 point, level 3 

merupakan level terakhir dari aplikasi yang dirancang, jika pemain berhasil 

menyelesaikan permainan maka akan muncul piala bahwa pemain sudah 

memenangkan permainan. 

IV.3. Kelebihan dan Kekurangan Game yang di Rancang 

 Adapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada perancangan game 

superhero adalah sebagai berikut: 

IV.3.1. Kelebihan 

 Adapun kelebihan yang terdapat pada perancangan aplikasi permainan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Game yang dibuat menggunakan teknik Shep tweening dan Motion Tweening. 

2.  Game ini dirancang dengan menggunakan program flash  

 

IV.3.2. Kekurangan 

1. Game ini masih sangat sederhana karena dirancang masih bersifat offlline. 

2. Game ini masih bersifat single player bukan multiplayer  

3. Tidak bisa di mainkan secara on-line. 

 


