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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Permainan komputer saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengguna komputer. Sejak semakin menyusutnya ukuran dan bertambah 

canggihnya kemampuan komputer, kecenderungan komputer pun beralih dari 

hanya sekedar mesin yang membantu manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas 

perkantoran menjadi mesin hiburan. Tambahan pula, mayoritas pengguna 

komputer yang penulis temui, memanfaatkan komputer lebih ke sisi mesin 

hiburannya terutama untuk menjalankan permainan komputer. Hanya dengan 

alasan itu saja, mereka pun sampai berlomba-lomba meninggikan spesifikasi 

komputernya. 

Aplikasi permainan komputer merupakan perangkat lunak, namun pernyataan 

tersebut tidak semata-mata menjadikan hanya mesin komputerlah yang bisa 

menjalankannya. Saat ini banyak konsol diciptakan khusus untuk menjalankan 

permainan saja. Konsol-konsol yang beredar pun sekarang sudah banyak jenisnya. 

Mereka telah melewati berbagai tahap pengembangan sejak generasi pertama, 

sehingga kinerjanya semakin meningkat dari generasi ke generasi. Walaupun 

demikian, kinerja yang terbaik masihlah dihasilkan oleh mesin komputer, 

sehingga sebagian besar penikmat aplikasi permainan memilih menggunakan 

mesin komputer saja. 

Game merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti permainan. 
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 Permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu 

sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak 

serius atau dengan tujuan refreshing. Dalam penggunaannya kata game sering 

digunakan untuk menyebutkan video game. Video game adalah game yang 

berbasis elektronik dan visual. Video game dimainkan dengan memanfaatkan 

media visual elektronik (sumber: Kristo Radion, Easy Game Programming Using 

Flash and ActionScript 3.0) 

Permainan game manual merupakan bentuk asal mula dikembangkan sebuah 

permainan dengan metode GDI (Graphic Drawing interface). Metode tersebut  

adalah metode yang digunakan untuk proses rendering gambar sehingga gambar 

menjadi tampak lebih hidup. 

Banyaknya permainan komputer merupakan pilihan yang sangat menarik bagi 

pengguna computer, baik game yang berjenis 2D ataupun 3D sangat banyak 

digunakan, pilihan tergantung kepada pengguna computer mana yang mau 

dimainkan. 

Metode collision detection merupakan metode yang menggunakan event 

tabrakannya adalah bounding box, dimana objek permainan akan dikonversi 

kedalam posisi x dan y dari suatu frame (sumber: Decky Iskandar, Pengembangan 

Aplikasi Permainan Arcade Shooter, Unikom) 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berinisiatif mengambil judul tugas 

akhir “Pembuatan Aplikasi Permainan Tembak Merpati Dengan Adobe Flash 

CS 5” 
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I.2. Ruang Lingkup Permasalahan  

I.2.1. Identifikasi Masalah  

 Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan dalam penulisan ini 

adalah :  

1. Bagaimana merancang game merpati shooter menggunakan adobe flash.   

2. Bagaimana merancang desain tampilan game merpati shooter.  

3. Apakah dakam game ini terdapat beberapa level.  

 

I.2.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan di angkat, di bahas, dan di selesaikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat game merpati shooter dari beberapa objek gambar 

2. Bagaimana menggabungkan beberapa objek gambar sehingga bisa 

menghasilkan animasi yang bisa dikontrol oleh pemain  

 

I.2.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul di atas yang dibahas 

diharapkan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka yang menjadi 

batasan permasalahan di dalam skripsi ini adalah : 

1. Permainan yang dirancang tidak mendukung jaringan 

2. Permainan yang dirancang tidak mendukung multiplayer 

3. Game yang dirancang terdiri dari 3 (tiga) buah level 

4. Tidak tersedia fasilitas pemilihan level yang dimainkan sehingga harus 
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dimulai dari level 1 

 

I.3.  Tujuan dan Manfaat  

I.3.1. Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Sebagai sarana hiburan bagi pengguna komputer 

2. Sebagai bahan referensi untuk topik sejenis yang bisa dikembangkan di 

kemudian hari 

3. Mendesain sistem yang baru dalam bentuk perancangan aplikasi game merpati 

shooter   

 

I.3.1. Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat suatu permainan dengan rancangan animasi yang 

interaktif serta disain yang menarik. 

2. Mengetahui bagaimana pembuatan game yang menarik dengan menggunakan 

Adobe Flash CS 5.  

 

I.4. Metodologi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari teori 

buku–buku penunjang yang berhubungan dengan permasalahan sistem yang akan 

dikembangkan. Serta mengunjungi situs–situs online di internet untuk menambah 

referensi yang dibutuhkan.   
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I.4.1. Analisa Sistem 

I.4.1.1 Prosedur Perancangan 

 Adapun prosedur perancangan yang dibentuk dalam perancangan game 

merpati shooter menggunakan Adobe Flash CS 5. dapat kita lihat pada gambar I.1 

di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 Prosedur Perancangan 

Target 

Perancangan Game Merpati Shooter Menggunakan 

Adobe Flash CS5 

Analisis Kebutuhan 

Meliputi pembuatan image burung, image piala, 

image background, story board 

Spesifikasi 

Windows 7,  Adobe Flash CS5 

Desain dan Implementasi 

Perancangan, Penilaian dan Pengkodean Aplikasi  

Verifikasi 

Validasi 

Ujicoba Program yang telah dibuat  

Finalisasi 

Gagal 

Berhasil 
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2. Analisa Kebutuhan 

Pada penyelesaian masalah yang akan dilakukan, kebutuhan pokok yang 

harus ada pada aplikasi ini adalah :  

a. Perancangan Aplikasi  

Pada tahap ini dilakukan analysis desain dan perancangan sistem.  

b. Perancangan antar muka 

Perancnagan antar muka dilakukan guna membuat aplikasi user friendly 

sehingga mudah dioperasikan oleh pengguna.  

c. Penilaian dan Pengkodean Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan prioses aplikasi dengan menggunakan perintah-

perintah yang sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut.   

 

3. Spesifikasi 

Adapun spesifikasi yang diperlukan pada perancnagan game merpati 

shooter menggunakan Adobe Flash CS 5 ini adalah :  

 Microprosesor core i-3, Hardisk 500 gb, Memory 2 GB, Monitor, 

Keyboard dan Mouse 

 Sistem Operasi Windows 7, Adobe Flash CS 5 

 

4. Desain dan Implementasi 

Pada tahap ini aplikasi yang sudah dirancang akan digunakan langsung 

untuk membuktikan hasil pembuatan program.  
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5. Bagaimana sistem yang lama dengan sistem yang akan dirancang 

Disini penulis melakukan perancangan game merpati shooter dengan 

aplikasi Adobe Flash CS 5 dan hasil dari perancangan tersebut akan disimpan 

dalam format swf.  

6. Uji Coba Sistem Yang Sudah Dibuat 

Aplikais yang telah selesai nantinya juga akan di ujicoba dan dilakukan 

evaluasi guna kelayakan system dan sejauh mana system tersebut mampu 

diimplementasikan.  

 

I.5. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini di susun dalam 5 bab yang saling berhubungan 

satu sama lain dengan sistematika penulisan sebagai berikut:   

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodelogi penelitian, kajian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang membahas 

pemecahan masalah secara teoritis yaitu teori-teori yang berkaitan 

dengan penyelesaian permasalahan dan konseptual yang 

menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari kumpulan teori 

yang merupakan penyelesaian permasalahaan berkenaan dengan 
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topik dan fokus kajian. 

BAB III   ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini terdiri dari beberapa bab yang akan penulis bahas yaitu 

mengenai perancangan yang mendasari pembuatan aplikasi, serta 

desain yang meliputi desain aplikasi, user interface. 

BAB IV  IMPEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi sistem dan 

evaluasi input, proses  dan output pada game merpati shooter. 

BAB V  KESIMPULAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari sistem yang telah dibuat 

beserta saran-saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan 

sistem. 


