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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG  

Dimasa sekarang perkembangan permainan digital yang sering disebut 

game digital sangat pesat dan memberi ruang bagi siapa saja untuk dapat 

mengembangkan aplikasi permainan digital. Karena pesatnya ruang untuk 

pengembangan game digital bagi siapa saja yang ingin mengembangkannya 

banyak pembuat game digital bermunculan dan membuat aplikasi game digital 

sesuai kepentingan yang dimiliki masing-masing pembuat game. 

Sebuah game digital yang dibuat dan dikembangkan untuk kepentingan, 

mengasa otak, menyelesaikan studi atau bahkan membuat game digital untuk 

kepentingan komersil hal itu telah menjadi suatu peristiwa biasa disaat ini. 

Apalagi game digital sendiri mengandung unsur yang dapat membuat kepentingan 

pembuat dapat tercapai. Hal itu bisa dilihat bahwa game bisa memberikan hasil 

berupa uang, pengetahuan atau kepuasan. 

Pembuatan game sekarang tidak selalu dapat dilakukan oleh para 

pengembang game besar, pembuat game dalam kepentingan untuk pribadi atau 

penyelesaian tugas akhir sudah begitu banyak terlihat. Hal ini bisa terjadi karena 

telah disediakannya aplikasi editor game yang begitu banyak. Dan dibuat untuk 

skala pembuatan game pribadi, penyelesaian tugas akhir atau sekedar asah 

kemampuan dalam membuat game tanpa adanya unsur komersial. Hingga 

pengembangan aplikasi game digital sangat popular dan digemari semua kalangan 

dari anak kecil hingga orang dewasa.  

Salah satu perangkat lunak yang dikembangkan dan mendukung dalam 

pembuatan aplikasi game digital adalah Adobe Flash CS5. Dimana software ini 

memang dirancang untuk membuat aplikasi game digital yang memudahkan 

karena didukung kemudahan dalam penataan animasi.Sehingga game yang 

dihasilkan lebih bervariasi.hal itu karena adobe flash CS5 didukung bahasa 

pemrograman actionscript 2 yang sudah terintegrasi dengan animasi (movieclip) 
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yang telah dibuat dan dipasang dalam stage game pada software editor adobe flash 

CS5.  

Karena hal yang telah disebutkan diatas dalam pengembangannya banyak 

hal atau langkah yang bisa dilakukan dari pembuat game yang menjadikan game 

sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi dalam bentuk edukasi 

maupun non edukasi kepeda masyarakat yang disampaikan dalam bentuk hiburan. 

Jadi masyarakat dapat mencerna dengan mudah isi dari game tersebut dengan 

lebih mudah. Berdasarkan kajian diatas maka pembangunan game dapat diarahkan 

ke dalam game edukasi. Hal ini dimaksudkan selain mendapatkan hiburan dalam 

bermain game, pemain juga mendapatkan nilai tambah yaitu pengetahuan. 

Banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita kembangkan sebagai game 

diantaranya ilmu pengetahuan alam khususnya tentang gerak lurus berubah 

beraturan yang salah satunya menggunakan metode gerak peluru, dimana metode 

penyampaian teori tentang laju gerak suatu benda yang berubah seperti setengah 

parabola mulai dari titik satu ke titik lainnya.Dalam penerapannya metode ini 

sangat banyak kegunaannya diantaranya menghitung suatu lemparan. 

Dari teori diatas maka akan digabung dengan suatu aktifitas skenario game 

tentang sikap social manusia terhadap makhluk bernama hewan khususnya hewan 

peliharaan, disitu diceritakan tentang anak yang sangat mencintai hewan 

peliharaannya. Salah satu bentuk kasih sayang anak ini adalah dengan memberi 

makan hewan peliharaannya dengan teratur.Disini juga menandakan bahwa game 

juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran social user atau pengembang tentang 

pemanfaatan ilmu social. Jika dihubungkan dengan gerak peluru maka proses 

yang diambil dari pemanfaatan gerak peluru terhadap aktifitas pemberian makan 

hewan yaitu tentang melempar makanan kepada hewan ketika hewan itu kita beri 

makan.maka akan menjadi suatu game yang menarik dan memberikan suatu 

pelajaran bahwa dengan game maka proses pemahaman kita terhadap suatu 

penghitungan gerak parabola dalam suatu solusi pemecahan masalah sangat bisa 

didapatkan. Apalagi ditambah dengan metode heuristic Best First Search (BFS) 

maka semakin nyatalah bahwa game sangat membantu baik bagi user dan 
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pengembang dalam pemahaman suatu pemecahan permassalahan menggunakan 

rumus atau metode menjadi semakin baik. 

Nantinya dengan memanfaatkan Editor game Adobe Flash CS5 dengan 

memanfaatkan bahasa pemrograman actionscript2 diharapkan semakin 

mempermudah dalam perancangan dan pembangunan game yang memberikan 

edukasi terhadap user maupun pengembang, karena dengan menggunakan editor 

game adobe flash proses pembuatan game menjadi lebih mudah karena memang 

adobe flash CS5 memang dibuat untuk area kerja pembuatan aplikasi berbasis 

multimedia diantaranya pembuatan aplikasi game. 

Maka dapat kita simpulkan inti dari penjelasan latar belakang diatas 

menunjukkan proses perancangan dan pembuatan game ini akan diberi judul 

Game “Feed Living beings” dengan menggunakan metode gerak peluru ditambah 

metode heurristik best first search (BFS) dan memanfaatkan editor game Adobe 

Flash CS5.    

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Gerak peluru dalam permainan    

Feed Living beings ?   

2. Bagaimana mengimplementasikan game ’Feed Living beings’ yang dapat 

menunjukan cara memberikan makan kepada hewan peliharaan. 

 

1.3   BATASAN MASALAH 

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Game ini hanya meggunakan Adobe Flash CS5 dengan memanfaatkan 

bahasa pemrograman actionscript2. 

2. Hewan yang dipelihara hanya 2 yaitu kucing dengan monyet.  
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1.4   TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Membangun sebuah game dengan mengimplementasikan “metode 

Gerak peluru”   

 

1.5   METODOLOGI 

 

Untuk memperlancar dalam pengerjaan tugas akhir ini maka penulis 

menerapkan beberapa metodologi pengerjaan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka. 

Studi pustaka dilakukan guna mengumpulkan dan 

mempelajari teori-teori yang berhubungan actionscript, dengan 

metode Gerak peluru dengan membaca buku yang berkaitan 

tentang pembuatan aplikasi dan game menggunakan adobe flash 

dan mencari artikel dan informasi lainnya dari internet.  

2. Analisa kebutuhan. 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan 

untuk melakukan analisa terhadap alur kerja sistem, konsep yang 

telah terkumpul akan didesain menggunakan Rational rose, 

meliputi flowchart, usecase diagram, activity diagram, sequence 

diagram dan class diagram. 

3. Perancangan sistem. 

Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan sistem yang 

meliputi rancangan antar muka (graphical user interface). 

Arsitektur sistem, serta rancangan metode Gerak peluru dan teori 

yang digunakan pada penelitian.  

4. Implementasi program. 

Sistem Gerak Peluru ini akan diimplementasikan 

berdasarkan perancangan dan desain sistem yang telah dilakukan 

sebelumnya menjadi sebuah perangkat lunak dengan melakukan 

coding program. Dalam pengimplemenmtasian ini menggunakan 
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Adobe Flash yang akan digabungkan dengan basis data MySQL 

serta implementasi dengan Algoritma Heuristic. 

5. Pengujian sistem. 

Metode ini dilakukan dengan melakukan uji coba terhadap 

program aplikasi yang telah dibuat apakah telah berjalan sesuai 

dengan maksud dan tujuannya.  

6. Penyusunan laporan. 

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dalam proses 

tugas akhir ini. Laporan tersebut digunakan sebagai media yang 

akan menjelaskan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan 

dalam pembuatan game Feed Living beings menggunakan metode 

gerak peluru dan juga memberikan gambaran dengan sejelas-

jelasnya tentang program tersebut.  

 

1.6    SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulis membuat buku tugas akhir ini yang nantinya akan dibagi 

manjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Dasar Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yakni 

teori mengenai, Adobe Flash, Algoritma Heuristic, PHP dan Gerak 

peluru. 

          Bab III : Analisa dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan pembangunan 

perangkat lunak dari sistem yang akan dibuat, meliputi : 

perancangan proses dengan menggunakan UML, perancangan data, 

arsitektur, dan perancangan antarmuka dari sistem tersebut. Dari 

bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasi program. 
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Bab IV : Implementasi dan Uji Coba 

Bab ini berisi tentang implementasi atau pembuatan 

aplikasi dari perancangan sistem dan desain sistem yang telah 

dibuat pada Bab III. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta 

saran untuk kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 


