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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Game berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki arti dasar 

permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian “kelincahan 

intelektual” (intellectual playability). Game juga bisa diartikan sebagai arena 

keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai 

pemainnya.[1] 

Game saat ini merupakan permainan yang sangat familiar dan dikenal 

akhir akhir ini, mulai dari game kecil sampai game besar atau game dengan 

budget pembuatan yang kecil hingga membutuhkan budget yang besar dalam 

pembuatannya. 

Ada bermacam skenario dan cerita dalam game, ada yang petualang, asah otak 

sampai pertarungan dan masih banyak lagi skenario atau cerita game yang 

berkembang sampai saat ini. Hal itu dikarenakan posisi game saat ini seperti 

makanan kedua bagi pengguna. 

Begitupun dalam hal pengembangan, sekarang ini semua orang bisa 

membuat game karena banyak vendor editor game telah membuat software editor 

cara pembuatan game dan menyediakan alat untuk membuat game baik itu yang 

diberikan secara gratis maupun berbayar. Hingga dari banyaknya editor game 

yang dapat mempermudah proses pembuatan game membuat banyak game baru 

bermunculan dari perorangan komunitas atau dari perusahaan – perusahaan skala 

kecil. 

Dari pernyataan diatas,timbul keinginan penulis untuk membuat game 

kecil dalam penyelesaian tugas akhir,dimana dalam game itu menceritakan 

tentang seorang anak kecil yang berjalan dan mengumpulkan telur yang 

berhamburan di sebuah padang rumput , kemudian anak tadi mengumpulkan 

telur itu untuk diberikan ke ibunya. Namun dalam proses pengumpulan ada 

halangan dari burung yang terbang dan menyerang anak tadi dengan 
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menjatuhkan kotorannya ke tubuh anak hingga sang anak akan sulit untuk 

mengumpulkan telur. 

Dari skenario diatas maka penulis memberikan judul tugas akhirnya 

dengan Pembuatan Game Egg For Me Not For You, diharapkan game ini bisa 

membuat penggunanya menyukai dan senang dalam memainkan game ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dihadapi yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan Pembuatan Game Egg For Me Not For 

You  sesuai dengan skenario yang telah dibuat. 

2. Bagaimana menguji coba Pembuatan Game Egg For Me Not For You 

agar layak dan user friendly bagi penggunanya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar Pengerjaan tugas akhir ini tidak meluas dalam penyelesaian 

pengerjaannya, maka perlu adanya batasan masalah.  

Batasan Masalah yang dipakai dalam merancang dan membangun  perangkat 

lunak  Pembuatan Game Egg For Me Not For You ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dimainkan secara stand alone. 

2. Bahasa pemrograman yang di gunakan dalam rancang bangun Pembuatan 

Game Egg For Me Not For You adalah Adobe Flash Cs5 menggunakan 

actionscript  2. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Mengembangkan  Pembuatan Game Egg For Me Not For You yang 

sesuai skenario yang telah dibuat. 

2. Menguji coba Pembuatan Game Egg For Me Not For You  agar layak 

dan user friendly bagi penggunanya.  
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1.5 Metodologi Penyelesaian 

 Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam pembuatan program 

ini adalah sebagai berikut  : 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan 

program ini adalah dengan membaca literatur buku, internet atau data lain 

sebagai penunjang dalam merancang dan membuat program. 

2. Analisa data 

Proses Analisa data untuk Aplikasi Bagaimana mengembangkan 

Game “Egg For Me Not For You” yang sesuai skenario yang dirancang. 

3. Perancangan system 

Perancangan sistem dalam permainan game ini adalah mulai dari 

pengumpulan data, pembuatan skenario, membuat karakter, membuat alur 

sistem dengan menggunakan program rational rose, mengkoding 

permainan agar sesuai skenario dan terakhir menguji jalannya game.  

 

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 : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yakni game, teori 

mengenai metode  minimax, pemrograman Adobe Flash Memakai 

Actionscript 2. 

Bab III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan pembangunan perangkat 

lunak dari sistem yang akan dibuat, meliputi : perancangan proses 

dengan menggunakan flowchart dan  perancangan antarmuka dari 
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sistem tersebut. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas untuk implementasi program. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


