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ABSTRACT:
Software created with a variety of purposes, such as for word processing, graphing and mathematical
calculations, processing the data into a database, and many more. Thus the computer users can be explored
all the capabilities that exist on a computer to the optimum, well just to make the purpose of the office, or for
other purposes such as for entertainment or amusement. The author did research methods in designing wake
of this application is to use Rapid Application Development (RAD) is a life-cycle strategies aimed at
providing development much faster and get results with better quality compared to the results achieved
through the traditional cycle. RAD is a combination of a variety of structured techniques with engineering
prototyping and engineering development of joint application to accelerate the development of system /
application From the definitions of the concept of RAD, it can be seen that the development of applications
using RAD This can be done in a relatively faster. In building applications arcade game, the author uses
Macromedia Flash MX so that through this software you can freely create a creative and imagination
eventually be developed into a game, and then with the tools available allows the author to make the
application Flash MX becomes an image creator and also the editor, coupled with the ActionScript code to
make the object becomes more dynamic.
Keyword: Game Applications, Rapid Application Development, Multimedia
PENDAHULUAN
Perkembangan komputer bukan hanya sebatas
pada bentuk fisik, tetapi juga pada software yang
terkandung
didalamnya.
Software
yang
terkandung
didalam
suatu
komputer
mempengaruhi pada tujuan penggunaan komputer
tersebut. Seperti kita tahu saat ini terdapat banyak
macam komputer menurut tujuan penggunaannya
seperti komputer multimedia, perkantoran, grafis
dan juga permainan. Komputer-komputer tersebut
adalah memiliki tujuan dan juga spesifikasi yang
berbeda satu sama lain, dimana semakin besar
kebutuhan akan grafik, memory dan juga
kecepatan prosesor sangat mempengaruhi.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa
sebuah permainan atau games saat ini sangat
diminati oleh para pengguna komputer,
dikarenakan program tersebut dapat membuat
pengguna komputer menjadi terhibur dan
tertantang untuk menyelesaikan permainan
tersebut. Maka yang menjadi pokok masalah
dalam penulisan ilmiah ini adalah bagaimana
caranya untuk membuat suatu permainan yang
mudah untuk dimengerti dan juga dapat
digunakan secara fleksibel, dalam artian dapat
dimainkan
dimana
saja
baik
dengan
menginstalnya pada suatu komputer ataupun
dengan menggunakan koneksi internet.
Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah selain
untuk dapat memperluas pengetahuan penulis
dalam pembuatan program permainan, juga
untuk merumuskan tentang bagaimana cara untuk

membuat suatu permainan komputer yang tidak
memerlukan program yang terlalu kompleks,
sehingga bahkan dapat menjadi lebih mudah
untuk dimainkan tetapi memiliki tingkat
kreatifitas yang tinggi dengan bentuk permainan
yang menantang untuk diselesaikan.
Permainan ini bukan hanya untuk anak-anak,
tetapi ditujukan kepada segenap pemakai
komputer. Pada game ini tingkat kesulitan bagi
pemain tidak terlalu sulit dan juga hanya
memerlukan kecepatan tangan dalam bermain dan
juga keputusan yang harus diambil secara cepat.
Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah selain
untuk dapat memperluas pengetahuan penulis
dalam pembuatan program permainan, juga
untuk merumuskan tentang bagaimana cara untuk
membuat suatu permainan komputer yang tidak
memerlukan program yang terlalu kompleks,
sehingga bahkan dapat menjadi lebih mudah
untuk dimainkan tetapi memiliki tingkat
kreatifitas yang tinggi dengan bentuk permainan
yang menantang untuk diselesaikan.
BAHAN DAN METODE
Rapid Application Development
Rapid Application Development merupakan
gabungan
dari
bermacam-macam
teknik
terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik
pengembangan
joint
application
untuk
mempercepat pengembangan sistem/aplikasi[12].
Dari definisi-definisi konsep RAD ini, dapat
dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan
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menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan
dalam waktu yang relatif lebih cepat.
Pemaparan konsep yang lebih spesifik lagi
dijelaskan bahwa RAD adalah proses model
perangkat lunak inkremental yang menekankan
siklus pengembangan yang singkat. Model RAD
adalah sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari
model waterfall, di mana perkembangan pesat
dicapai dengan menggunakan pendekatan
konstruksi berbasis komponen [13]. Jika tiap-tiap
kebutuhan dan batasan ruang lingkup projek telah
diketahui
dengan
baik,
proses
RAD
memungkinkan
tim
pengembang
untuk
menciptakan sebuah “sistem yang berfungsi
penuh” dalam jangka waktu yang sangat singkat.
Salah satu perhatian khusus mengenai metodologi
RAD dapat diketahui, yakni implementasi metode
RAD akan berjalan maksimal jika pengembang
aplikasi telah merumuskan kebutuhan dan ruang
lingkup pengembangan aplikasi dengan baik.
RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek
terhadap pengembangan sistem yang mencakup
suatu metode pengembangan serta perangkatperangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat
waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus
hidup pengembangan sistem tradisional antara
perancangan dan penerapan suatu sistem
informasi. Pada akhirnya, RAD sama-sama
berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang
berubah secara cepat.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 1 Perbandingan Metode Traditional
dengan Rapid Application Development
Kelebihan dan Kekurangan RAD
Metode pengembangan sistem RAD relatif lebih
sesuai dengan rencana pengembangan aplikasi
yang tidak memiliki ruang lingkup yang besar dan
akan dikembangkan oleh tim yang kecil. Namun,
RAD pun memiliki kelebihan dan kekurangannya
sebagai sebuah metodoligi pengembangan
aplikasi. Berikut ini adalah kelebihan metodologi
RAD :
1. Penghematan waktu dalam keseluruhan fase
projek dapat dicapai.
2. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang
berkaitan dengan biaya projek dan
sumberdaya manusia.
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3.

4.

5.

6.

RAD sangat membantu pengembangan
aplikasi yang berfokus pada waktu
penyelesaian projek.
Perubahan desain sistem dapat lebih
berpengaruh dengan cepat dibandingkan
dengan pendekatan SDLC tradisional.
Sudut pandang user disajikan dalam sistem
akhir baik melalui fungsi-fungsi sistem atau
antarmuka pengguna.
RAD menciptakan rasa kepemilikan yang
kuat di antara seluruh pemangku kebijakan
projek.

Sedangkan kekurangan penerapan metode RAD
adalah sebagai berikut :
1. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha
mepercepat projek dengan terburu-buru.
2. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu
dan perhatian terhadap detail. Aplikasi dapat
diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak
mampu mengarahkan penekanan terhadap
permasalahan-permasalahan
perusahaan
yang seharusnya diarahkan.
3. RAD menyulitkan programmer yang tidak
berpengalaman menggunakan prangkat ini
di mana programmer dan analyst dituntut
untuk menguasai kemampuan-kemampuan
baru sementara pada saat yang sama mereka
harus bekerja mengembangkan sistem.
Pengertian Game
Game atau permainan komputer
merupakan aplikasi komputer yang dibuat untuk
menambah hiburan bagi pengguna komputer (end
user). Dari segi pemrograman, game adalah
program yang tidak mudah untuk dibuat.
Game yang canggih pada saat ini adalah
perpaduan dari segala teknik pemrograman,
seperti grafik, animasi, stuktur data, pengolah file,
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence),
interfacing antara bahasa pemrograman low level,
kompresi data, serta pemrograman suara.
Membuat game adalah kegiatan menarik
tersendiri dalam dunia pemrograman. (Mark P.E,
1994, Hal:8-9).
Jenis-jenis Game
Pembagian jenis game komputer saat ini adalah
pembagian yang umum dipakai dalam dunia
permainan komputer. Banyak permainan yang
menggabungkan sifat-sifat permainan klasik
sehingga
membingungkan
orang
dalam
menggolongkannya. (Mark P.E, 1994, Hal:1011). Game komputer dapat digolongkan
berdasarkan jenis permainan, antara lain :
1. Permainan Arcade (Arcade Games)
Arcade artinya gang beratap. Sesuai dengan
arti katanya. Permainan ini sering dijumpai ganggang beratap, dengan kata lain tempat hiburan.
Ada juga yang menyebut permainan ini sebagai
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action game. Jadi, permainan arcade adalah
permainan yang dimainkan. Jenis game yang ada
dalam penulisan ini termasuk permainan arcade.
Contoh dari permainan jenis ini adalah Digger,
Tetris, Raptor, Xenon, Double Dragon, Mine
Master.
2. Permainan Strategi Klasik (Classic Stategi
Games)
Permainan Strategi Klasik adalah permainan
yang mengharuskan pemainnya menentukan
strategi, membutuhkan banyak pemikiran
sebelum
menentukan
langkah.
Pemain
dihadapkan pada sebuah papan permainan. Pada
beberapa permainan, pemain dapat bermain
melawan komputer (karena itu, komputer dibekali
kecerdasan buatan ).
3. Permainan
Petualangan
(Adventure
Games)
Permainan
ini
bertema
petualangan.
Permainan jenis ini biasanya disertai tampilan
grafik yang canggih, animasi yang bagus, dan
juga diwarnai dengan tema arcade.
4. Permainan Peran (Role Playing Games)
Permainan peran mirip dengan permainan
petualangan. Bedanya dalam permainan banyak
perintah yang perlu diberikan kepada komputer,
juga disediakan buku petunjuk langkah-langkah
permainan karena cukup rumit, banyak rahasia
dan jebakan.
5. Permainan Simulasi (Simulation Games)
Permainan simulasi merupakan tujuan utama
meniru keadaan “sesungguhnya”. Pada permainan
simulasi,
pemain
akan
merasa
seperti
mengendarai sesuatu kendaraan tertentu, baik
mobil, pesawat terbang bahkan pesawat antariksa.
6. Permainan Kuis (Quiz Games)
Permainan ini mirip dengan permainan kuis
pada televisi. Bedanya, permainan ini tidak
memiliki pembawa acaradan tidak ditonton
banyak orang. Contohnya Who Wants To Be A
Millioner.
7. Permainan Olahraga (Sport Games)
Permainan
ini
mengajak
pemainnya
bertanding seperti dalam pertandingan olah raga
kehidupan yang nyata.
8. Permainan Simulasi Strategik (Strategik
Simulation Games)
Permainan jenis ini menstimulasikan suatu
keadaan dimana pemain menjadi seorang tokoh
dalam permainan menjadi seperti keinginan
pemain.
9. Permainan Pendidikan (Education Games)
Permainan komputer dapat juga digunakan
sebagai media pendidikan. Sebenarnya, jenis
permainan yang telah disebutkan sebelumnyapun
dapat juga membidik, tetapi ada jenis permainan
yang khusus ditujukan untuk pendidikan, dengan
kata lain pendidikan adalah temanya.
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Metode Penelitian
Skema bagan alir dalam tahapan penulisan ini
dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 2. Skema Metode Penelitian
Adapun
teknik
yang
dilakukan
untuk
pengumpulan data adalah sebagai berikut :
1. Metode observasi lapangan
Metode pengumpulan data dengan cara
mengamati secara langsung tentang kegiatan,
keadaan umum, dan kejadian-kejadian yang ada
dalam objek penelitian dengan pencatatan secara
otomatis, selain itu metode ini juga dapat
dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab
langsung dengan masalah yang diteliti bersama
narasumber yang dapat dipercaya.
2. Metode Kajian Pustaka
Metode pengumpulan data yang dapat
diperoleh melalui perpustakaan atau nara sumber
buku lain untuk memperoleh data tambahan yang
berhubungan dengan penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan Komponen Game
Bentuk game yang akan dibentuk adalah game
pertempuran luar angkasa antara sebuah robot
dengan musuh-musuhnya yang berbentuk
pesawat. Game dengan tokoh utama sebuah robot
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yang diberi nama Biopi ini memiliki interface
yang cukup mudah, dengan control utama
keyboard yang memudahkan untuk menembak
musuh dengan rudal sebagai senjatanya. Karakterkarakter lainnya seperti rudal dan musuh penulis
beri nama Twister untuk pesawat musuh, dan
Kaboom untuk rudal yang nantinya terlihat
lengkap pada tampilan akhir game ini.
1. Perancangan Bentuk Robot
Dalam merancang bentuk robot penulis hanya
menggunakan bentuk-bentuk sederhana dengan
tools yang biasa digunakan. Dikarenakan bentuk
games yang akan dibuat adalah bentuk
pertempuran di luar angkasa, maka bentuk robot
yang akan dibuat adalah robot yang sedang
terbang.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 3. Rancangan Bentuk Robot
2.

Perancangan Bentuk Musuh Robot
Perancangan bentuk musuh yang akan dibuat
adalah bentuk pesawat yang dapat berputar-putar.
Sementara pembuatan bentuk musuhnya sendiri
memakai software Adobe Photoshop 7.0,
sehingga image pesawat dalam format (.png)
dimasukkan kedalam library dan dipakai dalam
pembuatan animasi.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 4. Rancangan Bentuk Musuh Robot
3.

Perancangan Bentuk Rudal
Pada desain bentuk rudal yang merupakan
senjata dari robot, bentuk animasi yang ada hanya
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tertuju dari animasi api yang keluar dari bagian
belakang rudal. Dengan demikian rudal yang
dibentuk menjadi lebih hidup. Proses pembuatan
dari rudal ini juga menggunakan objek-objek
sederhana dari Flash.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 5. Rancangan Bentuk Rudal
4. Bentuk Ledakan
Bentuk ledakan yang akan dibuat adalah ledakan
yang terjadi ketika antara robot dan musuh
bertemu sehingga terjadi suatu tumbukan, dan
ketika musuh terkena rudal. Ledakan yang terjadi
sebenarnya adalah rangkaian image yang
dijadikan animasi frame per frame. Dimana
terdapat 9 macam image yang memperlihatkan
rangkaian proses ledakan diletakkan masingmasing pada frame tersendiri, sehingga nantinya
terdapat 9 frame utama ditambahkan dengan satu
frame yang bertujuan untuk menghentikan movie
clip ini agar tidak berulang-ulang dengan
menambahkan suatu kode action script. Bentuk
dari symbol yang penulis beri nama Explo ini
tentunya adalah movie clip.
a. Teknik Robot Meledak
Setelah kita membuat suatu bentuk proses
ledakan, maka kini saatnya kita memasukkan
bentuk ledakan tersebut kedalam komponen game
yang nantinya dapat meledak seperti robot. Robot
Biopi dapat meledak ketika bertumbukan dengan
musuh, sehingga pemain harus berhati-hati
dengan menghindari segala serangan musuh.
Teknik agar robot dapat meledak ini dilakukan
dengan cara meletakkan movie clip Explo pada
bagian frame baru yang menjadi frame akhir pada
movie clip Robot dan memberi sedikit kode.
Masukkan Keyframe baru pada movie clip Robot
sehingga menjadi frame 2, dan masukkan movie
clip Explo, sesuaikan besarnya ledakan dengan
bentuk robot. Kemudian pada frame 2 movie clip
Robot ketik: _root.robot.kondisirobot = false
Kode diatas menunjukkan ketika kondisi robot
adalah False, sehingga nantinya fungsi boolean
diatas dapat dipanggil ketika bertumbukan dengan
musuh
b. Teknik Musuh Meledak
Teknik musuh meledak tidaklah jauh berbeda
dengan teknik robot meledak, hanya saja tidak
menggunakan kode pada movie clipnya.
Sebelumnya kita buat duplikat dari movie clip
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Explo menjadi Explo copy, ini bermaksud agar
nantinya tidak terjadi kesalahan pada kode yang
nantinya diketikkan. Musuh dapat meledak
dengan 2 cara, yaitu ketika bertumbukan dengan
robot dan ketika bertumbukan dengan rudal.
Teknik robot meledak adalah dengan meletakkan
movie clip Explo copy pada frame terakhir,
kemudian memberi nama frame tersebut.
Sehingga nantinya kita hanya memanggil nama
dari frame tersebut apabila terjadi tumbukan
antara musuh dengan robot ataupun rudal. Pada
movie clip Enemy2, beri keyframe baru pada
frame ke-7 dan masukkan movie clip Explo copy.
Setelah itu pada properties frame tersebut beri
nama “hancur” pada frame label. Maka dengan
demikian nantinya kita dapat memanggil frame
hancur ini ketika kita mendeklarasikan proses
terjadinya tumbukan pada scene utama.
A. Pembuatan Animasi
Pada pembuatan animasi game ini, penulis
akan menggunakan tiga buah scene, yaitu scene 1
(start) sebagai layer intro dari permainan yang di
dalamnya terdapat cara kendali control keyboard
dan berapa nilai yang akan diperoleh setiap
menembak musuh. Kemudian scene 2 (Main)
sebagai layar dokumen utama tempat permainan
berlangsung, dan yang terakhir scene 3 (End)
sebagai layar penutup dari permainan.
Pembuatan animasi pada game ini banyak
menggunakan kode action script, sehingga dapat
membuat suatu symbol bergerak, meledak
ataupun menembak.
B. Animasi Robot
Animasi robot Biopi yang sedang terbang ini
memiliki beberapa teknik, yaitu teknik
pergerakan, teknik penembakan rudal dan
pembatasan gerak robot.
1. Teknik Pergerakan Robot
Untuk menggerakkan robot penulis memakai
keyboard
sebagai
controller
utamanya.
Pergerakan robot berdasarkan arah panah yang
ada pada keyboard, sementara untuk menembak
akan dipergunakan tombol Space.
2. Teknik Penembakan Rudal
Pada teknik ini, koordinat rudal harus sama
dengan koordinat dari robot. Dikarenakan pada
saat menembak, posisi rudal harus sama dengan
posisi robot.
3. Teknik Penembakan Rudal
Pada teknik ini, koordinat rudal harus sama
dengan koordinat dari robot. Dikarenakan pada
saat menembak, posisi rudal harus sama dengan
posisi robot. Dengan demikian maka apabila kita
menekan tombol Space maka rudal akan
meluncur dari depan tangan robot dengan
kecepatan 20 koordinat, dan apabila terjadi
tumbukan antara rudal dengan pesawat musuh,
akan terjadi suatu ledakan dan kedua movie clip
yaitu Enemy dan Fire akan hilang
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4.

Teknik Random Enemy
Sebelum robot dapat menembak pesawat
musuh yang dapat berjumlah banyak, maka
musuh harus ditampilkan terlebih dahulu dengan
teknk random atau pemunculan musuh secara
acak.
5. Teknik Pengontrolan Waktu Tembakan
Tembakan rudal akan berlangsung terus
menerus ketika kita menahan tombol Space
6. Pembatasan Gerak Robot
Dengan luas dokumen 520px*600px maka
gerakan robot harus dibatasi pada area dokumen
saja.
C. Animasi Musuh
Pergerakan musuh yang memiliki gerakan
berputar-putar ini harus diiringi dengan gerakan
maju kearah kiri, yaitu arah dimana symbol Robot
berada. Maka untuk membuat musuh dapat
bergerak diperlukan kode yang mirip seperti
pergerakan rudal, hanya perbedaannya ada pada
arah pergerakan. Kode yang diperlukan
D. Teknik Scoring
Suatu permainan biasanya memiliki sistem
penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan
pemain dalam memainkan permainan tersebut.
Dengan sistem penilaian atau scoring ini, pemain
dapat mengetahui nilai keberhasilan mereka
dalam memainkan permainan. Selain dari itu
teknik scoring ini juga dapat lebih menjadikan
game lebih menarik dan menantang untuk
dimainkan.
Dalam Macromedia Flash MX yang
menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung
kebutuhan dalam membuat suatu animasi ataupun
game, scoring dapat dibuat dengan mudah, dalam
hal ini penulis menggunakan dua buah Text Tools
dalam pembuatannya, dimana salah satu text
berfungsi sebagai indentifier saja atau hanya diisi
dengan sebuah kata yaitu Score, dan yang satu
berfungsi sebagai output dari score yang didapat.
Kemudian dengan sedikit kode action script pada
layer maka score pun dapat dibuat.
E. Teknik High Score
Setelah sebelumnya telah dibuat suatu sistem
score maka sekarang bagaimana seorang pemain
mengetahui nilai tertinggi yang telah ia peroleh
sebelumnya selama memainkan permainan ini.
Jawabannya terntunya suatu permainan harus
memiliki suatu fasilitas nilai tertinggi atau high
score yang dapat memberikan informasi tentang
nilai tertinggi yang didapat oleh pemain selama ia
bermain. Dalam Macromedia Flash MX sistem
high score seperti ini dapat dibuat dengan
beberapa cara, yaitu dapat dengan cara mengacu
atau berinteraksi kepada suatu aplikasi database
seperti Ms. Access atau MySQL untuk dapat
menyimpan data tentang nama pemain dan juga
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score yang didapat dengan dibantu oleh scipt PHP
atau ASP yang merupakan server side script,
sehingga diperlukan suatu komputer server untuk
memainkannya. Atau dapat juga dengan cara
sederhana dengan menggunakan beberapa text
dan sedikit action script. Mengingat kompleksnya
bahasan teknik high score yang pertama yaitu
dengan bantuan PHP atau ASP, maka dalam hal
ini penulis lebih cenderung untuk menggunakan
cara yang kedua yaitu dengan cara penambahan
action scipt pada permainan, menurut penulis cara
ini sangat efisien dan juga menghemat besarnya
file nantinya.
F. Desain Scene 1
Scene 1 yang merupakan layar intro atau
layar awal dari permainan yang menjelaskan
cerita singkat tentang permainan ini termasuk
misi, nilai yang dapat pemain dapatkan ketika
menembak musuh, kemudian juga animasi
tentang bagaimana kendali dilakukan dengan
menggunakan keyboard. Desain scene ini dibuat
dengan menarik dan interaktif agar setiap pemain
yang baru saja akan memainkan permainan ini
menjadi tertarik dan tertantang untuk mencoba
memainkan
permainan
sederhana
namun
interaktif ini. Penulis menggunakan latar belakang
tampilan luar angkasa yang terdapat suatu planet
yang didatangi atas misi robot Biopi untuk
membasmi kejahatan yang diperbuat musuhmusuh yang berniat menguasai bumi, disanalah
robot Biopi menemukan banyak musuh yang
harus dihancurkan. Penambahan latar belakang
musik juga penulis tambahkan agar permainan
lebih menarik. Setelah mendesain tampilan scene
ini penulis memberikan nama scene ini “Start”,
hal ini bertujuan untuk memudahkan pemanggilan
scene ini melalui action script yang nantinya akan
penulis bahas pada sub bab selanjutnya.

ISBN: 978-602-72850-1-9
seperti luar angkasa sebagai latar belakang
permainan. Penulis hanya mengimpor movie clip
yang telah penulis buat dari library dengan cara
memilih movie clip yang dikehendaki kemudian
drag ke dalam stage. Sebelum menjadikan movie
clip ini sebagai background, terlebih dahulu buat
layer yang baru dengan nama Background,
dimana layer ini diletakkan paling belakang dari
layer lainnya. Kemudian memasukkan movie clip
tersebut kedalam stage pada layer yang baru.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 7. Susunan Layer Scene 1
Kemudian untuk menjadikan permainan ini
memiliki sebuah logo, maka penulis membuat
suatu logo Biopi beranimasi yang diberi nama
Movie Clip Logo yang kemudian dimasukkan
kedalam stage scene 1 pada layer Game Over.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 8. Logo Biopi
Dengan dihiasi dengan garis batas permainan dan
ditambahkan dengan beberapa Text tools dan
movie clip tambahan, maka hasil akhir dari layar
permainan ini seperti berikut:

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 6. Rancangan Scene 1
G. Desain Scene 2
Agar permainan tempur robot ini lebih menarik,
penulis menambahkan movie clip background

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 9. Tampilan Permainan Biopi
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H. Pemberian Layar Pause
Apabila seorang pemain ingin berhenti
sejenak ketika sedang memainkan permainan ini
untuk melakukan suatu hal terlebih dahulu, suatu
permainan harus memiliki suatu fasilitas untuk
menghentikan permainan sejenak atau pause.
Pada permainan Biopi ini penulis juga
menambahkan fasilitas pause dengan penambahan
tombol pause pada layar permainan dengan
disertakan sedikit action script di dalamnya.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 10. Tampilan Layar Pause
I.

Desain Layar Game Over
Permainan robot Biopi tempur ini hanya
memiliki satu nyawa, dalam arti apabila pesawat
musuh mengenai tubuh Biopi, maka Biopi akan
meledak dan game telah berakhir. Pada layar
Game Over ini pemain akan memiliki dua buah
opsi yaitu apakah ia ingin bermain lagi atau ingin
meninggalkan permainan. Opsi yang diberikan
kepada pemain berupa symbol button yang
merupakan symbol dari Common Library. Kedua
button ini kemudian diberikan suatu kode action
script agar apabila ditekan atau klik akan
menjalankan perintah didalamnya.

Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 11. Tampilan Game Over
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J.

Desain Tampilan Akhir Game
Tampilan akhir ditampilkan apabila pemain
menekan tombol Quit Game pada layar Game
Over. Pembuatan tampilan akhir ini dibuat pada
scene yang baru yaitu scene 2. Tampilan yang ada
menampilkan tokoh-tokoh beserta namanya yang
ada dalam permainan, ditambahkan dengan robot
Biopi yang sedang menari.
Sumber: Hasil Penelitian (2016)
Gambar 12. Tampilan Akhir Permainan
K. Penambahan Suara
Langkah terakhir dari pembuatan game ini
adalah
penyempurnaan
dengan
cara
menambahkan suara pada stage, button ataupun
symbol. Hal ini bermaksud agar game lebih
menarik dan interaktif sehingga dapat membuat
suasana seru dalam memainkannya.
Penambahan suara ini dapat dilakukan dengan
cara mengimpor suara dari hard disk ataupun
mengambil dari suara-suara yang telah disediakan
dari aplikasi Flash. Namun untuk game ini penulis
lebih condong untuk memakai suara dari hard
disk agar lebih unik. Cara untuk mengimpor suara
kedalam library adalah sama seperti mengimpor
gambar yaitu dengan klik File-Import-Import to
Library..dan masukkan format suara yang
disupport oleh Flash MX. Setelah suara telah
masuk ke dalam library masukkan suara tersebut
kedalam stage atau symbol dengan cara drag dari
library ke dalamnya atau dengan merubah
properties pada sound.
L. Publikasi
Semua langkah telah dilalui dalam
pembuatan
game
ini,
tinggal
mempublikasikannya kedalam format yang kita
inginkan. Publikasi ini sangat berguna untuk
menentukan format yang diinginkan sesuai
dengan kebutuhan yang dikehendaki. Tetapi
sebelum mempublikasikan game ini, terlebih
dahulu lakukan tes terhadap kemungkinan
performa animasi apabila ditampilkan di internet
(apabila ingin ditampilkan di internet). Dalam hal
ini, kita menyadari bahwa tidak semua pemakai
internet memiliki koneksi dengan kecepatan
maksimal sehingga kita tahu bagaimana performa
animasi atau game apabila di download oleh
beberapa jenis modem, dari yang berkecepatan
rendah hingga yang berkecepatan tinggi. Dalam
hal ini tentunya kita menginginkan agar pada
proses download tidak tersendat-sendat.
Sebelum publikasi, terlebih dahulu lakukan test
movie dengan klik Control-Test Movie dan juga
debug dengan cara klik Control-Debug Movie,
kemudian save dengan nama Biopi.fla. Apabila
sudah tidak ada kesalahan, maka game siap di
publish.
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Tergantung dengan pilihan yang ditentukan ketika
mengatur format file publikasi, perintah Publish
akan menciptakan file-file berikut:
1. Flash Movie, yaitu bentuk film dari animasi
dengan ekstensi .swf
2. Gambar alternative dalam bermacam-macam
format ( .gif , .jpeg , .png dan Quick Time)
3. Dokumen HTML yang mendukung untuk
menampilkan Flash Movie di dalam browser
dan mengontrol setting browser.
4. Stand alone projector, merupakan aplikasi
mandiri yang dapat berekstensi .exe
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disesuaikan. Karena apabila sebuah game dengan
Flash MX ingin ditampilkan dalam sebuah
Webpage, waktu cepat lamanya download sangat
dipengaruhi dengan besarnya file dari game
tersebut.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
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penulisan ini.
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Untuk melakukan setting publikasi klik FilePulish setting, disini penulis memilih untuk file
.swf dan Windows Projector .exe klik Publish.
KESIMPULAN
Dari hasil penulisan penelitian
yang telah
dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa
hal yang penulis kira penting untuk dikemukakan.
Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi
kesimpulan dari penulisan ini, yaitu:
Pembuatan game dapat dirasakan lebih mudah
dengan memakai software Macromedia Flash
MX.
Game dengan software Flash MX dapat juga
ditampilkan pada halaman website dalam format
swf ataupun html sehingga dapat dijadikan suatu
media interaktif yang dapat ditampilkan di
internet.
Teknik pembuatan sistem scoring dengan Flash
MX dapat dilakukan hanya dengan beberapa
langkah mudah.
Pembuatan game tidak harus menggunakan kodekode yang terlalu rumit, dengan kode yang
sederhana pun game dapat didesain dengan
menarik seperti pada pembuatan game pada
penulisan ini.
Salah satu langkah optimalisasi dalam aplikasi
permainan komputer adalah dengan memperkecil
besar file dengan tidak terlalu sering
menggunakan teknik tweening shape, tidak terlalu
banyak mengggunakan warna transparan, dan
penambahan suara latar yang besar filenya
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