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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan Teknologi Informasi di berbagai 

bidang, baik dari perangkat lunak maupun dari perangkat keras 

khususnya komputer bidang multimedia. Bertambahnya 

kebutuhan manusia maka teknologi juga berkembang untuk tujuan 

pembelajaran serta hiburan. Salah satu bentuknya adalah dalam 

dunia game (permainan).  Baik itu game untuk orang dewasa 

maupun anak-anak. Khususnya bagian kalangan anak-anak, game 

merupakan salah satu sarana hiburan yang menarik karena berbasis 

visual. 

Perkembangan Teknologi khususnya dalam dunia game, 

seringkali dimanfaatkan sebagai sarana hiburan bagi kalangan 

anak-anak bahkan orang dewasa. Belakangan ini banyak pula 

game-game dengan menggunakan teknologi multimedia dan 

dengan game ball breaker di dunia maya. game-game dengan 

menggunakan teknologi multimedia relatif berukuran kecil dan 

tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi. 
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untuk mengalahkan lawan dengan cara menghancurkan bata 

dengan menggunakan objeck pesawat dan bola, kemudian bola 

tersebut harus masuk ke dalam daerah gol. Jika bola menyentuh 

objeck pesawat, bata, atau bagian atas papan game beberapa kali 

di tingkatan mana pun, bata akan hilang satu ruang setiap kali Anda 

memukul bola dengan objeck pesawat. Bola akan di halangi oleh 

sebuah papan bergerak yang di jalankan oleh komputer. Apabila 

bola mampu melaluinya dan mencapai gol maka pemain akan 

mendapatkan skor. Namun apabila pemain tidak mampu 

mengambil bola maka lawan yang akan mendapatkan nilai dan 

secara otomatis mengurangi kemampuan dari pemain. Game ini 

memiliki beberapa tingkat kesulitan yang dapat di pilih oleh 

pemain, di mana semakin tinggi levelnya maka tingkat 

kesulitannya pun akan semakin besar. Di dalam permainan game 

ball breaker ini pembuat memberikan power up yaitu dimana 

objeck bola jika mengenai sasaran maka akan secara acak 

mendapatkan power up yang berbeda-beda objek dapat menjadi 

besar maupun menjadi kecil. Di game ball breaker mempunyai 2 

stage yang berbeda dimana stage 1 tempat dan objek pesawat tidak 

sama dengan stage 2, game ini terdapat 5 level di dalam 1 stage 

dan mempunyai Lives 5 jika bola tidak terpantul oleh objek 

pewasat maka lives akan berkurang dan akan melanjutkannya. Jika 

berhasil menyelesaikan semua level maka akan mendapatkan skor 

tertinggi di permainan ini.  



3 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari keterangan latar belakang di atas agar tidak menyimpang 

dari permasalahan pembuatan game ini, maka merumuskan 

masalah, “Bagaimana membuat suatu bentuk game ball breaker 

untuk menunjang cara bepikir anak-anak dan orang dewasa serta 

sebagai sarana hiburan menggunakan bahasa pemrograman AS3”. 

dalam menentukan kelincahan dan kekuatan papan pemantul bola 

terhadap datangnya bola. 

1.3. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk tujuan dari penyusunan tugas akhir 

ini adalah:  

1. Pembuatan game Ball Breaker dengan 

menggunakan bahasa pemograman AS 3.0. 

2. Memberikan wacana baru tentang game-

game yang di buat menggunakan software 

aplikasi Adobe Flash Profesional CS6. 

1.4. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah 

yang akan diteliti adalah: Penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan game Ball Breaker agar tidak keluar jauh dari pokok 

permasalahan yang akan dibicarakan, penulis hanya membatasi 

pada pembuatan gambar, pemberian efek gerak, sampai pada 

publish suatu game. 
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1. Game ini hanya bisa di mainkan pada mode 

single player saja 

2. Aplikasi game ini menggunakan 

kelincahan dan kekuatan objeck pesawat 

bola terhadap datangnya bola. 

3. Pembuatan game ini hanya menggunakan 

Bahasa pemograman AS3.0. 

1.5. Metodelogi 

Adapun metodologi yang di lakukan dalam melakukan 

penelitian adalah dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis 

kebutuhan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 

kemampuan yang ada pada game agar game ini dapat sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

 

1.5.1. Observasi  

Kegiatan observasi guna mengetahui 

permasalahan dan latar belakang pengembangan 

sebuah game hiburan. Dimana dapat di ketahui 

bahwa adanya keterbatasan dalam permainan yang 

cenderung kurang menarik. 

1.5.2. Identifikasi Kebutuhan  

 Untuk mengetahui apasaja yang di perlukan 

oleh pengguna yang nantinya akan di terapkan pada 

game. 
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 Tampilan game yang bagus menarik dan 

dapat dimainkan oleh anak-anak disegala 

umur. 

 Pengguna tidak kesulitan untuk 

memainkanya.  


