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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Game Ball 

Breaker. Ayuni (2011) Implementasi Konsep Kecerdasan Buatan 

dalam Rancang Bangun Game Brick Breaker Penelitian tersebut 

berisi tentang pembuatan Game sebagai media hiburan, Dengan 

kecerdasan buatan dalam permainan Brick Breaker ini menerapkan 

konsep logika fuzzy. Di dalam perancangan game ini, penulis 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash CS3 dan 

menggunakan AS 2.0 

 Abbott (2013) Pembuatan Game Brick Breaker dengan 

Sensor Kamera mengunakan Objeck Warna. Penelitian terdahulu 

membahas tentang pembuatan Game dengan menggunakan 

teknologi sensor kamera memanfaatkan dari hasil rekaman kamera 

dengan objeck warna. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penulis 

mengambil topik yang berbeda dengan penelitian-penelitian 

terdahulu. Dalam pembuatan Game Ball Breaker ini 

menambahkan beberapa sedikit animasi effek dan membuat 

tampilan game menjadi lebih menarik seperti mempertajam 

kualitas gambar di game tersebut.
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 Perancangan Game Ball Breaker Menggunakan perangkat lunak 

Adobe Flash CS6 Pemrograman AS 3. 0. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Game 

Game merupakan suatu program yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memenuhi salah satu kebutuhan 

manusia, yaitu kebutuhan manusia pada hiburan. Hiburan 

dianggap penting bagi seseorang dikarenakan dengan 

adanya hiburan akan mampu menyegarkan kembali pikiran 

mereka setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas yang 

menguras tenaga dan otak.  

Game bagi anak-anak dinilai mampu merangsang 

kemampuan berfikir sekaligus mengasah kemampuan 

kecerdasan si anak itu sendiri. Karena di dalam game 

biasanya dibuat berbagai permasalahan yang harus 

diselesaikan oleh si pemainnya. Namun kita perlu tahu 

game apa yang bagus untuk perkembangan anak, karena 

tidak semua game pantas untuk dimainkan oleh anak-anak. 

Maka disinilah peran orang tua sangat penting dalam 

memantau anak-anak mereka, serta orang tua pun 

berkewajiban untuk mencari tau game yang pantas untuk 

dimainkan oleh anak-anak mereka. (Agustin, 2000). 
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2.2.2. Aplikasi Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash merupakan sebuah program yang 

didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar 

authoring tool professional yang digunakan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk 

keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan 

dinamis. Flash didesain dengan kemampuan untuk 

membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan 

sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan 

memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan 

yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan 

untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan 

navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu 

interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan 

pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dalam Flash, 

terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action 

script, filter, custom easing dan dapat memasukkan video 

lengkap dengan fasilitas playback FLV. Keunggulan yang 

dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu diberikan sedikit 

code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk 

mengatur animasi yang ada di dalamnya atau digunakan 

untuk berkomunikasi dengan program lain seperti HTML, 

PHP, dan Database dengan pendekatan XML, dapat 

dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai 



9 

 

 

 

keunggulan antara lain kecil dalam ukuran file outputnya. 

(Saputro, 2016). 

2.2.3. Adobe Photoshop cs6 

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, 

adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems 

yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan 

pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan 

oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga 

dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) untuk 

perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan, bersama 

Adobe Acrobat, dianggap sebagai produk terbaik yang 

pernah diproduksi oleh Adobe Systems. Versi kedelapan 

aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS (Creative 

Suite), versi sembilan disebut Adobe Photoshop CS2, versi 

sepuluh disebut Adobe Photoshop CS3, versi kesebelas 

adalah Adobe Photoshop CS4, versi keduabelas adalah 

Adobe Photoshop CS5, versi (ketigabelas) adalah Adobe 

Photoshop CS6 dan versi terbaru adalah Adobe Photoshop 

CC. (Gregorius, 2010). 

2.2.4. Action Script 3.0. 

ActionScript adalah bahasa pemrograman yang 

dibuat berdasarkan ECMAScript, yang digunakan dalam 

pengembangan situs web dan perangkat lunak 

menggunakan platform Adobe Flash Player. ActionScript 
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juga dipakai pada beberapa aplikasi basis data, Action 

Script terbaru saat ini adalah Action Script 3.0. Action 

Script 3.0 adalah bahasa terbaru dari edisi yang 

sebelumnya dikenal dengan Action Script 2.0. Action Script 

3.0 memiliki beberapa kelebihan dibanding pendahulunya, 

antara lain fitur yang ditawarkan adalah file pada Action 

Script 3.0 dapat dibuat terpisah saat runtime. (Irmam, 

2014).  

2.2.5. Animasi 

Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan 

efek gerakan atau perubahan dalam jangka waktu tertentu, 

dapat juga berupa perubahan warna dari suatu objek dalan 

jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa 

perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya dalam 

jangka waktu tertentu.(Nalwan,2000). 




