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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Wahyudhi (2011) dalam tahap pembuatan game adventure 

terdapat  tahapan membangun dan mengembangkan aplikasi sesuai 

dengan naskah/ide yang sudah dibuat. Kegiatan yang meliputi tentang 

pembuatan karakter, desain grafik, komponen music, membuat 

animasi dan background yang sesuai dengan tema,membuat teks 

sebagai penyampaian pesan yang kesemuanya akan digabungkan ke 

dalam Flash sebagai software final atau software utama. Akan tetapi 

sebelum penggabungan akan disisipkan komponen-komponen 

penyusunya seperti gambar, text, suara, maupun animasi dengan 

menggunakan beberapa software yang khusus untuk pengeditan dan 

pembuatan masing-masing komponen. 

Game merupakan salah satu media hiburan yang menjadi 

pilihan masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan atau hanya 

sekedar mengisi waktu luang. Namun, bagi para pelaku industrinya, 

game memiliki tantangan tersendiri. Pada satu sisi, game dipandang 

sebagai sebuah media yang dapat menyebabkan kecanduan dan 

mempengaruhi gaya hidup bahkan mental seseor ang (psikologi-

online.com, 2009). Tetapi di sisi lain game dapat difungsikan sebagai 

sebuah media pembelajaran yang efektif bagi perkembangan otak 

seseorang (det ik.com , 2011). Contoh game yang dapat membantu 

perkembangan otak seseorang misalnya, puzzle yang membantu 
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meningkatkan daya ingat dengan mengingat bentuk kepingan puzzle 

dan panel pada papan puzzle Contoh lainnya adalah catur yang dapat 

membantu meningkatkan konsentrasi dan melatih kemampuan 

membuat sebuah strategi. Dengan berkembangnya teknologi, game 

juga mulai berkembang dari game tradisional seperti board game 

menjadi bentuk game baru. Game yang dimaksud adalah game 

elektronik, yaitu permainan yang dimainkan dengan bantuan 

perangkat elektronik.  

2.2  Landasan Teori 

 

2.2.1 Pengertian Game 

 

Teori permainan (game) pertama kali ditemukan 

oleh sekelompok ahli Matematika pada tahun 1944.  

Teori itu dikemukakan oleh John von Neumann dan 

Oskar Morgenstern yang berisi “ Permainan terdiri 

atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi 

bersaing dari dua sampai beberapa orang atau 

kelompok dengan memilih strategi yang dibangun 

untuk memaksimalkan kemenangan lawan. 

Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan 

tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan 

diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, 

dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam 

berbagai situasi.”  
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Game merupakan kata dalam bahasa inggris yang 

berarti permainan.  Permainan adalah sesuatu yang 

dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada 

yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam 

konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing.  

Dalam penggunaanya kata game sering digunakan untuk 

menyebutkan video game.  Video game adalah game 

yang verbasis elektronik dan visual.  Video game 

dimainkan dengan memanfaatkan media visual 

elektronik.Game juga bisa diartikan sebagai arena 

keputusan dari aksi pemainnya karena ada target-target 

yang ingin dicapai, kelincahan intelektual pada tingkat 

tertentu juga merupakan ukuran sejauh mana game itu 

menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada era 

globalisasi saat ini, para pengelola industri game 

berlomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih 

nyata dan menarik untuk para pemainnya. Hal inilah 

yang membuat perkembangan games di komputer 

sangat cepat. Sehingga games bukan hanya sekedar 

permainan untuk mengisi waktu luang atau sekedar 

hobi. Melainkan sebuah cara untuk meningkatkan 

kreatifitas dan tingkat intelektual para penggunanya 

bahkan sebagai sebuah lapangan pekerjaan. 

Jadi, bermain game adalah suatu proses “fine tuning” 

(atau penyamaan frekuensi) dari logika berpikir anak-

anak kita dengan logika berpikir aplikasi komputer yang 
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canggih tadi. Pada saat bersamaan, game juga secara 

nyata mempertajam daya analisis para penggunanya 

untuk mengolah informasi dan mengambil keputusan 

cepat yang jitu. 

2.2.2 Adventure 

 

Berpetualang adalah suatu pengalaman yang 

menarik, suatu perbuatan yang berani dan berisiko, 

perjalanan yang menantang, suatu yang tidak biasa, 

sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang hebat, sesuatu 

yang mengejutkan, dan diluar perkiraan, perubahan 

kehidupan atau suatu hal baru yang tidak terjadi 

setiap hari. Karena berpetualang bukan sekedar 

untuk mencapai suatu tujuan akhir misalnya sampai 

diatas puncak gunung, ujung goa atau berhasil 

memanjat tebing, dll.  

Tetapi lebih kesuatu yang kita bisa rasakan ketika 

melakukan petualangan itu, bahkan sebelum 

mencapai tujuan akhir.Suatu rasa yang luar biasa 

yang tak tergambarkan, yang hanya dapat kita 

rasakan. Jadi, petualangan sesingkat apapun atau 

semudah apapun tidak akan pernah tidak 

berarti.Berbagai macam petualangan baik itu naik 

gunung, panjat tebing, susur gua atau pantai dll. 

pasti nya mengandung resiko dan bahaya tertentu 
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yang harus kita tau sebelum melakukannya. Jadi 

seringan atau seberat apapun resiko yang kita 

hadapi, kita harus mempersiapkan nya dengan 

matang baik fisik, mental serta perlengkapan dan 

peralatan yang akan dibutuhkan untuk melakukan 

petualangan. 

Selain persiapan pribadi, dalam berpetualang juga 

memerlukan adanya kerjasama tim, karena 

bagaimanapun kita akan selalu saling 

membutuhkan. Satu hal penting lagi dalam 

melakukan suatu petualangan, yaitu jangan pernah 

melakukan suatu kelalaian atau kecerobohan dan 

kebodohan karena kedua hal itu akan sangat 

berbahaya dalam petualangan kita. 

2.2.3 Corel Draw 

 

Corel Draw adalah sebuah program komputer yang 

melakukan editing pada garis vektor. Program ini 

dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang 

berkantor pusat di Ottawa, Kanada.Corel draw 

memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh 

karena itu banyak digunakan pada pekerjaan dalam 

bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan 

dibidang lain yang  membutuhkan proses visualisasi. 
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2.2.4 Game Maker 

Game maker adalah software yang bisa membantu 

anda menjadi pengembang game komputer tanpa 

menggunakan coding sedikitpun.  Bahkan anda bisa 

membuat game 3 Dimensi dan Multi Player.  

Aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat 

game berbasis 2D dan 3D tapi sayangnya game 

maker 8 hanya terfokus pada game yang dibuat 2D 

dari pada 3D, tapi anda tidak bisa membuat game 

sekelas dengan Eart of empire II, pada aplikasi ini! 

karena ketersediaan alat pada game maker 8 sangat 

terbatas, sehingga para pembuat game biasanya 

membuat game 2 dimensi. 

2.2.5 Photoshop  

 

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 digitaldan perusahaan iklan sehingga 

dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) 

untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan, 

bersama Adobe Acrobat, dianggap sebagai produk 
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terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe 

Systems. 

2.2.6 Adobe Premier  

Adobe Premiere adalah sebuah program penyunting 

Video berbasis non-linear editor (NLE) dari Adobe 

Systems. Itu adalah salah satu produk software dari 

Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dibeli 

sendirian. Bahkan kalau dibeli sendirian, itu 

termasuk Adobe Encore dan Adobe OnLocation. 

Walaupun yang dua versi pertama hanya tersedia 

untuk Windows, versi CS3 tersedia baik untuk 

Windows maupun Mac OS X. CS3 tersedia dalam 

Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, 

Bahasa Jepang, Bahasa Italia, dan Bahasa Spanyol. 

Adobe Premiere merupakan program pengolah 

video pilihan bagi kalangan profesional, terutama 

yang suka bereksperimen. Program ini banyak 

digunakan oleh perusahaan pembuatan 

film/sinetron, broadcasting, dan pertelevisian dan 

bisa untuk mengubah pola tampilan dan 

menganimasikan klip video dan audio. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Video
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Encore
https://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_OnLocation
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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2.2.7 Fruity Loops 

Fruty Loops merupakan software music production yang 

lengkap, dengan pengembangan piranti lunak lebih dari 

10 tahun yang berkelanjutan dan terfokus.  Software 

yang dibuat untuk semua kalangan yang digunakan 

untuk mebuat lagu, mengedit lagu.  Memixing Lagu dan 

merekam lagu.  Dalam Fruty Loops terdapat alat musik 

digital yang dapat kita mainkan dan dapat kita rekam 

layaknya kita berada di studio rekaman aslinya sehingga 

menjadi sebuah lagu, dan dengan Fruty Loops itu sendiri 

kita dapat mencipta lagu yang luar biasa yang tidak 

dapat di mainkan dengan alat musik aslinya. 

 

 

 


