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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pemicu perkembangan game komputer (computer game) didasari oleh 

perkembangan teknologi. Dari awalnya game hanya dimainkan oleh single player 

hingga berkembang multiplayer seiring dengan berkembangnya teknologi. Pada 

tahun 1969, Rick Blomme meliris Game Multiplayer pertama, yaitu Spacewar 

MIT melalui layanan PLATO. Hingga pada tahun 1999 Game multiplayer dapat 

dimainkan melalui smartphone berbasis WAP dan SMS (Wooley 1994). Ini 

membuktikan bahwa teknologi mengambil andil besar dalam perkembangan 

Game di seluruh dunia. 

 Game dapat dimainkan oleh seluruh kalangan pria dan wanita, baik anak-

anak, remaja, maupun orang dewasa. Dapat dilihat dari hasil survei yang lakukan 

oleh Entertaiment Software Association di Amerika, ditemukan sebanyak 58% 

orang di Amerika bermain game, 32% orang dibawah umur 18 tahun bermain 

game, 32% orang 18-35 tahun bermain game, dan 36% orang di atas umur 36 

tahun bermain game.  Lalu 55% pria di Amerika bermain game dan 45% wanita 

di Amerika bermain game. Melihat dari hasil survey tersebut, para developer 

game bersaing untuk menghasilkan game yang menarik agar dapat dimainkan 

oleh banyak orang.   

 Salah satu game yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah 

multiplayer game. Multiplayer game berdasarkan lokasi fisik permainan dibagi 
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menjadi dua yaitu local multiplayer game dan networked multiplayer game. Local 

multiplayer game dimainkan melalui satu mesin sedangkan Networked 

multiplayer game dimainkan dibeberapa mesin melalui jaringan. Tetapi 

permasalahan yang sering dihadapi para developer dalam membuat aplikasi 

multiplayer game adalah konsumsi bandwidth. Dengan banyak sekali pemain 

yang online dalam satu waktu, server diwajibkan untuk dapat melayani semua 

permintaan dari client, yang berakibat pada konsumsi bandwidth yang sangat 

besar.  Alasan tersebut memacu para developer game untuk membuat aplikasi 

multiplayer game senyaman mungkin dengan kata lain meminimalisirkan 

terjadinya delay. 

 Game dikembangkan dengan piranti lunak yang biasanya dikenal sebagai 

Game Engine. Berbagai game engine telah berkembang bahkan dapat dibuat dari 

bahasa pemograman yang sederhana maupun kompleks. Salah satu engine yang 

dapat digunakan adalah Adobe Flash CS6 dengan menggunakan bahasa 

ActionScript 3.0. Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash merupakan 

piranti lunak multifungsi. Terlepas dari fungsi awalnya, yaitu mempermudah 

pembuatan animasi web, ternyata Flash berkembang pesat hingga dapat 

dimanfaatkan sebagai multimedia software. Flash dan ActionScript dapat 

dimanfaatkan menjadi program pembuat game yang mudah dan efektif 

(Wibawanto 2007). Perkembangan Flash sangat pesat sebagai program pembuat 

game mobile device, dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Mochi media 

pada tahun 2012 sebanyak 86% game developer Flash berkembang sampai mobil 

device (Takahashi 2010). Dan survey dilakukan oleh Game Development 
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Conference pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebesar 58,39% developer game 

akan melakukan pengembangan game berikutnya pada mobile device, dapat 

dilihat bahwa perkembangan game pada mobile device tidak dapat dipandang 

sebelah mata (Sarkar 2013). 

 

1.2 Perumusan masalah 

 Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah bagaimana cara 

membuat aplikasi permainan multiplayer agar dapat dimainkan senyaman 

mungkin, dengan meminimalisirkan terjadinya delay ketika aplikasi permainan 

dijalankan menggunakan empat mobile device yang berbeda.  Dengan empat 

pemain yang terhubung ke router yang sama dalam satu waktu, server diwajibkan 

untuk dapat melayani semua permintaan dari client, yang berakibat pada 

konsumsi bandwidth yang sangat besar, sehingga terjadi masalah pada konsumsi 

bandwidth. Dan permasalahan yang dihadapi bukan pada bandwidth saja 

melainkan apakah aplikasi permainan multiplayer tersebut tidak memakan 

memory yang banyak atau aplikasi tersebut tidak berat ketika dijalankan. 

 

1.3  Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, tujuan dari penelitian 

ini adalah merancang sebuah aplikasi permainan pong game multiplayer pada 

mobile device Android yang rendah throughput dengan menggunakan Adobe 

Flash CS6 dan ActionScript 3.0. 
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1.4 Batasan Masalah  

 Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini memiliki beberapa 

batasan diantaranya sebagai berikut: 

1. Pembuatan game yang akan dibuat oleh penulis merupakan game yang 

menggunakan bahasa ActionScript 3.0 yang telah umum dipakai dalam 

pembuatan game berbasiskan flash. 

2. Game ini akan dimuat pada mobile device berbasiskan sistem operasi 

Android dengan standard versi paling rendah yaitu Froyo, tetapi penulis 

menganjurkan untuk menggunakan versi Android Ice Cream Sandwich 

untuk menjalankan game tersebut. 

3. Untuk memainkan mode multiplayer, aplikasi yang akan dibuat penulis 

menggunakan jaringan Wi-fi 

4. Harus dimainkan oleh empat player untuk memainkan aplikasi permainan 

multiplayer. 

5. Pengguna (user) akan memerlukan program Adobe AIR 3.0 atau versi dari 

Adobe AIR lebih tinggi dari versi 3.0. Hal ini dikarenakan ActionScript 3.0 

tidak bisa dijalankan tanpa Adobe AIR yang merupakan platform dasar 

untuk seluruh aplikasi berbasiskan flash agar dapat berjalan pada device 

Android. 

 

1.5 Metodologi 

 Adapun metode-metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 
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1. Melakukan studi pustaka untuk dapat berbagai informasi yang berhubungan 

dengan permainan multiplayer. 

2. Merancang dan mengembangkan sebuah game simulasi dengan 

menggunakan Adobe Flash CS 6 dan bahasa pemograman ActionScript 3.0. 

3. Melakukan pengujian aplikasi dengan metode pengujian white box, melihat 

perubahan data usage pada smartphone dan pengujian menggunakan 

aplikasi   Adobe Scout. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan 

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian 

dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan 

mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan game serta menulis 

laporan penelitian ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  
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Bab ini mengemukakan analisis dari sistem permainan MultiPong, 

perancangan program, dan desain grafis. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai implementasi 

perancangan ke dalam program, tampilan yang muncul dalam 

program, dan pengujian jalannya program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




