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Abstrak - Konsumsi game di Indonesia terbilang sangat tinggi. Banyak sekali perusahaan-

perusahaan game luar yang menjual game-nya untuk dimainkan di Indonesia. Salah satu jenis 

game yang beredar dipasaran adalah jenis Role Playing Game (RPG). Jalan cerita serta tingkat 

keseruan yang pada game yang menarik dapat dibangun dengan metode-metode tertentu. Untuk 

itu penulis tertarik menyisipkan beberapa kisah cerita rakyat seperti Timun Mas dan Sultan Domas 

ke dalam game Role Playing Games (RPG) yang berjudul ” Legenda 4 Kristal”, “Legenda 4 

Kristal” merupakan sebuah cerita mandiri yang dibuat penulis dalam yang bercerita tentang 

seorang pahlawan yang mendapatkan misi dari kerajaan untuk mengumpulkan 4 kristal untuk 

meyelamatkan dunia dari kejahatan para monster, karena selain untuk membuat game bercitra rasa 

lokal, hal ini juga dapat menambah pengetahuan masyarakat yang dirasa kurang, tentang cerita 

rakyat Timun Mas dan Sultan Domas. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Finite 

State Machine pada pengembangan game Role Playing Games untuk mengetahui apakah 

pengembangan game Role Palying Games baik digunakan bila menggunakan metode Finite State 

Machine dengan menggunakan metode pengembangan sistem Multimedia Development Life 

Cycle. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan 

pustaka, wawancara dan kuisioner. Sample dari penelitian ini berasal dari kalangan remaja berusia 

13 tahun keatas berjumlah 15 orang. Metode pengujian aplikasi menggunakan ISO 9126 yang 

terdiri dari aspek Usability, Functionality dan Portability. Aspek  functionality menunjukkan 

bahwa aplikasi game memperoleh nilai 100% mendapatkan kriteria sangat baik karena berfungsi 

dengan benar dan sesuai , aspek portability yang di uji  pada device android dengan sistem operasi 

Kitkat , Lolipop, Marshmellow, Nugget di dapat hasil 100% karena aplikasi dapat dijalankan pada 

semua sistem operasi tersebut dan aspek usability memperoleh nilai 71,52% mendapatkan kriteria 

baik. Berdasarkan hasil yang didapat, maka dapat disimpulkan pengembangan game role paying 

games menggunakan metode Finite State Machine baik digunakan. 
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Abstrak- The development of this particular game in Indonesia is now growing rapidly.  
 Lots of outside game companies that sell their games to be played in Indonesia. One type of game on the 

market is a type of Role Playing Game (RPG). The storyline and the level of excitement that is interesting in 

the game can be built with certain methods. For this reason, the author is interested in inserting several folk 

tales such as Timun Mas and Sultan Domas into the Role Playing Games (RPG) entitled "Legend 4 Crystal", 

"Legend 4 Crystal" is an independent story created by the writer who tells the story of a hero who get a 

mission from the kingdom to collect 4 crystals to save the world from the evil of monsters, because in 

addition to making games with local flavor images, this can also increase the knowledge of the community 

that is felt lacking, about the folklore of Timun Mas and Sultan Domas. This study aims to apply the Finite 

State Machine method to the development of Role Playing Games games to determine whether the 

development of the Role Palying Games game is well used when using the Finite State Machine method 

using the method of developing the Multimedia Development Life Cycle system. Data collection techniques 

carried out in this study were using literature reviews, interviews and questionnaires. Samples from this 

study came from adolescents aged 13 years and over, amounting to 15 people. The application testing 

method uses ISO 9126 which consists of Usability, Functionality and Portability aspects. The functionality 

aspect shows that the game application gets 100% value getting very good criteria because it functions 



 
 

correctly and accordingly, portability aspects that are tested on android devices with Kitkat, Lolipop, 

Marshmellow, Nugget operating systems can get 100% results because the application can run on all the 

operating system and usability aspects scored 71.52% getting good criteria. Based on the results obtained, it 

can be concluded that the development of role paying games using the Finite State Machine method is well 

used. 

Keywords : Game RPG ,finite state machine, ISO 9126 

 

 



 
 

I Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi Informasi hari demi hari 

semakin berkembang pesat, khususnya 

game. Game merupakan salah satu contoh 

teknologi informasi di bidang multimedia 

yang sangat di sukai dan diminati 

masyarakat dimana hampir seluruh 

kalangan remaja bahkan kaum dewasa 

turut serta memainkan game untuk 

melepaskan kejenuhan beraktifitas. Game 

saat ini tidak lagi  hanya sekedar media 

penghibur dan pelepas kebosanan semata 

namun  game juga dapat menjadi media 

promosi, pendidikan dan merupakan lahan 

industri yang sangat menjanjikan terbukti 

dengan banyaknya perusahaan 

pengembang game lokal maupun luar 

negeri yang berlomba-lomba 

menghasilkan laba dengan memproduksi 

game. 

 Konsumsi game di Indonesia 

terbilang sangat tinggi. Banyak sekali 

perusahaan-perusahaan game luar yang 

menjual game-nya untuk dimainkan di 

Indonesia. Salah satu jenis game yang 

beredar dipasaran adalah jenis Role 

Playing Game (RPG)Role Playing Game 

(RPG), merupakan game di mana pemain 

dapat mengontrol satu karakter sebagai 

karakter utama dalasebuah cerita. Sebagai 

karakter utama, pemain dapat menjelajah, 

berinteraksi, dan berperan penuh dalam 

cerita tersebut.Selain itu, sebagian besar 

game RPG dimainkan seperti sebuah 

drama dengan alur cerita yang lama untuk 

menyelesaikan sebuah gameRPG (Azis, F., 

dkk, 2011:2).  

Menurut Samuel Hendry-Ketua 

Umum International Game Developer 

Association (2012) Setidaknya ada 

beberapa peluang yang bisa digarap oleh 

pengembang game lokal, salah satunya 

games dengan citra rasa lokal dan 

gameplay menarik merupakan salah satu 

kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemain 

luar. 

Jalan cerita serta tingkat keseruan yang 

pada game yang menarik dapat dibangun 

dengan metode-metode tertentu. 

Penerapan metode Finite State Machine 

(FSM) pada sebuah game akan 

menghasilkan sebuah respon yang dinamis 

yang akan membantu player memahami 

jalan cerita (Nendya dkk. 2015). 

Untuk itu penulis tertarik 

menyisipkan beberapa kisah cerita rakyat 

seperti Timun Mas dan Sultan Domas ke 

dalam game Role Playing Games (RPG) 

yang berjudul ” Legenda 4 Kristal”, 

“Legenda 4 Kristal” merupakan sebuah 

cerita mandiri yang dibuat penulis dalam 

yang bercerita tentang seorang pahlawan 

yang mendapatkan misi dari kerajaan 

untuk mengumpulkan 4 kristal untuk 

meyelamatkan dunia dari kejahatan para 

monster,karena selain untuk membuat 

game bercitra rasa lokal, hal ini juga dapat 

menambah pengetahuan masyarakat yang 

dirasa kurang, tentang cerita rakyat Timun 

Mas dan Sultan Domas 

 Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis merasa perlu diadakan penelitian 

untuk merancang sebuah game Role 

Playing Games (RPG) yang menarik dan 

menghibur  yang dapat dioperasikan pada 

smartphone android,Untuk itu dalam 

skripsi ini penulis  mengambil judul 

“Implementasi Metode Finite State 

Machine pada pengembangan game 

Role Playing Games”. Game ini dibangun 

menggunakan Game Engine RPG Maker 

MV. RPG Maker MV merupakan Game 

engine yang  mengadopsi system event 

script, dimana event-event yang telah 

ditentukan di dalam map dapat 

dimasukkan script sesuai kebutuhan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumus Berdasar latar belakang 

dapat dirumuskan masalah yaitu, apakah 

Pengembangan game Role Playing Games 

(RPG) “Legenda 4 Kristal” dapat dengan 

baik bila dikembangkan denganMetode 

Finite State Machine (FSM). 

 

1.3 Batasan Masalah 



 
 

Pada perancangan dan pembuatan 

aplikasi game Role Playing Games 

RPG)”, batasan masalah yang diberikan 

adalah: 

1. Aplikasi dibuat mengambil beberapa 

tokoh dan kisah cerita rakyat yang 

berasal dari Indonesia seperti, Timun 

Mas , dan Sultan Domas. 

2. Aplikasi dibangun menggunakan 

game engine RPG Maker MV 

3. Aplikasi game yang dibangun untuk 

pemain tunggal (single player). 

4. Pengujian aplikasi ini menggunakan 

pengujian (usability, fungtionality, 

portability, efficiency). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apakah  pengembangan 

game Role Playing Games (RPG) 

“Legenda 4 Kristal” baik digunakan bila 

menggunakan Finite State Machine 

(FSM). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang di 

dapat dalam penulisan ini yaitu : 

1. Sebagai referensi developer game 

dan gamer untuk mengembangkan 

game dengan metode Finite State 

Machine (FSM). 

2. Dapat mendorong kreatifitas 

generasi muda untuk mencoba 

membuat game sendiri dengan 

menampilkan game yang menarik 

serta menghibur. 

3. Dapat mengetahui seberapa baik 

pengembangan game Role Playing 

Games (RPG) menggunakan metode 

Finite State Machine (FSM) 

 

 

2  LANDASAN TEORI  

2.1  Pengertian Game Role Playing 

Games 
Menurut Wulandari (2012) 

Permainan adalah sesuatu yang digunakan 

untuk bermain yang dimainkan dengan 

aturan-aturan tertentu. “Game adalah 

permainan yang menggunakan media 

elektronik, merupakan sebuah hiburan 

berbentuk multemedia yang dibuat 

semenarik mungkin agar pemain 

mendapatkan sesuatu sehingga 

mendapatkan kepuasan batin”. 

Game Edukasi menurut Mahafi dan 

Hermawan (2013) menyatakan bahwa 

“Menurut Fahri Aziz (2011) Role Playing 

Game (RPG), merupakan game di mana 

pemain dapat mengontrol satu karakter 

sebagai karakter utama dalam sebuah 

cerita. Sebagai karakter utama, pemain 

dapat menjelajah, berinteraksi, dan 

berperan penuh dalam cerita 

tersebut.Selain itu, sebagian besar game 

RPG dimainkan seperti sebuah drama 

dengan alur cerita yang lama untuk 

menyelesaikan sebuah game RPG ”. 

2.2 Storyboard 

Menurut Tumminello dalam Busran 

dan Fitriyah (2015)“storyboard adalah 

rancangan umum suatu aplikasi yang 

disusun secara berurutan layer-layer serta 

dilengkapi dengan penjelasan dan 

spesifikasi dari setiap gambar, layer dan 

teks. Harus tetap mengikuti rancangan peta 

navigasi”. Storyboard digunakan untuk 

merancang antarmuka. Antarmuka atau 

interface merupakan bagian dari program 

yang berhubungan langsung dengan 

pemakai (user). 

 

2.3 RPG Maker MV 

Awal mula RPG Maker muncul yaitu 

dibuat oleh Grup ASCII (American 

Standard Code For Information 

Interchange) di Jepang, namun berhasil 

dikembangkan oleh enterbrain (sampai 

sekarang). Dahulu di Jepang, RPG Maker 

lebih dikenal dengan RPG Tsukuru, 

sebuah rangkaian program luas untuk 

pengembangan peran permainan. Tsukuru 

sendiri merupakan gabungan dari dua kata, 

yaitu Tsukuru yang berarti “membuat” 

atau “menciptakan” dan kata Tsuru yang 

berarti “alat”. Jadi, RPG Tsukuru berarti 

sebuah alat untuk membuat atau 



 
 

menciptakan sesuatu, khususnya game 

RPG 

RPG Maker merupakan sebuah 

program yang memungkinkan pengguna 

untuk memainkan role playing sendiri. 

Sehingga banyak versi yang telah dirilis 

agar game RPG yang dibuat dapat semakin 

kompleks. Terdapat penambahan bahkan 

pengurangan dari mulai Tileset, graphic, 

karakter, sampai bahasa pemrograman 

untuk sebuah event. Versi dari RPG Maker 

antara lain: RPG Maker 95, RPG Maker 

2000(RM2k), RPG Maker 2003 (RM2k3 

atau RM2k/3), RPG Maker XP, 

RPGMaker VX dan RPG Maker VX ACE 

( MV versi  terbaru 
 

2.4 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam 

pengembangan sistem pada penelitian ini 

adalah metode Luther dengan mengacu 

pada metodologi pengembangan 

multimedia vers iLuter-Sutopo. Menurut 

Sutopo (2003) metodologi pengembangan 

multimedia terdiri dari enam tahap, yaitu 

pengonsepan (concept), perancangan 

(design), pengumpulan materi(material 

collecting), pembuatan (assembly), 

pengujian (testing), dan pendistribusian 

(distribution). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Multimedia Development Life 

Cycle (MDLC) 

(Sumber : Sutopo, 2003) 

 

2.5 ISO 9126 
ISO 9126 adalah standar 

internasional yang diterbitkan oleh ISO 

untuk evaluasi kualitas perangkat lunak 

dan merupakan pengembangan dari ISO 

9001. Standar ini dibagi menjadi empat 

bagian yang masing-masing 

menjelaskan model kualitas, metrik 

eksternal, metrik internal, dan metrik 

kualitas yang digunakan. Ada enam 

ukuran kualitas yang ditetapkan oleh 

ISO 9126, yaitu fungsionalitas, 

kehandalan (reliability), kebergunaan 

(usability), efisiensi, portabilitas, serta 

keterpeliharaan (maintainability) 

2.6 Finite State Machine (FSM) 

Finite State Machine (FSM) 

merupakan pemodelan dari perilaku 

(behavior) sebuah sistem atau obyek yang 

kompleks dengan beberapa kondisi atau 

mode yang terdefinisikan dimana mode 

transisi berubah sesuai dengan keadaan  

 FSM terdiri dari empat elemen 

utama yaitu : 

1. State yang mendefinisikan kelakuan 

dan mungkin menghasilkan aksi 

2. Transisi state dimana merupakan 

perpindahan dari suatu state ke 

state lain 

3. Aturan atau kondisi yang harus 

dipenuhi supaya ada transisi state 

kejadian (events). 

4. Input yang terjadi baik internal 

maupun eksternal, yang 

memungkinkan trigger aturan dan 

mengacu ke transisi state .  

Diagram  state sederhana ditampilkan pada 

gambar 2.2 sebagai berikut 

 
 Gambar 2.5 Diagram state sederhana

  

3 Metode Penelitian  

3.3 Kerangka penelitian  

Kerangka penelitian pada dasarnya adalah 

kerangka hubungan antara konsep–konsep 

yang ingin diamati atau diukur melalui 



 
 

penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, 

maka kerangka penelitian yang digunakan 

penulis dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

 

4.Hasil dan Pembahasan 

4.1  Tahap Implemantasi 

Tahap implementasi merupakan 

tahap translasi desain yang telah dirancang 

ke dalam kode program, implementasi 

yang dilakukan meliputi implementasi 

rancangan antar muka (user interface). 

Sesuai dengan rancangan storyboard yang 

sudah dibuat, maka hasil implementasi 

rancangan interface adalah sebagai 

berikut: 

4.1.1. Menu Utama 

Halaman menu utama berisikan 

menu-menu yang bisa dipilih oleh 

pengguna. Halaman menu utama berisi 

tombol new game, tombol continue, 

tombol option. Hasil implementasi menu 

utama dapat dilihat pada gambar 4.1 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Tampilan menu utama 

 

4.1.2. Menu Gameplay 

Dalam menu gameplay pemain dapat 

menggerakkan hero kekiri, kekanan, 

keatas, dan kebawah pemain dapat 

melakukan interaksi kepada object 

maupun Non Playable Characterdalam 

bentuk sprite yang sudah disediakan dalam 

peta, dalam beberapa kondisi Non 

Playable Character (NPC) sprite dapat 

memindahkan player ke menu battle 

system maupun memberikan misi dan 

melakukan event. Terdapat background 

tempat hero berpijak,.Tampilan menu 

gameplay“Legenda 4 Kristal” dapat dilihat 

pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 

 
Gambar 4.2 Tampilan gameplay  

 
Gambar 4.3 Tampilan gameplay 2 

Pada gambar 4.3. terlihat player 

melakukan interaksi pada NPC Enemies 

Buto Hijau, pada skenario gambar diatas 

Buto Hijau memberikan pertanyaan yang 

harus dijawab oleh playerpertanyaanyang 

diberikan adalah berdasarkan materi yang 

sudah disediakan sebelumnya oleh penulis 

yaitu mengenai kisah Timun Mas.  

4.1.3. Halaman Battle 

Pada halaman  ini player akan 

berhadapan dengan NPC enemies, player 

dapat berpindah ke halaman battle jika  



 
 

berinteraksi dengan NPC Enemies 

berbentuk sprite ataupun karena event 

yang sudah disediakan di dalam game ini. 

Tampilan halaman battle dapat dilihat 

pada gambar 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan gameplay halaman 

battle  

4.1.4. Popup Main Menu 

Pada tampilan popupmain menu 

terdapat 8 tombol yaitu : tombol item , 

tombol skill, tombol equip, tombol status, 

tombol formation, tombol option, tombol 

save,  tombol game end. Pop upmain menu 

dapat diakses jika pemain melakukan 

double touch  pada layar smart phonenya. 

Tampilanpopupmain menu dapat dilihat 

pada gambar 4.5 

 
Gambar 4.5 Tampilan popup main menu 

4.1.5. Halaman Game over 

Setiap Health Point (HP) pada 

herodapat berkurang saat diserang oleh 

enemies di halaman battle system, dan jika 

jumlah Health Point (HP) hero sudah nol, 

maka pemain dianggap kalah dan akan 

muncul Halaman game over. Pada  

Halamangame overpemain  secara 

otomatis  kembali ke menu utama. 

Tampilan Halaman game over dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6Tampilan halaman game over 

 

4.1.6.  Halaman Menu Continue 

Pada halaman menu continue. 

Pemain dapat melanjutkan permainan yang 

sudah disimpan .Tampilan menu continue 

dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Tampilan Menu Continue 

 

 

4.1.7.  Halaman Menu Save 

Pada halaman menu Save. pemain 

dapat melakukan penyimpanan data yang 

selanjutnya data tersebut disimpan dan 

dapat terlihat bila player masuk ke menu 

continue.Tampilan menu save  dapat 

dilihat pada gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Tampilan Menu Save 

 

 



 
 

4.1.8. Popup Cerita Rakyat 

Pada tampilan popup cerita rakyat 

terdapat kisah cerita rakyatyang sudah 

disediakan di dalam game seperti kisah 

cerita rakyat Timun Mas dan Sultan 

Domas. Terdapat tombol “next” untuk 

melanjutkan cerita.Popup cerita 

rakyatakan muncul ketika pemain 

berinteraksi kepada npc (non playable 

character) yang sudah disediakan di dalam 

game.Tampilan popup cerita rakyatdapat 

dilihat pada gambar 4.9 dan gambar 4.10.  

 
Gambar 4.9 Tampilan popup halaman 

materi Timun Mas 

 
Gambar 4.10 Tampilan popup halaman 

materi Sultan Domas 

4.1.9. Halaman  Option 

Pada tampilan Halaman pengaturan 

terdapat 7 tombol yaitu tombol always 

dash,command remember, Volume(BGM, 

BGS, ME, SE) untuk mengatur 

music.HalamanOption akan muncul ketika 

pemain menekan tombol Option di menu 

utama atau pada main menu. Tampilan 

Halaman Optiondapat dilihat pada gambar 

4.11. 

 
Gambar 4.11 Tampilan halaman 

pengaturan 

 

4.2 Tahap Implementasi Metode Finite 

State Machine (FSM) 

4.2.1. Finite State Machine (FSM) NPC 

Quest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Implementasi Finite State 

Machine Quest1 

Pada Gambar 4.12 Implementasi 

Finite State Machine Quest 1 

mengimplementasikan State 0 ketika NPC 

dalam keadaan idle lalu di dekati oleh 

player sehingga action 1 aktif sehingga 

state 0 berpindah ke state 1 dimana NPC 

akan melakukan interaksi berupa tulisan 

yang berisi misi yang harus dilakukan lalu 

memberikan pilihan yes or no ketika yes 

player akan mendapatkan misi ketika no 

misi tidak didapat.  



 
 

 
Gambar 4.13 Implementasi Finite State 

Machine Quest 2 

Pada Gambar 4.13 Implementasi 

Finite State Machine Quest 2 

mengimplementasikan player melakukan 

misi yang harus dikerjakan yaitu 

menangkap ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Implementasi Finite State 

Machine Quest 3 

Pada Gambar 4.14 Implementasi 

Finite State Machine Quest3 

mengimplementasikan player kembali 

kepada NPC yang memberikan quest jika 

quest berhasil dikerjakan maka state 1 

berpindah ke state 2 maka NPC akan 

mengucapkan terima kasih dan 

memberikan reward jika tidak state akan 

tetap di state 1 sehingga NPC akan terus 

berulang ulang memberikan info seputar 

quest yang harus dilakukan. 

 

 

 

4.2.2. Finite State Machine (FSM) NPC 

Tempat Penginapan 

 

Gambar 4.15 Implementasi Finite State 

Machine Tempat Penginapan1 

 Pada Gambar 4.15 Implementasi 

Finite State MachineTempat Penginapan 

1mengimplementasikan NPC tempat 

penginapan dalam keadaan idle dimana 

NPC tersebut dalam keadaan state 0. 

 
 

Gambar 4.16 Implementasi Finite State 

Machine Tempat Penginapan 2 

 

 Pada Gambar 4.16 Implementasi 

Finite State MachineTempat Penginapan 

2mengimplementasikan ketika user 

mendekati NPC tempat penginapan maka 

state 0 berpindah ke state 1 dimana NPC 

tempat penginapan akan melakukan 

interaksi berupa tulisan dan memberikan 

pilihan apakah ingin menginap atau tidak 

jika iya maka health point player akan 

kembali penuh namun player  diharuskan 

membayar 100 gold lalu state 1 berpindah 

ke state 2  jika tidak maka NPC hanya 

mengucapkan beberapa kata formalitas 

saja lalu state 1 berpindah ke state 2. 



 
 

 

 

 

4.2.3. Finite State Machine (FSM) NPC 

Karakter Pembantu 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Implementasi Finite State 

Machine Karakter Pembantu 

 Pada Gambar 4.17 Implementasi 

Finite State Machinekarakter 

pembantumengimplementasikan state 0 

dimana NPC karakter pembantu dalam 

keadaan idle lalu player mendekati NPC 

sehingga state 0 berpindah ke state 1 

dimana NPC akan memberikan informasi 

berupa tulisan . 

4.2.4. Finite State Machine (FSM) NPC 

Penjual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Implementasi Finite State 

Machine Penjual 

 Pada Gambar 4.18 Implementasi 

Finite State Machine penjual 

mengimplementasikan state 0 dimana 

NPC penjual dalam keadaan idle lalu 

player mendekati NPC tersebut sehingga 

state 0 berpindah ke state 1 lalu penjual 

memberikan pilihan barang yang dapat 

dibeli jika player membeli barang maka 

gold berkurang lalu state 1 pindah ke state 

2  lalu NPC penjual memberikan informasi  

berupa tulisan. 

4.2.5.Finite State Machine (FSM) NPC 

Enemy 

 
Gambar 4.19Implementasi Finite State 

Machine Enemy 

 Pada Gambar 4.19Implementasi 

Finite State Machine Enemy  

mengimplementasikan NPC  enemy dalam 

keadaan idle ketika player memasuki 

kawasan map maka state 0 berpindah ke 

state 1 dimana  NPC enemyakan mengejar 

player jika terkena state 1 berpindah ke 

state 2 lalu NPC enemy memberi 

pertanyaan jika jawaban benar player 

mendapatkan reward lalu state 2 

berpindah ke state 3 jika salah player 

mendapatkan hukuman lalu state 2 

berpindah ke state 3 dimana player 

memasuki menu battle system 

 

 

4.3 Hasil Pengujian Usability 

Pengujian aspek usability dilakukan 

terhadap masyarakat usia >13 tahun secara 

random Ada 15 responden yang menilai 

aplikasi game ini, responden mencoba 

aplikasi game “Legenda 4 Kristal” pada 

device yang sudah disediakan kemudian 

responden mengisi kuesioner. Jumlah 

pernyataan dalam kuesioner tersebut 15 

pernyataan yang didalamnya terdapat 4 

sub aspek yaitu, operability, learnability, 

understandability, attractiveness dengan 

menggunakan skala SS = 5, S = 4, N = 3, 

TS = 2, STS = 1. Data hasil pengujian 



 
 

aspek usability dapat dilihat pada Tabel 

4.1 dan Tabel 4.2 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Usability 

 

Tabel 4.2 Data Hasil PerhitunganUsability 

Hasil pengolahan data pada uji 

usability menyatakan bahwa perangkat 

lunak memiliki nilai operability 77,%, 

learnability 87,11%, understandability 

79,33%, attractiveness 61%. Untuk 

persentase secara keseluruhan dari aspek 

usability game RPG (Role Playing 

Games)’Legenda 4 Kristal’ memperoleh 

nilai 71,52%. 

4.4    Hasil Pengujian Fungtionality 

Pada pengujianfungtionality 

Kuisioner diisi oleh orang yang memiliki 

keahlian dalam bidang software 

engineering untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi pada game dapat berjalan 

dengan benar. Hasil dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Data Hasil Pengujian 

fungtionality 

Sehingga dapat disimpulkan dalam 

aspek functionality gameLegenda 4 Kristal 

memperoleh nilai 100% dan artinya game 

dapat bekerja dengan baik dan benar. 

Saran yang diberikan oleh ahli setelah 

menguji functionality aplikasi ini, yaitu 

perlu ditambah petunjuk umum (menu 

khusus) untuk pemain mengetahui cara 

menggunakan game, pemilihan foreground 

dan background harus serasi, jadi tulisan 

dapat terbaca dengan jelas, dan game dapat 

dikatakan user friendly. 

4.5     Pengujian Portability 

Pengujian aspek portability dilakukan 

dengan menjalankan aplikasi pada 

beberapa device (smartphone) dengan 

sistem operasi Android versi, Kitkat, 



 
 

Lolipop,Marshmellow dan Nugget. Hasil 

pengujian aspek portability dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Data Hasil Pengujian Portability 

Sehingga dapat disimpulkan dalam aspek 

Portability aplikasi game Legenda 4 

Kristal memperoleh nilai 100% dan artinya 

bahwa aplikasi dapat bekerja di device 

Android Kitkat, Lollipop,Marsmallow,dan 

Nougat. 

5 Kesimpulan dan Saran 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, yang meliputi aspek 

functionality, usability, portability dan 

efficiency pada aplikasi game role playing 

games yaitu: 

a) Hasil pengujian kualitas aspek 

functionality oleh seorang yang 

ahlidi bidang software engineering 

menunjukan bahwa aplikasi dapat 

melakukan semua fungsinya dengan 

benar sehingga kualitas perangkat 

lunak 100% valid 

b) Hasil pengujian kualitas aspek 

portability pada beberapa device 

(smartphone) dengan system operasi 

Android versi Kitkat, Lolipop, 

Marshmellow dan Nuggett 

menunjukkan aplikasi dapat di-

install dan dijalankan pada device 

tersebut dengan baik minimal pada 

OS Kitkat dengan memory RAM 2 

Gigabyte.  . 

c) Hasil pengujian kualitas aspek 

usability oleh 15 orang secara acak, 

aplikasi game “Legenda 4 

Kristal”memperoleh nilai 71,52%. 

d) Hasil pengujian kualitas aspek 

efficiency dengan Testdroid 

menunjukkan tidak mengalami 

kekurangan memory yang 

menyebabkan terjadinya memory 

leak dan mengakibatkan aplikasi 

berhenti. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan game role playing games 

“Legenda 4 Kristal” menggunakan Metode 

Finite State Machine (FSM) layak 

digunakan. 

 

 

5.2     Saran 

Berdasarkan perancangan dan hasil 

implementasi program aplikasi yang 

dilakukan, maka saran yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan game menggunakan 

game engine RPG maker MV cukup 

memudahkan namun memiliki 

kekurangan karena memerlukan 

banyak data penyimpanan 

disarankan memilih alternatif lain 

untuk software pengembangan game 

lain yang tidak memerlukan media 

penyimpanan data besar. 

2. Pengembangan game Role Playing 

Games “Legenda 4 Kristal” masih 

bisa dikembangkan kembali dengan 

menambah scenario cerita yang lebih 

variatif dengan menambah unsur 

lokal. 

3. Menggunakan metode Finite State 

Machine(FSM) dapat memberikan 

pola tingkah laku berbeda beda di 

setiap Non Playable Character 

(NPC) menjadikan game menjadi 

bervariasi namun akan sulit jika 

pengembang mengembangkan game 

dengan banyak scenariodanNPC 

sehingga memerlukan waktu yang 

lebih dalam pengembangannya. 

4. Metode Finite State Machine baik 

digunakan dalam pengembangan 

game berskala kecil yang tidak 



 
 

memerlukan banyak skenario, jika 

ingin melakukan pengembangan 

game dengan cerita yang lebih 

banyak dan lebih bervariatif 

disarankan menggunakan metode 

lain. 
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