
xvi 
 

ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI METODE FINITE STATE MACHINE PADA 

PENGEMBANGAN GAME ROLE PLAYING GAMES 

 

Oleh 

 

Ricky Saputra 

13312587 

 

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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