
ABSTRAK

Dengan semakin padatnya aktivitas setiap orang saat ini, maka dipedukan
sarana untuk mengurangi tingtat s*res &n kebosanan Salah satu sarana yang bisa
membantu adalah game. Dengan bermain game tingkat stres dan kebosanan dapa
berkurang- Jenis game yang menarik rmtuk dimainkan adalah jenis pale &tgam
salah satu ide dasar permainannya adalah terdapat sekumpulan kotak berwarm-
wami dan zrer diminta untuk mengtlik sekumtrtlan kotak yang sewama yang
jumlahnya minimal tiga kotah Kumpulan kotak sewarna yang telah diklik lalu
akan hilang dari layar permainan dan sc<ve yang didapatkan user diperhitrmgkan
dari jumlah kotak yang hilang tersebut

Tugas akhir ini disusun berdasartan ide dasar permainan t€rsebut di atas
dan diberi mna Calor Bubhle- SxlrAah menganalisa game yang merniliki ide
permaimn sejenis (dalam lral ini yang dianalisa adalah game Super t$nngeBoh
Collapse), maka selanjutrya pada tahap desain dilakukan desain permainarr
desain proses, dan desain tampilan yang akan diimplementasikan ke dalam trgas
akhir ini.

Game Color Bubble yang dibuat ini terdiri dari permainan sizg/e gane dart
permainan network gane- Pada single game terdaqt tign tingkat
kesulitan (easy, medium, en furO dan 12 level permainan yang semakin tingi
lwelny4 maka semakin bertambah kesulitannya Untuk berpindah ke level
selanjutry4 user harus menghabiskan seluruh targa bola yang ada pada tiap level.
Sedangkan mtuk permainan nawort gaume tndryt dua pilihan jenis pernaina4 ,

yaiJa) tine trul dan sumival game. Pafu jenis permainan time trial, user yang
dapat menghabiskan target bola sebelum wahu permainan berakhir alau user
dengan jumlah bola paling sedikit setelah waktu permainan berakhir adalah
pemenangnya. Untuk jenis permainan survjr"al garne tidak terdapat batasan q/aktu
dan target bola yang harus dihabiskaq tetapi permainan atan berjalan terus
sampi salah satu dari user yrng bermain kalah- Pada jenis ini user dapat saling
mengirim bola berwama himn yang hanya bisa dilrilangkan dengan menggunakan
bom,

Setelah diimplernentasikaq maka dad uji coba dan evaluasi diperoletr
hasil bahwa permainan ini arkup menarit, memberikan hiburan, dan mudah
dimengerti oleh user. Kesimpulan yang dapt diambil adalah aplikasi game ini
dapat dibuat dan cukr4 memberikan hiburan bagi penggunanya Saran yang d4at
diberikan adalah jenis-jenis permainan dalam garne ini bisa dikembangtan untuk
menambah variasi pennainan dan game dapat dimainkan tebih dari dua orang.


