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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan meliputi 

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

dan sistematikan penulisan. 

1.1. LATAR BELAKANG 

Game mengalami perkembangan yang sangat signifikan beberapa dekade 

terakhir. Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat mempunyai banyak 

pilihan hiburan dalam bentuk game mulai dari beragam platform (board game, 

card game, PC, mobile, konsol) dan genre (action, adventure, role-playing, 

strategy). Namun industri kreatif ini sampai sekarang masih sedikit yang memiliki 

konten lokal. Menurut Adam developer game yang kurang berperan dalam 

mengangkat konten lokal Indonesia sesuai kebutuhan zaman saat ini 

menyebabkan minat masyrakat menjadi minim [1]. Sedangkan menurut Sigit 

kebanyakan developer lokal masih menggunakan tema dan karakter asing dalam 

membuat sebuah game [2]. Padahal apabila mereka berlomba-lomba bersaing 

dalam membuat game bercita rasa lokal, hal ini akan menjadi ajang promosi 

budaya sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat yang saat ini 

sudah mulai pudar. 

Soekarno adalah penggerak patriotisme masyarakat khusunya para 

pemuda Indonesia dalam melawan masa penjajahan. Beliau adalah salah satu 

tokoh pejuang kemerdekan Republik Indonesia. Namun sebagai tokoh penting 

berdirinya negara, pengetahuan generasi muda saat ini tentang sosok Soekarno 

kurang. Bonnie Triyana menyatakan bahwa banyak generasi muda di Indonesia 

yang tak mengenal ketokohan proklamator kemerdekaan. Bahkan ada yang 

mengira bahwa Soekarno-Hatta adalah satu orang [3]. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis membuat tugas akhir dengan menuangkan ide menggabungkan game dan 

tema sejarah dalam bentuk game tiga dimensi.  
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Game Running Bung Karno ini dibuat dengan menggunakan enggine 

Unity 3D dan pemodelan karakternya menggunakan Blender. Unity 3D dapat 

membuat suatu arsitektur ruang maya untuk membangun sebuah game. Selain itu 

fitur physics di dalam Unity 3D akan diimplementasikan pada game ini untuk 

membuat simulasi fenomena alam dan simulasi path finding. Blender sendiri akan 

digunakan sebagai tool utama dalam perancangan karakter tokoh, bangunan, dan 

objek-objek lain di dalam game tiga dimensi. Penulis berharap game ini dapat 

menjadi pemacu munculnya game-game lokal lain di industri game yang sedang 

berkembang saat ini serta menambah kecintaan pemain game ini pada tokoh 

proklamator Ir. Soekarno. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :  

a. Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem dalam merancang game 3D 

Running Bung Karno sehingga dapat meningkatkan ketertarikan pemainnya 

pada game berkonten lokal 

b. Bagaimana men-design karakter Ir.Soekarno dalam bentuk 3D dan objek tiga 

dimensi lainnya menggunakan Blender 

c. Bagaimana mengimplementasi skenario game, physics, dan simulasi path 

finding yang telah dirancang dalam proses production ke dalam Unity 3D 

d. Bagaimana menguji game baik dari segi masalah (error), kelengkapan fitur, 

dan kesesuaian tema. 

1.3. TUJUAN 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah game 3D dengan genre 

arcade dan survival menggunakan tools Blender dan Unity 3D yang bertemakan 

sejarah. Dengan karakter lokal pada game ini diharapkan dapat memberikan nilai 

edukatif dan mengembangkan potensi kebudayaan asli dari Indonesia. 
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1.4. BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Game mapping berupa navigation mesh statis berbentuk sebuah pulau 

b. Level area hanya terdiri dari satu stage 

c. Tidak ada health point atau health bar,  apabila player bertemu dengan enemy 

maka permainan akan game over dan diulang kembali 

d. Kecepatan enemy sudah di-set dan tidak mengalami percepatan 

e. Karakter yang dimainkan player hanya satu, yaitu adalah karakter Bung 

Karno 

f.   Halangan pada game mapping bersifat statis 

g. Game offline single player untuk desktop. 

 

1.5. METODOLOGI 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

berbagai metodologi, antara lain : 

a. Studi pustaka 

Metode   yang   digunakan   dalam   tugas akhir   ini   adalah   metode 

melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan 

dengan perancangan game yang dilakukan. Dengan studi pustaka 

dimaksudkan untuk memahami konsep dari pembangunan sistem, yaitu 

mengenai pembelajaran dan perancangan game 3D dengan Unity 3D serta 

penerapan pathfinding dengan navigation mesh. Pemahaman konsep 

didapatkan dari pembelajaran dari buku literatur terkait, berbagai jurnal 

dan tulisan-tulisan ilmiah. Studi pustaka juga digunakan sebagai media 

pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk pemodelan karakter. 

Dalam hal ini data yang dikumpulkan merupakan data gambar dari internet 

dan buku literatur terkait. 

b. Analisa Sistem 

Untuk menemukan masalah utama maka diadakan analisa terhadap faktor 

penting dalam pembuatan game ini. Analisa menggunakan design 
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treatment, yaitu analisa terhadap produk apa yang dibuat dan apa yang 

dibutuhkan untuk membuatnya [4].  

c. Mendesain Game 

Desain game meliputi  proses mewujudkan sebuah ide atau konsep game 

menjadi sebuah produk yang dapat dimainkan. Ide game meliputi 

bagaimana game dimainkan dan berbagai gambaran umum lain tentang 

game yang akan dibuat. Pada tahap ini akan dikumpulkan data-data dari 

studi pustaka kemudian direncanakan aset serta skenario game.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

d. Implementasi pembuatan game 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan game dengan menggunakan Unity 3D 

dengan bahasa pemrograman Javascript. Menurut [5] implementasi agent 

akan menjalankan simulasi yaitu enemy dan implementasi algoritma dalam 

bentuk library serta penanaman algoritma pada agent 3D enemy (NPC).  

e. Pengujian 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap sistem game dan 

revisi bila diperlukan. Adapun pengujian ini berdasarkan hasil kerja 

sistem, kesesuaian dengan teori, termasuk tujuan game.  

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I :   Pendahuluan 

Pada bab ini akan berisi  tentang  latar  belakang  pembuatan  tugas 

akhir,   tujuan   yang  akan  dicapai,  pembahasan, metodologi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :   Dasar Teori  

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian dari teori-teori yang akan 

digunakan sebagai  dasar  pada  pembuatan tugas akhir. Dasar teori 

meliputi sejarah karakter game, pengertian game, pemodelan objek 

3D, dan physics. 
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BAB III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

pada suatu program game. Analisa meliputi analisa produk dan 

analisa kebutuhan sistem sedangkan perancangan sistem meliputi 

desain arsitektur dan simulasi game. 

BAB IV :  Implementasi dan Pengujian 

Membahas tentang implementasi dan pengujian game. 

Implementasi merupakan proses pembuatan game dari desain dan 

skenario game yang telah dibuat, sedangkan pengujian game 

merupakan pengujian dari perangkat lunak yang telah dibuat. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil simulasi game dan 

pengujian pada bab sebelumnya. Selain itu bab ini akan 

dimasukkan saran tentang pengembangan game 3D yang memakai 

pathfinding dengan menggunakan metode navigasi mesh. 


