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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Game komputer mempunyai banyak genre dan salah satunya adalah Maze. 

Maze(labirin) adalah genre game yang mempunyai banyak jalur yang bercabang 

yang bertujuan untuk menentukan jalur yang yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu contoh game pada genre ini adalah Pac-Man. Dalam game 

ini terdapat karakter musuh yang ditambahkan kecerdasan buatan yang berguna 

untuk mengejar player. Pemrosesan gerakan musuh adalah menggunakan 

algoritma pathfinding, algoritman pathfinding yang diterapkan pada karakter 

musuh adalah algoritma Greedy[12]. Namun karena algoritma Greedy hanya 

memperikan biaya perkiraan(heuristik) saja, hal ini tidak selalu menghasilkan 

jalur yang optimal.  

Salah satu algoritma yang bisa mengatasi permasalahan tersebut adalah 

algoritma A* yang memperhitungkan biaya sebenarnya dan biaya perkiraan.  

Akan tetapi algoritma A* yang menggunakan graph untuk pemetaan pathfinding 

belum cukup optimal karena gerakan objek yang dihasilkan adalah statis pada 

pembuatan game dengan sistem koordinat 3D dan solusinya dalah algoritma 

Navigation Mesh dikarenakan algoritma ini mempunyai kelebihan pada gerakan 

yang lebih halus untuk game 3D karena pemetaan pathfinding menggunakan 

poligon mesh [11]. 

Oleh karena itu penulis ingin membuat game dengan genre Maze dan 

menggunakan labirin sebagai tema gameplay. Tidak hanya itu, pada game Fish 

Escape ini juga ditambahkan AI untuk Path Finding pada jalur yang ada di dalam 

labirin dengan menggunakan algoritma A* dan Navigation Mesh.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana rancang bangun Pathfinding pada AI enemy di 

dalam game Fish Escape menggunakan algoritma NavMesh. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan game Fish Escape adalah rancang bangun 

Pathfinding pada AI enemy di dalam game Fish Escape menggunakan algoritma 

NavMesh. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari game Fish Escape ini adalah: 

a. Game ini dirancang untuk dimainkan hanya satu orang dan 

diimplementasikan untuk game offline berbasis Desktop. 

b. AI yang berperan sebagai enemy hanya terdapat dua dan mempunyai 

kecepatan yang sama. 

c. Game ini di buat menggunakan perangkat lunak game engine Unity3D. 

d. Level dalam game ini hanya mempunyai satu tingat kesulitan dan satu 

map labirin. 

 

1.5 Metodologi 

Pada penyelesaian tugas akhir ini diperlukan beberapa metodologi seperti 

dibawah ini: 

a. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data-data dan informasi yang akan digunakan ke dalam 

game Fish Escape, diantaranya:Mengumpulkan data tentang labirin, Pemodelan 

karakter dan aset 3D, Mempelajari dan mengimplementasikan algoritma NavMesh 

(Navigation Mesh) ke dalam AI Enemy, dan Mengimplementasikan game Fish 

Escape ke dalam gameengine  Unity3D. 
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b. Analisis Sistem 

Menganalisa sistem terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pembuatan gameFish Escape ini dengan cara menganalisa produk yang akan di 

buat dan yang dibutuhkan untuk membuat gameini pada sisi perangkat keras dan 

perangkat lunak. 

c. Perancangan Desain Sistem 

Merancang desain sistem game berdasarkan analisis sistem yang ada 

dengan membuat konsep game dari mulai karakter, cerita dan latar yang akan 

ditambahkan ke dalam game Fish Escape ini. 

d. ImplementasiGame 

Melakukan implementasi dari perancangan desain system dengan 

menggunakan perangkat lunak Unity3D. implementasi algoritma dalam bentuk 

library serta penanaman algoritma ke dalam objek 3D enemy. 

e. Pengujian dan Evaluasi 

Melakukan pengujian terhadap sistemgame yang telah di buat dan juga 

mengevaluasinya jika terdapat bug ataupun penambahan pada program dengan 

menguji sistem berdasarkan hasil kerja sistem, kesesuaian dengan teori dan juga 

tujuan dari game. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan tugas akhir game Fish Escape ini terbagi menjadi beberapa 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi penelitian yang digunakan untuk pembuatan 

tugas akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisikan teori-teori dasar yang mendukung dan mendasari 

pembuatan game Fish Escape ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi analisa kebutuhan dari sistem serta perancangan yang akan di 
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buat pada game Fish Escape ini yang meliputi beberapa diagram. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Berisi mengenai hasil implementasi antarmuka dan hasil pengujian 

sistem mulai dari pengujian Alpha(fungsionalitas game) Beta(respon 

pengguna game). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan sara yang didapatkan dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


