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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang pesat, kini teknologi mampu 

mengadopsi cara berpikir seperti manusia yaitu Artificial Intelligence (kecerdasan 

buatan). Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, pengalaman 

dan pengetahuan manusia tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. 

Agar suatu aplikasi dapat bertindak seperti manusia, maka harus dibekali 

pengetahuan dan kemampuan nalar. Dalam sistemnya, game dilengkapi dengan 

kecerdasan buatan, karena dalam game selalu ada aturan-aturan yang 

mempengaruhi user dalam bermain game. Pengembangan game pada era ini 

mempunyai prospek yang besar dan perkembangan game yang begitu pesat telah 

menghasilkan jenis game yang beragam.  

Game Duck Hunter yang ingin dirancang dan dibuat pada penelitian ini 

merupakan game yang bertipe leveling, dimana kekuatan game terletak pada 

tingkat kesulitan yang berbeda tiap level. Game ini merupakan game yang dapat 

melatih ketepatan user dalam memperhitungkan jarak, waktu dan kecepatan 

dalam menembak targetnya. Pada sekali permainan, game ini hanya dapat 

dimainkan oleh seorang user atau single player. 

Game Duck Hunter sebelumnya telah ada, namun dalam permainannya, 

untuk menentukan apakah user dapat melanjutkan ke level selanjutnya atau tidak, 

hanya pada jumlah target tertembak dan waktu. Kemudian setelah user bermain, 

tidak ada ditampilkan review dari hasil user bermain. Jadi pelacakan informasi 

masukan dilakukan hanya untuk kondisi jumlah target terpenuhi dan langsung ke 

level selanjutnya. 

Metode Forward Chaining disebut juga runut maju atau algoritma pencarian 

yang dititikberatkan pada pendekatan yang dimotori data (data driven search). 

Dalam pendekatan ini pencarian dimulai dari fakta-fakta atau premis-premis atau 

informasi masukan (if) kemudian menuju kesimpulan (conclusion) atau derived 

information (then). Dalam implementasinya, Forward Chaining sangat membantu 
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dalam membangun sebuah sistem, karena jika ingin menambah kondisi baru dan 

aturan, tidak perlu membongkar kode program dari awal. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengembangkan Game Duck Hunter dengan 

mengimplementasikan konsep AI (Artificial Intelligence) khususnya metode 

Forward Chaining. Metode Forward Chaining ini dimanfaatkan untuk 

menentukan apakah user dapat melanjutkan permainan ke level berikutnya atau 

tidak, dengan cara melakukan pelacakan informasi masukan dari hasil user 

bermain. Selain itu dengan metode Forward Chaining, dalam game ini dapat 

menghasilkan beberapa review game yang berbeda dari hasil kondisi yang didapat 

dari user bermain game. Kondisi yang berbeda akan mendapatkan review yang 

berbeda pula sesuai dengan rule yang telah dibuat sebelumnya, dimana dari 

review tersebut, dapat ditentukan apakah user dapat lanjut ke level berikutnya atau 

harus mengulang permainan lagi. 

Untuk membuat Game Duck Hunter ini lebih menantang dan lebih menarik, 

peneliti akan menambahkan beberapa fitur lain yang menjadi variabel yang 

dijadikan acuan sebagai bahan input dalam konsep AI, menambahkan lebih 

banyak rules dan hasil review yang beragam. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengambil pokok bahasan tugas akhir dengan judul “Implementasi Metode 

Forward Chaining Pada Game Duck Hunter”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat Game Duck Hunter agar lebih 

menantang dan menarik? 

2. Bagaimana cara menerapkan metode Forward Chaining dalam proses review 

dan pengambilan keputusan perpindahan level pada game? 

3. Bagaimana cara merancang dan membuat Game Duck Hunter dengan 

mengimplementasikan metode Forward Chaining? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini yaitu :  

1. Merancang dan membuat Game Duck Hunter yang lebih menantang dan 

menarik. 

2. Menerapkan metode Forward Chaining dalam proses review dan pengambilan 

keputusan perpindahan level pada game. 

3. Merancang dan membuat Game Duck Hunter dengan mengimplementasikan 

metode penerapan AI (Artificial Intelligence) Forward Chaining. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Game ini hanya dapat dimainkan oleh satu orang user dalam sekali permainan 

(single player). 

2. Game ini dibuat dengan 3 (tiga) level permainan. 

3. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau menentukan 

apakah user dapat melanjutkan permainan ke level berikutnya atau tidak adalah 

metode Forward Chaining. 

4. Variabel yang dijadikan acuan sebagai bahan input untuk konsep AI dengan 

Forward Chaining adalah Nyawa, Jumlah Target Tertembak, Skor, Jumlah 

Sisa Peluru, Waktu dan Jumlah Halangan Tertembak. 

5. Metode analisis perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan berbasis objek yaitu dengan menggunakan pemodelan UML 

(Unified Modeling Language).  

6. Game ini dibuat dengan menggunakan software Adobe Flash. 

7. Bahasa pemograman yang digunakan adalah ActionScript. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Metodologi penelitian yang digunakan adalah :  

 

1.5.1 Tahap Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu studi data 

yang dilakukan melalui penelusuran literature atau buku-buku referensi 

pendukung sebagai landasan berfikir atau teori dan dari data-data statistik yang di 

dapat sebagai input sistem tentang Game, Kecerdasan Buatan dan Metode 

Forward Chaining. 

 

1.5.2 Perencanaan Sistem  

Tahap merencanakan dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai 

pendukung pembangunan sistem serta menentukan spesifikasi aplikasi yang akan 

dibangun. Menentukan variabel-variabel yang dijadikan acuan sebagai bahan 

masukan dalam game yang akan dibuat. 

 

1.5.3 Analisis Kebutuhan Sistem  

Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian menganalisis 

dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan 

dibangun, meliputi menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Menentukan kebutuhan software, hardware dan brainware yang akan digunakan 

dalam pembuatan game dan menjelaskan spesifikasinya. Menentukan karakter 

yang ada pada game dan membuat skenario game. 

 

1.5.4 Perancangan Sistem dan Desain Sistem  

Tahap merancang sistem dan desain antarmuka aplikasi yang akan dibangun 

dari hasil analisis kebutuhan yang telah dikumpulkan secara lengkap. Menjelaskan 

alur atau proses berjalannya game dan penggunaan metode Forward Chaining 

dalam game, melakukan pemodelan UML yang meliputi pembuatan use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dan merancang 

database. 
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1.5.5 Pembangunan Sistem  

Tahap menerjemahkan hasil perancangan sistem ke dalam kode-kode 

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan yaitu dengan 

bahasa pemrograman ActionScript dengan menggunakan software Adobe Flash.  

 

1.5.6 Pengujian dan Penggabungan Sistem  

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan. Melakukan pengujian terhadap kerja Metode Forward Chaining 

dalam proses review dan penentuan keputusan perpindahan level. 

 

1.5.7 Penggunaan Sistem dan Umpan Balik  

Tahap mengoperasikan aplikasi dan melakukan pemeliharaan, seperti 

penyesuaian atau perubahan terhadap situasi yang sebenarnya dan adanya respon 

dari pengguna sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

aplikasi yang dibangun diterima oleh penggunanya. 

 

1.5.8 Pembuatan Laporan 

Tahap dokumentasi atau menuliskan seluruh langkah-langkah yang telah 

dilakukan dalam pengerjaan penelitian tugas akhir ini. Dimulai dari memaparkan 

permasalahan sampai dengan penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat 

menjadi suatu kajian tugas akhir. Diuraikan secara singkat 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literatur dan referensi yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan 

tugas akhir. Menjelaskan tentang definisi game, jenis game, 

sejarah game, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), sistem 

pakar, konsep metode Forward Chaining, Adobe Flash, 

ActionScript. PHP dan Database MySQL. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem 

yang akan dibuat dengan metode yang akan diimplementasikan 

pada Game Duck Hunter ini yaitu metode Forward Chaining. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi game, pengoperasian 

serta pengujian  kesesuaian sistem  dengan rancangan. 

Memaparkan uji coba dan hasil yang telah dilakukan terhadap 

perancangan Game Duck Hunter yang mengimplementasikan 

metode penerapan AI yaitu Forward Chaining. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji 

coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan 

masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan 

dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta 

bahan masukan dari penulis bagi yang berencana 

mengembangkan tugas akhir untuk yang akan datang. 

 


