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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi sekarang ini berkembang sangatlah pesat dan sudah 

merambah ke dalam segala aspek kehidupan. Demikian pula dengan 

perkembangan sebuah game yang perkembangannya pun mulai berkembang 

dengan pesat. Di awal perkembangannya game dianggap hanya ditujukan untuk 

anak-anak, sekarang game ditujukan untuk semua umur dan semua kalangan. 

Akan tetapi, pada sekitar tahun 2000-an permainan yang dikenal dengan sebutan 

game Playstation (PS) menjamur di daerah perkotaan hingga sebagian pedesaan di 

kawasan Indonesia, game ini hanya dimainkan oleh satu atau dua orang ora 

pemain saja pada sebuah console serta memerlukan pesawat televisi sebagai 

media output atau tampilan. Beraneka macam genre game dapat dimainkan, 

diantaranya yaitu game yang ber-genre RPG. 

Jenis game RPG adalah jenis game yang memiliki alur cerita atau bisa 

disebut juga game petualangan dimana pemain dituntut untuk menyelesaikan 

permainan berdasarkan alur cerita yang telah dibuat. Dalam sebuah permainan 

RPG, jarang ada yang kalah atau menang. Ini membuat permain RPG berbeda dari 

jenis permainan lainnya seperti Monopoli atau Ular Tangga, permainan kartu, 

olah raga, dan permainan lainnya. Seperti sebuah novel atau film, permainan RPG 

mempunyai daya tarik karena permainan-permainan ini mengajak para pemain 

untuk menggunakan imajinasi mereka.  

Jenis game RPG dipilih karena sesuai dengan tema dari game tugas akhir 

ini. Game tugas akhir ini memiliki alur cerita di mana nantinya player akan 

bermain sebagai seorang mahasiswa yang berupaya untuk menemukan isnpirasi 

tugas akhrinya, dan akhirnya mahasiswa tersebut berhasil menemukannya dalam 

sebuah mimpi. Di dalam mimpi tersebut player akan melakukan banyak hal, 

termasuk berinteraksi dengan NPC (Non Playable Character), bertarung dengan 

monster dan menyelesaikan quest. Fitur utama dalam game ini adalah banyaknya 

pilihan yang diberikan kepada player untuk mendapatkan berbagai macam jenis 

perlengkapan yang memudahkan player berpetualang di dalam dunia mimpi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ular_Tangga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu
http://id.wikipedia.org/wiki/Olah_raga
http://id.wikipedia.org/wiki/Novel
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Imajinasi
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Player bisa mendapatkan perlengkapan spesial dari banyak cara, mulai dari 

berburu monster, mengikuti arena, menyelesaikan quest, hingga mengenal 

pembuat game lebih dekat. Untuk mewujudkan game tersebut, dipilihlah sebuah 

tool pengembang game RPG yang  sudah  terkenal dan  teruji  di  kalangan 

komunitas pengembang game yaitu RPG Maker VX Ace. 

RPG Maker Ace adalah salah satu dari sekian banyak program  yang akan 

membantu dalam mengembangkan sebuah game RPG buatan  sendiri. RPG 

Maker Ace ini dapat membuat game tanpa membutuhkan training khusus bahkan 

mempunyai tingkat kebebasan untuk berkreasi yang lebih dari software sejenis. 

Tool ini adalah versi kelima dari RPG Maker yang merupakan serangkaian 

program yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Enterbrain untuk membuat 

game berbasis RPG. Hampir sama dengan pendahulunya, RPG Maker VX XP, 

RPG Maker VX Ace juga bisa menggunakan RGSS (Ruby Game Scripting 

System) atau biasa disebut Ruby. Perbedaannya dalam RPG Maker VX Ace 

RGSS(Ruby Game Scripting System) sudah terupdate menjadi versi 3. Selain itu 

di RPG Maker VX Ace, menerapkan sistem dukungan terhadap multiple tile set 

sehingga game dapat dibuat lebih menarik dan fleksibel. Penerapan AI (Artificial 

Intelligence) dalam sebuah game juga merupakan faktor penting dalam menarik 

perhatian user untuk memainkan game tersebut. Dengan adanya AI maka sebuah 

game dapat diterapkan pada sistem pertempuran dan alur cerita yang sangat 

kompleks sehingga membuat player merasa tertantang untuk terus 

memainkannya. 

Dalam membuat AI pada sebuah game diperlukan sebuah metode atau 

algoritma yang dapat mengatur sistem AI yang diimplementasikan pada sebuah 

game tersebut. Salah satunya adalah menggunakan algoritma Rule Based. 

Algoritma ini merupakan algoritma yang bekerja berdasarkan aturan (rule) yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Keunggulan dari algoritma ini adalah efisiensinya 

dalam memproses dataset yang besar. Dengan algoritma ini maka AI dalam 

sebuah game akan bekerja dengan aturan – aturan atau rule yang telah di tetapkan 

pada game ini nantinya sehingga menjadikan game ini berjalan seperti yang 

diharapkan. Bukan hanya AI yang berupa monster dan NPC yang akan bekerja 

berdasarkan rule yang telah ditetapkan, tetapi event-event juga akan berjalan di 
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bawah rule tersebut. Dengan penggabungan-penggabungan event tersebut, jadilah 

alur cerita dalam game yang nantinya akan menentukan petualangan player di 

dalam game ini. 

Rule based juga merupakan algortima AI yang cukup sederhana sehingga 

memudahkan untuk penempatannya di dalam game ini. Rule based juga sangat 

kompatibel dengan tool RPG Maker VX Ace sehingga akan memudahkan dalam 

penerapannya di dalam setiap event dalam game ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperoleh beberapa rumusan 

masalah yang akan dipecahkan. Diantaranya: 

a. Bagaimana merancang sebuah game bergenre RPG yang menarik dan 

tidak membosankan untuk dimainkan oleh user? 

b. Bagaimana menerapkan algoritma rule-based untuk penanganan event 

dan penanganan battle pada sebuah game berbasis RPG? 

c. Bagaimana membuat game yang bisa menceritakan sekaligus 

menginspirasi bagi para mahasiswa IT khususnya untuk mengingat 

kewajiban tugas akhir mereka? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah, diantaranya adalah : 

a. Sistem yang dibangun berbasis desktop. 

b. Game ini hanya dibuat untuk single player. 

c. Game ini menggunakan bahasa pemrograman Ruby. 

d. Game ini menggunakan tool RPG Maker XP. 

e. Battle sistemnya menggunakan turn based battle system. 

f. Environtment di dalam game dibuat semirip mungkin dengan aslinya, 

hanya saja akan ada beberapa envirotnment yang tidak seperti aslinya. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Merancang sebuah game bergenre RPG yang menarik dan tidak 

membosankan untuk dimainkan oleh user. 
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b. Mengetahui cara membuat sebuah game dengan menggunakan 

algoritma rule based yang diaplikasikan dalam penanganan event dan 

juga penanganan battle. 

c. Menceritakan tenatang kisah pembuat game dalam mendapat 

inspirasinya dalam mengerjakan tugas akhir dan sekaligus 

menginspirasi mahasiswa IT lain untuk paling tidak mengingat 

kembali tentang kewajiban tugas akhir mereka. 

1.5 Metodologi 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Mempelajari teori-teori dan mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil melalui buku-buku 

dan literatur yang dibutuhkan. Terutama kajian tentang algoritma  rule-

based system, artificial intelligence dan bahasa pemorgram ruby yang 

ada pada tool PRG Maker Ace. 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancang Sistem 

Perancangan desain sistem yang akan dibangun berbasis desktop. 

Dalam penerapannya, game akan menggunakan algoritma rule based 

untuk penyeleksian kondisinya yang nantinya digunakan untuk 

penanganan event dan penanganan battle. Pada battle game ini akan 

menggunakan sistem turn based yaitu dengan cara menggunakan taktik 

dalam battle dengan menunggu giliran untuk menyerang dan melihat 

keadaan dalam battle tersebut. Dalam battle ini menggunakan AI 

dengan algoritma rule-based agar dapat berlaku secara teratur dalam 

battle pada nantinya. Untuk kelengkapan lain pada game nantinya 

diberikan sebuah item dan senjata untuk menambah environment pada 

battle agar lebih menarik. Sistem level juga ditambahkan pada level ini 

agar user dapat menambahkan item dan skill pada setiap karakter pada 

game ini. 

 

 



5 

 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada 

game ini pada bahasa pemrograman ruby. Langkah pertama adalah 

membuat story line dengan karakter pada game ini. Kemudian membuat 

environment atau mapping pada game ini dengan story dan battle yang 

sudah dibuat. Setelah itu menyambungkan antar map yang akan 

menjadi sebuah kesatuan game yang utuh. 

1.5.4 Uji Coba 

Melakukan ujicoba pada game yang sudah terimplementasi serta 

menganalisa output dari hasil test tersebut apakah sudah sesuai yang 

diharapkan. Uji coba tersebut meliputi stoy line, battle game, material, 

dan AI yang telah diterapkan dengan menggunakan algoritma Rule-

based. Uji coba dari hasil ini juga meliputi apakah ada bug dalam game. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai perancangan game yang akan dibuat pada 

tugas akhir ini. 

 BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang perancangan, hasil dan pengujian 

game yang telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk memastikan 
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sejauh mana game yang dibuat sudah sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan serta saran dari 

semua bahasan dalam penulisan ini. 


