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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Game Wayang Robot adalah permainan yang dibuat untuk upaya pelestarian 

kebudayaan Indonesia khususnya dalam penggunaan tulisan Aksara Jawa dan 

pengetahuan kisah pewayangan. Di dalam game ini digambarkan karakter-

karakter pewayangan seperti Rama, Shita, dan Rahwana yang direpresentasikan 

ulang dalam wujud robot modern. Ornamen-ornamen dan environment dari game 

ini juga dibuat sedemikian futuristik namun tidak meninggalkan kesan tradisional 

dengan menambahkan tekstur batik di berbagai sudut bangunan dan meletakkan 

objek-objek bernuansa Jawa. 

Dengan memainkan gameplay yang terdapat di game ini, player bisa 

mendapatkan pembelajaran mengenai pengenalan hingga cara penggunaan Aksara 

Jawa. Akan ada tingkat kesulitan yang berbeda di tiap-tiap level. Selain belajar 

Aksara Jawa, player juga akan mendapatkan pengetahuan tentang kisah 

pewayangan khususnya cerita mengenai Ramayana. 

Di dalam game tersebut terdapat suatu level permainan dimana pemain 

diharuskan untuk mengoleksi box-box bertuliskan Aksara Jawa yang sesuai 

dengan skenario tantangan di level tersebut. Tantangan tersebut semakin 

meningkat karena di arena permainan tersebut tersebar beberapa robot bernama 

Tiny Blaster yang selalu mengejar pemain dan meledakkan diri jika jaraknya 

sudah dekat dengan pemain. 

Di dalam permainan tersebut, robot Tiny Blaster memiliki Artificial 

Intelligence atau Kecerdasan Buatan yang bisa membuat robot tersebut selalu 

mengejar dan mengikuti pemain kemanapun dia pergi. Robot Tiny Blaster 

mempunyai kecerdasan untuk selalu bisa menemukan lokasi pemain meskipun 

terdapat banyak obstacle atau rintangan yang tersebar di arena permainan. Untuk 

bisa melakukan hal tersebut, robot Tiny Blaster perlu diimplementasikan 

algoritma pathfinding A* agar dapat menemukan lokasi pemain dan segera 

mengejarnya tanpa terbentur atau tersangkut oleh obstacle. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat robot Tiny Blaster bergerak mengejar pemain sesuai 

dengan skenario game. 

b. Bagaimana mengimplementasikan algoritma A* pathfinding ke dalam 

Kecerdasan Buatan robot Tiny Blaster. 

c. Bagaimana script implementasi A* yang sudah dibuat agar bisa diterapkan 

ke karakter game lain baik di dalam lingkup game Wayang Robot maupun 

bukan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah  

a. Untuk membuat dan mengimplementasikan A* pathfinding ke dalam 

Kecerdasan Buatan robot Tiny Blaster agar bisa bergerak sesuai dengan 

skenario game Wayang Robot. 

b. Untuk membuat script implementasi A* pathfinding yang reusable atau 

bisa digunakan ulang di dalam game lain dengan kasus yang sama. 

 

1.4 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Node yang akan dihitung di dalam algoritma A* berupa Waypoint, jadi 

tidak semua space 3D yang ada di level permainan dianggap sebagai node 

untuk diperhitungkan ke dalam algoritma A*. 

b. Objek yang digunakan untuk target implementasi (dalam kasus ini robot 

Tiny Blaster) tidak dapat mengejar secara langsung jika pemain berada di 

stage yang lebih tinggi. Jadi robot tersebut harus mencari jalan lain untuk 

menemukan pemain. 

c. Script implementasi bisa diterapkan ke semua karakter game namun hanya 

terbatas pada game yang proses developmentnya menggunakan Game 

Engine Unity 3D dan bahasa pemrograman yang dipakai adalah bahasa 

pemrograman Unity C#. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pengkajian kasus 

Pada tahap yang pertama ini dilakukan pengkajian kasus 

yang ada di dalam gameplay Wayang Robot. Akan dikaji apa saja 

yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan game tersebut 

agar bisa berjalan sesuai dengan skenario game.  

b. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian 

literatur dari buku, jurnal, paper maupun referensi internet 

mengenai pembuatan game menggunakan Unity 3D Game Engine 

dan  mengenai teori algoritma pencarian rute menggunakan A*. 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan atau pengkodean game 

Wayang Robot beserta pengimplementasian algoritma A* 

pathfinding ke dalam kecerdasan buatan robot Tiny Blaster. Pada 

awal pengimplementasian dibuat terlebih sebuah level di game 

Wayang Robot yang sesuai dengan skenario game. Mulai dari 

peletakan karakter, peletakan objek-objek dan ornamen, pengaturan 

environment dan pencahayaan, hingga pembuatan script player 

controller dan script untuk keseluruhan objek game. Setelah itu 

baru dilakukan peletakan karakter robot Tiny Blaster dan 

penerapan script A* agar robot tersebut mencari dan mengejar 

player. 
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Gambar 1.1 : Preview Game Wayang Robot 

d. Pengujian dan Analisa 

Pada tahap ini, hasil dari tahap implementasi akan diuji dan 

dianalisa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan scenario game 

Wayang Robot atau belum. Akan dicoba berbagai posisi di area 

level game baik untuk peletakan karakter pemain maupun 

peletakan robot Tiny Blaster. Akan dianalisa secara bertahap mulai 

dengan sedikit hingga banyak penggunaan waypoint di level 

tersebut. Dengan cara tersebut akan diteliti apakah robot Tiny 

Blaster sudah berjalan sesuai dengan skenario game atau belum. 

e. Pembuatan laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. 

Pada tahap ini akan dibuat laporan mengenai semua yang 

dilakukan di dalam pengerjaan Tugas Akhir ini mulai dari tahap 

studi kasus hingga pengujian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang bahasa pemrograman C#, kajian tentang pembuatan game menggunakan 

Unity 3D Game Engine, hingga kajian mengenai algoritma dan penerapan praktis 

A* pathfinding. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 


