
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tower Defense merupakan salah satu dari berbagai macam genre 

game yang ada. Tower Defense adalah subgenre dari real-time strategy 

video games. Strategi game Tower Defense terletak pada alokasi sumber 

daya (resource) dan penempatan tower. Bentuk permainan dari Tower 

Defense adalah pemain perorangan dapat membeli dan mengorganisir tower 

yang menembaki musuh (creeps) yang bergerak menuju daerah pemain. 

Untuk setiap musuh yang telah dihancurkan, pemain akan mendapatkan 

sumber daya sesuai dengan kemampuan musuh. Sumber daya yang didapat 

oleh pemain dapat digunakan untuk membeli atau meng-upgrade tower. Jika 

pemain berhasil menghancurkan musuh dan life points masih tersisa diakhir 

permainan, maka pemain dinyatakan menang. Jika musuh dapat mencapai 

daerah pemain, maka life points pemain akan berkurang. Pemain dinyatakan 

kalah apabila life points yang dimilikinya telah habis. 

Pada umumnya, algoritma diimplementasikan di dalam sebuah game 

sebagai bentuk dari artificial intelligence (AI). Implementasi artificial 

intelligence di dalam karakter pada sebuah game dapat membuat karakter 

tersebut memiliki perilaku cerdas. Karakter tersebut dapat berperilaku sesuai 

dengan yang terjadi di dunia nyata sehingga gameplay akan terlihat realistis. 

Selain itu, implementasi artificial intelligence juga dapat membuat sebuah 

game semakin menantang, menarik, dan menyenangkan untuk dimainkan. 

Implementasi artificial intelligence pada sebuah game dapat berupa chasing 

and evading, movement, pathfinding, maupun decisions.    

Metode Fuzzy Tsukamoto merupakan salah satu algoritma yang 

dapat diimplementasikan pada game Tower Defense sebagai bentuk dari 

artificial intelligence. Fuzzy merupakan metodologi sistem kontrol 

pemecahan masalah dimana output yang dihasilkan memungkinkan untuk 

berada di antara nilai keanggotaan 0 dan 1. Fuzzy memiliki kelebihan yaitu 

kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa sehingga dalam 
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perancangannya tidak membutuhkan persamaan matematik yang rumit. 

Dalam proses perancangannya, metode Fuzzy Tsukamoto menggunakan 

rule-rule untuk mendapatkan output dari input-input yang telah 

didefinisikan.  

Pada game Tower Defense yang telah ada sebelumnya sebagian 

besar tidak mengatur perubahan kecepatan musuh ketika musuh tersebut 

telah terkena serangan oleh tower yang dibangun oleh pemain. Sehingga 

meskipun musuh tersebut telah berkali-kali terkena serangan, kecepatan 

berjalannya tidak berubah. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis akan 

mengimplementasikan metode Fuzzy Tsukamoto pada game ber-genre 

Tower Defense untuk mengatur kecepatan berjalan musuh sehingga game 

akan terlihat lebih realistis. 

Pembuatan game ini akan menggunakan Unity Game Engine. Game 

engine tersebut terkenal cukup handal untuk membuat game tiga dimensi. 

Diharapkan dengan menggunakan Unity Game Engine, game yang 

dihasilkan menjadi lebih menarik dan sesuai dengan harapan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan 

masalah yang akan diselesaikan pada tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:  

a. Bagaimana membangun game Tower Defense dengan berbagai 

level kesulitan? 

b. Bagaimana implementasi metode Fuzzy Tsukamoto pada game 

Tower Defense? 

c. Bagaimana implementasi game Tower Defense menggunakan 

Unity Game Engine? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Merancang game Tower Defense dengan berbagai level 

kesulitan. 
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b. Mengimplementasikan metode Fuzzy Tsukamoto pada game 

Tower Defense. 

c. Mengimplementasikan game Tower Defense menggunakan 

Unity Game Engine. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah level kesulitan pada game ini akan dibuat sebanyak tiga 

tingkat.  

b. Metode Fuzzy Tsukamoto digunakan untuk mengontrol 

kecepatan gerak musuh. 

c. Game Tower Defense yang dibuat adalah game berbasis desktop 

dengan resolusi 1024px * 768px. 

 

1.5 Metodologi 

Berikut ini merupakan metodologi yang penulis lakukan dalam pengerjaan 

tugas akhir: 

a. Studi pustaka. 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan berbagai 

literatur yang berhubungan dengan pembuatan game Tower 

Defense ini. Literatur tersebut dapat berupa jurnal, makalah, 

buku, tutorial, artikel yang terkait dengan pembuatan game 

menggunakan Unity Game Engine maupun implementasi 

metode Fuzzy Tsukamoto dalam sebuah game. 

 Pemahaman tentang bahasa pemrograman Javascript 

juga akan dilakukan pada tahap ini. Javascript merupakan 

bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam membuat 

game Tower Defense ini. Unity Game Engine mendukung 

beberapa bahasa pemrograman salah satunya adalah Javascript.  

b. Perancangan sistem. 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap alur 

jalannya sistem pada game Tower Defense dan implementasi 
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metode Fuzzy Tsukamoto pada game tersebut. Konsep 

selanjutnya akan digambarkan menggunakan flowchart, use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram. 

Selanjutnya akan dilakukan perancangan graphical user 

interface (GUI) dan game scene sesuai dengan skenario dan 

konsep yang telah dibuat sebelumnya.  

c. Implementasi program. 

Metode Fuzzy Tsukamoto akan diimplementasikan pada 

karakter yang ada pada game Tower Defense sesuai dengan 

konsep yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi ini akan 

menggunakan software pendukung Unity Game Engine. Coding 

program akan dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Javascript.  

d. Pengujian sistem. 

Setelah game Tower Defense selesai dibuat, maka akan 

dilakukan pengujian terhadap performa game tersebut. Performa 

game akan diuji dengan cara memainkan setiap level kemudian 

dibandingkan apakah tingkat kesulitan semakin naik atau tidak 

beraturan. 

Implementasi metode Fuzzy Tsukamoto pada movement 

karakter juga akan diuji untuk melihat kelayakan dan kesalahan 

yang mungkin muncul. 

e. Penyusunan laporan. 

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari proses 

pembuatan game Tower Defense ini. Pada laporan tersebut akan 

dicantumkan seluruh proses pengerjaan game Tower Defense 

dan implementasi metode Fuzzy Tsukamoto dimulai dengan 

studi pustaka hingga pengujian sistem. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB II  : DASAR TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan. 

Teori mengenai metode Fuzzy Tsukamoto juga akan dibahas 

pada bab ini.   

BAB III  : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang alur sistem pada game Tower 

Defense serta implementasi metode Fuzzy Tsukamoto pada 

game tersebut. Perancangan sistem akan digambarkan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML). 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi game Tower Defense 

dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto serta pengujian 

performa game tersebut ketika menggunakan metode Fuzzy 

Tsukamoto dibandingkan dengan tanpa menggunakan metode 

Fuzzy Tsukamoto. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari game yang 

telah dibuat serta metode Fuzzy Tsukamoto yang telah 

diimplementasikan pada game tersebut. 

 

 

 

 

 

 


