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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dewasa ini game semakin canggih dan kompleks. Tidak hanya 

dari sisi tampilannya, tetapi juga kecerdasan dari agen-agen yang ada 

didalam game tersebut. Sering kita temui agen dapat bergerak dan 

mampu berlaku cerdas padahal tidak berada dalam kontrol pemain. 

Kecerdasan yang dimiliki agen tersebut adalah kecerdasan buatan 

yang dibuat berdasarkan algoritma tertentu. 

Salah satu kecerdasan buatan yang sering dipakai dalam game 

adalah kecerdasan untuk mencari rute atau jalan. Agen dalam sebuah 

game dituntut untuk dapat mencapai titik goal dalam waktu secepat 

mungkin. Untuk itu diperlukan algoritma pencari jalan yang tepat agar 

agen dapat berlaku cerdas sesuai keinginan pemain. 

Ecky Putrady (2009) mengemukakan bahwa algoritma A* 

adalah algoritma yang sering dipakai dalam pemecahan masalah path-

finding. Algoritma ini menggunakan graf sebagai konsep dasar 

pencarian rute. A* menitikberatkan pencarian pada dua hal, yaitu 

memilih node yang lebih dekat ke posisi awal dan lebih dekat ke 

posisi tujuan. 

Meski banyak diterapkan sebagai solusi masalah path-finding, 

algoritma A* memiliki banyak kekurangan bila diterapkan pada game 

modern. A* merupakan algoritma yang lamban, karena cara kerjanya 

harus mengeksplorasi semua node satu persatu untuk menuju titik 

goal. Pencarian A* juga tidak bersifat real-time. Hal ini, menurut 

Yngvi Bjornsson (2006), menyebabkan penggunaan algoritma A* 

membutuhkan proses komputasi yang besar dan sangat tidak efisien. 

Berdasarkan Serban Gabriela (2002), masalah path-finding ini 

dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma LRTA* (Learning 

Real-Time A*). LRTA* adalah algoritma perkembangan dari algoritma 

A* yang bersifat real-time search. Algoritma ini mencari rute 



2 

 

terpendek menuju titik goal dengan cara meng-update current node ke 

node baru yang paling dekat. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga 

agen mencapai titik goal. Proses kerja algoritma LRTA* yang bersifat 

real-time inilah yang menyebabkan algoritma ini tepat diterapkan 

pada game modern yang bersifat dinamis. 

Berdasarkan penelitian Ishida Toru (1996), real-time search 

seperti algoritma LRTA* menyelesaikan masalah dengan cara terus 

melakukan pencarian solusi secara berulang-ulang. Hal ini 

menimbulkan beberapa masalah, antara lain: 

 Mencari semua solusi optimal 

Algoritma tidak akan berhenti melakukan pencarian 

sampai menemukan semua solusi yang memungkinkan.   

 Kualitas solusi yang tidak stabil 

Setiap algoritma real-time search selalu bergerak ke 

state yang nilai estimasinya paling kecil. Untuk 

menentukan besar kecilnya nilai estimasi suatu state, 

algoritma juga harus menjelajahi state yang belum 

pernah dikunjungi (state ini seringkali lebih lebih besar 

nilai estimasinya).  

  Pencarian LRTA* dikatakan berhasil jika problem solver 

(agent) dapat bergerak lebih cepat daripada target (titik goal yang 

bergerak).  

Teknik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

pencarian adalah dynamic programming. Dynamic programming 

adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi 

menjadi sekumpulan langkah (step) atau tahapan (stage) sehingga 

solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan 

yang saling berkaitan.  

Proses kerja LRTA* dalam pemecahan masalah pencarian 

telah berdasar pada dynamic programming, maka dari itu proses 

komputasi algoritma berjalan lebih cepat dan optimal. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana meningkatkan kemampuan agen dalam pathfinding  

menggunakan algoritma LRTA*? 

2. Bagaimana membuat agen dapat menghindari tabrakan (obstacle) 

dengan lingkungan sekitarnya? 

3. Bagaimana membuat agen dapat mencapai titik goal melalui rute 

yang paling pendek? 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan 

algoritma LRTA* guna meningkatkan kemampuan agen dalam 

pencarian rute terpendek pada sebuah game. 

1.4 BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  

parameter pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Algoritma LRTA* diimplementasikan pada game Mouse Maze. 

Dalam game ini, agent (mouse) berusaha mencari rute tercepat 

untuk mencapai goal (cheese). 

2. Lingkungan simulasi yang dibuat adalah sebuah permainan 

dengan jalan yang bervariasi berupa tikungan, pertigaan dan 

perempatan. 

3. Representasi ruang pencarian dari peta permainan yang digunakan 

berupa regular grids berbentuk persegi  

4. Titik goal bersifat moving-target (dapat dirubah sewaktu-waktu 

sesuai keinginan user) 

5. Peta game (maps game) hanya berupa lintasan 2 dimensi 

sederhana. 

6. Game simulasi dibuat berbasis desktop 
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1.5 METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

1. Studi Literatur 

Pengumpulan pustaka untuk dipelajari dalam pengerjaan tugas 

akhir. Pustaka yang digunakan berupa paper, jurnal, e-book, 

tutorial dan artikel dari internet. 

2. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan atau pengkodean game 

Mouse Maze. Algoritma LRTA* sebagai algoritma path-finding 

diimplementasiakn sebagai kecerdasan buatan agen mouse. Game 

ini hanya terdiri dari satu frame saja. Mouse (agen) harus dapat 

menemukan dimana letak cheese (goal) serta dapat menghindari 

obstacle yang ada. Cheese dalam game ini adalah moving target, 

posisinya dapat berpindah-pindah sesuai keinginan user. 

 

 

Gambar 1.1 Preview Game Mouse Maze 

3. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan 

serta untuk mengetahui fungsionalitas sistem dan optimalitas dari 

algoritma LTRA*. 
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4. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat 

menjadi suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan,  manfaat, batasan masalah, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan teori dasar yang berhubungan 

dengan pembuatan sistem. Dasar teori dari literatur dan 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang cara kerja beserta analisa dan 

perencanaan sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang 

ada. 

BAB IV:  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan program, pengoperasian 

serta pengujian sistem pejadwalan seminar proposal dan 

seminar hasil sesuai dengan latar belakang yang diajukan 

menggunakan algoritma Learning Real-Time A* (LRTA*). 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari 

pembahasan masalah. 


