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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Non Playable Character atau NPC, adalah sebuah objek dalam game yang 

berupa objek karakter dapat berupa manusia, hewan, robot, dan lain – lain yang 

tidak dapat dikendalikan oleh player, namun dapat bertindak dan melakukan 

kegiatan yang seolah dikendalikan oleh player, namun sesungguhnya NPC 

tersebut dikendalikan oleh sebuah program komputasi yang memungkinkan untuk 

NPC tersebut bertindak dalam game, program yang mengatur dan menjadi 

kecerdasan NPC disebut Artificial intelligence. 

Dengan menggunakan NPC yang mengimplementasikan kecerdasan 

buatan maka sebuah game akan menjadi seru karena permainan tidak lagi 

monotone, dan lebih menantang untuk dimainkan. 

Pada game yang tidak menggunakan NPC biasanya menggunakan sebuah 

acuan lain agar menjadikan game tersebut lebih seru, seperti menggunakan sebuah 

timer agar player lebih terpacu dalam menyelesaikan sebuah game, cara ini sering 

digunakan pada game – game classic yang bergenre arcade, seperti contohnya 

adalah tetris, dan lain – lain, namun menggunakan timer di nilai kurang memicu 

player karena cenderung membosankan, dan sempit dalam 

pengimplementasiannya karena hanya condong pada game bergenre arcade, 

sedangkan perkembangan game yang lebih maju player menuntut sebuah 

permainan game yang lebih variatif sehingga munculah game bergenre action, 

adventure, sport, racing dan lain – lain. 

Untuk masing – masing genre game mengimplementasikan kecerdasan 

buatan yang berbeda – beda, seperti contohnya pada game racing, penggunakan 

kecerdasan buatan lebih condong pada pencarian rute tercepat menuju garis finish, 

berbeda lagi dengan genre action, dimana NPC (musuh) lebih cenderung pada 

taktik untuk mengalahkan player, keadaan itu yang perlu dipikirkan oleh 

programmer, AI apa yang cocok untuk genre game yang di pilih, karena setiap 

genre game membutuhkan karakteristik NPC yang berbeda – beda, sehingga 

membutuhkan parameter yang berbeda pula. 
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Sebagaimana kita semua tahu bahwa sebuah game yang bagus adalah 

sebuah game yang mampu membawa player kedalam suasana dalam game 

tersebut, apakah itu suasana yang menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, 

dan lain – lain, banyak faktor yang mempengaruhi emosi player saat memainkan 

game, diantaranya adalah kualitas grafis, alur cerita, dan salah satu diantaranya 

adalah interaksi player dengan permainan itu sendiri. Dengan menggunakan NPC, 

player secara tidak langsung telah berinteraksi dengan game, karena dengan NPC 

mau tidak mau player juga akan merespon interaksi karakter dengan NPC, karena 

apabila karakter tidak memberikan respon atas aksi NPC maka akan ada hasil dari 

game yang tidak diinginkan, diantaranya adalah kekurangan score, mati, ataupun 

game selesai dengan hasil yang tidak memuaskan. 

Perancangan NPC juga harus memperhatikan aspek skill dari player, 

dimana NPC tidak semata – mata selalu lebih unggul dibandingkan player, dan 

juga tidak semata – mata selalu kalah dengan player, maka dari itu perancangan 

algoritma untuk NPC perlu disesuaikan dengan skill player. 

Dalam beberapa game skill dari NPC juga dapat disesuaikan guna member 

tantangan yang berbeda – beda pada permainan, namun meski demikian NPC 

tidak selalu lebih unggul dari player, maka dari itu untuk menyesuaikan tingkatan 

kesulitan NPC player juga harus tahu seberapa skill player itu sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1) Pembuatan sifat – sifat atau state untuk NPC dalam simulasi game “Sang 

Pedjoeang” dimana NPC mempunyai 4 state, yaitu: 

1) Tenang, dimana pada state ini NPC hanya diam dan mengawasi 

keadaan sekitar. 

2) Siaga, adalah keadaan dimana NPC mulai merasakan gangguan 

dari player, dan pada state ini karakteristik NPC lebih aggressive. 

3) Mati, keadaan dimana NPC telah kehabisan semua nyawa, dengan 

kata lain NPC telah dikalahkan oleh player, pada state ini NPC 

benar – benar tidak berdaya. 
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4) Lelah, keadaan sementara saat NPC lelah saat mengejar player, 

pada keadaan lelah ini dikarenakan NPC kehabisan tenaga untuk 

mengejar player, dan NPC tidak berdaya pada keadaan ini, namun 

keadaan ini hanya sementara sampai NPC mendapatkan kembali 

tenaganya. 

2) Pembuatan aksi untuk NPC dalam simulasi game “Sang Pedjoeang”, NPC 

dapat melakukan beberapa aksi, diantaranya adalah: 

1) Diam, adalah aksi pada saat NPC tidak melakukan apapun karena 

tidak adanya perlawanan atau gangguan dari player. 

2) Menyerang, adalah aksi dimana NPC menyerang player yang 

berada dalam jangkauan serang, NPC menyerang player karena 

merasakan adanya gangguan dari player. 

3) Terluka, saat NPC menerima pukulan atau serangan dari player, 

NPC akan melakukan aksi tersebut sebagai tanda bahwa dia 

terluka. 

4) Melihat, aksi dimana NPC hanya mengamati player yang berada 

dalam jangkauan, namun NPC tidak menyerang player karena 

tidak merasakan adanya gangguan dari player. 

5) Mengejar, saat dalam perkelahian melawan player dan pada saat itu 

player melarikan diri, maka NPC dapat mengejar player. 

6) Menghindar, pada saat menyerang NPC tidak hanya melakukan 

serangan bertubi – tubi, karena tidak akan muncul adanya variasi 

serangan, maka sesekali NPC akan menghindari serangan player, 

pada saat melakukan penghindaran NPC tidak akan menerima 

serangan dari player. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

pembuatan NPC dalam game ini adalah : 

1) Pembuatan NPC pada simulator game Sang Pedjoeang. 

2) Implementasi algoritma Markov Decision Process. 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan difokuskan pada beberapa hal, antara lain : 

1) Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan karakteristik, dan 

aksi – aksi NPC adalah javascript dengan menggunakan game engine 

unity. 

2) Project yang dikerjakan bukan merupakan project pembuatan game. 

3) Genre game yang digunakan untuk menguji coba Kecerdasan Buatan ini 

adalah Third-Person Action. 

4) State dan aksi untuk NPC adalah: 

a) State dari NPC adalah: 

 Tenang 

 Siaga. 

 Mati. 

 Lelah. 

 

b) Aksi dari NPC adalah: 

 Diam. 

 Menyerang. 

 Terluka. 

 Melihat. 

 Mengejar. 

 Menghindar. 

1.5 Metodologi 

Pada penyusunan tugas akhir ini digunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1.5.1 Pengumpulan data 

A. Observasi 

Pengamatan dilakukan terhadap game – game yang sejenis 

dalam hal ini adalah game berjenis 3
rd

 person Shooter, yaitu 

game dimana player mengendalikan pergerakan sebagai pihak 

ketiga, pada game jenis ini pengamatan lebih difokuskan kepada 

NPC, mengamati respon NPC terhadap player yang kemudian 
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akan diterapkan menggunakan algoritma markov decision 

process. 

B. Studi Pustaka 

Pada tahapan ini dilakukan pemahaman terhadap bahasa 

pemrograman yang akan digunakan yaitu javascript dan 

pemahaman tentang penggunaan unity sebagai game engine. 

C. Studi literatur 

Studi literatur digunakan untuk memperdalam pemahaman 

tentang algoritma markov decision process yang akan digunakan 

sebagai algoritma utama dalam pembuatan NPC pada simulator 

game sang pedjoeang. 

1.5.2 Analisa data 

Analisa data dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan 

fungsional dari NPC yang akan dibuat, sehingga nantinya NPC dapat 

bereaksi sebagaimana mestinya. 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahapan ini akan dibuat sebuah NPC yang mengimplementasi 

algoritma markov decision process yang akan diuji pada sebuah simulator 

game sang pedjoeang. 

1.5.4 Uji coba dan evaluasi 

Pada tahapan ini merupakan tahapan pengujian NPC, apakah NPC 

telah sesuai dengan kebutuhan pada sevbuah game berjenis 3
rd

 person 

shooter, dan apakah NPC telah merespon player dengan aksi yang 

sebagaimana mestinya. 

 

1.5.5 Penyusunan laporan tugas akhir 

Menyusun laporan dari pembuatan NPC yang telah dilakukan 

dengan cara membuat dokumentasi perancangan NPC, implementasi 

algoritma, hingga evaluasi dari pengujian yang telah dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi: 
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BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, mafaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penukisan 

laporan. 

BAB II : Landasan teori 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

NPC. Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir, diantaranya 

menjelaskan teori tentang algoritma markov decision process, pengunaan 

game engine unity, dan materi pendukung lainnya. 

BAB III : Analisa dan perancagan sistem 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai cara kerja serta analisa 

perancangan NPC sesuai dengan teori – teori dasar yang ada, perancangan 

interface, serta desain simulator game. 

BAB IV : Implementasi dan pengujian 

Berisi tentang pembuatan program kecerdasan buatan yang akan 

digunakan oleh NPC dengan mengimplementasi algoritma markov 

decision process, serta kemudian menguji NPC pada simulator game. 

BAB V : Kesimpulan dan saran 

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, yang merupakan hasil akhir 

dari pembahasan masalah serta saran yang berguna dalam penelitan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


