
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan game semakin memanjakan para pemainnya dengan teknologi-

teknologi terkini merupakan perkara menarik untuk dicermati. Ditandainya dengan para 

pengelola industri game belomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih mendekati 

nyata dan tentunya menarik bagi para pemainnya. Sehingga game bukan hanya sekedar hobi 

untuk mengisi waktu luang, melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreativitas dan 

tingkat intelektal penggunanya.  

Game juga memiliki berbagai jenis genre mulai dari RPG (Role Playing Game), 

First Person Shooting (FPS), Strategy, Sports, Simulation, Tycoon, Racing, Arcade, 

Fighting Game dan Action-Advanture platformer. Action-Advanture platformer merupakan 

menggabungkan unsur inti dari permainan aksi (Action) dan petualangan (Adventure). 

Genre Action sendiri merupakan genre yang memerlukan pemain untuk menggunakan 

refleks, akurasi, dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan sebuah tantangan [1]. 

Sedangkan Adventure adalah merupakan genre yang didefinisikan oleh cerita atau konten 

petualangan yang ditujukan kepada pemain untuk menyelesaikan suatu permainan [1]. 

Genre bukan satu-satunya faktor di dalam game. Selain genre, ada juga AI 

(Artificial Intelligence) yang merupakan komponen penting dalam game. AI merupakan 

salah satu cara membuat komputer mampu melakukan dan menunjukkan kegiatan berfikir 

seperti halnya manusia dan binatang .Artificial Intelligence (AI) dalam game secara umum 

berarti membuat komputer mampu berfikir rasional dan juga mampu bertindak seperti 

manusia [2].Seperti halnya penjelasan lain yang menyampaikan bahwa AI pada game 

dianggap sukses saat terlihat seperti “hidup” melalui aksi-aksi yang dilakukan.  

NPC (Non-Playable Character) menjadi fokus pengembangan yang penting dari AI 

game. NPC (Non-Playable Character) adalah karakter yang tidak dikendalikan oleh 

pemain. Dalam video game dapat diartikan sebagai karakter yang dikendalikan oleh 

komputer melalui kecerdasan buatan [2]. Tujuan AI diterapkan kepada NPC adalah agar 

NPC tersebut bekerja/berjalan sesuai dengan perintah yang diterapkan oleh program 

komputer.  Dalam jenis-jenis game, Non-Playable Character (NPC) seringkali mempunyai 
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fungsi yang esensial untuk mendukung plot game, sehingga mampu membuat dunia 

artifisial dalam game menjadi lebih imersif. Penerapan AI pada NPC beragam, dimulai dari 

penerapan algoritma A* [3], Fuzzy [6], Pathfinding [7], dan Boids [8]. 

Logika fuzzy sendiri merupakan logika yang mengandung unsur ketidakpastian. 

Logika fuzzy digunakan sebagai pengendali pada berbagai alat, misalnya pendingin 

ruangan dan mesin cuci. Logika ini memang cenderung lebih praktis untuk digunakan 

karena sederhana, mudah dimengerti, fleksibel, serta lebih baik [5]. 

Saat ini, peneliti baru menemukan penarapan AI terhadap NPC pada genre First 

Person Shooter (FPS) [4] dan Real-Time Strategy [5]. Akan tetapi peneliti mencari 

penerapan AI terhadap NPC (Non-Playable Character) yang bergenre Action-Adventure 

platformer dengan menggunakan metode fuzzy masih belum ditemukan. Maka dari itu 

tugas akhir yang akan dikerjakan bertujuan untuk membuat model Perilaku NPC Di Action 

Advanture Platformer Menggunakan FSM & Fuzzy. Model perilaku ini sendiri akan 

diimplementasikan di dalam game. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana mendesain perilaku NPC yang menyesuaikan kondisi permainan saat 

itu? 

b. Bagaimana mengimplementasikan FSM pada perilaku NPC? 

c. Bagaimana mengimplementasikan Fuzzy pada perilaku NPC? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan NPC karakter boss dari musuh (enemy) 

yang lebih kuat sehingga NPC tidak mudah diprediksi dan tidak membosankan. 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas Akhir ini, 

antara lain: 

a. Permainan yang kami riset kali ini adalah Permainan “Mystical Weapons 

of Nusantara” dengan fokus penelitian pada NPC Boss musuh (enemy). 

b. Game merupakan game platformer dua dimensi (2D). 

c. Pola perilaku NPC Boss musuh (enemy) menggambarkan perilaku NPC yaitu 

Normal Attack, Spesial Attack, Strong Attack. 
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1.5 Metodologi 

Metodologi pada proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, 

analisa kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, proses pengujian dan pembuatan 

laporan.  

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pencarian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan 

yang sedang diterapkan dari buku maupun referensi dari internet yang berkaitan dengan 

fuzzy, pergerakan animasi mulai dari pemahaman konsep AI (Artificial Intelegence), cara 

kerja Unity, Bahasa Pemrograman C#, serta pengimplementasian AI tersebut. 

b. Desain 

Perancangan serta implementasi AI terhadap NPC berdasarkan FSM atau Finite 

State Machine. Finite State Machine adalah desain umum/spesifik dari suatu masalah yang 

digunakan untuk mendesain/implementasi sebuah game. Sedangkan AI pada karakter NPC 

Boss Enemy menggunakan metode fuzzy untuk menentukan behavior pada karakter NPC. 

Fuzzy yang digunakan adalah Fuzzy Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil 

penarikan kesimpulan (inference) dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (cnsp) 

berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-

rata berbobot (weight average)[6].  

c. Implementasi 

Tahapan implementasi merupakan mengkonversi perancangan sistem yang telah 

dibuat kedalam program game. Sehingga rancangan sistem yang telah dibuat tersebut dapat 

diterapkan secara nyata. Dalam pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

C# dengan bantuan game engine Unity 5.4. 

d. Pengujian 

Tahap pengujian dibagi menjadi 2, yaitu terhadap sistem dengan menggunakan 

metode Finite State Machine (FSM) yang merupakan perancangan sistem kontrol yang 

menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal 

berikut: State (Keadaan), event (kejadian) dan action (aksi). Karena game “Mystical 

Weapons of Nusantara” terdapat 2 stage, maka peneliti pun merancang 2 karakter dari Boss 
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Enemy (musuh) pada masing-masing stage dan fuzzy untuk menentukan perilaku serangan 

Boss. Sedangkan terhadap responden menggunakan metode Dynamic Game Balancing 

yang merupakan proses yang harus dipenuhi setidaknya untuk 3 ketentuan. Pertama, game 

tersebut perlu, secepat mungkin mengenal dan menyesuaikan tingkat dasar pemain 

manusianya. Kedua, game tersebut harus mengikuti sedekat dan secepat mungkin dengan 

evolusi dan kemunduran dari kinerja pemain. Ketiga, dalam mengadaptasi dirinya sendiri, 

perilaku dari game tersebut harus tetap terpercaya, sejak pengguna tidak dimaksudkan 

untuk memahami bahwa komputer bermain dengan tangan virtual yang terikat ke belakang 

(misal, menjalankan aksi yang jelas-jelas mengalahkan diri sendiri). 

e. Pebuatan Dokumen Tugas Akhir 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi dan dapat dilakukan untuk 

pengembangan. 

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 mengenai sebab 

dan pentingnya penelitian ini harus dilakukan, merumuskan pokok permasalahan yang 

dihadapi, tujuan dilakukannya penelitian, batasan permasalahan, dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan di bahas tentang landasan-landasan teori apa saja yang di gunakan 

dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang proses analisa kebutuhan yang dibutuhkan dalam 

perilaku pada karakter Boss Enemy dan perancangan seperti apa karakter 2D Boss Enemy 

serta perilaku serangannya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini memuat hasil implementasi dan pengujian perilaku serangan Boss 

Enemy terhadap player berdasarkan HP dari Boss Enemy apakah hasil yang didapat sudah 

sesuai dengan harapan.  
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil implementasi 

dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta kemungkinan pengembangan 

untuk masa yang akan datang. 




