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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kamus Bahasa Indonesia “Game” diartikan sebagai permainan. Permainan 

adalah kegiatan yang kompleks yang didalamnya terdapat aturan permainan dan 

budaya. Sebuah permainan adalah sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan 

dan dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku 

pemain dan menentukan permainan. Game adalah permainan yang menggunakan 

media elektronik, merupakan sebuah hiburan berbentuk multimedia yang dibuat 

semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu hingga adanya kepuasaan 

batin. Seiring perkembangan dunia game dan teknologi grafis, berkembanglah model-

model yang terus diperkenalkan pada dunia game. Mulai dari game dua dimensi (2D) 

hingga game tiga dimensi (3D), bahkan ada beberapa game yang sudah memakai 

teknologi Augmented Reality juga Virtual Reality. 

Game dua dimensi, dilihat dari keadaan ruangnya hanya memiliki dua sisi (X dan 

Y). Berbeda dengan game 2D, dalam game 3D memiliki tiga sisi (X,Y,Z), dengan itu 

membuat game 3D menjadi tampak lebih nyata. 

Labirin adalah jaringan jalan yang rumit dan berliku-liku. Pada umumnya labirin 

dicetak pada sebuah kertas. Labirin merupakan sebuah puzzle dalam bentuk 

percabangan jalan yang rumit dan memiliki banyak jalan buntu. Tujuannya adalah 

menemukan jalan keluar dari sebuah pintu masuk ke satu atau lebih pintu keluar. Bisa 

juga kondisi dianggap menang jika telah mencapai suatu titik di dalam labirin. 

Algoritma A* dan Dijkstra merupakan salah satu contoh algoritma pencarian. 

Prinsip algoritma ini adalah mencari jalur terpendek dari sebuah titik awal menuju titik 

tujuan. Algoritma A* dalam mencari solusi yaitu dengan memperhintungkan jarak 

posisi dari target. Sedangkan algoritma Dijkstra dalam mencari solusi menggunakan 

prinsip greedy yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui, dengan 

tujuan untuk mendapatkan solusi optimum pada langkah selanjutnya yang akan 

mengarah pada solusi terbaik. 
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Berdasarkan paparan yang ada, maka dalam penelitian ini mempunyai sebuah 

tujuan yang ingin dicapai, salah satu tujuan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan 

sebuah program yang efektif untuk mencari solusi pada permainan labirin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas yaitu: 

a. Bagaimana menemukan jalur tercepat menuju titik akhir dalam permainan 

labirin? 

b. Bagaimana game labirin bisa dimainkan secara multiplayer ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

a. Membuat AI berdasarkan algoritma A* dan Dijkstra untuk menemukan jalur 

tercepat dalam permainan labirin. 

b. Membuat game dimana player1 dan player2 terhubung dalam satu jaringan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

  Batasan masalah pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. AI menggunakan dua metode penyelesaian yaitu A* dan Dijkstra. 

b. Multiplayer dimainkan oleh dua orang. 

 

1.5 Metodologi 

Pengerjaan tugas akhir ini terdiri atas beberapa tahap diantaranya: 

1.5.1 Studi Literatur 

Tahap Studi Literatur merupakan tahap yang pertama kali dilakukan. Pada tahap 

ini dilakukan pencarian informasi diantaranya mempelajari literature, jurnal ilmiah 

dan artikel terkait yang membahas tentang Networking, Pathfinding, game 3D dan 

pemodelan. 

1.5.2 Perancangan Sistem 
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Pada tahap ini menjelaskan perancangan aplikasi mulai penyusunan algoritma. 

Pada tahapan perancangan ada 3 proses utama yaitu PathFinding, merunut balik jejak 

dan membuat jalur. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Tahapan selanjutnya yakni implementasi sistem yang terdiri dari pembuatan 

sistem untuk mengimplementasikan algoritma dalam sebuah program. Aplikasi yang 

akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C#. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, 

mengamati dan menganalisa kinerja dari sistem serta mengevaluasi hasil uji coba 

tersebut. Pengujian didasarkan pada tersedianya jalur menuju target pada map. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembuatan tugas 

akhir, batasan permasalahan, metodologi yang digunakan dan sistematika 

penyusunan Tugas Akhir. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan hal-hal mendasar yang berkaitan dengan pengerjaan laporan  Tugas 

Akhir.  

c. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai dengan judul yang telah dibuat, 

rumusan masalah serta batasan masalah yang ditentukan. serta membahas prinsip 

kerja sistem secara keseluruhan dan design pengujiannya. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi atau penerapan serta pengujian  sistem 

yang telah dibuat. 

e. BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan implementasi 

terhadap aplikasi yang telah dibuat.  


