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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Berdasarkan The Statistics Portal (2016), permainan elektronik terdiri dari 

berbagai macam jenis, yaitu permainan olahraga, tembak-menembak, 

petualangan, strategi, role-playing, action, balapan dan lainnya. Jenis permainan 

yang paling banyak dimainkan di Amerika Serikat oleh kalangan umum adalah 

tembak-menembak atau biasa disebut dengan “shooter”. Contoh dari permainan 

ber-genre ini adalah Space Invaders dan Asteroids. 

Dalam perkembangannya, permainan shooter telah membuat banyak 

kemajuan yang signifikan dari Artificial Intelligence (AI) yang mampu 

menjalankan strategi yang berbeda, tergantung dari kondisi sekitarnya (Donald 

Kehoe, 2015). Sebagai contoh, terdapat AI yang dapat berpikir untuk menyerang 

sekaligus bertahan di belakang rintangan saat bertemu lawan agar meminimalisir 

risiko kematian. Perkembangan kemampuan AI seperti di atas mampu 

menciptakan pengalaman bermain yang lebih nyata, menarik, serta menegangkan 

untuk para pemain. 

Permainan genre shooter biasanya dapat dimainkan secara multiplayer 

maupun perseorangan melawan AI. AI merupakan sebuah kecerdasan buatan yang 

dibuat oleh manusia dan ditanamkan kedalam suatu sistem untuk dijalankan oleh 

komputer, sehingga sistem tersebut mampu untuk bertingkah laku layaknya 
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seorang manusia pada umumnya. Tujuan diciptakan AI dalam permainan tidak 

lain ialah untuk memberikan tantangan yang mampu untuk diselesaikan oleh 

pemain (Donald Kehoe, 2015). 

Sejak kemunculan televisi dengan kualitas High Definition, grafik 

permainan merupakan salah satu faktor yang penting selain AI. Semakin baik 

grafik tampilan permainan, maka semakin baik pula pengalaman bermain yang 

akan dirasakan oleh pemain (Barry Herbers, 2013). Hal seperti animasi, ukuran 

senjata dengan skala yang tepat, serta bentuk senjata yang dibuat secara detail 

mampu untuk meningkatkan pengalaman bermain. Maka dari itu, grafik 

merupakan salah satu hal penting dalam permainan berjenis shooter. 

Dalam mewujudkan sebuah AI dan grafik yang baik dibutuhkan aplikasi 

tambahan, seperti Unity engine. Menurut Unity Documentation (2017), Unity 

engine merupakan salah satu dari banyak game engine yang tersedia untuk 

menciptakan sebuah permainan elektronik. Kemampuan Unity engine dalam 

mengombinasikan bahasa pemrograman yang berbeda telah menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para developer permainan. Unity engine mampu mengolah bahasa 

pemrograman C#, Java, dan Boo. Unity engine juga menyediakan library yang 

sudah siap digunakan secara gratis oleh pemula, maupun profesional. 

Penulis mencoba untuk membuat permainan shooter karena melihat 

popularitas permainan shooter yang masih dimainkan sampai sekarang, bahkan 

merupakan jenis permainan dengan tingkat popularitas tertinggi di Amerika 

Serikat pada tahun 2016 berdasarkan data statistik yang diperoleh dari The 
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Statistics Portal (2016).  

Permainan shooter yang dikembangkan oleh penulis menggunakan AI 

dengan metode Means End Analysis (MEA). MEA adalah salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam AI. Metode ini bekerja dengan cara mencari perbedaan 

antara dua state yang berbeda, yaitu state awal dan state akhir. Kemudian 

perbedaan tersebut akan diolah dengan state awal, sehingga hasil olahan data 

tersebut akan menghasilkan sebuah state baru. Hal ini akan terus dilakukan 

sampai state yang dihasilkan sama dengan state akhir (Winston, 1992). 

Pengembangan permainan dilakukan dengan Unity engine karena penggunaannya 

yang tersedia secara gratis, serta dapat mengombinasikan bahasa pemrograman 

yang berbeda dalam permainan yang sama. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mengimplementasikan taktik peperangan berdasarkan 

dokumen “An Infantrymans’s Guide to Combat In Built-Up Areas” ke 

dalam permainan shooter? 

2) Bagaimana cara mengimplementasikan teori Means End Analysis sebagai 

AI dalam permainan shooter? 

3) Bagaimana AI dapat mengimplementasikan serta mengatur tindakan bot 

berdasarkan aspek-aspek yang dimiliki oleh masing-masing bot? 
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1.3     Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah 

mengimplementasikan AI pada permainan shooter dengan metode MEA, untuk 

menerapkan aturan-aturan dan variabel yang telah ditetapkan. 

 

1.4     Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) Perancangan piranti lunak menggunakan Unity engine dengan bahasa 

pemrograman C#. 

2) Aplikasi permainan ini hanya dapat dimainkan dengan mode Player vs 

Computer. 

3) AI pada permainan akan menerapkan beberapa taktik dan aturan dasar 

yang terdapat dalam dokumen “An Infantrymans’s Guide To Combat In 

Built-Up Areas”. 

 

1.5     Metodologi 

     Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap metode penelitian yang harus 

dilalui, yaitu sebagai berikut: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori Means End Analysis dan 

pemrograman C#. 

2) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari taktik dan aturan dasar 

peperangan berdasarkan pada dokumen “An Infantrymans’s Guide To 
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Combat In Built-Up Areas” (Hudson & Reimer, 1995). 

3) Melakukan perancangan permainan shooter berbasis C#. 

4) Mengimplementasikan teori Means End Analysis pada kecerdasan buatan 

permainan shooter, terutama pada penerapan strategi peperangan dalam 

dokumen “An Infantrymans’s Guide To Combat In Built-Up Areas”. 

5) Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses tersebut untuk menarik kesimpulan akhir mengenai AI. 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dari 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, dibahas juga 

mengenai penentuan rumusan dan batasan masalah disertai 

dengan penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang 

digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan sistematika 

penulisan yang peneliti gunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam perancangan serta pengembangan tugas akhir. Hal 

ini meliputi strategi dalam dokumen An Infantrymans’s 
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Guide To Combat In Built-Up Areas, serta kecerdasan 

buatan yang telah diimplementasikan. 

BAB III PERANCANGAN DAN RENCANA PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan cara kerja kecerdasan buatan, strategi 

permainan shooter, peraturan-peraturan dasar yang telah 

diterapkan pada permainan, dan rencana untuk pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan terhadap implementasi dan 

tampilan program, serta pengujian terhadap jalannya 

program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta 

masukan-masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk pengembangan program permainan di masa 

depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




