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BAB I 

PENDAHULUAN 

	  
1.1. Latar Belakang 

Semakin banyaknya permainan pada komputer, smartphone, dan console 

membuat berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa menjadi konsumen 

permainan pada berbagai platform. Jenis permainan yang ditampilkan sangat 

banyak mulai dari permainan logika, olah raga, petualangan, dan lain sebagainya. 

Salah satu permainan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan dari beberapa 

tahun terakhir ialah permainan sepak bola. Hampir seluruh gamer mengetahui 

permainan Winning Eleven atau FIFA yang dapat mensimulasikan permainan 

sepak bola seperti aslinya. 

Permainan sepak bola ini dapat dimainkan oleh dua orang yang saling 

berlawanan atau satu orang melawan Artificial Intelligence (AI). Seiring dengan 

perkembangan zaman, AI yang dihasilkan dari permainan-permainan sepak bola  

dapat mensimulasikan pergerakan pemain seperti aslinya, begitu juga dengan 

kecerdasan dan kekompakan tim dalam bekerja sama untuk menghasilkan gol. AI 

dapat menyesuaikan strategi permainan mereka tergantung dari skor sementara 

pertandingan. Seperti contohnya, apabila tim AI sedang tertinggal, maka AI akan 

mengubah formasi pemain dan bermain menyerang dan menekan lawan, 

sedangkan apabila AI sedang unggul, ia akan melakukan hal yang sebaliknya. Hal 

ini membuat pemain semakin tertantang untuk melawan AI yang sangat realistik.  

Artificial intelligence itu sendiri adalah kecerdasan buatan yang diterapkan 
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pada komputer sehingga komputer dapat berperilaku dan mengerjakan tugas 

seperti manusia. Kelebihan dari AI apabila dibandingkan dengan kecerdasan 

manusia adalah AI lebih teliti dan konsisten. AI digunakan untuk beberapa tujuan 

dalam berbagai hal, yaitu sebagai lawan pemain dalam permainan, membantu 

dalam pengambilan keputusan, dan menemukan pola pada data yang besar.  

Tidak hanya perkembangan AI yang begitu tajam dalam beberapa tahun 

terakhir, tetapi begitu juga dengan grafis dari permainan itu sendiri. Grafis 

menjadi salah satu aspek penting dari piranti lunak sejak munculnya televisi 

berkualitas high definition (HD). Hampir seluruh permainan sepak bola sekarang 

sudah menggunakan grafis tiga dimensi yang sangat mirip dengan postur tubuh 

pemain bola aslinya.  Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan dari suatu 

permainan sepak bola dapat diukur dari grafis permainan yang dimiliki.   

Untuk memperoleh permainan dengan grafik tiga dimensi dan juga 

menarik untuk dilihat, maka diperlukan suatu tools yang cukup powerful untuk 

membuat permainan sepak bola. Unity Engine merupakan salah satu engine game 

yang paling banyak digunakan untuk membangun suatu permainan saat ini. 

Kemampuan Unity untuk mendukung scripting dalam membangun suatu 

permainan meningkatkan potensi kompleksitas permainan yang dapat dibangun 

oleh engine ini. Unity menggunakan bahasa pemrograman C# yang merupakan 

bahasa berorientasi objek. Hal ini membantu developer untuk menggunakan ulang 

objek-objek yang sudah pernah dibuat dahulu. Selain itu, Unity juga memudahkan 

developer dalam menggunakan library yang sudah ada. Oleh karena itu, Unity 

adalah engine game yang tepat dalam membantu developer untuk membangun 
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suatu permainan sepak bola dari segi kompleksitas dan juga kecepatan dalam 

pembuatannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana mengimplementasikan strategi permainan sepak bola ke dalam 

permainan. 

2) Bagaimana AI dapat mendukung dalam pengambilan langkah atau 

keputusan pemain dalam permainan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah 

mengimplementasikan kecerdasan buatan pada permainan sepak bola berdasarkan 

strategi sepak bola yang sebenarnya sehingga dapat terbentuk suatu permainan 

sepak bola yang realistis dan baik untuk dimainkan.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki batasan batasan sebagai berikut; 

1) Perancangan piranti lunak menggunakan Unity Engine dengan dasar 

permainan sepak bola yang sudah tersedia di Unity asset store. 

2) Dari dasar permainan sepak bola yang sudah diperoleh dari Unity asset 

store, permainan ini dikembangkan dengan cara memberikan kecerdasan 

buatan berdasarkan strategi sepak bola aslinya. 
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3) Strategi permainan sepak bola yang diimplementasikan adalah strategi 

zonal defense untuk bertahan dan direct attack untuk menyerang. 

4) Aplikasi ini dapat dimainkan dengan cara pengguna melawan AI. 

5) Pemain dinyatakan menang apabila memiliki skor lebih tinggi di akhir 

waktu pertandingan. 

6) Tiap tim memiliki sepuluh orang pemain dan satu orang penjaga gawang. 

7) Permainan disimulasikan tanpa memperhitungkan adanya pelanggaran dan 

peraturan offside dalam permainan. 

 

1.5. Metodologi 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap penelitian 

yang harus dilalui, yaitu : 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari strategi permainan sepak bola 

dan pemrograman C#. 

2) Mengimplementasikan strategi sepak bola aslinya, yaitu zonal defense 

untuk bertahan dan direct attack untuk menyerang pada permainan sepak 

bola yang diperoleh dari Unity asset store.  

3) Melakukan pengujian piranti lunak dan menganalisis hasil yang diperoleh 

dari proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan 

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian 

dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan 

mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi 

strategi dalam menyerang dan bertahan, formasi pada tim sepak 

bola, kecerdasan buatan, dan Unity Engine. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai cara kerja kecerdasan buatan 

yang dibuat, strategi sepak bola apa yang diimplementasikan, dan 

peraturan-peraturan sepak bola yang berlaku di permainan.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai 

implementasi perancangan ke dalam program, tampilan-tampilan 

yang muncul dalam program, dan pengujian jalannya program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-

saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti untuk 

pengembangan berikutnya.  


