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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dan pemakaian perangkat teknologi, terutama pada 

bidang komputer, telah mampu mempermudah kebutuhan dan aktifitas hampir di 

berbagai aspek kehidupan manusia, seperti di industri pendidikan, kesehatan, 

periklanan, hiburan dan lain sebagainya. Hal ini turut membawa dampak terhadap 

perkembangan teknologi yang berkaitan erat dengan komputer, yaitu Game. Game 

sebagai salah satu media yang bersifat hiburan banyak diminati oleh masyarakat 

luas dari usia muda hingga tua.   

Berkat kemajuan teknologi, para game developer bersaing menciptakan 

game semenarik mungkin. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tampilan grafis 

dari masa ke masa dengan menggunakan teknologi 3D. Teknologi 3D merupakan 

salah satu aspek penting dalam game karena mampu memberikan visualisasi yang 

lebih nyata sehingga membuat pemain seolah-olah menjadi bagian dari game 

tersebut. Selain itu, salah satu yang memiliki peranan penting dalam memberikan 

interaksi game lebih menarik bagi pemain adalah keterlibatan Artificial Intelligence 

(AI). 

AI mampu memberikan simulasi kecerdasan dan perilaku manusia yang 

diterapkan pada suatu sistem. Berbagai jenis game melibatkan AI dan juga 

visualisasi teknologi 3D. Salah satunya adalah game balap mobil. Beberapa contoh 
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game balap mobil yang terkenal di kalangan masyrakat adalah Need For Speed, F1, 

Forza Motorsports dan Gran Turismo.  

Game balap mobil ini dimainkan oleh satu pemain melawan AI. AI yang 

dihasilkan pada game tersebut mensimulasikan pergerakan mobil layaknya 

mengendarai mobil dikehidupan nyata, begitu juga dengan kecerdasannya untuk 

menghindari halangan dan tabrakan di jalur permainan. AI pun dapat 

menyesuaikan kecepatan dan rem pada saat melakukan tikungan. Oleh karena AI 

dan grafis inilah membuat pemain merasa sedang berlomba layaknya dengan 

manusia nyata dan merasa tertantang. 

Implementasi AI pada game balap mobil akan difokuskan pada logika fuzzy 

pada sistem pengendali rem mobil, dimana mobil mampu mengendalikan remnya 

jika ada hambatan secara otomatis. Perancangan penelitian ini juga akan dibangun 

dengan pemrograman berorientasi objek yang mencakup perancangan dengan 

menggunakan teknologi 3D untuk simulasi serta visual pada mobil dan jalur 

balap/sirkuit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mobil dapat 

berjalan sendiri dan mengikuti jalur sirkuit, serta mengimplementasikan logika 

fuzzy pada sistem pengereman mobil dalam permainan balap mobil melawan 

pemain tunggal. Adapun spesifikasi mobil AI yang akan dibuat adalah sebagai 

berikut: 
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1) mobil dapat berjalan dengan kecepatan yang terbaik pada situasi jalan lurus, 

berbelok ataupun adanya halangan; 

2) mobil mampu menghindari halangan/hambatan maupun mobil lawan; 

3) jika kondisi memungkinkan mobil mampu mendahului mobil lawan.   

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka akan dilakukan penetapan batasan-batasan masalah yang akan dibahas 

sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai 

berikut: 

1) sistem permainan ini dirancang untuk dimainkan oleh satu orang pemain 

yang akan berkompetisi melawan mobil Artificial Intelligence; 

2) perancangan permainan menggunakan Unity Game Engine. Perancangan 

ini berorientasikan objek dan menggunakan bahasa pemrograman C# dan 

Java;  

3) perancangan sistem pengereman mobil Artificial Intelligence berdasarkan 

teori logika fuzzy; 

4) jenis sensor yang dimiliki AI adalah sensor jarak, dan kecepatan; 

5) jenis sirkuit permainan disediakan sedikitnya dua buah sirkuit.  
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1.4 Tujuan 

Merancang dan mengimplementasikan logika fuzzy pada sistem pengendali 

rem mobil AI dalam permainan balap mobil dengan pemain tunggal. Mobil yang 

diciptakan mampu menjawab permasalahan diatas.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap metode 

penelitian yang harus dilalui yaitu:  

1) melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori AI dan bahasa 

pemograman C# dan Java; 

2) melakukan perancangan permainan balap mobil menggunakan Unity 

Engine; 

3) merancang sistem kecerdasan agar mobil dapat bergerak dan mengikuti 

jalur lintasan sediri; 

4) mengimplementasikan logika fuzzy pada sistem pengereman mobil; 

5) melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi dalam 

penulisan tugas akhir ini, maka materi yang disampaikan mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Isi dari bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan metodologi untuk mencapai tujuan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab kedua akan berisi dan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 

menjalankan skripsi ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga akan berisi tentang perancangan sistem yang akan dibuat berdasarkan 

teori yang telah dijelaskan di bab kedua. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih detail 

tentang bagaimana cara mobil AI akan bekerja. 

BAB IV. IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN 

Dalam bab keempat ini akan berisi tentang hasil yang terjadi setelah implementasi 

berikut juga dengan pengujiannya. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima akan berisi tentang seluruh hasil kesimpulan dari tugas akhir ini. 

 

 




