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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang Teknologi 

Informasi, di antara perkembangan teknologi tersebut, ada juga sarana hiburan yang 

saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat, baik dari anak-anak hingga orang 

dewasa. Selain itu perkembangan game dari waktu ke waktu sangatlah pesat, 

berbagai platform yang menyediakan layanan game juga semakin beragam, 

sehingga membuat para pengembang game berlomba-lomba untuk membuat 

berbagai macam judul maupun jenis dari game tersebut [1]. Dengan semakin 

banyaknya orang yang mengembangkan berbagai jenis game, hal ini membuat 

game dari waktu ke waktu terkesan monoton dan minim pembaruan dari segi 

gameplay mekaniknya, tak jarang juga banyak game yang terkesan membosankan 

dikarenakan pengalaman yang didapatkan saat memainkan beberapa game tersebut 

terkesan tidak ada bedanya dengan game lainnya, mulai dari kontrol yang kurang 

lebih sama dan juga Artificial intelligence (AI)  yang terkesan kurang cerdas dan 

tidak menantang. 

Ada banyak jumlah dari jenis game yang muncul, hal ini menyebabkan 

adanya pengelompokkan jenis dari game yang disebut genre game. Genre game 

juga bertambah mengikuti zaman, ada genre action games, strategy games, role 

playing games, sport games, vehicle simulations, construction and management 

simulations, adventure games, serta artificial life, board and puzzle. Di antara 

beragam jenis game tersebut ada beberapa genre game yang tidak lekang oleh 

zaman, salah satu yang paling populer adalah genre Action, banyak judul yang 

sangat populer bahkan melegenda yang mengusung genre ini. Game dengan genre 

Action sendiri sampai saat ini masih terus dikembangkan dan diperbarui, mulai dari 

memperindah grafis, menambah variasi kontrol bahkan mengubah sudut pandang 

nya menjadi 3 dimensi [2]. Tetapi umumnya game dengan grafis yang indah 

membutuhkan detail yang luar biasa padat sehingga ukuran dari game tersebut 

menjadi besar yang dapat menurunkan minat pemain. Di lain pihak terdapat genre 
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animasi 2D yang umumnya tidak memerlukan detail yang padat dan memiliki 

ukuran yang lebih kecil.   

 Karena itu game genre 2D menarik perhatian pemain dengan jalan cerita 

yang menarik ataupun gameplay yang unik.  Salah satu cara agar game lebih 

menarik adalah dengan AI (artificial intelligence). AI didalam game dapat 

diterapkan pada non-playable character (NPC) yang mampu berinteraksi dengan 

objek didalam game dan tindakannya tidak dapat dikendalikan oleh pemain. Salah 

satu metode AI yang paling banyak digunakan untuk menentukan berbagai macam 

respon NPC terhadap pemain adalah Finite State Machine [3].  

Teknologi game yang akan dibangun adalah game bergenre 2D Action yang 

didalamnya berisi petualangan seorang anak yang berusaha mengalahkan musuh-

musuh dengan teknik bela asal Indonesia yaitu Pencak Silat, ketika bermain game 

ini diharapkan nantinya pemain dapat merasakan pengalaman bermain yang lebih 

bervariasi. Untuk menambah pengalaman bermain yang bervariasi tersebut 

berbagai macam metodologi perancangan sistem kontrol juga digunakan pada game 

salah satunya adalah Finite State Machine yang akan sangat membantu pada proses 

penggambaran tingkah laku atau prinsip kerja sistem [5]. prinsip kerja sistem 

tersebut biasanya dibagi menjadi 3 hal, yaitu: keadaan (state), kejadian (event), dan 

aksi (action) [3]. Sebenarnya bukanlah kali pertama penggunaan Finite State 

Machine ini diterapkan pada sebuah game, sudah banyak sekali game yang 

menggunakan Finite State ini sebagai acuan untuk membuat suatu perpindahan 

keadaan pada game ketika syarat telah terpenuhi lewat aksi yang telah diberikan 

sebelumnya. Hal ini terbukti memberikan sebuah pengalaman yang cukup 

immersive pada sebuah game dikarenakan pemain dapat langsung merasakan 

sebuah progress dari setiap langkah yang dilakukan, selain itu model komputasi ini 

juga sangat sederhana untuk diterapkan di dalam game dibandingkan dengan model 

komputasi lain, sehingga sangat cocok untuk di terapkan pada game-game yang 

terkesan simpel dan ringan.  

Penggunaan Finite State Machine untuk membentuk perilaku AI dalam 

sebuah game tentunya dapat meningkatkan kualitas pengembangan AI tersebut 

menjadi lebih luas lagi, AI yang dikembangkan dapat menjadi lebih bervariasi 
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sehingga pengalaman yang dimiliki pemain saat memainkan game menjadi lebih 

kaya dan beragam [4]. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba 

mengimplementasi Finite State Machine pada game bergenre 2D Action yang 

nantinya akan penulis kembangkan sendiri untuk membentuk perilaku Enemy AI 

menjadi lebih variatif dan menarik. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Bagaimana Finite State Machine dapat diimplementasikan pada game? 

2 Apakah penggunaan Finite State Machine dapat meningkatkan kualitas 

perilaku enemy AI menjadi lebih bervariatif?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan secara umum dikemukakan sebagai berikut : 

1 Mengimplementasikan Finite State Machine guna membentuk perilaku 

Enemy AI yang lebih variatif.  

2 Melakukan pengujian Finite State Machine di dalam game. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1 Finite State Machine hanya diterapkan pada Enemy AI. 

2 Pengembangan game hanya berfokus pada pengembangan Finite State 

Machine pada AI. 

3 Game bergenre 2D Action. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menambah pengalaman bermain game dengan  AI yang lebih cerdas dan 

bervariatif. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Finite State Machine pada 

AI. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan. 

BAB II  STUDI LITERATUR 

  Bab ini berisi ringkasan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan, game design document 

maupun rancangan metode dan rancangan pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bagian ini berisi implementasi dari hasil penerapan Finite State 

Machine di dalam game dan hasil pengujian pada game. 

BAB V  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian.  


