
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam bahasa Indonesia game diartikan sebagai permainan. Permainan 

adalah kegiatan kompleks yang didalamnya terdapat peraturan, play dan budaya. 

Sebuah permainan adalah sistem dimana pemain terlibat konflik buatan, disini 

pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan 

rekayasa atau buatan (Pratama, 2014) 

Video game adalah permainan yang divisualisasikan melalui suatu media 

elektronik yang memerlukan interaksi dari pemainnya menggunakan alat tertentu, 

sedangkan Board game adalah permainan yang memerlukan papan permainan 

tertentu sebagai area permainannya. (Fauzi, 2013) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Game merupakan 

jenis hiburan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai dewasa. 

Selain digunakan untuk menghilangkan kejenuhan dalam beraktivitas. Di dalam 

game yang ada saat ini, game hanya sebatas hiburan semata jarang sekali di dalam 

game tersebut menerapkan algoritma dalam penyelesaiannya.  

 Unity adalah alat yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur dan 

simulasi. Kesatuan tidak hanya mesin permainan, tetapi juga sebagai editor. 

Karena dapat dengan mudah membuat permainan yang menarik dan dapat 

menjadi media yang bebas hiburan serta bahan referensi dan pembaca motivasi 

yang ingin membuat game berbasis 3D. (ekasari, 2012) 

Game bergenre First Person Shooter (FPS) adalah genre game perang 

dengan senjata api yang menggunakan sudut pandang orang pertama dengan 
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tampilan layar yang mensimulasikan apa yang dilihat melalui mata karakter yang 

dimainkan (Refi Meisadri, 2013). Game bergenre FPS dipilih karena game 

bergenre ini sangat diminati pada saat ini, sebagian contoh game fps yang diminati 

sampai saat ini adalah point blank dan dead trigger.  Beberapa lainnya game 

bertemakan menarik menggunakan algoritma A* (Astar) yang memberikan solusi 

terbaik agar penggunaan waktu menjadi optimal.  

Dengan memanfaatkan teknologi saat ini, penulis menerapkan 

perbandingan antara algoritma A* (Astar) dengan NavMesh untuk membuat 

karakter dapat menghindari satu sama lain dan mencari rute tercepat atau terdekat 

sambil bergerak untuk menuju titik tujuan (Target) yang sudah di tentukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas 

dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan dan perbandingan 

antara algoritma pencarian A* (A Star) dan NavMesh yang diterapkan pada NPC 

untuk melakukan pencarian dari NPC ke player (titik tujuan) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan 

antara algoritma A* (Astar) dan NavMesh dalam proses pencarian NPC ke player 

(titik tujuan) dengan rute terdekat atau terpendek pada game sebagai alat bantu 

dalam  pengujiannya. 
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1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan pada penelitian ini, maka batasan 

masalah pada penelitian ini mencakup : 

1. Hanya membahas tentang perbandingan algoritma A* (Astar) dengan 

NavMesh di dalam software unity3d dengan bahasa pemrograman C#. 

2. Tidak membahas tentang pembuatan atau implementasi dalam game. 

3. Hanya menguji ketepatan rute yang di tempuh dan waktu rata-rata 

yang dibutuhkan dalam pencarian titik tujuan (Target). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan pemahaman lebih jauh tentang pencarian dalam 

menerapkan algoritma A* (A-Star ) dan NavMesh pada sebuah game 

yang akan dibuat atau dikembangkan oleh para pemula. 

2. Dapat memberikan informasi ilustrasi pencarian untuk memudahkan 

seseorang yang akan mengembangkan suatu game yang akan dibuat. 

 
2.1 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan penulisan, dimana penulisan 

skripsi dibagi ke dalam enam bab. Setiap bab tersebut dibagi menjadi sub bab-sub 

bab, adapun sistematika dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang digunakan 

sebagai landasan teori. Selain itu juga memuat konsep-konsep dan teori-teori yang 

mendukung. 

Bab III Metode Penelitian 

Metode dan perancangan sistem memuat uraian tentang Kerangka penelitian, 

Tahapan penelitian,  

Bab IV Implementasi 

Pengembangan sistem digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut 

dikembangkan, meliputi pembuatan menggunakan unity3d 

Bab V Simpulan dan Saran 

Penutup berisi tentang kesimpulan mengenai penelitian ini dan saran 

pengembangan yang dapat dilakukan dikemudian hari. 
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