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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan luaran yang diharapkan yang disusun sebagai kerangka dasar laporan 

Tugas Akhir Rancang Bangun Game Tower Defense “The Legend of Kebo Iwa” 

Berbasis Android Menggunakan Algoritma A Star  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Game tower defense “The Legend of Kebo Iwa” adalah salah satu game 

yang berjenis Real Time Strategy yang berfokus pada pengaturan sumber daya yang 

dimiliki pemain dan penempatan menara pertahanan (tower). Game tower defense 

mengharuskan user untuk menjaga suatu titik akhir (goal point) dari serbuan musuh 

(enemy) dengan cara membeli dan mengorganisir tower untuk menembak musuh 

tersebut. 

Algoritma yang dipakai dalam memecahkan masalah dan mencapai 

solusi dalam pembuatan sebuah game bermacam-macam, namun algoritma tersebut 

belum tentu memberikan solusi yang optimal terhadap permasalahan yang ada. 

Solusi yang optimal dapat dihasilkan dengan menambahkan sebuah informasi 

tambahan pada algoritma tersebut yangdigunakan oleh algoritma sebagai dasar 

dalam pencarian solusi.  

Algoritma A Star (A*) salah satu Algoritma Branch & Bound atau 

disebut juga sebagai sebuah algoritma untuk melakukan pencarian solusi dengan 

menggunakan informasi tambahan (heuristik) dalam menghasikan solusi yang 

optimal. Algoritma A* dapat mengoptimalkan pergerakan enemy untuk mencapai 

suatu goal point. 

 Kebo Iwa adalah salah seorang panglima militer Bali pada masa 

pemerintahan Prabu Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten pada awal abad ke-14. Beliau 

sangatlah terkenal karena kesaktiannya sehingga patih Gajah Mada kewalahan 

untuk mempersatukan nusantara apabila Bali masih belum bisa dikuasai.  
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Minat Masyarakat Indonesia untuk mengetahui sejarah-sejarah Indonesia 

terbilang minim. Dampak ini diakibatkan oleh kurang menariknya sebuah media 

untuk memberikan informasi. Pembuatan game dengan tema sejarah Bali 

diharapkan mampu menarik minat para pengguna mobile device untuk 

mengenalkan sejarah itu sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi algoritma A Star sebagai pathfinding dalam 

pembuatan game tower defense “The Legend of Kebo Iwa” 

2. Bagaimana peran Kebo Iwa sebagai tokoh yang berpengaruh di Bali pada 

masanya. 

3. Apa kaitan Kebo Iwa dengan game tower defense “The Legend of Kebo 

Iwa”. 

1.3 Batasan Masalah 

Menghindari permasalahan yang meluas dalam membangun game tower 

defense “The Legend of Kebo Iwa” berbasis Android menggunakan Algoritma A 

Star, maka dibuat batasan masalah yang lebih menitikberatkan pada enam pokok 

permasalahan yaitu: 

1. Game tower defense “The Legend of Kebo Iwa” berbasis Android ini tidak 

dimainkan dengan menggunakan koneksi Internet (offline). 

2. Enemy bergerak dengan kecepatan yang sama. 

3. Game tower defense ini memiliki tiga tingkatan level dengan lima 

gelombang enemy (wave enemy) pada setiap level-nya. 

4. Enemy bergerak dari set point menuju goal point sesuai dengan jalur yang 

telah ditentukan pada setiap level. Khusus untuk level tiga, enemy bergerak 

menuju goal point secara maksimal dengan bantuan Algoritma A Star. 

5. Terdapat berbagai macam enemy dengan kekuatan yang berbeda di setiap 

gelombang enemy. 
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6. User dapat menahan wave enemy dengan cara membeli tower dan 

meletakkannya di area kosong dalam peta permainan. 

7. User diharuskan memiliki gold yang cukup untuk membeli tower. 

8. Tower hanya bisa menembak sesuai dengan jarak jangkaunya. 

9. Tower dapat diperbarui atau dijual. 

10. Tower yang diperbarui menambah kekuatan serang, kecepatan serang dan 

jangkauan untuk menembak enemy, sedangkan tower yang dijual 

menambah gold untuk user 

11. Skor user bertambah apabila tower dapat menembak enemy. Skor tambahan 

dapat user terima apabila enemy berhasil dibunuh. 

12. Skor diakumulasikan dengan gold yang tersisa apabila user berhasil 

menyelesaikan di setiap level-nya. 

13. Memiliki fitur High Scores untuk sebagai tolak ukur kemampuan user 

dalam menyelesaikan semua level.   

14. Gold user bertambah apabila tower berhasil membunuh enemy. 

15. Terdapat health poin sebagai penanda untuk nyawa user. 

16. Health user di setiap level-nya adalah 10 poin. 

17. Pembuatan game Tower defense “The Legend of Kebo Iwa” memakai 

aplikasi Corona SDK. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan beberapa rumusan 

masalah seperti di atas yaitu: 

1. Mempelajari mekanisme AI yang diperlukan dalam pembuatan game tower 

defense. 

2. Mengimplementasikan Algoritma A* sebagai pencari jalur terdekat dalam 

pembuatan game tower defense. 

3. Mengetahui informasi mengenai tokoh Kebo Iwa sebagai patih yang sangat 

disegani di Bali. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penulisan tugas akhir ini berdasarkan beberapa tujuan 

penulisan seperti di atas yaitu: 

1. Manfaat bagi penulis adalah sebagai referensi untuk memilih algoritma 

yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam game 

tower defense 

2. Manfaat bagi masyarakat adalah dengan  adanya game tower defense “The 

Legend of Kebo Iwa” ini diharapkan dapat mengenalkan tentang tokoh 

Kebo Iwa kepada pengguna mobile device yang berbasis Android. 

1.6 Luaran yang Diharapkan  

Luaran yang diharapkan dari game tower defense “The Legend of Kebo 

Iwa” ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui infromasi mengenai tokoh Kebo Iwa. 

2. Dapat meningkatkan kecepatan berpikir user setelah memainkannya.  

3. Dapat memberikan efek “kecanduan” bagi user agar dapat memainkannya. 
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