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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab tinjauan pustaka ini merupakan bab yang memaparkan mengenai teori-

teori penunjang yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan Game Tower 

Defense “The Legend of Kebo Iwa” Berbasis Android Menggunakan Algoritma A 

Star 

1.1 State of the Art 

Perkembangan game sebagai media hiburan untuk penggunanya tumbuh 

pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Tema yang diangkat dalam pembuatan 

game pun beragam, sehingga penggunaan game sebagai sarana pemberi informasi 

sangat digemari pada saat ini. Perlunya pembuatan game dengan tema sejarah 

Indonesia patut dilakukan selain untuk mengingatkan pengguna mengenai suatu 

kejadian sejarah, tetapi dapat memberikan hiburan bagi penggunanya. Berikut 

merupakan penelitian game sebagai media hiburan serta sarana informasi yang 

dilakukan oleh Xiao Cui, Hanas Subakti, dan Nelly Indriani Widiastuti.  

 Xiao Cui dan Hao Shi pada jurnalnya yang berjudul A* -Based Pathfinding 

in Modern Computer Games (2011). Jurnal ini menjelaskan Algoritma A Star (A*) 

yang telah dipakai sebagai pathfinding dalam game komputer modern. Algoritma 

A* memiliki potensi yang bisa dioptimasi dari empat perspektif yang berbeda yakni 

mengoptimalkan ruang pencarian, mengurangi penggunaan memori, meningkatkan 

fungsi heuristik, dan memperkenalkan struktur data baru. Algoritma A* sudah 

diimplementasikan pada game-game populer seperti Age of Empire dan 

Civilization. Perbedaan dengan game yang dibuat adalah game tower defense “The 

Legend of Kebo Iwa” menggunakan fungsi heuristik yaitu Manhattan Distance 

karena fungsi ini mengakibatkan penggunaan memori yang lebih rendah 

dibandingkan dengan fungsi heuristik lainnya. Manhattan Distance mengakibatkan 

musuh bergerak secara orthogonal atau hanya bergerak secara vertikal dan 

horizontal saja.  
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Rancang Bangun Npc (Non‐Player Characters) Pada Game Bergenre 

Tower Defense dilakukan oleh Hanas Subakti dkk. (2014) menjelaskan bahwa 

penggunaan algoritma A Star (A*) pada AI untuk mencari jalur terpendek yang 

dilewati menuju titik akhir (goal point). AI terbagi atas dua macam yaitu AI untuk 

enemy dan AI untuk tower dimana behavior dari kedua AI tersebut berbeda. AI 

untuk enemy menggunakan metode pathfinding untuk mengikuti jalur yang telah 

dibuat sedangkan AI pada tower menggunakan metode chasing dan state machine 

yang berguna untuk mempertahankan titik akhir dari serbuan enemy pada game 

tower defense. Perbedaan dari game yang dibuat adalah behavior AI untuk tower 

menggunakan metode collision, dimana tower menembak enemy apabila enemy 

tersebut berada pada jangkauan serang tower. (Hanas Subakti, 2014) 

Nelly Indriani Widiastuti dalam jurnalnya yang berjudul Membangun Game 

Edukasi Sejarah Walisongo (2012). Jurnal ini menerangkan pembuatan game 

edukasi sejarah Indonesia yaitu Wali Songo. Game yang dibuat berjenis adventure 

game dengan mensisipkan Algoritma A Star dimana musuh mengejar user dengan 

mencari jalur yang telah dihasilkan dari algoritma A Star tersebut. Perbedaan 

dengan game yang dibuat terlihat dari jenis cerita yang diusung. Game tower 

defense “The Legend of Kebo Iwa” menggunakan latar cerita mengenai legenda 

tokoh yang disegani di Bali yaitu Kebo Iwa. 

1.2 Sejarah Kebo Iwa 

Kebo Iwa merupakan putra dari Sri Karang Buncing.  Kebo Iwa sudah bisa 

makan makanan orang dewasa sejak kecil. Kebo Iwa tumbuh menjadi orang dewasa 

yang tinggi besar. Tubuhnya yang besar membuat Kebo Iwa dengan mudah pergi 

ke tempat lain dengan waktu yang singkat. Kebo Iwa makan dan makan terus 

dengan rakus. Sifat rakus Kebo Iwa mengakibatkan orang tua Kebo Iwa tak lagi 

sanggup memberi makan dan mereka meminta bantuan desa. Kebo Iwa pun pergi 

mencari sendiri makanan untuk memuaskan rasa laparnya.  

Salah satu hal yang paling istimewa dari Kebo Iwa adalah kemampuannya 

untuk membuat sumur mata air. Kebo Iwa dengan segenap kekuatan menusukkan 
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jari tangannya ke dalam tanah. Gambar 2.1 merupakan ilustrasi dari tokoh Kebo 

Iwa. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Tokoh Kebo Iwa 

(Sumber: http://tankimlim.blogspot.com/2013/04/narrative-text-indonesia-legend-kebo-iwa.html) 

 Tahun Saka 1185/1263 Masehi, Kebo Iwa mendirikan Taruna Watu yang 

memiliki jumlah anggota sebanyak 33 orang. Kebo Iwa berhasil mendirikan Pura 

Dalem Maya dalam waktu singkat yaitu pada tahun Saka 1198/1275 Masehi. 

Karena sifat rakus dari Kebo Iwa membuat rakyat sengsara dan bingung. Informasi 

mengenai pembuatan pura tersebut terdengar sampai ke raja Bali. Ida Dalem Batu 

Ireng (Astasura Ratna Bumi Banten, Sri Gajah Wahana, Sri Tapa Hulung, Dalem 

Bedahulu) yang menjadi Raja Bali pada saat itu mengutus para patihnya untuk 

menguji kekuatan Kebo Iwa.  

 Tatkala di hari yang tepat diadakan pertarungan, Ida Sang Prabu Batu Ireng 

diiringi oleh Mantri Gudug Basur telah naik ke tempat yang telah disiapkan, lalu 

suara kentongan berbunyi bertalu-talu, suara gamelan, suara gemuruh rakyat tak 

henti-hentinya. Pasung Grigis kemudian memerintahkan patih semuanya untuk 

melawan I Kebo Iwa mengadu kewisesan (perang tanding). Semua patih dan rakyat 

kalah dalam mengadu tanding tersebut. Hasil dari perang tanding tersebut membuat 

Prabu Batu Ireng kagum atas kekuatan I Kebo Iwa, lalu I Kebo Iwa diangkat 

menjadi patih andalan. Kekuatan Ida I Kebo Iwa sangat terkenal sampai di luar 

pulau Bali. (Bawa, 2013) 
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 Gajah Mada yang saat itu menjadi patih Majapahit tidak dapat 

melaksanakan Sumpah Palapa apabila Bali belum dikuasai. Gajah Mada 

memandang Kebo Iwa sebagai panglima Bali yang lebih senior dan ahli strategi 

militer. Ia melakukan tipu muslihat dengan menghadap raja Bali dan menawarkan 

perdamaian. Ia mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Majapahit dan dinikahkan 

dengan seorang putri dari Lemah Tulis sebagai tanda persahabatan antar kedua 

kerajaan. Sesampainya di tanah Jawa, Kebo Iwa dibunuh dengan cara menguburkan 

tubuh Kebo Iwa di dalam sumur besar. 

2.2.1 Senjata Kebo Iwa 

Kebo Iwa memiliki berbagai senjata yang digunakan sebagai alat 

mempertahankan diri maupun menyerang musuh. Senjata Kebo Iwa diantaranya 

keris, pecut, dan berbagai batu yang dapat diangkatnya dengan mudah. 

Kebo Iwa memiliki senjata berupa keris, memiliki ukuran yang besar 

apabila dibandingkan dengan keris biasa. Diceritakan saat Kebo Iwa diutus ke 

Jawa untuk memenuhi keinginan Prabu Batu Ireng dan Gajah Mada. Kebo Iwa 

yang saat itu memegang keris dan batu menakutkan rakyat setempat sehingga 

Gajah Mada memiliki ide untuk menjauhkan keris Kebo Iwa. Gambar 2.2 

merupakan keris peninggalan Kebo Iwa. 

 

Gambar 2.2 Keris Kebo Iwa 

(Sumber: http://dot-majapahit.blogspot.com/2010/02/pusaka-ki-kebo-iwa.html) 
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Kebo Iwa juga memiliki senjata berupa pecut. Kebo Iwa menggunakan 

senjata pecut dapat dilihat pada patung yang berdiri pada kawasan Gianyar. Gambar 

2.3 merupakan patung Kebo Iwa yang menggunakan pecut sebagai senjatanya. 

 

Gambar 2.3 Patung Kebo Iwa 

Kebo Iwa dapat menggunakan batu yang besar sebagai alat pertahanan diri 

maupun membantu rakyat. Tubuhnya yang besar dapat mengangkat batu yang 

digunakannya untuk menyerang musuh. Diceritakan bahwa Kebo Iwa membantu 

rakyat Bali Selatan dengan membuatkan jalan penghubung antara Desa Tanjung 

dan Desa Bualu. 

2.3 Game 

 Game adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk menikmati hidup dan 

sebagai media pembelajaran. Game merupakan Permainan terdiri atas sekumpulan 

peraturan yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau 

kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan 

kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-

peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah 

keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah 

kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi. 
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 Pengertian game pada umumnya berarti aktifitas yang bisa berupa tindakan 

nyata ataupun tindakan di dalam suatu sistem/aplikasi yang dapat membawa 

kesenangan/hiburan bagi penggunanya, dimana hiburan yang didapat tetap 

mempunyai aturan dan target (Ernest Adam, 2010). 

Video game adalah permainan yang biasanya melibatkan player atau 

pemain berinteraksi dengan alat pengendali atau controller untuk menghasilkan 

umpan balik secara visual dalam sebuah layar video. Video game biasanya juga 

mempunyai sistem pemberian hadiah yang diberikan kepada pemain apabila 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang berada didalam aturan atau rule set game 

tersebut. Tipe peralatan elektronik dimana video game dapat dimainkan disebut 

dengan platform dan contoh dari platform adalah PC (personal komputer) dan 

mesin video game (video game console). Video game juga hadir dalam semua 

tingkatan teknologi mulai dari komputer sampai dengan peralatan genggam seperti 

Handphone dan PDA. 

Video game juga menggunakan banyak sistem lain untuk menyediakan 

interaksi dan informasi kepada pemain, selain elemen dasar dari umpan balik 

berbasis video. Contoh umumnya adalah penggunaan sistem audio (speaker) dan 

peralatan interaktif seperti umpan balik dengan getaran. 

2.3.1 Sejarah Perkembangan Game 

Penemuan video game pertama kali adalah sebuah dasar game yang dibuat 

berupa alat elektronik yang bisa berinteraksi dengan pengguna dengan berbagai 

format tampilan. Contoh game pertama kali dibuat pada tahun 1947, idenya berupa 

"Cathode Ray Tube Amusement Device" dibuat oleh Thomas T. Goldsmith Jr. dan 

Estle Ray Mann. Dua orang tersebut mematenkan pada tanggal 25 Januari 1947, 

yang mana telah mendapatkan pengakuan pada tanggal 14 Desember 1948 sebagai 

U.S paten No. 2455992. Diinspirasi oleh tampilan pada sebuah radar, alat tersebut 

menampilkan sebuah tampilan analog yang memungkinkan pengguna untuk 

mengontrol sebuh titik pada layar yang disimulasikan sebagai peluru/misil yang 

ditembakkan pada sebuah target. Contoh lain ada pada komputer NIMROD pada 

festival Inggris tahun 1951. Alexander S. Douglas membuat OXO untuk sebuah 
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EDSAC di tahun 1952. William Higinbotham mengembangkan sebuah game 

interaktif yang dinamakan Tennis for Two pada tahun 1958. Gambar 2.4 merupakan 

tampilan game Tennis for Two. 

 

Gambar 2.4 Tennis for Two 

(Sumber: http://www.bnl.gov/about/history/firstvideo.php) 

 Beberapa mahasiswa dari MIT yaitu Martin Graetz, Steve Russell, dan 

Wayne Wiitanen membuat Spacewar pada sebuah komputer yang bernama DEC 

PDP. NIMROD menggunakan sebuah panel cahaya untuk memainkan game yang 

bernama Nim, OXO menggunakan gambar grafik tampak samping permainan tenis, 

dan Spacewar menggunakan gambar vektor untuk menampilkan kapal yang perang 

satu sama lain. Computer Space telah merilis dan menjual video game secara 

komersial yang dioperasikan dengan memasukkan sebuah koin untuk menyewanya 

pada tahun 1971. Dibuat oleh Nolan Bushnell dan Ted Dabney, perangkat ini 

digunakan sebagai standar game. Sistem ini diikuti sistem game lainnya, yaitu versi 

arcade pada tahun 1972 yang bernama Atari dan Pong yang digunakan sebagai 

konsol game yang dimainkan di rumah. 

 

Gambar 2.5 Mesin Arcade Pong 

(Sumber: http://thedoteaters.com/?attachment_id=1474) 
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 Gambar 2.5 merupakan mesin arcade Pong yang menjadi cikal bakal mesin 

arcade. Perkembangan tersebut terus berlangsung hingga sekarang dan makin 

banyak jenis/genre game yang bisa dimainkan di berbagai platform game dengan 

perkembangan grafik yang terus meningkat. 

2.3.2 Elemen Dasar Game 

 Terdapat elemen-elemen dasar dalam pembuatan game agar lebih menarik 

untuk memainkannya. Berikut merupakan elemen dasar game. 

1.  Game Rule 

Game rule merupakan aturan perintah, cara menjalankan, fungsi objek dan 

karakter di dunia permainan Dunia Game. Dunia game bisa berupa pulau, dunia 

khayal, dan tempat-tempat lain yang sejenis yang dipakai sebagai setting tempat 

dalam permainan game. 

2. Plot 

 Plot biasanya berisi informasi tentang hal-hal yang dilakukan oleh player 

dalam game dan secara detail, perintah tentang hal yang harus dicapai dalam game. 

3. Object 

  Merupakan sebuah hal yang penting dan biasanya digunakan pemain 

untuk memecahkan masalah, adakalanya pemain harus punya keahlian dan 

pengetahuan untuk bisa memaninkannya. 

4. Text, grafik dan sound 

 Game biasanya merupakan kombinasi dari media teks, grafik maupun 

suara, walaupun tidak harus semuanya ada dalam permainan game. 

5. Animasi 

 Animasi ini selalu melekat pada dunia game, khususnya untuk gerakan 

karakter-karakter yang ada dalam game. 

6. User Interface 

Merupakan fitur-fitur yang mengkomunikasikan user dengan game. Game 

sebaiknya memiliki User Interface yang menarik dan mudah dimengerti user untuk 

menggunakannya. 
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2.3.3 Jenis-jenis Game  

Jenis-jenis game biasanya digunakan untuk mengkategorikan sebuah game 

berdasarkan dari interaksi gameplay daripada perbedaan tampilan atau narasi. 

Sebuah jenis game dapat didefinisikan dengan kumpulan dari sebuah tipe 

permainan dari game tersebut. Game tersebut dapat diklasifikasikan dengan 

berbagai pengaturan atau dari konten dari isi game tersebut, tidak seperti hasil fiksi 

seperti film ataupun buku. Berikut merupakan beberapa jenis dari game tersebut. 

1. Fun Games 

 Permainannya seperti skate board, bilyard, catur, puzzle, tetris, golf, dan 

semua permainan yang animasinya sedikit dan pembuatannya relatif mudah. 

Permainan semacam ini terlihat mudah dari segi grafiknya tetapi biasanya sulit 

dalam algoritma. 

2. Arcade Games 

 Semua permainan yang mudah dimengerti, menyenangkan dan grafiknya 

bagus. Pengertian mudah dimengerti dan menyenangkan dikarenakan permainan 

ini hanyalah berkisar pada hal-hal yang disenangi umum seperti pukul memukul, 

tembak menembak, tusuk menusuk, kejar mengejar dan semua yang mudah dan 

menyenangkan. Contoh permainan jenis ini adalah Prince of Persia, Street Fighter, 

Golden Axe, Grand Prix, Robocop. 

3. Strategic Games 

 Strategic games merupakan permainan strategi perang atau bisa juga 

permainan lain tetapi tetap saja memerlukan strategi untuk memenangkan game 

tersebut seperti strategi bisnis dan strategi politik. Contoh dari permainan jenis ini 

adalah Sim City dan Tropico 

4. Adventure Games 

 Adventure games terbagi atas tiga macam yaitu petualangan biasa (Multi 

Layered Adventure), Dungeon-Underworld Adventure (3D Adventure) dan Role 

Playing Game Adventure (RPG). Contoh beberapa permainan jenis ini adalah Space 

Quest IV, Labyrinth of Word, War II dan Diablo. 

5. Simulation Games 
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Permainan jenis ini juga yang paling membuat pusing dibandingkan dengan 

permainan jenis lainnya. Algoritmanya sangat sulit sebab harus memperhitungkan 

semua kejadian dalam kondisi sebenarnya. Berbagai efek animasi yang dibuat tidak 

cukup bermodalkan ahli grafik dan algoritma saja, tetapi sedikitnya harus mengerti 

persoalan matematika, teknik dan fisika. Contoh permainan jenis ini adalah 

Stellar7, F-15 Strike Eagle, Flight Simulator 98, F-14 Tomcat, F-16 Falcon, Jet 

Fighter. 

2.4 Tower Defense 

Tower defense merupakan bagian dari jenis game Real Time Strategy. 

Gameplay dari permainan dengan jenis tower defense pada umumnya adalah 

mencegah setiap enemy yang muncul untuk menuju goal poin. Apabila enemy 

mencapai goal poin tersebut maka health dari pemain berkurang dan apabila habis 

maka pemain dinyatakan kalah. Setiap pemain dapat menempatkan tower untuk 

melakukan pertahanan dan secara otomatis menembak musuh yang berada di dalam 

jangkauannya, dalam beberapa permainan dengan jenis tower defense terdapat 

berbagai macam tower dengan harga yang beragam. Uang yang digunakan untuk 

membeli tower didapatkan dari hasil membunuh setiap musuh yang ada. 

Permaianan dinyatakan sukses apabila pemain dapat mempertahankan gelombang 

enemy dari set poin ke goal poin dan health masih tersisa. 

2.4.1 Sejarah Game Tower Defense 

Game dengan genre Tower Defense ini diyakini telah ada pada saat 

perusahaan game Atari merilis game Rampart tahun 1990. User mengendalikan 

suatu kastil dimana kastil tersebut harus dipertahankan dari serbuan musuh dan 

dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh musuh dalam batasan waktu 

tertentu. Kastil dikelilingi oleh dinding sebagai penanda wilayah teritori user. 

Daerah ini bisa terdiri dari beberapa meriam untuk menembaki musuh.  

Game tower defense ini semakin diminati sehingga telah banyak tercipta 

game tower defense yang lain seperti Starcraft, Age of Empire, dan Warcraft III.  

Khusus perangkat mobile sendiri, game tower defense yang terkenal adalah Plant 

vs Zombie. 
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2.4.2 Elemen pada Tower Defense 

 Terdapat berbagai macam elemen untuk membagun sebuah game tower 

defense diantaranya: 

1. Peta Permainan 

 Game tower defense memiliki sebuah peta permainan dimana user nantinya 

dapat mengalokasikan tower untuk menahan musuh mencapai suatu goal poin. 

2. Tower 

 Tower merupakan suatu elemen untuk menjaga pertahanan dari serbuan 

musuh. Mengalokasikan suatu tower membutuhkan strategi agar dapat 

mempertahankan medan dengan maksimal. Setiap tower biasanya memiliki 

kemampuan yang berbeda. 

3. Enemy 

 Enemy yang dimaksud disini adalah musuh yang berusaha mencapai suatu 

goal poin. Game tower defense biasanya terdapat gelombang untuk menghasilkan 

enemy. Setiap gelombang memiliki jumlah enemy yang berbeda serta jenis enemy 

yang berbeda juga. Sehingga user harus bekerja keras untuk menempatkan tower 

dengan kemampuan yang berbeda untuk menghalangi enemy tersebut mencapai 

goal poin. 

4. Sistem Hadiah (Reward) 

 Game tidakmenarik apabila tidak memiliki sistem hadiah. Sistem hadiah 

dalam game tower defense ini adalah hadiah yang didapatkan user saat berhasil 

mempertahankan medan dari enemy. Hadiah digunakan untuk menambahkan tower 

ataupun upgrade tower yang sudah ada. 

2.4.3 Karakteristik Tower Defense 

 Karakteristik yang terdapat di dalam aplikasi permainan yang berjenis tower 

defense adalah sebagai berikut. 

1. Map terdiri dari dua poin, yaitu poin awal (set poin) sebagai tempat 

datangnya musuh dan poin akhir yang menjadi destinasi musuh (goal poin). 

2. Adanya jalur yang menghubungkan dua poin tersebut, sehingga musuh 

tidak dapat keluar dari jalur yang telah ditentukan. 
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3. User dapat menempatkan tower untuk menjaga musuh mencapai goal poin. 

4. Memiliki fitur health sebagai penanda apakah game tetap berlanjut atau 

berakhir. 

2.5 Artificial Intelligence 

 Kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) adalah perilaku cerdas 

yang ditunjukan oleh mesin yang telah dibuat, atau mungkin otak buatan dibalik 

perilaku cerdas tersebut. Studi AI belum tentu bertujuan untuk menciptakan mesin 

yang cerdas, tetapi bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik dalam 

sifat kecerdasan manusia (Bourg dan Seemann, 2004) 

2.5.1 Latar Belakang AI 

 Pada awalnya komputer diciptakan untuk membantu manusia melakukan 

perhitungan, namun seiring berjalannya waktu fungsi komputer pun semakin 

meluas hingga ke berbagai aspek. Dimulai dari aspek hiburan hingga aspek 

pengambilan keputusan atau pembuat solusi. 

Komputer perlu diberi bekal pengetahuan dan diberikan kemampuan untuk 

menalar agar dapat bertindak seperti dan sebaik manusia. Kecerdasan buatan 

memberikan metode yang diperlukan untuk membekali komputer dengan kedua 

komponen tersebut agar komputer bisa menjadi mesin yang cerdas yang dapat 

membantu manusia. 

2.6 Algoritma A Star (A*) 

 Algoritma AStar (A*) merupakan Algoritma Best First Search yang 

menggabungkan Uniform Cost Search dan Greedy Best-First Search 

(Suyanto,2007). Biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya sebenarnya 

ditambah dengan biaya perkiraan, dalam notasi matematika dituliskan sebagai 

berikut: 

𝐹(𝑛) = 𝐻(𝑛) + 𝐺(𝑛) 

 Berikut merupakan pengertian dari notasi matematika algoritma A Star di 

atas. 

 F = nilai suatu kotak 
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 H = estimasi nilai yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari kotak 

selanjutnya untuk menempuh poin tujuan.  

 G  =  nilai yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari poin awal menuju 

kotak selanjutnya 

 Sebagai contoh kasus asumsikan seseorang dari poin A ingin menuju poin 

B dan rute yang dilewati dihalangi sebuah dinding. Kotak berwarna hijau 

merupakan poin A, kotak berwarna merah merupakan poin B, dan kotak berwarna 

biru merupakan dinding yang menghalangi rute poin A menuju poin B. Berikut 

merupakan ilustrasi dari contoh kasus diatas pada gambar 2.6. (Hapsari Tilawah, 

2012) 

 

Gambar 2.6 Contoh Kasus Algoritma A* 

(Sumber: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm) 

 Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah grid layout, 

karena dalam pencarian rute pada algoritma A* lebih mudah apabila peta yang ada 

berbentuk kotak-kotak kecil, metode ini memudahkan pencarian dalam area yang 

didefinisikan sebagai array dua dimensi, setiap kotak memiliki status walkable dan 

unwalkable. 

 Pusat poin pada algoritma A* dinamakan node, hal ini dikarenakan area 

yang dapat digunakan algoritma A* tidak hanya berbentuk kotak, tetapi dapat 

berbentuk yang lainnya. Namun terkadang untuk memudahkan dalam perhitungan 

maka digunakan bentuk kotak. 

 Kotak berwarna hijau merupakan pusat dari poin awal, pada sisinya 

dikelilingi oleh garis berwarna biru yang berarti bahwa kotak tersebut telah 
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dimasukkan ke dalam closed list, dan untuk setiap garis disekeliling kotak awal 

menunjukkan setiap jalur yang dapat ditempuh dimulai dari kotak pada poin awal. 

Gambar 2.7 merupakan ilustrasi kotak awal sebagai closed list. 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi Closed List 

(Sumber: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm) 

 Proses perhitungannya dapat dimisalkan sebuah nilai untuk G baik yang 

terdapat pada kotak horizontal, vertikal, dan diagonal. Dimisalkan nilai horizontal 

dan vertikal dari poin awal untuk menuju kotak selanjutnya ialah 10, dan untuk nilai 

diagonalnya adalah 14. 

 Setiap kotak memiliki nilai F, G, dan H masing-masing, jadi perhitungan 

tersebut berlaku bagi setiap kotak yang berada di sekitar kotak induk, untuk nilai F 

ditulis di atas sebelah kiri, nilai G ditulis di bawah sebelah kiri, dan nilai H ditulis 

di bawah sebelah kanan, seperti pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Ilustrasi Nilai F 

(Sumber: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm) 
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 Langkah selanjutnya adalah pilih nilai F yang terkecil dari setiap kotak yang 

telah dihitung nilai F nya, kemudian keluarkan dari open list dan masukkan ke 

dalam closed list. Cek semua kotak yang berada di sekitar, abaikan kotak yang 

unwalkable dan kotak yang terdapat pada closed list, masukkan kotak yang belum 

ada di dalam open list dan jadikan kotak selanjutnya menjadi kotak induk untuk 

melakukan perhitungan ulang untuk setiap kotak disekitarnya. Apabila sebuah 

kotak sekitar telah berada di dalam open list, cek apakah jalur kotak tersebut adalah 

yang terbaik dibanding yang jalur kotak yang lainnya. Apabila nilai G untuk jalur 

yang baru itu paling kecil, ganti induk kotak pada kotak sekitarnya menjadi kotak 

yang telah terpilih, dan terakhir hitung ulang nilai F, G, dan H untuk kotak tersebut 

seperti pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Penentuan Kotak Berikutnya 

(Sumber: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm) 

 Ulangi setiap langkah diatas untuk mencari goal poin. Pencarian berakhir 

jika poin akhir menjadi closed list. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.10 di 

bawah. 
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Gambar 2.10 Pencarian Poin Akhir 

(Sumber: http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm) 

 Gambar 2.10 memberikan informasi bahwa goal poin telah menjadi closed 

list. Jalur dapat tercipta dengan menghubungkan titik awal dan goal poin. 

2.7 Fungsi Heuristik 

 Algoritma A* sebagai algoritma pencarian yang menggunakan fungsi 

heuristik untuk menuntun pencarian rute, khususnya dalam hal pengembangan dan 

pemeriksaan node-node pada peta. (Russel, 2003) 

Suatu fungsi heuristik dapat dikatakan baik, apabila dapat memberikan   

biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Terdapat berbagai metode 

pencarian jarak pada fungsi heuristik, namun yang paling umum adalah Manhattan 

Distance dan Euclidean Distance. 

2.7.1 Manhattan Distance 

 Manhattan Distance adalah salah satu fungsi heuristik yang paling sering 

digunakan dalam menghitung jarak terdekat dari dua titik. Fungsi ini hanya 

menghitung selisih koordinat posisi titik awal dan titik akhirnya saja. Nama 

Manhattan Distance diambil dari sebuah kota di Amerika yaitu Manhattan, dimana 

di kota ini jarak dari dua lokasi dihitung dari blok-blok jalan yang harus dilalui saja, 
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sehingga tidak bisa dilewati secara diagonal. Fungsi heuristik ini dapat dihitung 

berdasarkan selisih jarak koordinat yang diambil dari dua buah titik, yang dapat 

diformulasikan menggunakan rumus: 

𝐻𝑎−𝑏 = 𝑎𝑏𝑠 (𝑥2 − 𝑥1) + (𝑦2 − 𝑦1) 

 Berikut merupakan pengertian dari notasi matematika Manhattan Distance 

di atas. 

 Ha-b = estimasi jarak dari a ke b 

 x1  = koordinat x titik b 

 y1  = koordinat y titik b 

 x2  = koordinat x titik a 

 y2  = koordinat y titik a 

 Fungsi dari abs di atas untuk mengubah nilai negatif menjadi nilai positif. 

Ini terjadi apabila titik awal berada lebih jauh dari titik akhir (reverse), sehingga 

pengurangan x2 – x1 mempunyai hasil yang negatif. 

 

2.7.2 Euclidean Distance 

Euclidean adalah fungsi heuristik yang diperoleh berdasarkan jarak 

langsung bebas hambatan seperti untuk mendapatkan nilai dari panjang garis 

diagonal pada segitiga. Sebelum mendapatkan hasil kedua titik harus 

direpresentasikan ke dalam koordinat 2 dimensi (x, y), sehingga dapat dihitung 

melalui rumus: 

𝐻𝑎−𝑏 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 +  (𝑦2 − 𝑦1)2 

 Euclidean Distancemempunyai jarak yang lebih pendek daripada 

Manhattan Distance, maka dapat dipastikan Euclidean Distancelebih sering 

menemukan jarak yang lebih pendek daripada Manhattan Distance. Dilihat dari 

tingkat akurasinya Manhattan Distance memiliki tingkat akurasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan Euclidean Distance. 
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2.8 Metode Collision Detection 

 Hampir setiap permainan video yang ada sudah menerapkan collision 

detection (deteksi tabrakan), baik itu dalam hal tabrakan antara sprite dengan sprite 

maupun antara sprite dengan peluru dan lain-lain. Suatu aplikasi permainan ada 

beberapa reaksi yang ditunjukkan dari collision detection, yaitu reaksi dari sprite 

yang berupa berkurangnya nyawa, berkurangnya darah, meledak, dan lain-lain.  

 Proses collision dapat dibagi menjadi dua kategori dasar, yaitu collision 

detection dan collision response, dengan jarak respon yang telah diaplikasikan 

secara spesifik. Terdapat banyak sekali jenis dari collision detection itu sendiri, 

pada gambar 2.11 merupakan tiga tipe dari collision detection. (Andrew Davison, 

2005) 

 

Gambar 2.11 Tiga Tipe Collision 

 Setiap objek diberi sebuah kotak sebagai acuan jika collision itu terjadi. 

Gambar pertama menunjukkan collision detection terjadi ketika objek burung 

bertabrakan dengan kotak yang memuat objek keledai, pada jenis collision 

detection ini rentan terhadap ketidaktelitian. Gambar kedua menunjukkan collision 

detection terjadi ketika kotak dari kedua objek tersebut bersinggungan. Jenis 

collision detection ini sudah lebih akurat dibanding jenis collision detection pada 

gambar pertama, namun untuk memilih faktor reduksi yang cocok itu sulit. Gambar 

ketiga menunjukkan collision detection terjadi ketika objek saling bersinggungan 

tanpa memperdulikan kotak secara keseluruhan. Jenis collision detection ini adalah 

yang paling akurat dibandingkan dengan jenis yang lainnya. 

2.9 Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Google 
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Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk 

ponsel. Android sejak awal memiliki konsep sebagai software berbasis kode 

komputer yang didistribusikan secara terbuka (open source) dan gratis. Open 

source inilah sebenarnya kata kunci mengapa Android begitu seksi di mata para 

petualang gadget (http://developer.Android.com/). Gambar 2.12 merupakan logo 

dari Android. 

 

Gambar 2.12 Logo Android 

(Sumber: http://developer.android.com/) 

 Keuntungan open source, banyak pengembang software yang bisa melihat 

dan memanfaatkan kode itu serta bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Satu hal 

yang unik, berbagai aplikasi itu diwadahi dalam sebuah portal, yaitu Android 

Market, sehingga pengguna hanya memasang aplikasi pilihannya.  

2.10 Corona SDK 

Corona adalah Software Development Kit untuk membuat aplikasi di 

berbagai platform seperti android, iOS, amazon kindle dan Nook. Gambar 2.13 

merupakan logo dari Corona SDK. 

 

Gambar 2.13 Logo Corona SDK 

(Sumber: http://coronalabs.com/products/corona-sdk) 
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Corona mendukung perangkat dengan processor minimal ARMv7 dan OS 

Android mulai dari versi 2.2 (Froyo) dan iOS mulai dari versi 4.3. Corona 

mengunakan ekstensi khusus bernama LUA. (http://coronalabs.com/) 

2.11 UML (Unified Modeling Language) 

Pemecahan masalah utama dari Object Oriented biasanya dengan 

penggambaran dalam bentuk model. Model abstrak merupakan gambaran detail 

dari inti masalah yang ada, umumnya seperti refleksi dari problem yang ada pada 

kenyataan. UML terdiri atas beberapa diagram, yaitu: 

1. Diagram Use Case 

2. Diagram Class 

3. Diagram Sequence 

4. Diagram Activity 

Semakin kompleks bentukan sistem yang dibuat, maka semakin sulit 

komunikasi antara orang-orang yang saling terkait dalam pembuatan dan 

pengembangan software yang dibuat. UML pada masa lalu mempunyai peranan 

sebagai software blueprint (gambaran) language untuk analisis sistem, designer, 

dan programmer, sedangkan pada saat ini merupakan bagian dari software trade 

(bisnis software). UML memberikan jalur komunikasi dari sistem analis kemudian 

designer, lalu programmer mengenai rancangan software yang dikerjakan. 
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