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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya teknologi 

smartphone kebutuhan akan aplikasi pendukung maupun aplikasi 

hiburan dan content untuk smartphone meningkat dengan sangat 

cepat. Kebutuhan dan selera konsumen berkembang dengan sangat 

pesat bahkan lebih pesat daripada perkembangan hardware dari 

smartphone itu sendiri. Oleh karena tren ini maka saat ini banyak 

ditemui permasalahan pada kompatibilitas aplikasi dan content 

smartphone dimana pengguna tidak bisa mendapatkan kepuasan yang 

diinginkan karena batasan hardware. Pengguna harus mengeluarkan 

dana yang cukup besar untuk membeli smartphone high-end guna 

dapat menikmati kepuasan dalam penggunaan aplikasi dan content.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan cara mensiasati proses pembuatan content yang 

semula sudah ditentukan atau pre-defined yang memerlukan 

kemampuan hardware yang relatif lebih besar menjadi sebuah proses 

prosedural dimana aplikasi akan membuat content menggunakan 

script pada saat runtime menggunakan formula-formula yang berbasis 

metode A*. Dengan membuat content secara prosedural maka 

pengguna akan mendapatkan content yang fresh dan selalu baru pada
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setiap sesi permainan dan membutuhkan hardware yang jauh lebih 

rendah karena sebagian besar content akan di buat oleh aplikasi 

secara prosedural dan hardware hanya perlu menyimpan sebagian 

kecil dari content tanpa perlu menyimpan dan memproses pre-defined 

content. 

1.2 Rumusan masalah 

Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

a) Efektifkah pembuatan content dengan metode prosedural ini? 

b) Bagaimana Kualitas content yang dihasilkan jika dibandingkan 

dengan pre-defined content? 

c) Hubungan antara tingkat  engagement pengguna dengan jumlah 

content yang disuguhkan? 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Pada penelitian ini diberikan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

• Platform yang dikembangkan adalah Android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C# dan Unity3d. 

• Proses pembuatan bangun secara prosedural akan dilakukan 

dengan menggunakan metode A*. 

• Platform Android yang didukung terbatas pada platform resmi 

Android diluar platform yang sudah termodifikasi. 
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• Pada penelitian ini template yang akan disediakan adalah 5 Level 

Template, 8 Room Template, 7 Object Template 

• Metode A* digunakan pada saat menghubungkan room, 

menentukan start point & end point, dan untuk proses berjalan 

dari main character (MC). 

1.4 Tujuan 

 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

• Mengembangkan proses pembuatan content secara prosedural 

sehingga jumlah content pada suatu permainan tidak terbatas 

oleh hardware tanpa mengurangi kualitasnya.  

• Mempersingkat proses pembuatan game content. 

• Memberi ide dan motivasi kepada rekan-rekan yang lain untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan pada platform serupa.  

	  


