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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN GAME 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 

Gambar 3.1 Alur metodologi penelitian yang digunakan. 

Tahapan penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

agen cerdas pada game horor 3D berbasis rule-based reasoning digambarkan pada 

Gambar 3.1. Tahapan terdiri dari perummusan masalah, studi literatur, desain game, 

pembuatan game, percobaan dan survei, dan evaluasi. Adapun penjelasan dari tahap 

penelitian sebagai berikut: 

Perumusan masalah dilakukan dengan melakukan kajian literatur terhadap 

jurnal maupun buku mengenai perancangan game dan teori tentang kecerdasan 

buatan dengan fokus rule-based reasoning. Selain dari kajian literatur, masalah 

juga dirumuskan berdasarkan implementasi teori serupa pada game-game lain yang 

dikeluarkan pada tahun 2010 hingga sekarang. 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan pustaka dan artikel yang 

mendukung rancang bangun agen cerdas pada non-playable character dalam game 

horor menggunakan rule-based reasoning. Teori meliputi konsep NPC, konsep AI, 

 Perumusan Masalah Studi Literatur 

Desain Game 

Percobaan dan Survey Evaluasi 

Pembuatan Game 
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rule-based reasoning, uncertainty factor, game design, dan metode pengumpulan 

data. Studi literatur dikumpulkan untuk mendukung fitur-fitur yang akan 

diimplementasikan berdasarkan perumusan masalah. 

Desain game dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada 

pendahuluan dan desain game yang telah dirancang pada game design document. 

Implementasi game dilakukan menggunakan Unity 2018 versi 1.10f dengan 

bahasa pemrograman C#. Implementasi dilakukan untuk merealisasikan desain 

game yang telah dirancang pada game design document dan masalah yang telah 

dirumuskan ke dalam bentuk yang dapat dimainkan. 

Percobaan dan survei dilakukan untuk menguji kualitas game yang dibuat 

dan kualitas agen yang diimplementasikan dalam game tersebut. Hal ini didasarkan 

pada pernyataan Charles (2003) bahwa tujuan utama dari suatu game, dibantu oleh 

AI yang believable, adalah permainan yang menghibur. Maka dari itu, pengujian 

untuk believability agen akan dilakukan berdasarkan makalah yang ditulis oleh 

Livingstone, sedangkan pengujian untuk pengalaman pemain bermain game 

dilakukan menurut panduan GUESS. Kedua pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode skala likert. Pengujian believability pada agen akan 

dilakukan oleh pengamat dengan melakukan observasi terhadap catatan debug dan 

perilaku agen dari monitor terpisah. Pengujian pengalaman menggunakan metode 

GUESS dilakukan oleh pemain yang berinteraksi langsung dengan game yang telah 

dibuat. 

Evaluasi dilakukan dengan cara menghitung nilai yang didapatkan dari 

evaluasi GUESS dan evaluasi believability terhadap AI pada game. Kedua nilai 
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yang merepresentasikan gameplay dan agen ini akan dijelaskan secara terpisah pada 

Bab IV. Kedua nilai ini kemudian akan dirata-rata sehingga mendapatkan skor akhir 

untuk gameplay dan believability. 

3.2 Struktur Game 

Game yang dibuat diberi judul Repugnance, merupakan game puzzle horor 

yang dimainkan berdasarkan sudut pandang orang pertama. Repugnance berarti 

kebencian, keengganan, kejijikan, keengganan, maupun ketidakseimbangan. 

Pemain diharuskan menyelesaikan puzzle untuk mencapai tahap akhir. Dalam 

menyelesaikan misinya, pemain juga harus menghindari musuh yang ada di arena 

permainan. Adapun detail perancangan game terbagi dalam elemen formal dan 

elemen dramatis, yang tersusun sebagai berikut:  

3.1.1 Elemen Formal 

Player hanya dapat mengakses game ini secara perorangan dan tidak dapat 

dimainkan bersamaan dalam satu jaringan sehingga merupakan game single player. 

Pemain akan melawan agen cerdas (komputer) yang nantinya akan berusaha 

mencari, mengejar, dan membunuh pemain hingga permainan selesai. 

Tujuan dari game adalah menyelesaikan puzzle yang diberikan agar dapat 

membuka pintu keluar di tempat-tempat tersembunyi dengan petunjuk yang 

diberikan. Di saat yang sama, agen yang dikendalikan komputer akan bertindak 

sebagai lawan dan mencoba mencari, mengejar, dan membunuh pemain. 

1. Chase: Pemain harus menghindari agen lawan. 

2. Escape: Pemain harus keluar dari arena game (menyelesaikan permainan) 

dan disaat yang sama akan dikejar agen lawan hingga permainan selesai. 
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3. Exploration: Pemain harus menelusuri seluruh bagian pada game yang 

terdiri dari daerah kota, taman, hutan, dan kompleks vila, untuk mencari 

petunjuk dan puzzle yang kemudian akan menyelesaikan permainan. 

4. Solution: Pemain harus menyelesaikan puzzle yang ada untuk dapat 

melanjutkan ke puzzle berikutnya. Terdapat 3 (tiga) puzzle unik yang dapat 

diselesaikan. 

Procedure menjelaskan metode yang diizinkan sebagai aturan main pada 

game yang dirancang. Berikut ini adalah aturan main berupa tahapan-tahapan yang 

harus dilalui hingga game selesai: 

1. Ketika aplikasi dijalankan, pemain akan melalui splashscreen. 

2. Menu utama akan muncul, pemain diharuskan memilih opsi story mode 

untuk memulai permainan. 

3. Apabila pemain memilih opsi start game, pemain akan diarahkan pada area 

game. Pada area ini pemain akan mencoba untuk menggerakan karakter 

sesuai dengan instruksi yang diberikan pada layar monitor pemain. 

4. Pemain dapat menggerakan karakter dan membuat karakter berlari 

menggunakan keyboard. 

5. Apabila pemain dalam kondisi berlari, pemain akan `menimbulkan` suara. 

6. Pemain dapat mengaktifkan dan menonaktifkan alat bantu penerangan. 

7. Setelah menyelesaikan tutorial, sistem game akan menampilkan informasi 

tujuan pemain. Pemain diharuskan menyelesaikan tujuan ini. Terdapat 

beberapa tujuan yang harus diselesaikan pemain. Tujuan ini dapat 

diselesaikan secara acak.  
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8. Setelah pemain menyelesaikan tujuan yang diberikan, sistem akan 

meningkatkan tingkat kesulitan permainan dengan mengubah mekanisme 

kerja agen. Perubahan mekanisme dapat berupa penambahan kecepatan, 

penambahan percepatan, menambahkan kemampuan untuk melompat, dan 

mengaktifkan beberapa titik untuk secara instan memunculkan musuh di 

hadapan pemain. 

9. Apabila agen musuh menemukan karakter pemain, agen akan berusaha 

untuk mengejar karakter tersebut. Apabila karakter pemain berada dalam 

jangkauan serang agen musuh, sekuens penyerangan akan terjadi. Sekuens 

penyerangan tidak dapat dihindari sehingga pemain akan terkena damage. 

10. Jika nyawa pemain sama dengan nol, maka scene akan berpindah ke 

halaman game over. Pada halaman ini terdapat opsi untuk mengulang 

permainan atau keluar. 

11. Apabila pemain berhasil memecahkan seluruh puzzle, pemain dinyatakan 

berhasil dan diarahkan pada scene victory. Pada halaman ini akan 

ditampilkan durasi permainan, jumlah pertemuan dengan musuh, jumlah 

damage yang diterima pemain, skor dan ranking pemain. 

Resources yang dimiliki oleh karakter pemain adalah nyawa, tingkat stres, 

dan stamina. Sumber daya ini berguna untuk melakukan kontrol terhadap tindakan 

yang akan dilakukan oleh karakter pemain. 

1. Nyawa pemain: Nilai nyawa yang akan dimiliki pemain, ditunjukan dalam 

bentuk tingkat keburaman kamera dan saturasi warna. Semakin merah 

warna monitor pemain, maka semakin sedikit nyawa yang dimiliki pemain.  
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2. Stamina: Stamina dibutuhkan pemain untuk berlari. Apabila energi dari 

pemain habis, maka kecepatan karakter pemain akan melambat dan tidak 

dapat menggunakan mode berlari untuk beberapa saat. Energi untuk berlari 

akan ditambahkan saat karakter pemain sedang dalam mode berjalan. 

Rules pada game Repugnance bertujuan untuk menjaga stabilitas game 

sehingga game tetap menantang dan menyenangkan.  

1. Musuh akan dimunculkan setelah pemain keluar dari safe house (tempat 

persembunyian utama). 

2. Tingkat kesulitan akan semakin dipersulit setiap kali pemain berhasil 

menyelesaikan tujuan yang diberikan pada game. Peningkatan tingkat 

kesulitan dilakukan dengan menambahkan kemampuan pada agen cerdas 

secara bertahap, mulai dari kecepatan, dampak serangan, dan kemampuan 

tambahan. 

3. Agen dapat menyerang pemain, namun pemain tidak dapat menyerang 

pemain. 

4. Pemain dapat mengalihkan fokus musuh dengan mengaktifkan bunyi objek 

sehingga musuh akan fokus terhadap objek tersebut ketimbang pemain. 

5. Apabila nyawa pemain nol, maka sistem akan menganggap game over dan 

pemain akan diarahkan pada scene game over. Pada scene ini terdapat opsi 

untuk mengulang permainan atau keluar. 

Boundaries secara tematik dari game ini mengusung tema horror dan 

pengendalian terhadap objek didalamnya dilakukan menggunakan keyboard dan 

mouse. 
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Conflict yang dihasilkan berdasarkan rules dan procedures yang telah 

dibuat terdiri dari puzzle yang harus diselesaikan pemain dan musuh yang akan 

terus mengejar pemain. 

1. Obstacles: Pemain diharuskan menyelesaikan puzzle untuk memenangkan 

permainan, mendapatkan key item untuk melanjutkan ke teka-teki 

berikutnya, dan gangguan pandangan pemain saat diserang atau terjadi 

peningkatan pada tingkat stres. 

2. Opponents: Agen cerdas yang dikendalikan oleh komputer, yang berusaha 

mengejar pemain dan membunuhnya. Latar belakang agen merupakan hasil 

reanimasi dari jenazah orang-orang yang telah meninggal, yang bermutasi 

sehingga menjadi monster. Karena hal ini, agen menjadi lebih agresif 

dibanding saat dia menjadi manusia.  

Outcome diterima oleh pemain dalam bentuk skor. Setelah pemain berhasil 

menyelesaikan misi yang diberikan, pemain akan diarahkan pada scene winner 

yang mengandung informasi statistik perjalanan pemain. Statistik berupa waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan game, jumlah damage yang diterima selama 

game berlangsung, total skor yang dihitung berdasarkan total skor maksimum 

dikurangi dengan waktu dan jumlah damage yang diterima, dan ranking pemain 

berdasarkan range dari skor yang diterima pemain. 

3.1.1 Elemen Dramatis 

 Latar belakang cerita dari game Repugnance yang dirancang dan dibangun 

terjadi pada tahun 1347 saat wabah hitam Eropa menyerang sebuah desa yang ada 

di suatu pegunungan di Eropa. Wabah ini menyebabkan meninggalnya banyak 
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penduduk dari desa tersebut. Penduduk yang masih tersisa mengubur rekan-

rekannya yang sudah meninggal dan pergi meninggalkan kota tersebut. Seorang 

warga kota yang sedang pergi ke Paris, Mike, berencana kembali ke kotanya untuk 

melihat keluarganya. Namun sesampainya Mike di kota, dia justru dikejar oleh 

mahkluk misterius. Dia diselamatkan oleh penjaga malam kota tersebut dan 

terbangun di rumah jaga yang terletak di pinggir kota. Mike kemudian harus 

memecahkan misteri untuk mencari kejelasan yang terjadi pada kota tersebut. 

Challenge yang diberikan pada game adalah penyelesaian puzzle seraya 

menghindari agen musuh sebisa mungkin untuk mendapatkan skor maksium. 

Semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh pemain untuk menyelesaikan puzzle dan 

semakin besar damage yang diterima pemain, maka semakin kecil skor yang akan 

didapatkan oleh pemain. 

Play yang diterapkan pada game Repugnance merupakan rule-based play 

karena game memiliki peraturan, cara bermain, batasan, dan instruksi yang harus 

diikuti untuk menyelesaikan permainan. Pemain dapat memanfaatkan objek di 

sekitarnya untuk mengganggu sensing agen yang sedang melakukan patroli. 

Character utama pada game ini adalah Mike. Semenjak wabah hitam 

terjadi, banyak kematian yang terjadi di daerah tempatnya bekerja. Kabar-pun 

sampai kepadanya bahwa wabah ini terjadi tidak hanya di kota tersebut, namun di 

seluruh penjuru Eropa. Khawatir akan keluarganya, Mike Bersama rekannya 

kembali ke desanya. Namun, saat dia sampai disana, dia justru dikejar oleh mahkluk 

misterius. Mike lari dari mahkluk tersebut pingsan. Seseorang menyelamatkannya 

dan menempatkannya pada bar yang terletak di pinggir kota. Mike terbangun, 

kebingungan, dan mencoba mencari petunjuk atas apa yang terjadi. 
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Premise cerita terjadi di desa yang terletak disebuah pegunungan yang 

terletak di Perancis dengan latar waktu abad pertengahan saat terjadinya wabah 

hitam yang menyebabkan orang-orang yang telah meninggal bangkit kembali 

menjadi monster yang agresif. Kematian masal menyebabkan kekhawatiran akan 

terjangkitnya banyak orang, sehingga penduduk desa lebih memilih untuk 

meninggalkan kota tersebut. Mike, yang tiba dan dikejar oleh mahkluk misterius, 

menjumpai bahwa kota tersebut telah kosong dan berusaha memecahkan misteri 

yang terjadi. 

Story dari game berpusat pada wabah misterius yang menghabiskan 

populasi Eropa pada abad pertengahan, yang disebut dengan wabah hitam. Sebuah 

desa terpencil, Dallas, yang terletak di suatu pegunungan di Perancis tidak menjadi 

pengecualian. Sejak wabah mulai menyerang desa tersebut, banyak penduduk yang 

telah meninggal. Warga desa yang ada pada saat itu pergi mengungsi ke kota lain 

karena khawatir bahwa wabah tersebut akan merengut lebih banyak orang. Mike, 

seorang warga desa yang sedang dalam perjalanannya kembali ke desa bersama 

temannya, tidak sadar akan bahaya yang menanti mereka di desa. Dalam perjalanan, 

mereka bertemu dengan mahkluk misterius dan mahkluk tersebut menyerang 

mereka. Mike lari dari mahkluk tersebut pingsan. Seseorang menyelamatkannya 

dan menempatkannya pada bar yang terletak di pinggir kota. Mike terbangun, 

kebingungan, dan mencoba mencari petunjuk atas apa yang terjadi. Saat menyadari 

bahwa kota telah kosong dan tidak menemukan keluarganya, dia justru terjebak 

dalam misteri yang lebih dalam untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi 

pada desa tersebut dan kaitannya dengan wabah yang saat ini sedang menyerang 

Eropa. 
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3.1.2 Uncertainty Factor 

 Pemberian uncertainty factor dilakukan agar perilaku agen yang 

didefinisikan oleh finite state machine tidak mudah ditebak. Hal ini dilakukan 

dengan menambahkan nilai ketidakpastian (randomness), state transitions, dan 

adaptability dalam bentuk modifikasi atribut damage, dan kecepatan agen. 

Randomness diartikan sebagai pemberian nilai ketidakpastian kepada 

karakter agen, sehingga perilaku agen lebih sulit diprediksi. Hal ini dilakukan 

dengan menambahkan nilai acak pada cooldown kemampuan agen untuk melompat 

dan probabilitas agen untuk mendegar suatu hal atau tidak. 

Agen dapat melakukan transisi pada state jump saat pemain berhasil 

menemukan 3 (tiga) key item. Kemampuan ini, dibantu oleh randomness, 

menambahkan kemampuan agen untuk berpindah posisi sehingga berada di depan 

pemain dengan jarak tertentu setiap durasi tertentu. Kecepatan dan daya damage 

agen juga ditambahkan setiap kali pemain menemukan key item.  

3.3 Penggunaan Aset 

 Berikut adalah aset-aset yang digunakan dalam game Repugnance: 

Tabel 3.1 Daftar aset visual yang digunakan 

Nama Detail Bentuk 

Agen Cerdas 
(Musuh) 

Sumber: Mixamo 

 

Nama Aset: Parasite L Starkie 
Pembuat: Mixamo (Adobe Inc) 
Lisensi: 
Royalty free untuk personal, 
komersil, dan proyek non-profit 
meliputi ilustrasi / karya grafis, 
3D printing, pembuatan film, 
pembuatan game. 
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Tabel 3.1 Daftar aset visual yang digunakan (Lanjutan) 

Seting Latar dan 
Lingkungan 

Sumber: Unity Asset Store 

 

Nama Aset: Haunted Town 
Pembuat: Triple Brick 
Lisensi: 
Aset premium yang memiliki 
regular license, untuk personal, 
komersil, dan non-profit. 

Seting Latar dan 
Lingkungan 

Sumber: Unity Asset Store 

 

Nama Aset: Flooded Grounds 
Pembuat: Sandrot 
Lisensi: 
Royalty free untuk personal, 
komersil, dan proyek non-profit 
untuk proyek game. 

Objek (Gem) Sumber: Unity Asset Store 

 

Nama Aset: Sets – Gems 
Pembuat: Playmint  
Lisensi: 
Royalty free untuk personal, 
komersil, dan proyek non-profit 
untuk proyek game. 

FPS Hand Sumber: Unity Asset Store 

 

Nama Aset: FPS Hand 
Pembuat: WHOOTGAMES  
Lisensi: 
Aset premium yang memiliki 
regular license, untuk personal, 
komersil, dan non-profit. 

Lantern Sumber: Unity Asset Store 

 

Nama Aset: Modular Medieval 
Lantern 
Pembuat: ALEXANDR 
VEOVODOV  
Lisensi: 
Royalty free untuk personal, 
komersil, dan proyek non-profit 
untuk proyek game. 

Objek (Wheel 
Handle) 

Sumber: Archive3D.net 

 

Nama Aset: Wheel 3D Model 
Pembuat: Tidak diketahui 
Lisensi: 
Tidak diketahui 
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Tabel 3.2 Daftar asset audio yang digunakan 

Sumber Nama Aset Pembuat Lisensi 

Freesound.org Male Loud 
Scream 

thanvannispen Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Zombie Bite slaave2thelight Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Monster020b missozzy Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Monster Growl 
01 

junkfood2121 Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Cthulhu Growl cylon8472 Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Monster Roar darkzanite Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Stab Knife littlerobotsoundfactory Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Bloody Blade kreastricon62 Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Monster Growl celebmelcher Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Pickup Item silverillutionist Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Horror 
Soundscape 

headphaze Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Horror of Thit vosvoy Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Creepy Bell 
Music 

magmi Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Stone 
Mechanism 

Claire-h Personal, 
proyek non-
profit 
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Tabel 3.2 Daftar asset audio yang digunakan (Lanjutan) 

Freesound.org Big Metal Chain qubodup Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Prize Wheel tony-bear Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Gravel Sound thescarletwitch89 Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Mover Stop dingus23 Personal, 
proyek non-
profit 

Freesound.org Lantern Off Tidak diketahui Tidak diketahui 
Freesound.org Lantern On Tidak diketahui Tidak diketahui 

3.4 Perancangan Sistem 

3.4.2 Flowchart 

 

Gambar 3.2 Flowchart Menu 

 Gambar 3.2 menunjukan alur menu utama pada game, terdapat tiga modul 

utama dalam game, yaitu `Gameplay`, `Leaderboard`, dan `About`. Setelah splash 

screen ditampilkan, pemain menentukan menu yang ingin dibuka. Terdapat 4 

(empat) menu yang dapat dipilih, yaitu campaign, leaderboard, about, dan quit. 
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Campaign akan memindahkan pemain ke scene utama permainan. Pemain akan 

berada pada scene gameplay hingga permainan selesai atau pemain memutuskan 

untuk keluar. Leaderboard akan menampilkan skor-skor pemain. About akan 

menampilkan lisensi, kredit, dan aset-aset yang digunakan, sedangkan quit akan 

menutup aplikasi.  

 

Gambar 3.3 Flowchart Gameplay 

Gambar 3.3 menunjukan mekanisme utama permainan yang terbagi 

menjadi 4 (empat) bagian: pemain akan menjalankan tutorial dan cinematics, 
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menjalankan kontrol perilaku agen, menjalankan mekanisme puzzle dan sistem 

penyelesaiannya, dan mengakhiri permainan. 

Pada bagian tutorial, pemain tidak dapat mengendalikan karakter pemain 

secara penuh karena diputarnya rangkaian sekuens aksi pendek (Play intro 

cinematic) yang bertujuan mengenalkan pemain kepada latar pengaturan tempat 

dan suasana permainan. Setelah sekuens ini selesai, pemain akan dipindahkan ke 

lokasi awal permainan (Move player to start location). Pemain kemudian harus 

mencari petunjuk yang terletak di lokasi awal permainan (Player picked key item?). 

Setelah pemain menemukan key item yang dimaksud dan mengambilnya, maka 

pintu utama baru dibuka agar pemain dapat keluar dari lokasi awal permainan dan 

menelusuri area lainnya (Open house front door). Setelah itu juga, agen musuh baru 

akan diaktifkan (Spawn enemy).  

Pada bagian penyelesaikan puzzle, pemain akan mengaktifkan berbagai 

mekanisme puzzle (Run puzzle mechanism). Setelah pemain menyelesaikan semua 

puzzle (Have all puzzle been solved?), sistem akan membuka pintu sehingga pemain 

dapat mengakses titik kemenangan (If the final door is not open, open the final 

door). Karakter pemain kemudian harus mencapai titik tersebut. Setelah pemain 

mencapai titik tersebut (Player reached finish line?), sistem akan menyatakan 

pemain menang dan mengarahkan pemain ke halaman win screen (Show win 

screen). Selama permainan berlangsung dan pemain terkena serangan dari agen, 

apabila nyawa yang dimiliki pemain mencapai nol (Does player health reached 

zero?), maka pemain dinyatakan kalah dengan mengarahkan pemain ke halaman 

game over (Display game over screen).  
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Gambar 3.4 Flowchart Run Puzzle Mechanism 

Gambar 3.4 menunjukan puzzle-puzzle yang harus diselesaikan agar dapat 

menyelesaikan permainan. WheelPuzzle merupakan kontestasi kecepatan karakter 

pemain. Pemain harus mengaktifkan pintu dan masuk ke dalam area tertutup terkait 

sebelum pintu tertutup sepenuhnya secara otomatis. PlatformPuzzle merupakan 

teka-teki dimana karakter pemain harus mengaktifkan platform dengan urutan 

tertentu. Puzzle ini akan mengaktifkan panel kontrol untuk menyelesaikan 

TorchPuzzle. TorchPuzzle merupakan teka-teki yang mengharuskan pemain 

memutar suatu objek 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran untuk mengaktifkan objek-

objek tertentu yang ditunjuk. Setelah pemain menyelesaikan puzzle, pemain akan 

mendapatkan item yang dapat diambil dan masuk ke dalam inventory karakter 

pemain. Apabila semua item ini sudah ditempatkan pada tempat yang seharusnya 

(Does all the key item has been placed), maka puzzle baru ditandai sebagai selesai. 

Dengan ditandai selesainya puzzle, maka akan berpengaruh terhadap flowchart 

Gameplay yang ditunjukan pada Gambar 3.3 terkait kondisi terselesaikannya 

puzzle. Karakter pemain kemudian dapat melanjutkan menuju garis finish untuk 

menyelesaikan permainan. 
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Gambar 3.5 Flowchart Wheel Puzzle 

Gambar 3.5 menunjukan alur kerja untuk wheel puzzle. Pada puzzle ini, 

pemain diharuskan mengaktifkan 3 (tiga) objek untuk membuka pintu dan masuk 

ke bagian lain dari pintu tersebut sebelum pintu itu menutup seluruhnya. Apabila 

objek wheel diaktifkan dan posisi pintu belum berada pada titik maksimum maupun 

minimum (Does player activated the wheel and door hasn't reached the max 

value?), maka pintu akan dipindahkan terhadap sumbu y ke arah bawah (Move 

PuzzleDoor y position to down over 1 second), dan objek wheel akan dirotasi 

sebesar 30 (tiga puluh) derajat yang terjadi dalam 1 (satu) detik (Rotate the wheel 

by 30 degrees over 1 seconds). Pintu akan terbuka kembali apabila item yang 

tersimpan di balik pintu tersebut sudah diambil oleh pemain (Has the key item been 

taken? If yes, open all wheel puzzle locked door). Sistem kemudian akan 

menonaktifkan program puzzle terkait (Disable wheel puzzle script). 
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Gambar 3.6 Flowchart Platform Puzzle 

 Gambar 3.6 merupakan flowchart untuk puzzle platform. Pada puzzle ini, 

pemain harus mengaktifkan 4 (empat) objek secara berurutan. Objek aktif ditandai 

dengan mengubah posisi objek tersebut terhadap sumbu y ke arah bawah (Lower 

triggered platform). Setiap objek platform menyimpan nilai integer, yang apabila 

diaktifkan akan disimpan di dalam variable seq (Save platform number to seq). 

Apabila semua nilai sudah masuk (seq.count = 4), maka sistem akan memeriksa 

urutan angka yang masuk pada array seq. Apabila nilai yang ada pada array seq 

berurutan (seq is in order), maka sistem akan mengaktifkan puzzle torch. Apabila 

setelah keempat platform aktif namun urutannya salah (seq.count = 4 and seq is not 

in order), maka puzzle akan di ulang (Clear seq and reset platform height). 
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Gambar 3.7 Flowchart Torch Puzzle 

Gambar 3.7 menunjukan alur kerja untuk torch puzzle. Pada puzzle ini, 

pemain dapat memutar objek sebanyak 3 * 45 derajat atau 4 * 45 derajat. Objek ini 

akan menunjuk satu dari 8 (delapan) objek dan berputar searah jarum jam. Pemain 

kemudian dapat menekan tombol (Does player click puzzle switch?) untuk 

mengaktifkan atau menonaktifkan objek yang sedang ditunjuk (Toogle currently 

selected light on / off). Apabila objek yang aktif sesuai dengan yang diminta oleh 

sistem (Only light 1, 2, 6 are on), maka sistem akan membuka pintu dan pemain 

dapat mengambil item yang terdapat didalamnya.  

3.5 Perancangan Agen 

Agen cerdas merupakan musuh pemain, yang dirancang untuk 

mensimulasikan monster yang memiliki indra pengelihatan dan pendengaran. 

Perilaku dan animasi dirumuskan dalam bentuk FSM, sedangkan perpindahan antar 

state diatur dalam bentuk rule-based reasoning. 
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3.5.1 Finite State Machine 

Animasi dan tindakan yang dilakukan agen dirancang menggunakan metode 

FSM. 

 

Gambar 3.8 Finite State Machine Animasi Agen 

 Gambar 3.8 merupakan FSM untuk menentukan animasi agen. Terdapat 2 

(dua) variabel utama yang menentukan animasi yang akan dijalankan pada agen, 

yaitu `speed` dan `attacking`. `speed` melambangkan kecepatan agen, sedangkan 

`attacking` merupakan kondisi agen untuk melakukan penyerangan. Agen akan 

dianimasikan berjalan untuk kecepatan 0 (nol) – 10 (sepuluh), dan dianimasikan 

berlari untuk kecepatan diatas 10 (sepuluh). Animasi menyerang dapat dieksekusi 

saat agen dalam kondisi berlari. Saat melakukan penyerangan, nilai ̀ attacking` akan 

diubah menjadi true sehingga animasi agen akan berubah menjadi menyerang.  
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Gambar 3.9 Finite State Machine Action Agen 

Gambar 3.9 merupakan FSM untuk menentukan tindakan yang akan 

diambil oleh agen. Terdapat 4 (empat) state utama dan 3 (tiga) sub-state. Yang 

merupakan state utama adalah `patrol`, `confused`, `check env`, dan `chase`. Yang 

merupakan sub-state adalah `move`, `jump`, dan `attack`. 

Perubahan state ditentukan oleh beberapa parameter yang isinya ditentukan 

dengan metode forward chain reasoning. Variabel ini antara lain adalah 

`AwarenessLevel`, `target `, dan `cooldown`. Beberapa kondisi yang terlihat pada 

FSM seperti is destination reached, dan ̀ distance` merupakan kondisi non-variabel. 
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Sensing pengelihatan mensimulasikan pengelihatan manusia. Objek target 

akan dianggap terlihat apabila berada dalam sudut pandang agen dengan maksimum 

jarak tertentu. Semakin jauh objek dari agen, maka semakin lama waktu yang 

dibutuhkan agen untuk menjadi sadar terhadap keberadaan objek tersebut. 

Sebaliknya, semakin dekat objek dengan agen, maka semakin sedikit waktu yang 

dibutuhkan hingga instan, untuk agen menjadi sadar terhadap keberadaan objek 

tersebut. 

Sensing pendengaran mensimulasikan pendengaran manusia. Diasumsikan 

bahwa setiap objek yang dapat berbunyi memiliki tingkat kebisingan yang berbeda-

beda. Apabila terpicu (terbentur, tersenggol, jatuh, dan sebagainya) maka bunyi 

objek akan terdengar hingga jarak tertentu.  

Apabila terdapat objek yang memicu sensing pendengaran dan sensing 

pengelihatan, objek tersebut akan dianggap sebagai target. Terdapat dua jenis target 

yang dapat dikenali oleh agen, yaitu target karakter pemain dan target karakter non-

pemain. Sensing pendengaran akan memicu agen untuk memeriksa lokasi terakhir 

suara terdengar, sedangkan sensing pengelihatan akan memicu agen untuk 

mengejar karakter pemain. 

 
𝑓(𝑥) =

  𝑥 + 𝑠𝑔, 𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡
  𝑥 + ℎ𝑟 ∗ 𝑢𝑓, 𝑖𝑓 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡

 … (3.1) 

 
  

Rumus 3.1 menjelaskan fungsi pertambahan nilai `AwarenessLevel`. 

Variabel ini menyimpan nilai yang didapat dari hasil sensing pendengaran (ℎ𝑟) dan 

sensing pengelihatan (𝑠𝑔). Kedua nilai sensing disatukan dalam satu variabel 

`AwarenessLevel` dengan asumsi semakin banyak kejadian yang terjadi, maka 
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tingkat kewaspadaan agen akan meningkat. Prioritas sensing yang utama adalah 

sensing pengelihatan. Apabila agen tidak menemukan target karakter pemain, maka 

agen akan menggunakan sensing pendengaran. Faktor ketidakpastian (𝑢𝑓) 

diletakan pada sensing pendengaran sehingga ada kemungkinan saat ada suatu 

suara yang ditimbulkan, agen tidak akan mendengarnya. Adapun batas dari variabel 

`AwarenessLevel` berada pada nilai 0 (nol) untuk batas bawah dan 100 (seratus) 

untuk batas atas seperti tertulis pada Rumus 3.2. 

 

 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛(𝑓(𝑥), 100), 0) … (3.2) 

 

`patrol` merupakan state awal agen. `Patrol` akan mensimulasikan patroli 

dengan mencari titik poin terdekat yang telah didefinisikan menggunakan 

`SearchPointController`. Sistem kemudian akan memerintahkan agen untuk 

bergerak ke titik patroli yang telah tersimpan ke dalam sistem. Setelah agen sampai 

pada titik patroli yang dimaksud, agen akan mencari titik patroli berikutnya dengan 

kembali kepada state ̀ patrol`, untuk kemudian menuju ke titik tersebut. Hal ini akan 

dilakukan terus-menerus hingga agen melakukan perpindahan state. 

`move` merupakan state agen untuk maju dengan kecepatan tertentu menuju 

lokasi tertentu. State ini dipanggil melalui state lain yang terhubung dengan 

perintah `OrderUnitToMove`. 

`confused` merupakan state agen yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, 

sehingga melakukan tindakan yang mengaktifkan deteksi pengelihatan maupun 

suara agen akan meningkatkan nilai AwarenessLevel dua kali dari biasanya. Saat 

memasuki state ini, agen akan menghapus semua titik patroli yang telah tersimpan 
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sebelumnya sehingga agen akan terdiam di posisi terakhirnya untuk beberapa saat. 

Apabila tidak ada peningkatan terhadap nilai `AwarenessLevel`, maka nilai akan 

secara perlahan turun hingga state kembali ke state `patrol`. Apabila terjadi 

peningkatan nilai, maka state agen akan berpindah menuju state `check env`. 

`check env` merupakan state dimana agen akan menuju ke lokasi yang 

mengaktifkan deteksi pengelihatan maupun deteksi suara agen sehingga nilai yang 

menyebabkan ̀ AwarenessLevel` mencapai nilai di atas 80 (delapan puluh). Apabila 

dalam state ini agen menemukan player, maka agen akan berpindah ke-state ̀ chase` 

untuk mengejar pemain. Apabila dalam jangka waktu tertentu agen tidak 

menemukan pemain, akan menyebabkan nilai `AwarenessLevel` turun secara 

perlahan, hingga membuat agen akan kembali ke state `confused`. 

`chase` merupakan state dimana agen akan mengejar karakter pemain. 

Target agen merupakan posisi karakter pemain yang memicu sensing pengelihatan 

agen. Apabila jarak agen dan target mencapai batas tertentu (jarak terdekat), state 

agen akan berpindah menuju state `attack`. Apabila dalam pengejaran agen tidak 

dapat mencapai pemain namun pemain masih dalam sudut pandang sensing agen 

dalam waktu tertentu, maka agen akan berpindah menuju state `jump`. Apabila 

agen kehilangan sudut pandang pemain, agen akan berpindah ke state `check env` 

dimana agen akan menuju lokasi terakhir sensing pengelihatan atau pendengaran 

dipicu. 

`attack` adalah aksi menyerang dan memberikan damage kepada pemain.  

`jump` adalah aksi untuk memindahkan agen di depan pemain dalam jarak 

tertentu sehingga memudahkan untuk mengejar pemain. Setelah aksi ini 

dilaksanakan, agen akan langsung kembali pada state `chase`. 
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3.5.2 Flowchart Agen 

Perpindahan state pada FSM milik agen dilakukan dengan menggunakan 

metode forward chain reasoning. Nilai-nilai yang digunakan untuk perpindahan 

antar state ditentukan oleh sensor yang ada pada agen. Sensor-sensor ini juga dibuat 

menggunakan metode forward chain reasoning untuk mensimulasikan 

pengelihatan dan pendengaran. 

 

Gambar 3.10 Flowchart Execute Enemy Agent Behaviour 

Gambar 3.10 merupakan flowchart Execute Enemy Agent Behaviour dan 

merupakan flowchart utama dari fungsi agen. `HandleAwareness` merupakan 

kontrol pengaturan pengurangan nilai `AwarenessLevel` yang merepresentasikan 

tingkat kesadaran musuh dan sensitivitas terhadap perubahan lingkungan disekitar 

agen. Fungsi `agent.SetFloat(“speed”, agent.speed)` akan mengubah parameter 

`speed` pada Animator agen. Hal ini akan berpengaruh pada animasi agen untuk 

berdiam, berjalan, atau berlari. `OnTriggerExit` dan `OnTriggerEnter` merupakan 
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event yang dijalankan saat ada objek yang keluar atau masuk dari area collider 

game. Melalui fungsi ini, agen dapat mengingat dalam bentuk list objek-objek yang 

keluar dan masuk dalam jangkauan agen. `OnTriggerStay` dijalankan untuk 

mengambil setiap objek yang ada dalam area deteksi agen. Fungsi ini secara khusus 

untuk mendeteksi pemain yang ada dalam area deteksi agen. Saat pemain berada 

dalam area deteksi agen, agen dapat mensimulasikan pengelihatan dan 

pendengaran. Deteksi dikeluarkan dalam bentuk `AwarenessLevel`. Setelah 

`AwarenessLevel` ditentukan oleh `OnTriggerStay`, state akan ditentukan dan 

dieksekusi melalui `ExecuteState`. 

Pada Gambar 3.11, digambarkan fungsi `HandleAwareness` yang 

merupakan kontrol pengurangan nilai `AwarenessLevel` yang merupakan variable 

global yang dapat diakses oleh seluruh fungsi pada agen. Nilai ini 

merepresentasikan tingkat kesadaran dan sensitivitas agen terhadap perubahan yang 

ada dilingkungannya. Nilai `AwarenessLevel` akan turun per-detiknya. Semakin 

tinggi nilai `AwarenessLevel`, maka waktu yang dibutuhkan untuk 

`AwarenessLevel` tersebut turun akan semakin lama. Perilaku ini ingin 

mensimulasikan bahwa semakin sering dan semakin besar perubahan yang terjadi 

di lingkungan sekitar agen seperti suara dan pergerakan objek, maka agen akan 

semakin waspada dengan lingkungan sekitarnya. Apabila sudah menyentuh titik 

waspada, maka waktu yang dibutuhkan agen untuk kembali ke dalam keadaan 

normal (rileks) akansemakin lama. Hal ini dikarenakan agen akan berusaha 

memastikan bahwa keadaan sekitarnya memang benar-benar aman. 
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Gambar 3.11 Flowchart HandleAwareness 

Gambar 3.12 dan Gambar 3.13 menunjukan fungsi untuk OnTriggerExit 

dan OnTriggerEnter. Fungsi ini berjalan apabila ada objek yang masuk dalam 

collider agen atau keluar dari dalam collider agen. Fungsi ini akan mencoba 

mengambil data untuk objek `SearchPointController` atau 

`SoundTriggerController`. 

Apabila sistem menemukan komponen itu pada objek terkait, maka objek 

tersebut akan diproses melalui `OnTriggerExit` atau `OnTriggerEnter`. Apabila 

diproses melalui `OnTriggerExit`, objek tersebut akan dihapus dari 

`ActiveSearchPoints` atau `ActiveSoundPoints`. Apabila diproses melalui 

`OnTriggerEnter`, objek tersebut akan ditambahkan kedalam `ActiveSearchPoints` 

atau `ActiveSoundPoints`. `ActiveSearchPoints` dan `ActiveSoundPoints` 
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merupakan variable global yang dapat diakses oleh seluruh fungsi pada agen. 

Penghapusan dan penambahan ini tergantung dari jenis komponen yang ada pada 

objek yang mengaktifkan event terkait. 

 

Gambar 3.12 Flowchart OnTriggerExit 

 

Gambar 3.13 Flowchart OnTriggerEnter 

? ? 

? ? 
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Gambar 3.14 Flowchart OnTriggerStay 

Gambar 3.14 merupakan flowchart fungsi `OnTriggerStay` yang dijalankan 

untuk mengambil setiap objek yang ada dalam area deteksi agen. Fungsi ini 

mensimulasikan sensing pengelihatan dan pendengaran agen melalui fungsi 

`SightToTarget` dan `GetClosestSound`. Prioritas sensing adalah pengelihatan, 

dilanjutkan dengan pendengaran. Agen akan melakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu untuk validitas jarak pandang antar pemain. Apabila dari pengelihatan tidak 

valid, agen akan melakukan pemeriksaan untuk objek-objek yang dapat 

menghasilkan suara disekitarnya. Hasil dari sensing ini adalah peningkatan 

terhadap `AwarenessLevel` dan target yang dapat dituju. 

Gambar 3.15 merupakan alur untuk memeriksa validitas pengelihatan agen 

terhadap karakter pemain yang ada pada area deteksi agen. Fungsi ini akan 

mengembalikan jarak antara agen dengan karakter pemain apabila kondisi yang 

ditentukan melalui fungsi ini dikatakan valid. Apabila tidak, maka fungsi akan 

mengembalikan nilai –1.  
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Gambar 3.15 Flowchart GetTargetInSight 

Fungsi memenuhi kondisi apabila objek yang terlihat adalah pemain dan 

tidak terhalang sudut pengelihatan agen terhadap suatu garis lurus (`hit is not null` 

dari fungsi `Raycast`) dalam derajat tertentu (`angle is netweeb 0 to 120`). 

Algoritma ini akan mengembalikan nilai -1 apabila kondisi tidak terpenuhi, dan 

mengembalikan nilai jarak antara agen dengan karakter pemain apabila kondisi 

terpenuhi. Arah; `direction` didapatkan dengan mengurangi 2 (dua) vektor 3D (tiga 

dimensi). Setelah mendapatkan arah, sistem akan mengambil posisi sudut pandang 

objek terkait. Apabila sudut pandang berada dalam jangkauan agen, maka sistem 

akan mencoba melakukan ray cast. Apabila ray cast berhasil dan objek yang 

pertamakali terkena ray cast merupakan pemain, maka algoritma akan 

mengembalikan jarak agen terhadap objek tersebut, dimana objek adalah pemain. 

 

? 

? 

? 
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Gambar 3.16 Flowchart GetClosestSound 

Objek-objek pada Gambar 3.14 dan Gambar 3.15 akan dikelola seperti pada 

Gambar 3.16. Agen akan melakukan iterasi terhadap semua objek pada 

`ActiveSoundPoints` dan menjalankan fungsi `GetLoudness` untuk setiap objek 

tersebut untuk mendapatkan nilai tertinggi dengan asumsi objek dengan suara 

terkeras. Objek dengan nilai loudness tertinggi akan dikembalikan oleh fungsi. 

 

Gambar 3.17 Flowchart GetLoudness 

Gambar 3.17 adalah fungsi `GetLoudness`, yang merupakan fungsi 

perhitungan besaran suatu suara berdasarkan jarak dari sumber suara ke pendengar 

saat suatu suara terdengar.  

? 
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Gambar 3.18 Flowchart CalculateSoundAwareness 

Gambar 3.18 merupakan flowchart `CalculateSoundAwareness` yang 

mengkonversikan tingkat suara yang dihasilkan objek menjadi `AwarenessLevel`.  

 

Gambar 3.19 Flowchart `ExecuteState` 

 Gambar 3.19 menunjukan flowchart ̀ ExecuteState`, yang akan memberikan 

perintah pada agen melalui fungsi `DetermineSubState`, berdasarkan penentuan 

`DetermineInitialState`. Apabila state masih dalam proses eksekusi 

(`StateRunning` bernilai true), maka state tidak akan dieksekusi. Nilai 

`StateRunning` berfungsi untuk mengunci fungsi `ExecuteState` agar tidak 
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terpanggil 2 (dua) kali. Nilai ini akan diubah kembali menjadi false saat state selesai 

dijalankan. 

 

Gambar 3.20 Flowchart DetermineInitialState 

Gambar 3.20 menggambarkan state yang akan dipilih berdasarkan 

`AwarenessLevel`. Setiap tingkat `AwarenessLevel` memiliki sensitivity yang 

berbeda. Semakin tinggi sensitivity, maka semakin besar nilai `AwarenessLevel` 

yang ditambahkan dalam fungsi sensing. Gambar 3.20 merupakan salah satu 

implementasi dari Gambar 3.9 untuk transisi pada state utama yang ditentukan 

berdasarkan `AwarenessLevel`. Untuk `AwarenessLevel` hingga 20 (dua puluh) 

akan mengubah state menjadi `patrol`. Untuk `AwarenessLevel` hingga 30, akan 

mengubah state menjadi `confused`. Untuk `AwarenessLevel` hingga 80, akan 
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mengubah state menjadi `check_env`. Untuk `AwarenessLevel` di atas 90 

(sembilan puluh), akan mengubah state menjadi `chase`. Kondisi `current action is 

not attack` digunakan untuk memeriksa sub-state `attack` dan mematikan agar sub-

state tersebut berjalan sesuai fungsinya. 

 

Gambar 3.21 Flowchart DetermineSubState 

Setelah state ditentukan pada `DetermineInitialState`, state akan dieksekusi 

seperti pada Gambar 3.21. Setiap state memiliki substate yang berbeda, yang akan 

menentukan aksi-aksi lain yang ada dalam state tersebut. 

 

Gambar 3.22 Flowchart Patrol 
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Gambar 3.22 digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap fungsi 

`patrol`. Saat agen memasuki state ini, iterasi `patrol` sebelumnya akan dihapus. 

 

Gambar 3.23 Flowchart IterateSearchPoints 

Gambar 3.23 menunjukan alur kerja agen untuk mensimulasikan patroli. 

Titik-titik ini didefinisikan dalam bentuk objek kasat mata di titik-titik tertentu yang 

mempunyai class `SearchPointController`. Sistem akan melakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu untuk variabel `BookedSearchPoint` yang menyimpan data titik 

patroli yang akan ditelusuri oleh agen. Apabila jumlah titik patroli pada variabel 

tersebut adalah 0 (nol), maka sistem akan memindahkan isi `ActiveSearchPoints` 

ke dalam `BookedSearchPoint`, mengurutkannya, kemudian memanggil kembali 

fungsi `IterateSearchPoint` untuk menjalankan simulasi patroli. Apabila jumlah 

`BookedSearchPoints` lebih dari 0 (nol), maka sistem akan mengambil nilai 

pertama pada variabel dan memerintahkan agen untuk menuju poin tersebut.  
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Gambar 3.24 Flowchart SearchPointController 

Pada Gambar 3.24, sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap jarak 

objek pencarian dengan agen untuk menentukan tindakan berikutnya. Saat agen 

berada di radius objek pencarian, maka sistem akan memberi tahu agen untuk 

memanggil fungsi IterateSearchPoint yang ada pada agen dan menghapus titik 

pencarian indeks pertama yang tersimpan pada `BookedSearchPoints` di agen. 

 

Gambar 3.25 Flowchart OrderAgentToMoveTo 

Gambar 3.25 merupakan perintah yang dapat dipanggil untuk menggerakan 

agen menuju titik tertentu dengan kecepatan yang didefinisikan pada fungsi. 
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Perintah ini hanya dapat dipanggil apabila agen berada dalam state selain `chase`, 

`jump`, dan `attack`. Apabila state ini dipanggil dalam state tersebut, maka fungsi 

akan diabaikan. 

 

Gambar 3.26 Flowchart OrderAgentToStop 

Gambar 3.26 merupakan flowchart untuk memberhentikan agen secara 

paksa dari segala pergerakan. Sama halnya dengan OrderAgentToMove, perintah 

ini hanya dapat dipanggil apabila agen berada dalam state selain `chase`, `jump`, 

dan `attack`. Apabila state ini dipanggil dalam state tersebut, maka fungsi akan 

diabaikan. Agen dimatikan dengan mengubah kecepatan agen menjadi 0 (nol), 

menghapus target tujuan dan memberhentikan agen. 

Alur yang tergambar pada Gambar 3.28 merupakan perwujudan dari state 

`chase`, `attack`, dan `jump`. Melalui fungsi ini, agen akan mengejar dan 

menyerang pemain. Saat state ini dipanggil, fungsi `patrol` dan `move` ditiadakan 

dengan menghapus `BookedSearchPoints` saat eksekusi state dan mengubah target 

ke objek terkait.  

Fungsi akan memerintahkan agen untuk menuju ke lokasi karakter pemain 

berada (`OrderAgentToMoveTo`) hingga jarak antar agen dan target ada pada jarak 

yang paling dekat (`TargetDistance <= ObjectDistance.Closest`). Saat kondisi ini 

terpenuhi, perpindahan menuju state `attack` dapat terjadi. Pada sekuens `attack`, 
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agen akan mematikan fungsionalitas agen dan karakter untuk beberapa saat dan 

menyalakannya lagi dalam 3 (tiga) detik. Sistem juga akan memanggil fungsi 

`DealDamage` untuk mengurangi nyawa pemain. 

 

Gambar 3.27 Flowchart Chase 

Apabila dalam kurun waktu tertentu agen tidak dapat melakukan 

penyerangan terhadap pemain, agen akan `melompat` ke depan pemain sehingga 

dapat melakukan pengejaran dari depan. Agen kemudian akan melanjutkan kembali 

ke state `chase`. Apabila dalam pengejaran agen kehilangan pandangan terhadap 

target, maka agen akan masuk kembali ke state `check environment`. 
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Gambar 3.28 Flowchart CheckEnvironment 

Gambar 3.28 bekerja mirip dengan state `patrol` dengan sensitivitas yang 

berbeda dan target tujuan awal adalah objek yang mengaktivasi state ini. State ini 

menjadi aktif apabila agen, dalam kondisi `AwarenessLevel` diatas 80 (delapan 

puluh) melihat target atau mendengar suara dalam radius tertentu yang tingkat 

kekerasannya diatas 20 (dua puluh). Suara yang terdengar dari objek yang sama 

secara berulang juga dapat secara langsung meningkatkan `AwarenessLevel` 

menjadi 80 (delapan puluh), sehingga secara otomatis akan mengaktifkan kondisi 

ini. Setelah mencapai target yang mengaktivasi fungsi, dan bila agen tidak 

menemukan target pemain, maka agen akan menuju state `patrol` untuk objek-

objek terdekat dari tempat tersebut dengan sensitivitas yang ditingkatkan. 
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