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BAB II 

DASAR TEORI 

 
Pada bab ini akan dibahas dasar-dasar teori yang berkaitan dengan perancangan. 

Pada bab ini akan sedikit dijelaskan tentang engine Golden T Game Engine (GTGE) yang 

digunakan dalam perancangan yang mencakup dasar pemrograman dengan GTGE dan 

penjelasan komponen-komponen GTGE yang digunakan pada perancangan serta ada juga 

penjelasan tentang algoritma yang digunakan. 

 

2.1. Dasar Pemrograman GTGE 

GTGE merupakan engine yang mampu membuat sebuah permainan (game) berbasis 

bahasa pemrograman Java [4,h.15]. Pustaka GTGE menyediakan berbagai metode 

(method) yang lengkap untuk membuat permainan 2D seperti penanganan akselerasi 

perangkat keras (hardware), input mouse dan keyboard, audio, jaringan, serta berbagai 

komponen antarmuka pengguna yang siap digunakan untuk membangun sebuah permainan  

dengan lebih mudah dan cepat.  GTGE didesain sebagus mungkin agar tampil lebih 

sederhana dan mudah digunakan. Hampir semua komponen dasar pembuatan sebuah 

permainan telah ada pada GTGE sehingga pengguna GTGE mampu meminimalisasi 

masalah yang mungkin terjadi dalam proses pembuatan. Setiap bagian engine di dalam 

GTGE dapat digantikan (replace) dengan engine lain. Berikut ini adalah beberapa 

kelebihan dari GTGE : 

 Cepat 

GTGE memiliki dukungan terhadap OpenGL sehingga kecepatan dan performa 

game dapat ditingkatkan. 

 Mudah digunakan 

GTGE didesain semudah dan sesederhana mungkin untuk digunakan dan 

dikustomasisasi. 

 Dapat berjalan diberbagai sistem operasi 



6 
 

 

GTGE dibangun menggunakan bahasa pemograman Java, maka permainan yang 

dibuat dapat berjalan diberbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan 

MacOS selama ada dukungan Java di dalamnya. 

 Gratis 

GTGE dapat diunduh secara gratis di http://www.goldenstudios.or.id . 

 

2.2. Konsep Dasar GTGE 

 Dalam bahasa pemrograman Java, setiap fungsi berada di dalam kelas (class), 

demikian juga dengan fungsi-fungsi GTGE. Untuk memudahkan pencarian dan 

penggunaan fungsi dari suatu kelas, Java mendukung pengelompokan kelas ke dalam suatu 

paket (package). GTGE memanfaatkan hal ini seoptimal mungkin untuk membuat GTGE 

Application Programming Interface terstruktur dengan baik dan memudahkan pencarian 

serta penggunaan fungsi GTGE [4, h.19]. 

 GTGE membuat suatu kelas berdasarkan fungsi-fungsi tertentu (misalnya membuat 

kelas untuk fungsi grafis dan mengelompokkan berbagai kelas yang berkarakteristik sama  

(misalnya beberapa kelas engine) ke dalam sebuah paket. 

 Secara garis besar terdapat tiga paket utama dalam GTGE [4,h.19-20], yaitu : 

1.  com.golden.gamedev 

Paket ini berisi kumpulan kelas inti yang menginisialisasi berbagai engine dari 

GTGE. 

2.  com.golden.gamedev.engine 

Paket ini berisi kelas engine GTGE, mulai dari graphics engine, input engine, sound 

engine dan timer engine. 

3. com.golden.gamedev.object 

Paket ini berisi beberapa kelas objek, seperti sprite, latar belakang, gambar dan 

suara. 

Dengan disusunnya setiap kelas dengan rapi dan terstruktur maka pencarian fungsi dan 

kelas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Dalam bahasa pemograman Java 

untuk dapat menggunakan suatu paket digunakan kata kunci impor (import). Misalnya 

untuk dapat memakai kelas sprite yang berada dalam paket com.golden.gamedev,object, 

maka harus dilakukan impor terhadapat paket tersebut. 



7 
 

 

 Ada tiga metode yang wajib digunakan dalam kelas utama  GTGE [4,h.21], yaitu : 

 1. public void initResources() 

Digunakan untuk melakukan inisialisasi semua variabel-variabel, resource, dan 

komponen  yang akan digunakan di dalam permainan, seperti pembuatan latar 

belakang, pemanggilan gambar dan suara.  

 

2. public void update (long elapsedTime) 

Digunakan untuk meng-update seluruh variabel permainan, perubahan posisi, dan 

yang paling utama adalah memberikan logika atau algoritma terhadap jalannya 

permainan. 

3. public void render (Graphics2D g) 

Digunakan untuk menggambar atau me-render semua komponen ke dalam layar 

monitor.  

Pertama kali engine akan memanggil metode initResources(), kemudian akan masuk ke 

dalam proses pengulangan (repeat) yang terdiri dari deteksi masukan pengguna, 

menjalankan fungsi update, diikuti dengan render. Metode initResources hanya akan 

dipanggil sekali saja, sedangkan pengulangan akan terus berlangsung hingga ada 

pemanggilan metode finish().  Yang terakhir dilakukan adalah membersihkan memory  

yang dipakai. 

 

2.3. Komponen-komponen GTGE 

GTGE juga berisi berbagai macam komponen siap pakai yang akan mempermudah 

pengguna dalam membuat atau mengembangkan sebuah permainan. Berikut ini adalah 

daftar komponen yang terdapat di dalam pustaka GTGE [4,h.35] : 

 1.  Komponen Latar Belakang (Background) 

 Komponen ini adalah komponen yang berfungsi sebagai latar belakang permainan. 

Komponen ini terdiri dari berbagai tipe, antara lain: 

a. ColorBackground 

b.  ImageBackground 

c. TileBackground 

d.  IsometricBackground 
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e. ParallaxBackground 

 Untuk menggunakannya pertama-tama dideklarasikan terlebih dahulu, kemudian 

dimasukkan ke fungsi InitResources() dan supaya dapat tampil pada layar maka 

harus juga dimasukkan ke dalam fungsi render (Graphics2D g), untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Kode Sumber 2.1. 
package gtge; 
import com.golden.gamedev.Game; 
import com.golden.gamedev.GameLoader; 
import com.golden.gamedev.object.background.ColorBackground; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Graphics2D; 
public class GTGE extends Game  
{ 
    ColorBackground cb; 
    @Override 
    public void initResources()  
 { 
        cb = new ColorBackground(Color.LIGHT_GRAY, 1250, 720); 
   } 
 
    @Override 
    public void update(long l)  
 { 
        cb.update(l); 
    } 
 
    @Override 
    public void render(Graphics2D gd)  
 { 
        cb.render(gd); 
    } 
    public static void main(String[] args)  
 { 
        GameLoader gl=new GameLoader(); 
        gl.setup(new GTGE(), new Dimension(1250,720), false); 
        gl.start(); 
    } 
} 

Kode Sumber 2.1. Pengaturan latar belakang 
  Dari Kode Sumber 2.1 akan dihasilkan sebuah latar belakang berupa warna abu-abu 

muda dengan ukuran 1250 x 720 seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Latar belakang pada GTGE 

 2.  Komponen Sprite 

Komponen sprite adalah komponen yang berguna sebagai komponen gambar dan 

animasi yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Sprite terdiri dari beberapa 

tipe seperti : 

 a. Sprite 

  Sprite merupakan komponen yang paling dasar. Pada perancangan, salah satu sprite 

yang digunakan adalah objek robot mobil/ agent. Pertama-tama objek tersebut 

dideklarasikan tersebih dahulu, kemudian dimasukkan kedalam fungsi 

InitResources(), fungsi update (long elapsedTime), dan yang terakhir ke dalam 

fungsi render(Graphics2D g). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Kode Sumber 

2.2. 
package gtge; 
import com.golden.gamedev.Game; 
import com.golden.gamedev.GameLoader; 
import com.golden.gamedev.object.background.ColorBackground; 
import com.golden.gamedev.object.Sprite; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Graphics2D; 
public class GTGE extends Game  
{ 
    ColorBackground cb; 
    Sprite agent; 
    @Override 
    public void initResources()  
 { 
        cb = new ColorBackground(Color.LIGHT_GRAY, 1250, 720); 
        agent = new Sprite(getImage("images/agent.png"),1,1); 
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   } 
 
    @Override 
    public void update(long l)  
 { 
       cb.update(l); 
         agent.update(l); 
  } 
 
    @Override 
    public void render(Graphics2D gd)  
 { 
        cb.render(gd); 
        agent.render(gd); 
    } 
 
    public static void main(String[] args)  
 { 
        GameLoader gl=new GameLoader(); 
        gl.setup(new GTGE(), new Dimension(1250,720), false); 
        gl.start(); 
    } 
} 

Kode Sumber 2.2. Pengaturan sprite 
  Dari Kode Sumber 2.2 dapat dilihat terdapat sebuah sprite yang disebut agent. 

Objeknya merupakan gambar yang diambil sesuai dengan nama yang tercantum. 

Objek tersebut akan diletakkan pada koordinat (x,y) 1,1. Karena robot pasti 

memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang menyebabkan terjadinya 

perubahan seperti perubahan posisi maka perlu selalu di-update dengan dimasukkan 

ke dalam fungsi update (elapsedTime). Untuk hasilnya dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 
Gambar 2.2. Komponen sprite 

 b. AnimatedSprite 
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AnimatedSprite merupakan turunan dari sprite yang dapat beranimasi.  Sprite jenis 

ini memerlukan kumpulan citra (array of images) yang digunakan untuk animasi 

sprite tersebut. 

 c. AdvancedSprite 

 d. VolatileSprite 

 3. Komponen Font 

Komponen font adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan tulisan. Font 

GTGE terdiri dari beberapa tipe seperti : 

a. SystemFont 

b. BitmapFont 

c. AdvanceBitmapFont 

Langkah-langkah penerapannya tidak berbeda jauh dengan komponen-komponen 

sebelumnya seperti yang telihat pada Kode Sumber 2.3. 
package gtge; 
import com.golden.gamedev.Game; 
import com.golden.gamedev.GameLoader; 
import com.golden.gamedev.object.background.ColorBackground; 
import com.golden.gamedev.object.Sprite; 
import java.awt.Color; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Graphics2D; 
import java.awt.Font; 
import com.golden.gamedev.object.GameFont; 
import com.golden.gamedev.object.font.SystemFont; 
public class GTGE extends Game { 
    ColorBackground cb; 
    SystemFont sf; 
    @Override 
    public void initResources()  
 { 
        cb = new ColorBackground(Color.LIGHT_GRAY, 1250, 720); 
        sf =new SystemFont(new Font("Times New Roman",Font.BOLD,40),    

Color.yellow); 
    } 
    @Override 
    public void update(long l)  
 { 
        cb.update(l); 
    } 
 
    @Override 
    public void render(Graphics2D gd)  
 { 
        cb.render(gd); 
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        sf.drawString(gd, "CONTOH PENGGUNAAN SYSTEM FONT PADA GTGE ", 
GameFont.CENTER,0,10,getWidth()); 

    } 
    public static void main(String[] args)  
 { 
        GameLoader gl=new GameLoader(); 
        gl.setup(new GTGE(), new Dimension(1250,720), false); 
        gl.start(); 
    } 
} 

Kode Sumber 2.3. Pengaturan SystemFont 

Untuk hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Contoh penggunaan font pada GTGE 

 

4. Komponen Grup (Group) 

Komponen grup adalah komponen yang dapat mengelompokkan komponen-komponen 

yang lain. Biasanya grup berfungsi untuk mempermudah manajemen komponen dan 

dapat digunakan untuk pengecekan tubrukan. Misalnya saja objek sprite yaitu robot 

yang digunakan lebih dari satu maka akan lebih mudah jika dimasukkan ke dalam grup.  

 

2.4. Local Path Planning 

  Ada dua jenis sistem navigasi yang biasa digunakan pada robot mobil [2], yaitu  

 a. Global Path Planning 

Pada metode ini robot telah memiliki informasi tentang keseluruhan lingkungan 

termasuk objek-objek diam yang berada pada lingkungan tersebut. Pada pendekatan ini 

robot telah memiliki informasi lengkap jalur yang akan dilewati bahkan sebelum dia 

bergerak. 
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 b. Local Path Planning 

Sedangkan pada metode ini robot tidak mengetahui informasi mengenai lingkungan 

dimana dia ditempatkan namun dengan pendekatan ini robot dapat membuat sendiri 

jalur yang baru untuk bisa ke tempat tujuan. 

Pada perancangan ini digunakan metode yang kedua karena pada pendekatan yang pertama 

dituntut adanya medan lingkungan yang statis sedangkan pada pendekatan yang kedua 

robot akan dapat beradaptasi dengan cepat dan mudah dengan perubahan lingkungan.  

 

2.5.  If-then Rules 

Pada perancangan selain engine GTGE, juga terdapat algoritma sebagai komponen 

pendukung dan dasar pergerakan dari robot mobil. Algoritma yang digunakan dibuat 

berdasarkan aturan-aturan tertentu sehingga robot mobil tersebut dapat melakukan fungsi-

fungsinya dengan baik. Aturan-aturan tersebut (if then rules) dibuat dengan pendekatan 

perilaku manusia (human behavior based). Pada perancangan ini manusia yang dimaksud 

adalah operator yang merancang algoritma. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

2.4 dan Kode Sumber 2.5. 
If posisiAkhir == ‘diDepan’then agentMovement = ‘Maju’; 
If posisiAkhir == ‘diKanan’then agentMovement = ‘KeKanan’; 

Kode Sumber 2.4. If then rules 
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Gambar 2.4. Contoh penerapan if-then rules 

Gambar 2.4 merupakan contoh sederhana pergerakan sebuah robot mobil menurut aturan 

yang sudah dibuat pada Kode Sumber 2.4. . Aturan-aturan tersebut akan ditambahkan 

sehingga robot tersebut dapat mencapai tujuan dan juga dapat menghindari objek-objek 

yang menghalangi. 


