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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bermain games merupakan salah satu aktivitas yang disukai oleh sebagian 

besar masyarakat. Alasan untuk bermain games tentunya beragam, dari untuk 

melepas lelah, mengisi waktu luang, ataupun memang suka atau hobi bermain 

games. Salah satu games yang biasa dimainkan adalah permainan Tic-Tac-Toe. 

Tic-Tac-Toe adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang. Permainan 

Tic-Tac-Toe biasa menggunakan papan dengan simbol X dan simbol O yang 

bergantian memenuhi papan dengan ukuran 3 x 3. Tujuan dari permainan ini adalah 

membentuk 3 simbol X atau simbol O secara berurutan tanpa terputus dalam 

susunan baris vertikal, horizontal, atau diagonal. Permainan ini membutuhkan 

taktik dan ketelitian dalam mengamati langkah yang telah diambil dan langkah 

lawan, karena selain mencapai tujuan pemain untuk memenangkan permainan ini, 

pemain juga harus membuat lawan tidak dapat mencapai tujuannya terlebih dahulu.  

Perkembangan teknologi membuat permainan Tic-Tac-Toe tidak hanya 

dapat dimainkan pada papan bermainnya, tetapi juga dapat dimainkan pada media 

elektronik, salah satunya adalah komputer. Permainan Tic-Tac-Toe berbasis 

komputer telah mendukung single player mode, di mana pemain dapat bermain 

sendiri sehingga tidak perlu mencari lawan tanding. Lawan tanding pada permainan 

Tic-Tac-Toe berbasis komputer adalah komputer itu sendiri yang dirancang untuk 
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dapat mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh pemain manusia atau yang 

biasa dikenal dengan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.  

Agar permainan lebih menarik, pemain harus diberikan AI yang dapat 

berpikir seperti manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, AI yang dirancang 

harus mampu bertindak dan mengambil keputusan langkah terbaik agar dapat 

memberikan perlawanan terhadap pemain, bahkan dapat mengalahkan pemain atau 

setidaknya mencegah kemenangan pemain. Maka dari itu, dibuatlah suatu AI 

berdasarkan rule based nilai heuristik sehingga AI dapat memprediksi langkah yang 

paling menguntungkan untuk dijalankan. Selain ditambahkan AI dalam permainan 

Tic-Tac-Toe, maka ukuran papan permainan Tic-Tac-Toe diperbesar hingga ukuran 

10 x 10 dan pemain harus membentuk 5 tanda X atau O secara berurutan atau biasa 

dikenal dengan five in a row untuk mememangkan permainan. Permainan Tic-Tac-

Toe dengan perubahan yang mengharuskan pemain membentuk five in a row biasa 

dikenal dengan nama Gomoku. Namun, papan permainan Gomoku pada dasarnya 

berukuran lebih besar, yaitu 15 x 15, sehingga permainan ini dinamakan 

Gomoku10. 

Implementasi kecerdasan buatan dengan hanya menggunakan rule based 

ternyata tidak cukup membuat AI pada permainan Gomoku10 cukup cerdas untuk 

melawan pemain. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode atau algoritma yang 

dapat diimplementasikan pada AI untuk membuat AI menjadi lebih cerdas. Salah 

satu algoritma yang dapat diimplementasikan pada AI permainan Gomoku10 

adalah MinMax.  
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Algoritma MinMax melihat setiap kemungkinan langkah pada setiap posisi 

tempat untuk beberapa langkah ke depan. Permainan Gomoku10 dengan ukuran 

papan 10 x 10, memiliki 100! kemungkinan langkah yang membutuhkan waktu 

komputasi yang cukup lama, dan akan membuat pemain menunggu cukup lama saat 

komputer berpikir untuk mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu, 

komputer membutuhkan suatu metode tambahan pengambilan langkah terbaik 

untuk mengoptimalkan waktu komputasi perhitungan langkah, yaitu Alpha Beta 

Pruning.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana mengimplementasikan algoritma MinMax dengan Alpha 

Beta Pruning ke dalam permainan Gomoku10 

2) Bagaimana menentukan poin nilai pada setiap strategi yang 

mempengaruhi penilaian algortima MinMax dengan Alpha Beta Pruning 

untuk mengambil langkah atau keputusan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah dapat membuat sebuah permainan Gomoku10 

yang memiliki kecerdasan buatan menggunakan algoritma MinMax dengan Alpha 

Beta Pruning yang mendapatkan variasi poin nilai terbaik pada setiap strategi untuk 

membangun fungsi heuristik yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan.  
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1.4 Batasan Masalah 

Program permainan Gomoku10 memiliki beberapa batasan, yaitu :  

1) Aplikasi ini dimainkan dengan mode player vs. computer, dengan 

menggunakan simbol “X” untuk player dan simbol “O” untuk computer.  

2) Tidak ada pemilihan tingkat kesulitan dalam permainan (hanya satu mode 

Artificial Intelligence). 

3) Depth yang digunakan dalam pengujian adalah 3 dan 4.  

4) Hasil dari program yang dibuat berupa desktop application dalam format 

JAR. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap penelitian yang 

dilalui, yaitu : 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari algoritma MinMax dengan 

Alpha Beta Pruning, pemrograman Java, dan pemberian nilai pada setiap 

strategi langkah yang digunakan pada algoritma MinMax dengan Alpha 

Beta Pruning. 

2) Melakukan perancangan permainan Gomoku10 berbasis Java. 

3) Mengimplementasikan algoritma MinMax dengan Alpha Beta Pruning 

pada kecerdasan buatan permainan Gomoku10. 

4) Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 



5 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima bab. 

Lima bab tersebut masing-masing memiliki isi dan pokok pembahasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan judul bab yang menyangkut masing-masing bagian. 

Susunan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri dari enam sub bab yang menjelaskan tentang 

latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penulisan, serta sistematika 

tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir, meliputi permainan 

Gomoku, algoritma MinMax, dan algoritma MinMax dengan Alpha 

Beta Pruning. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga menjelaskan mengenai tiga bagian besar perancangan 

sistem yang akan dilakukan pada pembuatan permainan Gomoku10 

dengan mengimplementasikan algoritma MinMax dengan Alpha 

Beta Pruning. Tiga bagian besar itu adalah rancangan tampilan 

permainan Gomoku10, rancangan kecerdasan buatan, dan rencana 

pengujian program yang terdiri dari pengujian piranti lunak dan 

pengujian kecerdasan buatan. 
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab keempat menjelaskan mengenai implementasi perancangan 

sistem pada permainan Gomoku10, hasil akhir program, serta hasil 

pengujian permainan Gomoku10 yang mengimplementasikan 

algoritma MinMax dengan Alpha Beta Pruning sebagai kecerdasan 

buatannya.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran 

yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi peneliti untuk 

pengembangan selanjutnya. 

  




