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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Karena perkembangan teknologi tersebut, tidak sedikit pula anggota masyarakat

yang mengalami perubahan gaya hidup menjadi lebih modern. Permainan yang

dulunya dilakukan secara manual pun, sekarang banyak dilakukan dengan

menggunakan teknologi. Tidak dapat dipungkiri permainan merupakan salah satu

cara menghilangkan stres dan mengisi waktu luang bagi hampir semua orang.

Permainan dengan menggunakan komputer telah menjadi suatu gaya hidup

bagi masyarakat sekarang ini. Tingginya ketertarikan masyarakat tersebut

membuat para pembuat permainan berlomba – lomba menciptakan berbagai jenis

permainan yang dapat menarik hati pemainnya. Salah satu jenis permainan

tradisional yang hingga sekarang masih banyak diminati adalah congklak.

Congklak adalah suatu permainan yang dikenal dengan berbagai nama lain

di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah Sumatera yang berkebudayaan Melayu,

permainan ini dikenal dengan nama congkak. Di Jawa, permainan ini lebih

dikenal dengan nama congklak, dakon, dhakon, atau dhakonan. Selain itu, di

Lampung, permainan ini lebih dikenal dengan nama dentuman lambang;

sedangkan di Sulawesi, permainan ini lebih dikenal dengan nama Mokaotan,

Maggaleceng, Aggalacang, dan Nogarata. Dalam bahasa Inggris, permainan ini

disebut Mancala (Expat Web Site Association 2012).
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Biasanya dalam permainan ini, sejenis cangkang kerang digunakan

sebagai biji congklak. Permainan yang melibatkan dua pemain ini memerlukan

logika untuk memenangkannya. Permainan ini dimainkan pada papan dengan

lubang berjumlah 16 buah yang terdiri atas 14 lubang kecil saling berhadapan dan

2 lubang besar di kedua sisinya. Pemain dikatakan menang jika memiliki jumlah

biji paling banyak di akhir permainan. Sekarang ini, permainan congklak secara

tradisional jarang ditemui namun lebih sering ditemui pada permainan komputer.

Permainan congklak melawan komputer membutuhkan suatu kecerdasan

buatan yang mengarah kepada penggunaan algoritma dalam pengendalian lawan

main untuk menimbulkan ilusi kecerdasan. Kecerdasan buatan dalam congklak

dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam algoritma, seperti algoritma

Expand, Mark, dan Select (Hakim 2012); algoritma Greedy (Setiawan 2012);

program dinamis (Prasetyo 2012); algoritma Minimax dengan/tanpa Alpha-Beta

Pruning; dan lainnya. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah

algoritma Minimax dan Alpha-Beta Pruning.

Algoritma Minimax adalah suatu algoritma yang melakukan pengecekan

pada seluruh kemungkinan yang ada sampai akhir permainan dilakukan.

Pengecekan tersebut akan menghasilkan pohon permainan yang berisi semua

kemungkinan tersebut. Algoritma ini cocok diimplementasikan pada permainan

catur, go, dan othello (Du 1995, 25). Banyak pula penelitian lain yang

menggunakan algoritma Minimax dalam pembuatan kecerdasan buatan

permainannya, seperti kartu Capsah banting, domino, serta permainan jenis baru

yang diciptakan pembuatnya.
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Algoritma Alpha-Beta Pruning adalah suatu algoritma yang mengurangi

pencarian node yang dilakukan oleh algoritma Minimax pada pohon hasil

pencariannya. Secara teori, penggunaan algoritma Minimax yang dilengkapi

dengan algoritma Alpha-Beta Pruning lebih unggul dibandingkan dengan

penggunaan algoritma Minimax saja, baik dari kemampuan program dalam

melakukan pencarian maupun dari sisi perbandingan waktu (Du 1995, 33).

1.2 Perumusan Masalah

Permainan congklak yang dimainkan seorang diri memerlukan lawan

bermain berupa komputer yang dilengkapi dengan suatu kecerdasan buatan di

dalamnya. Kecerdasan buatan tersebut dapat dibuat dengan beberapa level untuk

menentukan keahlian seorang pemain. Pada penelitian ini, aplikasi permainan

congklak dengan kecerdasan buatan dibuat berdasarkan algoritma Minimax dan

Alpha-Beta Pruning. Dalam pembuatan aplikasi congklak dengan menggunakan

kedua algoritma tersebut, ada beberapa masalah yang perlu dipikirkan lebih lanjut,

yaitu:

1. Bagaimana menentukan fungsi heuristik pada algoritma Minimax.

2. Bagaimana membuat mekanisme sebuah pohon pencarian yang masing-

masingnya telah memiliki nilai heuristik.

3. Bagaimana menentukan pemotongan pada pohon pencarian berdasarkan

algoritma Alpha-Beta Pruning.

4. Bagaimana melakukan penerapan kedua algoritma tersebut dalam

pemrograman komputer.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan algoritma minimax dan alpha-beta pruning

untuk membuat permainan congklak yang meliputi penentuan fungsi

heuristik, pembuatan pohon pencarian yang memiliki nilai heuristik,

serta pemotongan pada pohon pencarian berdasarkan Alpha-Beta

Pruning.

2. Menguji tingkat kemenangan kecerdasan buatan yang dibuat pada

permainan congklak.

1.4 Batasan Permasalahan

Dalam pembuatan program ini ditentukan beberapa batasan yang

digunakan sebagai acuan agar pembuatan aplikasi ini lebih terarah. Pembatasan

masalah yang perlu dibahas pada tugas akhir yang akan dibuat yaitu sebagai

berikut :

1) Kecerdasan buatan yang ada memiliki 3 level, yaitu mudah, sedang, dan

sulit.

2) Ada dua jenis tipe permainan congklak, yaitu human melawan komputer

dan human melawan human secara offline.
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1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode-metode yang akan digunakan

adalah:

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang

berhubungan dengan permainan congklak dan algoritma Minimax dan

Alpha-Beta Pruning.

2) Merancang dan membuat kecerdasan buatan pada aplikasi permainan

congklak.

3) Melakukan pengujian aplikasi dengan metode pengujian blackbox.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang dibahas.

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan

permasalahan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan

permasalahan dalam tugas akhir yang dilakukan.
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan dari analisis dan perancangan sistem. Dalam bab ini

menggambarkan fokus permasalahan yang diangkat dalam studi kasus, dengan

melihat metode - metode yang dipilih untuk perancangan piranti lunak dan

penerapannya sebagai dasar sistem penunjang keputusan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan

perancangan sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat

dijadikan bahan masukkan bagi penelitian untuk pengembangan sistem

selanjutnya.




