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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permainan atau game adalah salah satu hiburan yang banyak

disenangi orang untuk sekedar mengisi waktu luang mereka. Domino adalah

salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia bahkan di

seluruh dunia yang dapat merangsang otak serta memerlukan strategi untuk

memenangkannya. Permainan domino dapat dimainkan dimana saja.

Sekarang ini permainan domino juga tersedia dalam bentuk digital, baik

untuk dimainkan pada komputer maupun pada telepon genggam. Hal ini

membuat domino semakin menyenangkan untuk dimainkan. Permainan

domino ini biasanya dimainkan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih atau maksimal

4 ( empat ) orang.

Dari permainan domino kita tidak hanya dapat bersenang-senang, tapi

kita juga dapat mengambil banyak pelajaran untuk kehidupan sehari-hari.

Seperti dalam permainan domino ini kita terlatih untuk bersungguh-sungguh,

berkonsentrasi tinggi, dan juga berani untuk mengambil keputusan. Selain itu,

dengan bermain domino ini kita dapat mengasah kemampuan berhitung dan

meminimalisir sebuah kegagalan.

Kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence ) adalah suatu bidang ilmu

yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku cerdas dan dapat
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menyelesaikan persoalan yang sulit dengan meniru bagaimana manusia

menyelesaikannya dengan cepat. Beberapa bidang yang menggunakan

kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, pengolahan bahasa alami (natural

language processing), pengenalan ucapan (speech recognition), robotika dan

sistem sensor, computer vision, dan game. Pada bidang game, program dibuat

sedemikian rupa agar komputer dapat mengambil keputusan-keputusan yang

optimal untuk memenangkan permainan dan mencegah lawan memenangkan

permainan.

Oleh karena itu dibuat sebuah aplikasi permainan domino

menggunakan algoritma minimax. Dengan adanya permainan berbasis

kecerdasan buatan ini, khususnya permainan domino, membuat para pemain

memikirkan dan mengatur strategi untuk mengalahkan kecerdasan buatan

tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Permainan domino menggunakan 1 (satu) set kartu atau batu berbahan

acyrlic yang berjumlah 28. Tiap kartu berisi angka yang berpasangan.

Pasangan angka ini dimulai dari yang terkecil yaitu 0-0 hingga yang terbesar

yaitu 6-6. Masing-masing pemain akan menerima jumlah kartu yang sama

yaitu 5. Sisa dari kartu-kartu yang tidak habis dibagi, dijadikan tumpukan

kartu yang nantinya dapat diambil oleh para pemain ketika pemain tidak

mempunyai kartu dengan nilai yang sesuai.
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Cara bermain domino sebenarnya sangatlah banyak, tergantung daerah

masing-masing. Namun permainan domino yang umum dimainkan adalah

meletakkan kartu domino dengan angka 0-0 yang dimiliki oleh salah satu

pemain. Kemudian pemain lainnya menyambung kartu domino dengan

menyesuaikan angka yang ada, baik yang dibagian kiri, maupun bagian

kanan, sesuai dengan kartu yang dimiliki. Bila saat tiba giliran, pemain yang

tidak memiliki angka yang sama dengan kartu domino yang sudah keluar,

maka pemain diharuskan mengambil kartu dari tumpukan dan gilirannya akan

dilewati kemudian giliran pindah ke pemain selanjutnya.

Permainan berakhir saat ada pemain yang kartu dominonya telah

habis, dan pemain tersebut menjadi pemenangnya. Permainan domino dapat

juga berakhir saat semua pemain tidak dapat lagi menyambung kartu-kartu

tersebut dengan kartu-kartu yang dimiliki. Untuk hal ini, pemain dengan

jumlah angka paling sedikit adalah pemenangnya.

Aplikasi domino dibangun menggunakan bahasa pemrograman java

dan menggunakan algoritma minimax untuk menghasilkan suatu kecerdasan

buatan pada permainan domino dan untuk mengimplementasikan permainan

domino untuk dimainkan pada komputer.

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan yang terdapat dalam perancangan adalah sebagai

berikut:
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1) Membuat aplikasi game domino menggunakan bahasa pemrograman

Java dan Eclipse.

2) Menggunakan game engine Jgame.

3) Algoritma yang digunakan adalah algoritma Minimax.

4) Aplikasi domino dibuat untuk dimainkan di komputer desktop dengan

sistem operasi berbasis Windows.

5) Aplikasi domino dimainkan oleh 1 (satu) pemain melawan 1 (satu)

komputer, 1 (satu) pemain melawan 2 (dua) komputer, dan 1 (satu)

pemain melawan 3 (tiga) komputer.

6) Level permainan yang disediakan adalah easy, medium, dan hard.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan perancangan aplikasi ini adalah untuk menerapkan algoritma

minimax pada permainan domino, serta mengetahui tingkat keberhasilan

algoritma ini dalam permainan domino.

1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa metode yang akan

digunakan adalah sebagai berikut :

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang

berhubungan dengan permainan domino.

2) Merancang dan membuat suatu aplikasi permainan domino

menggunakan bahasa pemrograman Java dan Eclipse.
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3) Melakukan pengujian terhadap aplikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi tentang pendahuluan dari tugas akhir yang

ditulis, yaitu dengan menjelaskan latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang

digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisi tentang teori-teori pendukung yang

digunakan dalam tugas akhir ini, yaitu kecerdasan buatan,

teknik pencarian, permainan domino, dan JGame.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab 3 ini berisikan tentang penjelasan mengenai rancangan

sistem piranti lunak yang dibuat untuk mengaplikasikan

algoritma minimax dalam permainan domino.
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi piranti

lunak yang dirancang, serta penjelasan mengenai pengujian

dan analisis hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima berisi kesimpulan dari keseluruhan analisis dan

program. Pada bab ini juga akan dimasukkan saran-saran

untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem yang

dirancang.

 


