
1BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak permainan yang telah

dikenal dan dapat diimplementasikan pada komputer. Dengan adanya teknologi

informasi yang canggih seperti pada jaman sekarang ini, maka sudah banyak

permainan yang dapat diimplementasikan ke dalam komputer yang tentunya hadir

dengan tampilan lebih menarik serta efisien. Pengimplementasian suatu

permainan ke dalam mesin komputer dapat dilakukan dengan bantuan sistem

kecerdasan buatan. Salah satu contoh permainan yang dapat diimplementasikan

menggunakan kecerdasan buatan ini ialah permainan Mastermind. Pada awalnya

permainan Mastermind ditemukan pada tahun 1970 oleh Mordecai Meirowitz dan

lebih dahulu dikenal dengan sebutan Bulls and Cows. Permainan Mastermind

membutuhkan beberapa peralatan pendukung, diantaranya:

a. Decoding board, dengan sebuah shield untuk menutupi sebuah baris

dengan empat buah lubang, serta dua belas (atau sepuluh atau delapan)

baris lainnya dengan empat buah lubang besar serta empat buah lubang

kecil setiap barisnya

b. Code pegs dari enam macam warna yang berbeda, untuk diletakkan pada

lubang besar

c. Key pegs, terdiri dari dua warna (hitam atau merah dan putih), untuk

diletakkan pada lubang kecil

 



Terdapat dua orang pemain di dalam permainan Mastermind, seorang sebagai

codemaker dan seorang sebagai codebreaker. Codemaker membuat sebuah kode

dengan empat buah code pegs, di mana duplikasi warna dimungkinkan. Kode ini

akan dilindungi oleh shield sehingga tidak dapat dilihat oleh codebreaker.

Sedangkan codebreaker akan berusaha menebak kode dengan meletakkan code

peg pada decoding board. Setiap tebakan akan mendapatkan feedback dari

codemaker, yaitu berupa key pegs yang diletakkan pada lubang kecil. Sebuah key

peg berwarna hitam menandakan sebuah code peg yang diletakkan codebreaker

adalah benar baik warna maupun posisinya, sedangkan sebuah key peg berwarna

putih menandakan sebuah code peg yang diletakkan codebreaker hanya benar

warnanya saja. Hal ini akan terus berulang hingga seorang codebreaker berhasil

menebak pola rahasia yang telah ditentukan. Pada permainan Mastermind,

seorang codebreaker diberi kesempatan untuk menebak pola rahasia hingga batas

yang telah ditentukan, umumnya sepuluh sampai dua belas langkah.

Penerapan permainan Mastermind dapat dilakukan pada komputer dengan

membuat suatu piranti lunak yang memiliki kecerdasan untuk menebak pola

rahasia yang diberikan oleh pengguna.

Pada penelitian ini, sistem kecerdasan yang diterapkan pada permainan

Mastermind ialah algoritma Stochastic Hill Climbing. Algoritma Stochastic Hill

Climbing merupakan pengembangan dari algoritma Hill Climbing.

 



1.2 Perumusan Masalah

Dalam permainan Mastermind terdapat satu kesulitan dalam pemecahan kode

rahasia yang telah dibuat oleh codemaker. Kesulitan penebakan tersebut akan

terlihat ketika seorang codebreaker tidak menggunakan strategi dalam bermain

permainan Mastermind. Tetapi kesulitan tersebut dapat diminimalisir apabila

seorang codebreaker memainkan permainan ini dengan menggunakan strategi

yang tepat. Pada penelitian ini akan diterapkan algoritma Stochastic Hill Climbing

dengan strategi expected case untuk mendapatkan langkah penebakan terpendek.

1.3 Batasan Masalah

Berikut ini merupakan detail dari batasan masalah topik ini :

1. Pembuatan penebakan warna atau code pegs hanya dibatasi dengan empat

tebakan warna benar dan posisi benar saja

2. Ada enam pilihan warna yang dapat dikombinasikan codebreaker untuk

menebak pola rahasia yang telah ditentukan oleh seorang codemaker

3. Codebreaker akan mendapatkan sepuluh atau dua belas kali turn untuk

menebak pola rahasia yang telah dibuat codemaker

4. Feedback yang akan dicantumkan merupakan sebuah nilai yang diberikan

sistem. Feedback ini membantu codebreaker dalam penentuan langkah

selanjutnya

 



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuat sebuah piranti

lunak yang dapat mengimplementasikan permainan Mastermind dengan

menggunakan algoritma Stochastic Hill Climbing dengan kasus expected case.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian besar, yaitu

metode studi literatur dan penelitian eksperimental.

1.5.1 Metode Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan ialah dengan cara meneliti setiap jurnal yang

digunakan sesuai dengan izin yang telah diberikan. Tujuannya adalah untuk

memberikan pemahaman mengenai sistem saat ini. Jurnal-jurnal yang telah diteliti

dijadikan referensi yang digunakan dalam memahami segala sesuatu yang

berhubungan dengan Tugas Akhir ini. Berikut adalah beberapa jurnal yang

digunakan, yaitu:

1. Implementasi algoritma Stochastic Hill Climbing dengan teknik heuristik

pada Permainan Mastermind oleh Joko Purwadi, Ruby Vidian Hartanto

dan Gunawan Santosa yang diterbitkan pada Jurnal Informatika, volume 6

nomor 1, April 2010

2. The Computer as Master Mind oleh Donald E. Knuth yang diterbitkan

oleh J. Recreational Mathematics, vol. 9(1), 1976-77

 



1.5.2 Metode Penelitian Eksperimental

Pada bagian ini akan diuraikan batasan-batasan penelitian yang dilakukan,

batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah

dengan melibatkan algoritma Stochastic Hill Climbing

2. Algoritma Stochastic Hill Climbing menggunakan teknik heuristik,

dimana teknik heuristik yang digunakan akan menghasilkan suatu nilai

feedback yang didapat dari sistem

3. Stochastic Hill Climbing memilih nilai yang digunakan secara acak

berdasarkan nilai probabilitas yang muncul. Nilai probabilitas yang

digunakan untuk memilih tebakan berikutnya dapat berbeda dari tebakan

sebelumnya dan harus menghasilkan suatu perbaikan pada nilai feedback

heuristiknya (Stuart Russel & Peter Norvig, 1995).

4. Stochastic Hill Climbing pada Tugas Akhir menggunakan contoh kasus

expected case dimana pada tebakan pertama harus digunakan pola

tebakan AABC dengan semua kemungkinan posisi pola yang diubah-ubah

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah,

perumusan dan pembatasan masalah dari sistem yang akan dibuat,

 



tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

tugas akhir

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang seluruh teori yang menjadi

landasan pembuatan Tugas Akhir. Teori yang digunakan meliputi:

Algoritma Stochastic Hill Climbing dengan kasus expected case,

sejarah dari permainan Mastermind dan Unified Modeling

Language (UML) 2.0

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil studi literatur,

pemodelan matematis dari Mastermind, Use Case di dalam

permainan Mastermind yang telah dibuat dan alur sistem

permainan Mastermind dengan menggunakan activity diagram

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dah pengujian

yang dilakukan pada sistem

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari

pembuatan aplikasi serta saran untuk mengembangkan aplikasi

selanjutnya

 


