
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bermain adalah suatu jenis kegiatan yang umumnya dilakukan oleh

banyak orang. Seseorang biasanya bermain untuk bersenang-senang dan

melepaskan penat setelah menjalankan aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari.

Bermain dapat dilakukan melalui suatu wadah yang disebut permainan. Salah satu

permainan yang dapat dimainkan secara individu maupun secara kolektif adalah

permainan kartu remi. Permainan kartu memiliki banyak sekali jenis dan variasi.

Permainan kartu capsa susun merupakan salah satu dari jenis permainan

kartu remi yang sangat umum dan populer dimainkan di Indonesia, baik di

kalangan remaja maupun orang dewasa. Permainan ini biasanya dimainkan untuk

mengisi waktu luang untuk membuang kebosanan. Permainan ini bisa

menggunakan uang (berarti judi), dan tanpa uang (hanya untuk kesenangan).

Dalam permainan ini dibutuhkan trik dan taktik untuk menyusun kartu sedemikian

rupa sehingga menghasilkan kombinasi kartu yang memiliki poin paling tinggi.

Akan tetapi semuanya itu bergantung pada kartu awal yang didapat. Sepintar

apapun pemain menyusun kartu, jika tidak mendapatkan kartu yang bagus, maka

akan hampir mustahil baginya untuk memenangkan permainan ini.

Permainan komputer telah beredar di dunia sejak tahun 1960 (Hewitt

2005, 15) . Permainan ini meliputi action, petualangan, life simulation, role-

playing, strategi, teka-teki, olahraga, dan permainan kartu. Permainan-permainan

komputer dikembangkan dengan piranti lunak yang biasanya dikenal sebagai

 



game engine (Apperley 2006). Berbagai game engine telah berkembang, bahkan

dapat dibuat dari bahasa pemrograman yang sederhana maupun yang kompleks.

Salah satu engine yang dapat digunakan adalah Adobe Flash CS5 dengan

menggunakan ActionScript 3.0. Adobe Flash merupakan piranti lunak

multifungsi. Terlepas dari fungsi awalnya, yaitu mempermudah pembuatan

animasi web, ternyata Flash berkembang pesat hingga dapat dimanfaatkan sebagai

multimedia software. Flash dan ActionScript dapat dimanfaatkan menjadi

program pembuatan game yang mudah dan efektif (Wibawanto 2007, 5).

1.2 Perumusan Masalah

Apabila seseorang ingin bermain capsa, kemungkinan akan ditemukan

beberapa permasalahan yang menyebabkan permainan capsa tidak dapat

terlaksana, baik itu permainan capsa banting maupun capsa susun. Permasalahan

yang sering timbul terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan menemukan

teman bermain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jadwal aktivitas antara

individu yang satu dengan yang lain dan tidak tersedianya kartu remi yang dapat

digunakan untuk menjalankan permainan capsa.

Berdasarkan pesatnya perkembangan penggunaan komputer di lingkungan

masyarakat Indonesia dewasa ini, diberikan suatu solusi agar seseorang dapat

bermain capsa susun berupa aplikasi permainan Capsa Susun yang dibuat

menggunakan Adobe Flash CS5 dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0,

dimana seseorang dapat bermain melawan komputer (AI) yang dibuat dengan

menerapkan algoritma Breadth First Search (BFS).

 



1.3 Batasan Masalah

Dalam pengembangan game capsa susun ditentukan beberapa batasan

yang digunakan sebagai acuan agar pembuatan game ini lebih terarah. Batasan-

batasan yang terdapat dalam perancangan dan pengembangan game capsa susun

adalah sebagai berikut :

1) Piranti lunak dikembangkan dalam sebuah aplikasi berbasis multimedia

dengan menggunakan Adobe Flash CS5 dengan bahasa pemrograman

ActionScript 3.0.

2) Permainan berjalan dengan dua pemain. Satu pemain sebagai pengguna

piranti lunak atau manusia (human) dan satu pemain buatan (Artificial

Intelligence).

3) Permainan ini hanya dapat menerima input dengan menggunakan mouse.

4) Sistem kecerdasan buatan diimplementasikan dengan menerapkan aturan

dasar permainan capsa susun pada dunia nyata.

5) Permainan ini akan dibuat berdasarkan algoritma Breadth First Search.

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan suatu

aplikasi permainan capsa susun menggunakan Adobe Flash CS5 dan ActionScript

3.0, serta menguji tingkat keberhasilan kecerdasan buatan yang menerapkan

algoritma Breadth First Search dalam menyelesaikan permainan.

 



1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode-metode yang akan digunakan

adalah:

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang

berhubungan dengan capsa susun.

2) Merancang dan membuat suatu aplikasi aplikasi permainan kartu capsa

susun dengan menggunakan Adobe Flash CS5 dan bahasa pemrograman

ActionScript 3.0.

3) Mempelajari algoritma Breadth First Search (BFS) yang akan digunakan

dalam pembuatan piranti lunak.

4) Setelah piranti lunak selesai dikembangkan maka akan dilakukan

pengujian agar semua fitur yang ada berjalan dengan baik.

5) Melakukan pengujian tingkat keberhasilan kecerdasan buatan yang telah

dibuat dengan menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS).

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang

penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas penentuan

rumusan dan batasan masalah serta penjelasan tujuan penelitian

dan metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan

mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

 



BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan

dalam merancang dan mengembangkan game serta menulis laporan

penelitian ini.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini mengemukakan analisis dari sistem permainan kartu capsa

susun, perancangan program, dan desain grafis.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai

implementasi perancangan ke dalam program, tampilan-tampilan

yang muncul dalam program dan pengujian jalannya program.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya.

 


