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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Cluedo adalah sebuah permainan kartu (Card Game) yang bertujuan untuk 

menebak pelaku, senjata dan tempat kejadian perkara dari suatu pembunuhan. Pada 

permainan ini pelaku, senjata dan tempat kejadian perkara yang mungkin 

berhubungan dengan kasus pembunuhan tersebut dilambangkan dengan rupa kartu.  

Permainan ini memiliki sebuah cerita dibalik permainannya. Diceritakan 

bahwa terdapat seorang dokter bernama Dr. Black yang terbunuh di rumahnya. 

Pemain ditugaskan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membuktikan siapa 

pembunuh Dr. Black, dengan senjata apa ia dibunuh, dan dimana lokasi spesifik di 

rumahnya terjadi pembunuhan tersebut. 

Permainan Cluedo dapat dimainkan oleh tiga hingga empat pemain. Setiap 

pemain akan mendapatkan satu set kartu Case File yang berisikan lima belas kartu 

untuk membantu menemukan pelaku, lokasi dan senjata pembunuhan. Setiap 

pemain juga akan mendapatkan sejumlah kartu evidence yang dibagi rata ke setiap 

pemain. Untuk menebak jawaban, setiap pemain harus mengumpulkan informasi-

informasi dengan menebak pemain lain mengenai kartu yang dimilikinya. 

Informasi-informasi ini dapat mengurangi kemungkinan jawaban, hingga seorang 

pemain dapat menebak kartu pelaku, lokasi dan senjata pembunuhan dengan benar. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Permainan Cluedo dalam bentuk permainan komputer saat ini masih sangat 

sedikit. Masalah yang biasa ditemukan dalam pembuatan permainan komputer 

adalah pengaplikasian pemain komputer atau kecerdasan buatan pada permainan. 

Kecerdasan buatan tersebut harus mampu memainkan dan menyelesaikan 

permainan layaknya seorang manusia. Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini 

adalah perancangan kecerdasan buatan pada permainan card game cluedo dengan 

menggunakan metode means ends analysis untuk menentukan langkah terbaik 

ketika bertanya setelah mengumpulkan informasi, dan juga mendapatkan 

kesimpulan akhir untuk menebak jawaban dengan benar dan memenangkan 

permainan. 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam perancangan permainan kartu cluedo ditentukan beberapa batasan 

yang digunakan sebagai acuan agar pembuatan permainan ini lebih terarah. 

Batasan-batasan yang terdapat dalam permainan cluedo adalah sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan untuk merancang kecerdasan buatan pada permainan 

kartu cluedo adalah metode Means Ends Analysis. 

2. Permainan dapat dijalankan hanya pada komputer Desktop. 

3. Permainan hanya dapat dijalankan pada OS Windows. 

4. Perancangan permainan kartu cluedo dirancang hanya untuk tiga hingga empat 

pemain. 

5. Perancangan permainan kartu cluedo dirancang berupa permainan single player 

melawan kecerdasan buatan dan tidak bisa dimainkan secara multiplayer. 
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1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang permainan kartu cluedo 

dengan mengaplikasikan kecerdasan buatan dengan menggunakan metode means 

ends analysis. 

1.5  Metodologi 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap metode 

penelitian yang harus dilalui, yaitu: 

1. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari logika implikasi dan penarikan 

kesimpulan. 

2. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari bahasa pemograman Java. 

3. Melakukan perancangan permainan kartu cluedo berbasis Java. 

4. Mengimplementasikan logika implikasi dan penarikan kesimpulan pada 

kecerdasan buatan permainan kartu cluedo. 

5. Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dari 

proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB 1. 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 akan digunakan. 
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BAB 2. LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

merancang dan mengembangkan permainan kartu cluedo serta menulis laporan 

penelitian ini. 

BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini mengemukakan analisis dari sistem permainan kartu cluedo secara 

matematis, perancangan aplikasi, dan desain grafis. 

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi 

perancangan ke dalam aplikasi, tampilan-tampilan yang muncul dalam aplikasi dan 

pengujian jalannya aplikasi. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


