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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, banyak bermunculan software permainan atau game pada 

komputer sehingga pembuatan software permainan tersebut sudah tidak asing lagi. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak permainan menarik yang 

dibuat, dari permainan yang sederhana sampai permainan yang membutuhkan 

logika pemikiran dan strategi. Namun hal ini tidak membuat permainan-

permainan yang sudah ada sejak lama menjadi tidak digemari lagi. 

Salah satu jenis permainan yang sudah ada sejak lama dan cukup digemari 

oleh masyarakat umum adalah permainan Halma. Halma merupakan suatu 

permainan papan dan merupakan sumber dari beberapa permainan lain. Salah satu 

contoh bentuk variasi dari Halma adalah permainan Chinese Checkers. Halma 

dimainkan dengan cara memindahkan bidak milik pemain dari satu sudut ke sudut 

lain yang berlawanan pada papan berbentuk persegi sama sisi. Sampai saat ini, 

permainan Halma lebih banyak dimainkan secara tradisional, yaitu pada papan 

permainan Halma yang umumnya terbuat dari kayu atau plastik, dan untuk 

memainkannya dibutuhkan sedikitnya dua orang pemain. 

Berdasarkan uraian di atas, tugas akhir ini dibuat untuk membuat sebuah 

aplikasi komputer yang mensimulasikan permainan Halma. Papan yang 

digunakan dalam permainan ini berukuran 8x8. Setiap pemain memiliki 10 buah 

bidak berwarna dengan warna yang berbeda antar pemain. Setiap bidak dapat 
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bergerak ke segala arah. Sasaran dari permainan ini adalah memindahkan semua 

bidak berwarna tersebut dari tempat asal ke daerah tujuan yang berada di sudut 

yang berlawanan. Untuk menang dalam permainan ini dibutuhkan strategi dan 

pemikiran yang tepat dalam mengambil langkah-langkah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada permainan Halma banyak terdapat pertimbangan dan pemikiran yang 

harus dilakukan sebelum mengambil langkah-langkah. Pemain dan lawan 

memiliki bidak dengan warna yang berbeda. Jika bidak pemain dan bidak lawan 

bertemu, maka pemain atau lawan dapat melompati bidak lawannya.  Lompatan 

pada permainan ini tidak dibatasi, sehingga pemain dapat terus melakukan 

lompatan selama keadaan memungkinkan. Pemain juga dapat melompati bidak 

milik sendiri. 

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

bagaimana membuat aplikasi permainan yang dapat digunakan untuk 

menampilkan simulasi dari permainan Halma dengan menerapkan kecerdasan 

buatan pada komputer. Kecerdasan buatan pada komputer ini akan bergerak dan 

berusaha menghalangi pemain untuk menang. Dengan adanya kecerdasan buatan 

ini maka permainan akan menjadi lebih menarik dan pemain akan menjadi lebih 

tertantang untuk mencoba mengalahkan komputer yang telah diberi kecerdasan 

buatan. Untuk memenangkan permainan ini dibutuhkan strategi dalam menilai 

langkah-langkah yang tepat. Kecerdasan buatan yang digunakan dalam permainan 

Halma ini bertujuan untuk menciptakan permainan yang interaktif. Kecerdasan 
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buatan dalam permainan ini dibuat dengan menerapkan metode Heuristik pada 

aturan-aturan tentang permainan ini.  

Aturan-aturan dalam permainan ini berfungsi untuk menentukan bobot 

setiap langkah yang harus di ambil. Besar tidaknya bobot setiap kotak bergantung 

dari situasi kotak lain di sekelilingnya. Kotak yang memiliki bobot paling tinggi 

merupakan kotak yang harus diambil yang merupakan langkah terbaik untuk 

memenangkan permainan dan mencegah lawan memenangkan permainan.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan agar penelitian menjadi lebih terfokus. Batasan-batasan tersebut antara lain 

adalah : 

1) Papan permainan ini terdiri dari delapan baris dan delapan kolom. 

2) Permainan ini dimainkan oleh dua pemain dengan bidak yang berbentuk 

lingkaran dan warna bidak yang berbeda antara pemain yang satu dengan 

yang lain. 

3) Pemain pertama adalah pengguna komputer, sedangkan pemain kedua 

adalah pengguna lain, atau komputer yang telah dilengkapi dengan 

kecerdasan buatan. 

4) Pemain akan dianggap kalah apabila pemain masih memiliki bidak yang 

tidak dipindahkan keluar dari daerah miliknya sendiri setelah total langkah  

yang dilakukan kedua pemain mencapai dan melebihi enam puluh langkah. 

Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya pemain yang sejak awal 
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berniat mengakhiri permainan dengan hasil seri (dengan tidak 

memindahkan semua bidaknya, dan tetap meninggalkan satu atau beberapa 

bidak miliknya di posisi awal yang mengakibatkan tidak semua bidak 

lawan dapat menempati tempat tujuannya). 

5) Menggunakan metode pencarian heuristik dalam menentukan langkah-

langkah yang paling menguntungkan. Metode heuristik yang digunakan 

adalah Best First Search. 

6) Sistem dibuat dengan menggunakan piranti lunak Adobe Flash CS5 

dengan Actionscript 2.0. 

7) Aplikasi dijalankan pada sistem operasi berbasis Macintosh. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat aplikasi permainan 

Halma dan menerapkan kecerdasan buatan dengan menggunakan metode 

heuristik agar permainan menjadi lebih menarik. Metode ini digunakan agar 

komputer dapat menentukan langkah-langkah atau strategi yang dipakai untuk 

memenangkan permainan tersebut. Setelah aplikasi permainan ini selesai dibuat, 

selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk menentukan tingkat keberhasilan dari 

kecerdasan buatan tersebut. 
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1.5 Metodologi 

Metodologi-metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah : 

1) Studi Pustaka 

Metodologi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber 

materi, baik dari buku-buku, artikel, e-book, maupun data-data lain dari 

internet. Materi-materi tersebut dikaji ulang agar dapat bermanfaat dalam 

membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 

2) Perencanaan dan Analisis 

Metodologi ini digunakan untuk merencanakan serta menganalisis 

bagaimana aplikasi akan bekerja berdasarkan acuan permainan yang 

sesungguhnya. Metode ini juga dapat digunakan untuk pengembangan 

aplikasi. 

3) Rancang Bangun dan Pengujian 

Metodologi ini digunakan untuk membangun aplikasi simulasi permainan 

Halma. Setelah proses rancang bangun selesai dilakukan, selanjutnya 

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah aplikasi simulasi 

permainan sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

perancangan yang sudah dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bagian. Kelima 

bagian tersebut mempunyai isi dan pokok pembahasan yang berbeda-beda sesuai 
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dengan topik yang bersangkutan pada masing-masing bagian. Berikut akan 

dijelaskan sistematika penulisan yang digunakan : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Terdiri dari enam bagian yang merupakan pendahuluan 

mengenai penelitian yang dilakukan. Enam bagian tersebut 

adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir ini seperti Halma, 

metode heuristik, dan White Box Testing. 

BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan mengenai analisis yang dilakukan untuk 

mendukung perancangan piranti lunak dan penjelasan mengenai 

rancangan sistem piranti lunak yang dibuat untuk 

mensimulasikan permainan Halma dengan dilengkapi 

kecerdasan buatan yang mampu mengambil langkah terbaik 

untuk memenangkan permainan ini. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi program 

permainan Halma yang telah dirancang, serta penjelasan 
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mengenai pengujian dan analisis hasil pengujian dari simulasi 

permainan tersebut. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 




