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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tetravex adalah puzzle logika yang menggunakan ubin berisi angka-

angka sebagai alat permainan. Permainan puzzle ini adalah salah satu permainan 

dalam Microsoft Entertainment Pack 3. Selain versi Windows, permainan ini juga 

tersedia secara open source dengan konten permainan yang sama. 

Permainan puzzle Tetravex mirip dengan permainan Jigsaw puzzle. Namun 

berbeda dengan Jigsaw yang menggunakan potongan gambar, Tetravex 

menggunakan ubin yang berisi angka-angka yang harus disusun secara 

berdampingan. Bila pada permainan Jigsaw puzzle pemain harus mencocokkan 

bentuk pinggiran dari setiap potongan puzzle sehingga membentuk satu kesatuan 

utuh, pada Tetravex pemain harus mencocokkan angka yang ada di setiap 

potongan puzzle. Di bawah ini adalah contoh puzzle Tetravex berukuran 3x3:  

 
Gambar 1.1 Puzzle Tetravex berukuran 3x3. 

Teknik penyelesaian puzzle ini dapat dilakukan dengan bruteforce, untuk 

Tetravex berukuran 3x3, kemungkinan dari kombinasi ubin-ubin adalah 9! atau 
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sama dengan 362.880 kemungkinan. Namun ketika ukuran puzzle diperbesar, 

misal 4x4 kemungkinan susunan ubin akan menjadi 16! atau sama dengan 2*10
13

 

sehingga teknik bruteforce menjadi tidak optimal, karena akan memakan waktu 

yang terlalu lama dalam proses pencarian. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan puzzle 

Tetravex ini. Hal ini yang membuat masalah penyelesaian puzzle Tetravex 

diangkat menjadi topik pada tugas akhir ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebuah ubin dalam permainan Tetravex memiliki 4 angka di dalamnya, yang 

terletak diatas, kanan, bawah dan kiri ubin. Ubin-ubin ini dapat dipindahkan 

secara bebas seperti potongan jigsaw dan harus disusun berdampingan dengan 

ubin lainnya. Pada Tetravex yang berukuran 3x3 atau menggunakan 9 ubin 

permainan, ubin harus disusun menjadi 3 baris dan 3 kolom. Setiap ubin yang 

berdampingan harus memiliki angka yang sama pada angka yang berdampingan 

antara dua ubin tersebut. Selain berukuran 3x3, puzzle dapat diperbesar menjadi 

4x4, 5x5 dan seterusnya untuk meningkatkan tingkat kesulitan  permainan. 

Dalam penelitian ini, penyelesaian masalah akan dilakukan dengan 

menerapkan algoritma genetika. Langkah pertama dalam pemecahan masalah 

adalah dengan pembangkitan kromosom sehingga dihasilkan populasi awal. 

Sebuah kromosom akan merepresentasikan posisi ubin permainan. Selanjutnya 

setiap kromosom akan diseleksi sesuai nilai fitness dari kromosom tersebut untuk 

selanjutnya dilakukan crossover dan mutation. Proses ini akan dilakukan 
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berulang-ulang hingga didapat nilai fitness terbaik atau solusi dari puzzle yang 

ada. 

   
Gambar 1.2 Puzzle Tetravex berukuran 3x3.  

Unsolved(kiri) dan Solved(kanan). 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran puzzle, sekaligus sebagai tingkat kesulitan permainan. Ukuran 

puzzle adalah 3x3 dan 4x4. 

2) Soal puzzle dibuat secara acak. 

3) Algoritma yang digunakan adalah algoritma genetika murni dan hybrid. 

4) Metode yang digunakan untuk proses seleksi adalah Roulette Wheel, untuk 

persilangan adalah Sequential Constructive Crossover, dan untuk mutasi 

adalah pemilihan acak dan Breadth First Mutation. 

5) Pengujian piranti lunak menggunakan metode black-box testing. 

 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
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1. Membuat sebuah piranti lunak yang dapat memecahkan persoalan 

puzzle Tetravex dengan algoritma genetika murni dan algoritma 

genetika hybrid. 

2. Menguji kemampuan piranti lunak yang telah dibuat dalam 

memecahkan persoalan puzzle Tetravex. 

3. Membandingkan performa algoritma genetika murni dan algoritma 

genetika hybrid dari aspek tingkat keberhasilan algoritma dalam 

memecahkan persoalan puzzle Tetravex dan rata-rata generasi yang 

dibutuhkan untuk memecahkan persoalan puzzle. 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah ini, metode-metode yang akan digunakan 

adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

diperlukan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi. 

2) Merancang dan membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

3) Melakukan pengujian piranti lunak dan menganalisa hasil yang didapatkan 

untuk kemudian menarik kesimpulan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

pemilihan topik yang dibahas pada tugas akhir ini. 

Kemudian dilanjutkan dengan rumusan dan batasan 

masalah, diikuti dengan tujuan dan metodologi yang 

digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir ini seperti 

algoritma yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai rancangan 

sistem piranti lunak yang dibuat dengan menerapkan 

algoritma genetika. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi piranti 

lunak yang dirancang, serta penjelasan mengenai pengujian 

dan analisis hasil pengujian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari perancangan dan pembuatan aplikasi 

yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih 

lanjut.  




