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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Traffic Jam puzzle adalah permainan problem space puzzle yang 

ditemukan pada tahun 1970-an oleh Nob Yoshigahara, seorang penemu, kolektor, 

dan orang yang mempopulerkan teka – teki yang terkenal di Jepang. Pada tahun 

1995, Nob Yoshigahara mendatangi salah satu perusahaan game di Amerika 

Serikat yang bernama Binary Arts Corporation (sekarang bernama ThinkFun) dan 

memperkenalkan Traffic Jam Puzzle (saat itu disebut Tokyo Parking Puzzle). 

Pada saat itu mereka merasa bahwa puzzle itu adalah suatu puzzle yang memiliki 

suatu nilai istimewa, sehingga mereka membeli lisensi dari Nob Yoshigahara dan 

mulai mengembangkannya. 

Traffic Jam Puzzle ini kemudian berubah nama menjadi Rush Hour puzzle  

dan mulai dijual di Amerika Serikat pada tahun 1996. Puzzle ini menjadi terkenal 

di dunia dan memiliki beberapa tingkat kesulitan dari pemula hingga mahir. 

Puzzle ini bisa dimainkan untuk segala usia, karena puzzle ini melatih logika, 

kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir secara sekuensial.  

Penyelesaian puzzle ini secara manual sering menemui jalan buntu pada 

nomor permainan tertentu sehingga pemain cenderung berhenti memainkannya 

karena tidak ada bantuan solver. Oleh karena itu diperlukan bantuan software 

untuk memecahkan puzzle ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rush Hour puzzle adalah permainan puzzle geser yang berukuran 6 x 6 dan 

digambarkan ada 1 mobil merah yang terjebak kemacetan dan dihalangi oleh 

mobil – mobil lainnya baik di depan maupun di belakang. Tujuan dari puzzle ini 

adalah supaya mobil merah tersebut bisa keluar dari kemacetan dengan cara 

menggeser mobil yang menghalanginya. Mobil – mobil ini hanya bisa digeser 

maju atau mundur sesuai dengan posisinya (tidak bisa diputar posisinya) dan 

apabila tidak ada mobil lain yang menghalangi langkahnya. Mobil vertikal hanya 

bisa digeser ke atas atau ke bawah sedangkan mobil horizontal hanya bisa digeser 

ke kanan atau ke kiri. Setelah mobil merah berhasil lolos dari kemacetan, pemain 

bisa melanjutkan ke nomor permainan berikutnya. Pemain dinyatakan menang 

apabila berhasil meloloskan mobil merah dari kemacetan, tetapi di sini pemain 

tidak dinyatakan kalah karena pemain bebas melakukan move sebanyak mungkin 

sampai pemain menyerah karena tidak bisa memenangkan puzzle ini.  

Ada 2 jenis penghalang dalam puzzle ini yaitu mobil biasa yang berukuran 

1 x 2 dan truk yang berukuran 1 x 3. Penghalang bisa diletakkan secara horizontal 

ataupun vertikal, sehingga pergerakannya hanya bisa horizontal atau vertikal saja. 

Penghalang ini sudah ditentukan posisi dan banyaknya sedemikian rupa 

berdasarkan tiap nomor permainan.  
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Aplikasi permainan dibuat dengan menggunakan JDK (Java 

Development Kit) yang menggunakan bahasa pemrograman JAVA. 

2) Solver yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan metode 

heuristik dengan algoritma best first search dan pengambilan langkah 

secara acak sebagai pemecahan masalahnya. 

3) Puzzle berukuran 6 x 6. 

4) Mobil merah selalu berada pada baris ketiga pada papan permainan. 

5) Permainan terdiri dari 75 nomor permainan dimana model soal diambil 

dari http://www.quickflashgames.com/games/unblock/  [6]. 

Screenshoot dari 75 nomor permainan ini dapat dilihat pada lampiran 

A. 

6) Aplikasi dibuat hanya untuk solve saja, tidak bisa dimainkan secara 

manual. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi Rush Hour 

puzzle solver yang bisa memecahkan puzzle. Setelah itu dilakukan pengujian 

dengan metode black box. 
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1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah ini, metode-metode yang digunakan adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi 

tentang algoritma heuristik dan Rush Hour puzzle. 

2) Melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi Rush Hour puzzle 

dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA beserta solver-

nya. 

3) Setelah aplikasi berhasil dibuat, dilakukan pengujian terhadap 

semua fitur yang ada untuk memastikan semua fitur tersebut dapat 

berjalan dengan baik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

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 Rush Hour puzzle 
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game, breadth first search, depth first search, metode heuristik, 

black box testing, best first search, dan bahasa pemrograman 

JAVA. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab 3 ini berisikan tentang penjelasan mengenai rancangan sistem 

piranti lunak yang dibuat untuk mendapatkan Rush Hour puzzle 

solver dengan menerapkan konsep metode heuristik. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi piranti lunak 

yang dirancang, serta penjelasan mengenai pengujian dan analisis 

hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab 5 ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari perancangan dan pembuatan aplikasi yang telah 

dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




