
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan hiburan saat ini sangatlah vital, mengingat dalam keseharian 

kita melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung menguras otak. Salah satu 

hiburan yang paling digemari adalah board game. Board games menyebar ke 

Mesir kuno, Yunani, dan Roma, melalui Eropa, dan dengan cepat menyebar ke 

masyarakat-masyarakat di dunia baru. Orang-orang terdahulu bermain board 

games dengan menggambar di tanah menggunakan tongkat, menggunakan batu 

kerikil dan objek-objek umum lainnya sebagai bagian permainan. 

Namun seiring dengan perkembangan jaman, board game sudah tidak 

berupa papan dan bidak-bidak yang digerakan secara manual. Kemajuan teknologi 

membuat board game telah dikomputerisasi sehingga menjadi program-program 

yang dapat dimainkan di komputer maupun gadget. 

Pada penelitian ini dibuat suatu aplikasi yang memodelkan board game 

Incan Gold. Aplikasi ini berguna untuk memodelkan cara bermain dan 

memutuskan langkah terbaik yang akan dilakukan oleh komputer untuk 

memenangkan permainan dan mencegah lawan (pemain) memenangkan 

permainan. Metode yang digunakan pada aplikasi permainan Incan Gold yang 

dibuat pada tugas akhir ini adalah Teori Peluang.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Permainan Incan Gold ini tidak hanya mudah dimainkan, tetapi juga 

menyenangkan dan menegangkan. Pemain akan diajak untuk menjelajahi sebuah 

kuil tua untuk menemukan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dalam kuil 

tua yang terdapat harta karun tentu saja juga terdapat jebakan-jebakan yang dapat 

mengakhiri penelusurannya. Oleh karena itu sebelum jebakan-jebakannya terbuka, 

pemain harus dengan bijak memilih apakah ingin terus mengeksplorasi atau 

mundur ke tenda dan membagi harta yang sudah ditemukan selama perjalanan 

yang sudah ditempuh dengan teman sepermainan yang juga ikut mundur. Namun 

jika jumlah harta tidak bisa dibagi rata kepada pemain yang mundur bersama, 

maka pemain yang mundur tidak akan mendapatkan apa-apa dan kembali ke tenda 

dengan tangan kosong. Dalam satu ronde permainan, dilakukan lima kali putaran 

eksplorasi. Setelah selesai lima kali eksplorasi, pemenangnya adalah pemain yang 

memiliki harta yang paling banyak. 

Pada tugas akhir ini dibuat suatu piranti lunak yang dapat memodelkan 

permainan Incan Gold dengan menggunakan teori peluang agar komputer dapat 

menetapkan langkah terbaik dalam waktu relatif singkat demi memenangkan 

permainan dan mencegah lawan memenangkan permainan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan yang digunakan 

sebagai acuan agar penelitian lebih terarah. Batasan-batasannya adalah sebagai 

berikut: 
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1) Piranti lunak yang dikembangkan menggunakan Adobe Flash CS5 dan 

bahasa pemrograman Action Script 3.0. 

2) Piranti lunak dijalankan pada sistem operasi berbasis Windows. 

3) Piranti lunak melibatkan empat pemain, tiga komputer melawan satu 

pemain. 

4) Permainan berakhir setelah 5 ronde. 

5) Pemain memenangkan permainan jika jumlah harta yang terkumpul lebih 

banyak dari lawan.  

6) Permainan dapat berakhir seri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah simulasi board game 

Incan Gold dalam sebuah permainan komputer dan menggunakan teori peluang 

dalamnya agar komputer mampu menunjukkan perlawanan yang cerdas. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi-metodologi yang akan 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 dari internet. Setelah 

melakukan pengumpulan materi, langkah selanjutnya adalah mempelajari dan 

mengevaluasi materi yang telah didapat. 
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2) Perencanaan dan Analisis 

Metodologi ini dilakukan untuk merencanakan dan menganalisis bagaimana 

aplikasi akan bekerja berdasarkan acuan permainan sesungguhnya. Hal ini 

diperlukan untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan piranti lunak. 

3) Rancang Bangun dan Pengujian 

Metodologi ini dilakukan untuk membangun piranti lunak yang dapat 

digunakan untuk mensimulasikan permainan Incan Gold dan melakukan 

pengujian terhadap piranti lunak tersebut setelah selesai dikembangkan dan 

diimplementasikan dengan harapan agar fungsi-fungsi dalam piranti lunak itu 

dapat berjalan dengan baik dan benar. 

 

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 tugas akhir ini. Kemudian dilanjutkan dengan 

perumusan dan batasan masalah, diikuti dengan tujuan dan 

metodologi yang digunakan. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan untuk 

mendukung penyusunan tugas akhir ini seperti Incan Gold, teori 

peluang, Adobe Flash CS5 dan Action Script 3.0, dan black box 

testing. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan piranti lunak yang dibuat 

untuk memodelkan permainan Incan Gold menggunakan teori 

peluang yang mampu menetapkan langkah terbaik berdasarkan 

kondisi yang sedang berlangsung pada papan permainan. 

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 ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

 

 

  




