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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  Masalah 

Permainan tradisional macanan adalah suatu permainan yang 

kompetitif, mengasah otak, ada yang kalah, menang, ataupun seri. 

Permainan ini sangat popular di era tahun 1970-an Permainan ini  

kebanyakan dimainkan oleh anak laki-laki Walaupun tidak ada larangan 

bagi anak wanita untuk bermain. Hanya saja untuk saat ini sudah sangat 

jarang dimainkan karena tergeser permainan modern lain, seperti halma 

dan lainnya [3]. 

Dilihat dari namanya, permainan ini tidak berhubungan langsung 

dengan hewan macan atau harimau. Namun, sebuah alat yang dipakai 

untuk bermain. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang pemain atau lebih. 

Seorang pemain berperan sebagai macan dan seorang lagi sebagai wong. 

Kalau 2 orang lebih maka permainan ini dibuat beregu namun syaratnya 

harus tetap berpasangan. Mereka saling berhadapan untuk saling 

mengalahkan. Dianggap sebagai sebuah macan yang memang fungsinya 

menyerang pihak lawan, yakni alat lain yang dianggap sebagai manusia 

(wong).  

Permainan ini cukup sederhana, tidak banyak menggunakan tempat 

untuk bermain, hanya sekitar 1 meter persegi. Syarat lokasi bermain 

bersih, bisa menggunakan tempat berlantai tanah, keramik, atau lainnya, 

asalkan rata dan nyaman. Alat yang digunakan juga mudah dicari dan 

sederhana, seperti kerikil atau biji-bijian buah (seperti: sawo, asam, 

tanjung, dan lainnya). Sementara papan tempat bermain bisa digambar 

berupa segitiga dan persegi empat dengan kapur, pensil, atau benda lain, 

menyesuaikan lahannya.  

Permainan macanan sering dimainkan oleh anak laki-laki berusia 

di atas 10 tahun. Mereka bermain di waktu senggang, baik pagi, siang, 

sore, atau malam hari. Ada tiga versi dalam permainan macanan, yakni 
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macanan 21 wong (orang) 2 macan, macanan 10 wong 1 macan, dan 

macanan 4 wong 1 macan. 

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah 

satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat 

melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia [4]. Pada 

permainan ini penerapan AI dilakukan sebagai pengganti manusia sebagai 

pemain. 

Memainkan sebuah permainan merupakan sebuah konsep 

penelitian yang sangat populer dikalangan komunitas AI (kecerdasan 

buatan). Para peneliti di bidang itu telah  mengembangkan beberapa 

metode pencarian  untuk permainan. Metode-metode pencarian yang 

dikembangkan bisa berupa pencarian secara tradisional maupun secara 

heuristik yang lebih  cerdas. Penelitian ini akan mencoba memfokuskan 

pada permainan tradisional yang  dinamakan Macanan.  

Walaupun Macanan merupakan sebuah permainan tradisional, 

penelitian ini akan  mencoba menerapkan konsep algoritma Heuristik dan 

pembelajaran mesin  untuk mencari  strategi-strategi yang sesuai. 

Dikarenakan kemampuan algoritma Heuristik yang bagus, diharapkan 

parameter-parameter dan operator-operator yang dipilih mampu 

menyelesaikan masalah ini, juga dapat dipakai untuk menyelesaikan 

permasalahan bidang yang hampir sama terkait dengan permainan. 

Teknik pencarian Heuristik (heuristic searching) merupakan suatu 

strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan (state space) 

suatu problema secara selektif, yang memandu proses pencarian yang kita 

lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling 

besar dan mengesampingkan usaha yang bodoh dan memboroskan waktu. 

Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam 

proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan 

kelengkapan (completeness). Jenis – jenis strategi Heuristic Searching ada 

3 yaitu Generate and Test, Hill Climbing, dan Best Search First.  
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Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, 

gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik 

untuk dikunjungi oleh orang lain. Sebuah website adalah representasi 

virtual anda atau bisnis anda yang berada di internet. Dengan 

perkembangan teknologi yang semakin cepat, semua orang menginginkan 

informasi dapat tersaji dengan cepat dan akurat. [5] 

Dari latar belakang di atas, penulis akan mengimplementasikan 

“RANCANG BANGUN GAME MACANAN MENGGUNAKAN 

ALGORITMA HEURISTIK BERBASIS WEB”  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah:   

1. Peningkatan unsur fun (bahagia) dalam game dengan 

mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) sebagai agen cerdas di 

dalam permainan tradisional macanan. 

2. Mengimplemetasikan game berbasis web dengan menggunakan 

Algoritma Heuristik dalam sistem pencarian solusi kecerdasan buatan 

(AI) pada macan di dalam game macanan. 

 

1.3.  Batasan Masalah  

Penulis membatasi masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut:  

1. Permainan tradisional macanan  dibuat  dengan  menggunakan  

sistem  berbasis WEB.  

2. Bahasa  pemrograman  yang  dipakai  dalam  pembuatan    game 

macanan adalah PHP .  

3. Algoritma  yang  digunakan  dalam  game macanan adalah 

Algoritma Heuristik dengan strategi pencarian “Generate and Test”.  
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1.4. Tujuan Dan Manfaat  

Tujuan dari  tugas akhir  ini : 

1. Mengimplementasikan penerapan Algoritma Heuristik pada 

kecerdasan buatan (AI) di dalam game macanan sehingga  dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permainan tradisional macanan  

yang  umumnya  tidak  dapat  digunakan  jika  penyelesaian 

permainan dilakukan secara manual (manusia sebagai pemain).  

2. Menambah  ragam  permainan komputer yang  telah ada sehingga 

dapat digunakan sebagai salah satu media alternatif untuk mengisi 

waktu luang.  

Manfaat  dari  tugas  akhir  ini :  

1. Melestarikan permainan tradisional yang telah tergeser oleh 

permainan – permainan modern dengan menggunakan web sebagai 

sarana permainan.  

2. Permainan tradisional macanan juga termasuk  salah  satu  jenis  

permainan  asah otak  sehingga  dapat  digunakan untuk melatih 

kemampuan logika seseorang.  

 

1.5. Metodologi Penulisan  

Metodologi penyelesaian masalah yang akan dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1) Studi Literatur 

Mempelajari bagaimana teori-teori yang akan di butuhkan 

dalam tugas akhir ini. Teori-teori yang di butuhkan antara lain 

kecerdasan buatan, algoritma Heuristik dan permainan tradisional 

macanan. 

2) Pengumpulan data 

Metodologi dalam mengumpulkan data didapat dengan cara 

bertanya pada pelaku permainan tradisional macanan. 
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3) Pengujian 

Setelah pembuatan permaian tradisional macanan selesai 

selanjutnya adalah tahap pengujian. Berdasarkan kemampuan game 

mengalahkan pemain human (Manusia). 

4) Pembuatan laporan 

Pada tahapan akhir dilakukan penarikan kesimpulan atas 

keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah 

dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban 

dari permasalahan yang ada dan saran sebagai masukan yang 

berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penulisan  tugas  akhir  ini  tersusun  dalam  5  (lima)  bab  dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan  

tugas akhir.  

BAB II. DASAR TEORI  

Dasar  teori  berisi  beberapa  teori  yang mendasari  penyusunan  

tugas akhir  ini.  Adapun  yang  dibahas  dalam  bab  ini  adalah  teori  

yang berkaitan  dengan  penerapan  algotitma Heuristik dan permainan 

tradisional macanan.  

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Pada  bab  ini  diuraikan  analisis  dan  perancangan  permainan 

perangkat  lunak  yang sedang dikerjakan.  
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BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi  implementasi  dan  evaluasi  terhadap  algoritma  Heuristik 

yang  telah  diterapkan  dalam menyelesaikan permainan tradisional 

macanan.  

BAB V. PENUTUP  

Bab penutup berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. 


