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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghantarkan 

manusia ke zaman yang serba modern seperti sekarang ini. penggunaan 

internet, mobile phone, dan teknologi digital lainnya tidak dapat dihindari 

lagi. bentuk yang paling ,udah untuk diukur tingkat keberhasilan dan cukup 

digemari oleh sebagian besar orang yaitu pada game atau permainan. 

Pada pembuatan suatu game dapat dikaitkan juga dengan media 

pembelajaran atau media dalam mengasah logika, sehingga dalam metode 

pembelajaran tidak harus menghafal dan menyelesaikan sosl-soal pada buku 

pelajaran. Akan tetapi dengan adanya game, kita dapat melakukan permainan 

sekaligus dapat menunjang pembelajaran dan dapat mengasah logika. 

Permainan atau game adalah suatu struktur kegiatan, yang biasanya 

dilakukan untuk kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai sarana 

pendidikan. Permainan berbeda dengan pekerjaan, yang biasanya dilakukan 

untuk mendapat suatu upah tertentu, atau dengan seni, yang lebih peduli 

dengan ekspresi ide. Namun adakalanya perbedaan itu menjadi tidak jelas, 

banyak permainan juga dinilai sebagai pekerjaan (seperti pemain olahraga 

profesional) atau sebagai seni karena melibatkan sebuah layout artistik 

(seperti puzzle atau solitaire). Ada berbagai macam jenis permainan, adalah 

satunya adalah jenis permainan yang menggunakan alat tulis dan kertas 

sebagai medium pusat permainan. Salah satu contoh permainan jenis ini 

adalah sudoku. 

Sudoku terdiri dari berbagai macam tingkat kesulitan. Semakin sulit 

soal, tentu akan   semakin   lama   waktu   yang   dibutuhkan  system untuk   

memecahkan   soal   tersebut. Adakalanya dalam mengerjakan kita 

mengalami jalan buntu, untuk itu penulis membuat aplikasi yang dapat 

menemukan solusi dengan soal yang acak namun tetap terikat pada peraturan   

dasar   sudoku   dengan   menggunakan   metode   algoritma   genetika. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan  masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang desain dan pemecahan permasalahan pada game 

sudoku? 

2. Bagaimana  mengimplementasikan  algoritma  genetika  pada permainan 

sudoku sebagai problem solver? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir yang ingin dicapai adalah :  

1. Menerapkan perancangan desain dan implementasi pemecahan 

permasalahan pada game sudoku. 

2. Mengimplementasikan  algoritma  genetika  pada permainan sudoku 

sebagai problem solver. 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sangatlah luas sehingga perlu adanya 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, adapun batasan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Dimensi angka game sudoku adalah 9x9. 

2. Menggunakan algoritma genetika sebagai problem solver. 

3. Permasalahan Sudoku disediakan oleh sistem dan dipilih oleh user 

4. Aplikasi ini dibangun dalam ruang lingkup desktop. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan dengan mencari, menggali dan mempelajari 

informasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Informasi didapat melalui 

buku-buku referensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi 

ini, baik dari  text  book maupun internet. 

2. Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap masalah, proses, cara 

kerja, dan solusi dalam penggunaan algoritma genetika.  
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3. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan untuk menyelesaikan 

masalah yang ditemukan pada tahap analisis, dan tahap ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu : 

a. Skenario 

Dalam tahap ini dilakukan proses pemilihan soal sudoku yang telah 

ada. Setelah user memilih soal kemudian system atau aplikasi akan 

menampilkan hasil akhir dari soal tersebut . 

b. Perancangan proses 

Dalam tahap ini dilakukan proses implementasi algoritma genetika 

sebagai problem solver untuk penyelesaian soal. 

c. Perancangan user interface / antarmuka. 

Proses pembuatan user interface game sudoku agar lebih mudah 

dijalankan. 

4. Implementasi Program 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model skenario dari sebuah 

game sudoku menggunakan algoritma genetika dengan menggunakan 

aplikasi java. 

5. Pengujian 

Pengujian yang dilakukan apakah aplikasi dapat berjalan sesuai 

dengan penampilan dan tujuan dari peneletian. Jika ditemukan kesalahan 

maka akan dilakukan perbaikan terhadap objek yang telah dibuat. 

6. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan skripsi bertujuan untuk dijadikan sebagai 

dokumentasi hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis membuat  suatu sistematika yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara ringkas bab-bab yang mencakup hal-hal 

sebagai berikut:  
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BAB I : Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian 

tentang apa yang akan diberikan didalam penulisan ini, maksud 

dan tujuan dari penulisan, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari Game Sudoku, 

Algoritma Genetika, dan penelitian terkait. 

BAB III : Analisa Dan Perancangan Sistem  

Bab ini menjelaskan tentang analisis cara kerja dari  Game Sudoku, 

serta gambaran umum pembuatan sistem,  flowchart sistem untuk 

rancangan aplikasi dan pembuatan layout dari rancangan dari 

sistem tersebut. 

 BAB IV : Implementasi  Dan Pengujian Sistem 

Bab ini menjelaskan pengertian dari  implementasi sistem, tampilan 

dari sistem dan hasil pengujian dari sistem. 

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan 

saran. 

 


