
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya. Salah satu 

bentuk keanekaragaman budaya ini diwujudkan dalam bentuk permainan 

tradisional. Permainan tradisional dapat diartikan sebagai aktivitas yang disukai 

oleh anak yang dilakukan sejak lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat dan berkembang menjadi tradisi (Mustika, 2010).  

Permainan tradisional juga mengajarkan bahwa bangsa ini memiliki aset 

yang tak boleh diabaikan. Aset permainan ini adalah satu hal yang harus 

dilestarikan agar apa yang telah diciptakan oleh orang terdahulu masih bisa 

dinikmati hingga kini. kalau semua permainan harus berbau teknologi. Maka 

bagaimana dengan masa depan permainan yang menarik itu?. Kenyataannya anak-

anak zaman sekarang lebih dekat dengan permainan modern (bukan permainan 

tradisional) sehingga permainan tradisional semakin memudar dari kalangan 

masyarakat. Salah satu game modern mampu terjual sebanyak 2 juta copy setiap 

harinya. Apabila arus ini terus berlanjut maka dikhawatirkan permainan 

tradisional akan hilang dari kalangan masyarakat (Astuti, 2012). 

Upaya-upaya yang dapat diusahakan untuk tetap mempertahankan budaya 

permainan tradisional di era modern ini adalah dengan mengkombinasikan antara 

unsur tradisonal dengan teknologi yang telah banyak berkembang. Salah satu 

bentuk kombinasi ini dapat diinterpretasikan dalam bentuk game “Dam Daman”. 

Permainan ini tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan saja, tetapi juga dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran baik afeksi, kognisi maupun motorik. 

Permainan ini seperti catur pada umumnya, hanya saja aturan mainnya yang 

berbeda, cara main permainan ini sama seperti pakem Game Tradisional Dam-

Daman yang ada di Indonesia.  Adanya referensi terkait game “Dam-Daman” ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya bangsa. 

Aplikasi Game Dam-Daman bisa dimainkan melawan komputer. Saat 

melawan komputer aplikasi Game Tradisional Dam-Daman ini menggunakan 

algoritma minimax, Alasan dipilihnya algoritma minimax untuk game ini selain 
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sering digunakan untuk game kecerdasan buatan seperti catur yang menggunakan 

teknik depth first search, algoritma minimax memberikan hasil terbaik dalam 

waktu yang singkat dan menentukan jalan yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti 

akan membuat sebuah aplikasi “Game Tradisional Dam-daman Untuk 

Smartphone” bertujuan untuk mengenalkan permainan tradisional dam-daman 

melalui teknologi zaman sekarang sebagai judul tugas akhir. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan 

beberapa detil permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :  

a. Bagaimana merancang desain interface di adobe flash builder? 

b. Bagaimana membuat aplikasi game tradisional dam daman menggunakan 

adobe flash builder? 

c. Bagaimana mengimplementasikan algoritma minimax di aplikasi game 

tradisional dam daman saat melawan komputer? 

1.3    Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa 

batasan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Aturan main adalah mengikuti pakem permainan dam-daman indonesia. 

b. Aplikasi ini dimainkan melawan komputer. 

c. Metode yang digunakan aplikasi saat melawan komputer adalah minimax. 

d. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan Adobe Flash Builder. 

e. Aplikasi ini digunakan untuk smartphone android.  

1.4    Tujuan 

Berdasarkan perumusan  masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari aplikasi Tugas Akhir ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

a. Merancang desain interface di adobe flash builder. 

b. Membuat aplikasi game tradisional dam daman menggunakan adobe flash 

builder. 

c.   Mengimplementasikan algoritma minimax. 

1.5    Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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1.5.1 Analisis 

 Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 

observasi langsung terhadap pemain game dam-daman yang 

menggunakan papan catur yang akan digunakan menjadi obyek 

pembuatan aplikasi. 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

 Penyesuaian dengan hardware, dan software untuk 

pengembangan lebih lanjut, serta membuat model sistem dengan 

menggunkan UML yaitu use case dan sequence diagram. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Selanjutnya dilakukan implementasi sistem sesuai dengan 

perancangan yang telah dilakukan. Pada tahap ini, aplikasi siap 

diimplementasikan kedalam sistem pengguna. 

1.5.4 Pengujian 

Langkah selanjutnya adalah pengujian untuk melihat apakah 

sistem telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna.  

1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

 Pada tahap ini merupakan penyusunan laporan yang memuat 

dokumentasi mengenai pembuatan aplikasi serta hasil dari 

implementasi perangkat lunak yang telah dibuat, mulai dari tahap awal 

hingga tahap akhir pembuatan Tugas Akhir. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas 

akhir, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penyusunan tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir 

ini yaitu adobe flash builder dan metode minimax. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem dimana analisa 

sistem meliputi deskripsi sistem, analisa kebutuhan fungsional dan 

non fungsional. Sedangkan perancangan sistem meliputi use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain inter 

face. 

   

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dimana 

implementasi meliputi antar muka aplikasi beserta kode 

programnya. 

  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 


