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BAB I 

PENDAHULUAN 

Paba bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

dan batasan masalah yang menjadi dasar pemikiran dari tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Permainan tradisional merupakan permainan dari suatu daerah yang 

menjadi ciri khas daerah tersebut yang dimainkan secara turun temurun 

dimulai dari kehidupan nenek moyang. Namun, seiring dengan 

perkembangan jaman, pengaruh budaya barat dan arus modernisasi telah 

membawa masyarakat, terutama yang tinggal di kota-kota besar, semakin 

jauh dari warisan budaya mereka. Contohnya permainan Dam-daman atau 

lebih dikenal dengan Catur Jawa. Sekarang ini banyak anak muda dan 

masyarakat yang bahkan tidak tahu permainan itu. 

Banyak media teknologi yang dapat digunakan sebagai medium 

pelestarian permainan tradisional Indonesia, tentunya dikemas dengan lebih 

menarik sehingga dapat lebih mudah diterima dan disukai oleh kalangan 

muda. Salah satunya dengan media game. Game dapat menjadi salah satu 

sarana yang dapat digunakan untuk membantu generasi muda mengenal 

budaya permainan tradisional sehingga tidak mudah punah atau hilang begitu 

saja.  

Game Catur Jawa sudah pernah dibangun sebelumnya, namun media 

yang digunakan masih berbasis desktop. Mengingat perkembangan teknologi 

yang sangat pesat maka game Catur Jawa tersebut akan dikembangkan lagi ke 

dalam versi mobile sehingga lebih menarik dan dapat dimainkan kapan saja 

dan dimana saja. Pengembangan game Catur Jawa dengan pendekatan touch 

screen akan menjadi sarana pelestarian permainan tradisional Indonesia yang 

lebih menarik. 

Kendala dalam bermain game ini yaitu dalam mencari lawan main 

yang tidak selalu ada pada saat dibutuhkan, tapi kendala ini dapat diatasi 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu dengan menggunakan 

kecerdasan buatan. Banyak algoritma yang bisa digunakan untuk 
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mengimplementasikan kecerdasan buatan. Salah satunya adalah algoritma 

Minimax yang merupakan penerapan dari depth first search dan biasanya 

diaplikasikan pada permainan yang melibatkan dua orang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana menganalisa kebutuhan game Catur Jawa yang menerapkan 

algoritma Minimax? 

b) Bagaimana membuat desain interface game Catur Jawa yang menarik 

berbasis mobile smartphone? 

c) Bagaimana mengimplementasikan dan menguji game Catur Jawa sehingga 

dapat dimainkan secara multiplayer? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Menganalisa kebutuhan game Catur Jawa dengan menerapkan algoritma 

Minimax pada fitur singleplayer-nya. 

b) Merancang desain interface dan konsep game yang menarik. 

c) Mengimplementasikan sistem dengan melakukan coding sesuai rancangan 

dan melakukan pengujian game Catur Jawa beserta algoritmanya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, antara lain : 

a) Game Catur Jawa yang dimaksud adalah game Dam-daman. 

b) Algoritma yang digunakan adalah algoritma Minimax. 

c) Game akan diiringi dengan efek sound dan musik. 

d) Game dapat dimainkan sendiri (single player) dan bersama (multiplayer). 

e) Game akan dibangun menggunakan bahasa Java platform Android API. 

f) Game akan diimplementasikan ke dalam smartphone Android. 
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1.5 Metodologi  Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang akan dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah: 

1.5.1 Studi Literatur 

Penulis mempelajari teori-teori yang bersumber dari buku, media, 

pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain mengenai pembuatan 

game berbasis Android. 

1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini penulis menganalisa kebutuhan yang terkait dalam 

pembangunan sistem. Analisa dilakukan untuk mendapatkan 

pertimbangan mengenai struktur game yang akan diterapkan pada 

game Catur Jawa ini. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini penulis mulai melakukan perancangan sistem dengan 

membuat konsep game dan design tampilan yang menarik. 

1.5.4 Implementasi  

Proses implementasi dilakukan setelah rancangan dan design tampilan 

selesai, selanjutnya akan dilakukan coding sesuai storyline dan 

storyboard hingga akhirnya game dapat diimplementasikan pada 

smartphone Android. 

1.5.5 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sehingga diketahui hasil dari 

implementasi game. Serta akan dilakukan perbaikan jika terdapat 

kekurangan yang ada. Sehingga nanti diharapkan pemain tidak akan 

kecewa dengan aplikasi ini. 

1.5.6 Penulisan Dokumentasi Tugas Akhir 

Penulisan laporan digunakan untuk dokumentasi tertulis hasil analisa 

dan implementasi dari aplikasi game Catur Jawa. Serta menyimpulkan 

hasil yang telah dilakukan selama analisa, perancangan, 

pengimplementasian dan pengujian perangkat lunak. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir game Catur Jawa berisi dari lima bab yang masing-

masing dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengembangan perangkat lunak, dan 

sistematika penulisan yang menjadi dasar pemikiran dari tugas 

akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori menjelaskan teori-teori dasar yang dimanfaatkan 

dalam melakukan analisis, perancangan perangkat lunak serta 

implementasi dan pengujian, Teori yang dijabarkan meliputi 

game, Catur Jawa (dam-daman), Android, kecerdasan buatan dan 

algoritma Minimax.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa algoritma Minimax pada Catur Jawa. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan flowchart, use 

case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram 

dan desain interface. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian sistem. Meliputi 

implementasi dari desain di bab III dan analisis hasil pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

implementasi dan pengujian, serta saran-saran untuk 

pengembangan lebih lanjut. 


