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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 

banyak muncul permainan komputer yang menyediakan fasilitas untuk 

bermain dalam suatu jaringan. Permainan sendiri merupakan aktivitas 

hiburan dengan tujuan selain mendidik yaitu bersenang-senang, mengisi 

waktu luang atau berolahraga ringan yang biasanya dapat dilakukan 

sendiri atau bersama-sama [1]. 

Adanya fasilitas seperti itu membuat permainan yang 

menggunakan papan semakin tersisih. Salah satunya adalah Halma. 

Permainan tradisional bertipe board game yang membutuhkan strategi ini 

dimainkan oleh tiga pemain yang masing-masing memiliki 15 buah pion 

dengan warna yang berbeda. Tujuannya adalah memindahkan seluruh pion 

dari daerah asal menuju daerah tujuan dengan menggerakkan pion 

perlangkah atau melompati pion. Ada 6 langkah yang boleh dilakukan, 

yaitu kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, samping kiri dan 

samping kanan. Yang lebih dulu berhasil memasukkan seluruh pion 

menuju daerah tujuan, maka dianggap sebagai pemenang [2].  

Kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk membuat permainan lebih 

menarik. Menurut The American Heritage Dictionary of the English 

Language, Fourth Edition, Artificial Inteligence atau kecerdasan buatan 

merupakan kemampuan dari komputer untuk melakukan kegiatan yang 

biasanya membutuhkan kemampuan atau keahlian tertentu agar dapat 

melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia [3]. 

Permainan tersebut akan dirancang dengan menerapkan algoritma 

Greedy yang merupakan salah satu metode yang dapat memecahkan 

persoalan optimasi. Algoritma Greedy menggunakan prinsip, take what 

you can get now, artinya pilihan yang diambil merupakan pilihan terbaik 

yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa melihat konsekuensinya [4].  
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Rancang bangun permainan Halma sebelumnya telah dilakukan 

oleh Jimmyhard Mondow dengan judul Pembangunan Aplikasi Permainan 

Halma Berbasis Kecerdasan Buatan pada tahun 2008 [5]. Namun aplikasi 

tersebut dibatasi pada 1 orang pemain (singleplayer). Selain itu, rancang 

bangun sebuah permainan dengan algoritma Greedy juga telah dilakukan 

oleh Taufik Prasetiya dengan judul Penggunaan Algoritma Greedy Dalam 

Permainan Warcraft III Tower Defense pada tahun 2011 [6]. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibuat sebuah perangkat 

lunak untuk menggantikan permainan bertipe board game seperti Halma 

agar tidak tersisih dan terlupakan secara multiplayer yang terhubung dalam 

sebuah jaringan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Latar belakang dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Greedy pada 

permainan Halma multiplayer ? 

b. Bagaimana membuat desain papan beserta pion permainan Halma 

dengan menggunakan Unity Game Engine ? 

c. Bagaimana membuat permainan Halma multiplayer pada jaringan 

lokal dengan menggunakan dan tanpa menggunakan kabel ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan batas waktu untuk 

tiap-tiap pemain. 

b. Algoritma Greedy digunakan untuk menentukan langkah tercepat 

yang akan diterapkan pada komputer sebagai salah satu pemain. 

c. Permainan Halma ini dibuat berbasis desktop dengan jumlah 

pemain maksimal tiga pemain. 

d. Pembangunan aplikasi ini dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C#. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Mengimplementasikan algoritma Greedy pada permainan Halma 

multiplayer . 

b. Membuat desain papan dan pion permainan Halma dengan 

menggunakan Unity Game Engine. 

c. Membuat permainan Halma multiplayer pada jaringan lokal 

dengan menggunakan dan tanpa menggunakan kabel. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Pengkajian kasus 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian kasus pada permainan 

Halma, apa saja yang akan dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan 

permainan agar bisa berjalan sesuai dengan skenario permainan.  

b. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengkajian data. 

Data yang akan dipelajari dapat berupa literatur, seperti makalah, 

buku, tutorial maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan 

dengan permainan Halma, algoritma Greedy, Unity Game Engine, 

jaringan komputer dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

c. Perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap alur jalannya 

sistem pada permainan Halma dan implementasi algoritma Greedy. 

Konsep selanjutnya akan digambarkan menggunakan flowchart, 

use case diagram, activity diagram dan sequence diagram. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan perancangan papan permainan, 

node beserta pion hingga pengerjaan script yang juga menerapkan 

algoritma Greedy di dalamnya. Setelah itu bagaimana membuat 

permainan tersebut menjadi multiplayer dengan menerapkan 

permainan tersebut ke dalam jaringan lokal. 
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e. Pengujian dan Analisa 

Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah sudah sesuai 

dengan kebutuhan skenario permainan atau belum. Selain itu 

pengujian pada jaringan lokal juga akan dilakukan dengan 2 cara 

yaitu dengan menggunakan dan tanpa menggunakan kabel. 

f. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mengenai apa 

saja yang telah dikerjakan pada proses pembangunan Tugas Akhir.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi : 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

permasalahan, metodologi penelitian dan sistematikan penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang landasan teori sebagai kajian materi untuk 

penelitian, seperti bahasa pemrograman C#, pembuatan permainan 

menggunakan Unity Game Engine, pembangunan jaringan komputer dan 

penerapan algoritma Greedy. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang proses analisa dan perancangan sistem pada 

permainan Halma serta penerapan algoritma Greedy yang menggunakan 

Unified Modelling Language (UML). 

BAB  IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi tentang implementasi algoritma Greedy pada 

permainan Halma serta pengujian permainan yang dilakukan secara 

multiplayer dengan menggunakan dan tanpa mengunakan kabel. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari permainan yang 

telah dibangun serta algoritma Greedy  yang telah diimplementasikan pada 

permainan tersebut. 


