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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Permainan rubik (rubik’s cube) adalah sebuah permainan teka-teki 

mekanik yang ditemukan pada tahun 1974 oleh pemahat dan profesor arsitektur 

Hungaria, Erno Rubik. Kubus ini terbuat dari plastik dan terdiri atas 26 bagian 

kecil yang berputar pada poros yang terlihat. Setiap sisi dari kubus ini memiliki 

sembilan permukaan yang terdiri dari enam warna yang berbeda. Ketika 

terselesaikan atau terpecahkan, setiap sisi dari kubus ini memiliki satu warna dan 

warna yang berbeda dengan sisi lainnya. (Brata, Abel. 2010). Cara memainkan 

rubik juga mudah, mengacak dan mengembalikan kotakan warna rubik kesisi 

yang sebenarnya. Untuk menyelesaikan rubik ada beberapa metode atau langkah 

yang harus diingat agar rubik kembali tersusun sesuai dengan kelompok 

warnanya, karena sulitnya dalam mengingat algoritma yang begitu banyak dan 

rumit maka banyak pemain rubik (cuber) yang tidak dapat menyelesaikan 

permainan ini dengan baik.  

Sampai saat ini telah ada berbagai cara atau metode yang digunakan untuk 

dapat menyelesaikan permainan rubik dengan cepat dan optimal, salah satunya 

adalah metode Fridrich CFOP. Metode Fridrich CFOP biasa digunakan bagi para 

cuber (pemain rubik) pemula untuk menyelesaikan rubik’s cube yang teracak. 

Sekalipun metode ini tidak terlalu friendly bagi yang baru pertama kali hendak 

belajar permainan rubik, namun pengetahuan akan metode atau notasi dalam 

metode ini cukup penting bagi seseorang yang ingin mempelajari solving rubik. 

Adapun juga pemilihan metode ini dikarenakan banyaknya tutorial akan metode 

ini yang bisa didapat, disamping itu metode ini juga dianggap banyak cuber 

metode yang simple dan efektif untuk menyelesaikan rubik yang teracak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dirancang sebuah progam simulasi 

untuk menyelesaikan permainan rubik’s cube dengan judul “Implementasi 

Metode Fridrich CFOP untuk Menyelesaikan Permainan Rubik’s Cube”. 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka permasalahan utama yang 

akan diangkat dalam tugas akhir ini adalah bagaimana metode Fridrich CFOP 

dapat digunakan dalam permainan Rubik’s Cube untuk menyusun komposisi 

warna yang sama pada setiap sisinya. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah merancang dan 

membuat software untuk menyelesaikan rubik dengan implementasi dari metode 

Fridrich CFOP dalam aplikasi permainan rubik untuk menyusun warna yang 

sama pada setiap sisinya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan hanya dibatasi pada pembahasan sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang akan dibangun hanya untuk menyelesaikan rubik’s cube 

3x3x3. 

b. Skema rubik yang digunakan adalah skema rubik warna dan tidak 

menggunakan rubik gambar atau rubik pola. 

c. Aplikasi ini bersifat tutorial. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari buku, jurnal, 

ataupun karya tulis yang ada hubungannya dengan judul 

penelitian yang diambil. 

 

 



 

b. Wawancara / Interview 

Yaitu mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait guna 

mendapatkan informasi terhadap fokus masalah yang dihadapi.  

 

2. Tahap Pengembangan Perangkat Lunak. 

Dalam tahap ini, perangkat lunak yang akan dibangun menggunakan 

metode pengembangan perangkat lunak secara waterfall yang meliputi : 

a. Analisis (Analysis) 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap mengenai 

penyelesaian permainan rubik’s cube kemudian dianalisis dan 

didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang 

akan dibangun. 

b. Perancangan Sistem (Planning) 

Tahap perancangan antarmuka dari hasil analisis kebutuhan yang 

telah selesai dikumpulkan secara lengkap.  

c. Pengkodean Sistem (Coding) 

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah 

dirancang ke dalam bahasa pemrograman tertentu. 

d. Pengujian (Testing) 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian dan pencatatan 

terhadap kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk dapat 

dilakukan perbaikan. 

e. Penyusunan Laporan 

Tahap akhir dalam tugas akhir ini adalah penyusunan laporan. 

Didalam laporan tersebut terdapat sebuah penarikan kesimpulan 

dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dimana kesimpulan 

tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin 

dipecahkan. 

 

 

 

 



 

1.6 Sistematika Penulisan  

Pada sistematika penulisan laporan, penulis membagi dalam beberapa bab 

dengan pokok-pokok permasalahannya. Sistematika secara umum adalah sebagai 

berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang bahan, teori dan konsep yang digunakan sebagai 

landasan atau acuan yang diperlukan terhadap analisis dan perancangan sistem 

hingga implementasi dan pengujian.  

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi analisis kebutuhan untuk sistem yang akan dibangun sesuai 

dengan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu, 

bab ini juga berisi perancangan struktur antar muka untuk aplikasi yang akan 

dibangun. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini menjelaskan implementasi dari hasil analisis dan perancangan 

yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi pemrograman, kemudian dilakukan 

pengujian terhadap aplikasi yang dibangun.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan apa saja 

berdasarkan data hasil analisis yang diperoleh dari pengujian, serta saran yang 

dapat berguna bagi pengembangan aplikasi ini selanjutnya. 

  

 

 


