
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah       

  Program permainan (game) merupakan salah satu  implementasi 

dari bidang  ilmu  computer.  Perkembangan  permainan  pada masa  kini  

sudah sangat pesat dan  telah menjadi mode  tersendiri di dunia karena 

mayoritas pengguna computer menghabiskan sebagian besar waktu 

mereka di depan computer dalam program permainan. Salah satu 

algoritma yang digunakan  untuk  mengembangkan  program  permainan  

adalah  algoritma berbasis  pohon  ruang  pencarian  (searching  

algorithm).  Salah  satu  game yang  menggunakan  algoritma  berbasis  

pohon  ruang  pencarian  dalam menyelesaikan permainannya yaitu  tic tac 

toe. Tic tac toe  merupakan  permainan  menyusun  potongan  gambar 

dengan  aturan  sebuah  potongan  hanya  dapat  dipindahkan  dengan 

menggesernya  ke  ruang  kosong  (blank  tile).      

  Tic tac toe  ini merupakan  jenis tic tac toe yang memiliki  tingkat 

kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya sangat  tinggi  dibandingkan  

jenis  tic tac toe  lain.  Umumnya  orang  yang memainkan  tic tac toe  ini  

butuh  waktu  lama  dalam  menyelesaikan permainannya.  Hal  ini  

disebabkan  karena  pada    tic tac toe  tidak  ada informasi  tambahan yang 

dimiliki untuk membantu melakukan pencarian solusi, sehingga saat 

proses penyusunan potongan-potongan tic tac toe  terjadi susunan  tic tac 

toe  semula. Untuk menyelesaikan  persoalan  pada  permainan ini  

dibutuhkan  suatu  algoritma  pencarian  efektif  yang  dapat  diterapkan.   

2 Dilihat  dari  karakteristik  persoalan    tic tac toe,  tic tac toe  ini  

membentuk ruang  solusi  yang  diorganisasikan  ke  dalam  struktur  

pohon  dinamis. Struktur pohon dinamis sendiri dibangun dengan 2 

metode  traversal yaitu Breadth  First  Search  (BFS)  dan  Depth  First  

Search  (DFS). Untuk  itu penulis menerapkan algoritma Breadth First 

Search dan Depth First Search dalam menyelesaikan permainan  tic tac 
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toe. Memainkan sebuah permainan merupakan sebuah konsep penelitian 

yang sangat populer dikalangan komunitas AI (kecerdasan buatan).  

  Para peneliti di bidang itu telah  mengembangkan beberapa metode 

pencarian untuk permainan. Metode-metode pencarian yang 

dikembangkan bisa berupa pencarian secara tradisional maupun secara 

heuristic yang lebih  cerdas. Penelitian ini akan mencoba memfokuskan 

pada permainan sederhana yang  dinamakan Tic-Tac-Toe. Algoritma  

genetika mempunyai ciri yaitu mampu membangun beberapa strategi pada  

berbagai situasi ,dan melalui aturan ’kemampuan  bertahan hidup’, 

beberapa strategi yang tidak baik  dapat  dieliminasi sehingga  hanya 

strategi baik yang dipakai.        

  Walaupun Tic-Tac-Toe merupakan sebuah permainan sederhana, 

penelitian ini akan  mencoba menerapkan konsep algoritma genetika dan 

pembelajaran mesin  untuk mencari  strategi-strategi yang pas. 

Dikarenakan kemampuan algoritma genetika  yang bagus, diharapkan 

parameter-parameter dan operator-operator yang dipilih mampu 

menyelesaikan masalah ini, juga dapat dipakai untuk menyelesaikan 

permasalahan bidang yang hampir sama terkait dengan permainan. 

1.2. Rumusan Masalah         

  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  penulis 

menerapkan algoritma genetika dalam menyelesaikan masalah pada game 

tic tac toe.  

1.3. Tujuan Dan Manfaat        

  Tujuan dari  tugas akhir  ini adalah mengimplementasikan 

penerapan algoritma  Genetika  sehingga  dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permainan tic tac toe  yang  umumnya  tidak  dapat  

digunakan  jika  penyelesaian permainan dilakukan secara manual 

(menggunakan orang sebagai pemain). Manfaat  dari  tugas  akhir  ini  

adalah  menambah  ragam  permainan tic tac toe yang  telah ada sehingga 

dapat digunakan sebagai salah satu media alternatif untuk mengisi waktu 

senggang. Selain itu, permainan tic tac toe juga termasuk  salah  satu  jenis  
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permainan  asah otak  sehingga  dapat  digunakan untuk melatih 

kemampuan logika seseorang  

1.4. Batasan Masalah         

 Penulis membatasi masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut:  

1) Algoritma  yang  digunakan  dalam  permainan  tic tac toe adalah 

Algoritma Genetika.  

2) Bahasa  pemrograman  yang  dipakai  dalam  pembuatan    tic tac toe 

adalah PHP Editor Macromedia Dreamweaver8. 

3) Tidak menangani otomatisasi struktur data pada game. 

1.5. Metodologi Penulisan        

  Metodologi penyelesaian masalah yang akan dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1.5.1 Studi Literatur 

Mempelajari bagaimana teori-teori yang akan di butuhkan dalam 

tugas akhir ini. Teori-teori yang di butuhkan antara lain kecerdasan 

buatan, algoritma genetika dan permainan tic tac toe. 

1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahapan ini penulis menganalisa kebutuhan yang terkait dalam 

pembangunan sistem dalam tugas akhir ini. 

1.5.3 Perancangan dan Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini penulis mulai melakukan perancangan dan 

implementasi sistem berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian dan evaluasi terhadap 

kinerja sistem yang telah dibuat 

1.5.5 Penulisan Dokumentasi Tugas Akhir 

Tahapan ini merupakan hasil dari semua kegiatan Tugas Akhir 

berupa laporan analisis mengenai aplikasi “Pengembangan Game 

Tic Tac Toe Menggunakan Algoritma Genetika” 
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1.6. Sistematika Penulisan        

  Penulisan  tugas  akhir  ini  tersusun  dalam  5  (lima)  bab  dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:     

 BAB I. PENDAHULUAN        

  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan  

tugas akhir.         

 BAB II. DASAR TEORI        

  Dasar  teori  berisi  beberapa  teori  yang mendasari  penyusunan  

tugas akhir  ini.  Adapun  yang  dibahas  dalam  bab  ini  adalah  teori  

yang berkaitan  dengan  penerapan  algotitma genetika dan permainan tic 

tac toe.         

 BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN     

  Pada  bab  ini  diuraikan  analisis  dan  desain  permainan 

perangkat  lunak  yang sedang dikerjakan.      

 BAB IV. IMPLEMENTASI  

  Berisi  implementasi  dan  evaluasi  terhadap  algoritma  genetika  

yang  telah  diterapkan  dalam menyelesaikan permainan tic tac toe.  

 BAB V. PENUTUP  

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 


