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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi dan 

pengetahuan sangat pesat, khusunya dalam bidang smartphone. handphone seluler 

merupakan salah satu hasil wujud nyata dari kemajuan ilmu pengetahuan. Pada 

awalnya teknologi telepon seluler digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dan 

mengirim pesan singkat, namun dengan kemajuan teknologi telepon seluler 

memiliki fitur seperti pemutar musik, pemutar video, browsing, serta aplikasi 

game. 

Khususnya perkembangan di operating system telepon seluler yang sekarang 

kebanyakan menggunakan sistem operasi android. Android SDK menyediakan 

tools dan API yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android menggunakan bahasa pemrograman JAVA. Disamping telah 

disediakan berbagai tools dan API, android merupakan aplikasi yang open source 

yang memudahkan untuk mengimplementasikan perkembangan suatu aplikasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, telah dihasilkan sebuah 

aplikasi desktop tentang  perancangan dan pembuatan aplikasi word game 

scramble pada board dua dimensi (Noswa Sabdifha, 2010). Peneliti menjelaskan 

bagaimana cara kerja algoritma depth-first search pada game tersebut. Pemain 

hanya bisa menggunakan huruf dengan sekali pakai, dalam artian grid yang telah 

dipilih dan dibuat suatu susunan kata maka tidak bisa dipilih lagi, harus 

melakukan pengacakan kembali. 

Dari penjelasan tentang cara kerja permainan acak kata sebelumnya, peneliti 

ini akan mencoba mengimplementasikan salah satu teknik dari penelitian 

sebelumnya pada platform yang berbeda dimana aplikasi game tersebut bisa 

dijalankan pada handphone. Permasalahan yang akan diimplementasikan pada 

penelitian ini adalah bagaimana game Scramble dapat berjalan pada handphone 

menggunakan algoritma Depth First Search (DFS), perancangan ini akan yang 

nantinya aplikasi ini akan dibuat menggunakan emulator android. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar penjelasan diatas, didapat rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana mengimplementasikan game scramble pada platform 

berbasis android? 

2. Setiap grid bisa digunakan lebih dari satu kali. 

3. Huruf yang sudah ditemukan dapat diulangi lagi. 

4. Bagaimana penerapan metode algoritma Depth First Search (DFS) 

kedalam game scramble dalam pencarian kata pada handphone Android. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang dan membuat game pada smartphone Android. 

2. Merancang dan membuat game scramble yang interaktif dan menarik. 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut 

1. Game scramble ini di implementasikan pada smartphone berbasis 

android. 

2. Game scramble ini memiliki tingkat kesulitan kata ditiap level. 

3. Permainan ini digunakan untuk single player. 

Dengan tetap berorientasi pada batasan masalah diatas, diharapkan 

penerapan dan implementasi dapat tercapai sesuai tujuan sebelumnya. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku 

dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil. 

Khususnya  kajian mengenai  Game Scramble dengan Algoritma Depth 

FirstSearch (DFS). Di samping itu karena aplikasi ini akan 

diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Android, maka akan 
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dipelajari juga tentang bagaimana mengimplementasikan Game 

Scramble di Android. 

2. Membuat desain dan rancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem dan, selanjutnya 

dilakukan perancangan terhadap perangkat lunak yang meliputi 

penentuan elemen yang dibutuhkan untuk mendesain sistem aplikasi. 

3. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemograman 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan aplikasi game edukasi acak kata 

pada handphone perangkat smartphone bersistem operasi Android. 

4. Pengujian dan analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah di buat sudah 

sesuai serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem, apakah 

memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji 

coba terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian 

dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

5. Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dari “RANCANG BANGUN GAME 

SCRAMBLE DENGAN ALGORITMA DEPTH FIRST SEARCH (DFS) 

BERBASIS ANDROID” ini terbagi dalam beberapa bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdiri dari : latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hal-hal sebagai landasan 

pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini 

dan penunjang argumen-argumen dalam penyelesaian Tugas Akhir 

ini. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan konsep dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN ANALISA SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dan analisa system. 

Meliputi hasil uji coba serta analisa terhadap sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Bab yang berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari sistem 

yang telah diuji cobakan. 


