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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permainan (games) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, menyalurkan kegemaran atau hobi, 

maupun hanya untuk sekedar menghilangkan kebosanan. Permainan itu sendiri 

dapat dimainkan secara individu maupun bersama-sama (Wikipedia, 2015). Salah 

satu jenis permainan yang digemari adalah permainan berbentuk puzzle. 

Permainan jenis puzzle sangat digemari karena bermanfaat untuk menguji 

ketelitian, mengasah otak, ataupun memperdalam konsentrasi. Crossword puzzle 

atau yang lebih kita kenal dengan teka-teki silang merupakan suatu permainan 

klasik yang telah populer di dunia sejak lama hingga saat ini. 

Pada permainan ini kita akan menjawab setiap pertanyaan yang telah 

disiapkan dengan cara mengisi jawaban tersebut pada kotak-kotak yang telah 

disediakan. Kotak-kotak tersebut terdiri dari kotak-kotak yang vertikal maupun 

horizontal. Permainan yang juga dikenal dengan permainan asah otak ini telah 

dikenal sejak tahun 1913 dan pertama kali dikenalkan oleh Arthur Wyne. Majalah 

New York World di New York, Amerika Serikat yang pertama kali memuat 

permainan ini (Wikipedia, 2014). Permainan ini dapat ditemukan pada majalah, 

surat kabar, buku kumpulan teka-teki silang, maupun situs-situs permainan teka-

teki silang yang bersifat online. Pada permainan ini kita akan menjawab setiap 

pertanyaan yang telah disiapkan dengan cara mengisi jawaban tersebut pada 

kotak-kotak yang telah disediakan. Kotak-kotak tersebut terdiri dari kotak-kotak 

yang vertical (mendatar) maupun horizontal (menurun) (Hendrata, 2007). 

Pada perkembangannya, permainan ini tidak hanya digunakan kata-kata 

sebagai pengisi jawaban pada kotak jawaban yang telah tersedia, tetapi dapat juga 

menggunakan angka sebagai jawabannya atau yang lebih dikenal dengan nama 

teka-teki silang angka atau crossnumber puzzle (Wikipedia, 2014). Untuk mengisi 

jawaban pada kotak-kotak jawaban yang telah tersedia, baik itu vertikal maupun 

horizontal, digunakan angka-angka yang bersifat unik. Permainan teka-teki silang 

berbasiskan angka ini juga dikenal dengan bermacam-macam nama, mulai dari 
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crossnumber puzzle, cross-figure puzzle, figure logic, numberlock puzzle, 

numberfill, fill-in number puzzle, fig-jig puzzle, dan nama-nama lainya. 

Untuk dapat membuat sebuah permainan teka-teki silang berbasiskan 

angka, kita dapat untuk mengkombinasikan angka-angka hingga saling berkaitan 

satu dengan lainnya yang dibuat secara mendatar maupun menurun. Angka yang 

telah diurutkan dan dibuat secara mendatar dan menurun ini harus saling 

berpotongan. Semakin banyak angka-angka yang dibuat mendatar dan menurun 

maka akan semakin banyak pula angka yang berpotongan antara mendatar dan 

menurun. Dengan semakin banyak angka-angka yang dibuat maka permainan juga 

akan menjadi semakin menarik. 

Pada penelitian untuk tugas akhir ini metode yang akan digunakan adalah 

algoritma depth first search atau DFS. DFS (Depth First Search) artinya adalah 

pencarian mendalam. Depth first search adalah sebuah teknik pencarian dengan 

menelusuri titik yang terdalam dari sebuah pohon. Teknik ini mengunjungi 

seluruh simpul pada pohon yang ada terlebih dahulu tanpa melihat bobot yang ada 

pada masing-masing simpul. Setelah simpul pada bagian tertentu telah dikunjungi 

dan belum mendapatkan tujuan yang dikehendaki, maka akan dilakukan 

backtracking menuju simpul lainnya yang belum dikunjungi. Latar belakang 

penggunaan metode depth first search dilakukan untuk menemukan angka mana 

yang tepat untuk mengisi kotak yang ada pada fig-jig puzzle ini. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana merancang, membangun suatu aplikasi fig-jig puzzle dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java? 

2. Bagaimana penerapan metode algoritma depth first search untuk 

pengisian jawaban pada aplikasi fig-jig puzzle? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Penelitian ini membatasi masalah pada pembahasan pencarian solusi 

dari aplikasi permainan fig-jig puzzle. 

2. Kotak jawaban yang tersedia terdiri dari mendatar dan menurun. 

3. Pada penelitian ini algoritma yang diterapkan adalah algoritma depth 

first search. 

4. Karakter yang digunakan untuk mengisi kotak jawaban pada 

permainan ini adalah karakter angka 0-9. 

5. Game yang dibuat bersifat statis. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut; 

1. Mengembangkan perangkat lunak dari aplikasi fig-jig puzzle dengan 

bahasa pemrograman Java. 

2. Menerapkan algoritma depth first search sebagai metode untuk 

pencarian solusi dalam mengisi jawaban pada permainan fig-jig puzzle. 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah; 

1. Pendalaman Konsep 

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mendalami semua kebutuhan 

yang diperlukan dan digunakan untuk merancang dan membuat aplikasi 

tersebut. 

2. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan dengan cara memperdalam teori penunjang, 

mencari referensi, mencari segala macam informasi seperti buku, artikel 

dari internet, jurnal penelitian, penelitian yang telah dilakukan 
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sebelumnya, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan tema 

penelitian dari tugas akhir ini. 

3. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis semua kebutuhan 

yang akan digunakan pada penelitian tugas akhir ini. 

4. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan dengan membuat proses perancangan 

sistem yang terdiri dari perancangan proses, dan perancangan interface 

dari aplikasi. 

5. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan dengan implementasi dari perancangan 

yang telah dibuat dan telah terkonsep sebelumnya. 

6. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan apakah 

sistem telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam bentuk 

bab, dan masing-masing bab akan dipaparkan dalam beberapa sub bab, yang 

diantaranya; 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir. 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai dasar teoritis 

yang menjadi landasan dan mendukung pelaksanaan penulisan tugas 

akhir. 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan menjelaskan dan membahas tentang penerapan dari 

algoritma depth first search pada aplikasi fig-jig puzzle, juga tentang 

perancangan dari aplikasi yang akan dibuat serta hasil analisisnya. 
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Bab IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berupa implementasi dari hasil rancangan serta pengujian hasil 

implementasi. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan 

pengerjaan tugas akhir. 

 


