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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Chess atau akrab dikenal dengan catur adalah satu dari permainan board 

game yang sudah sangat terkenal, bahkan permainan ini sudah ada dari ratusan 

tahun yang lalu. Permainan ini menuntut kita untuk berpikir sedemikian rupa 

sehingga kita dapat mengalahkan pertahanan lawan
[1]

. Tentunya diperlukan suatu 

kepintaran lebih untuk melakukan hal ini, salah satu pengembangan dari board 

game catur adalah permainan knight logic problem’s dan 8-queen problem’s. 

Knight logic problem’s dan 8-queen problem’s merupakan salah satu jenis 

permainan yang menggunakan dasar permainan catur, tapi dalam knight logic 

problem’s dan 8-queen problem’s hanya menggunakan satu buah bidak kuda dan 

delapan (8) buah bidak ratu.  

Selain itu, knight logic problem’s dan 8-queen problem’s ini sangat rumit dan 

sukar  untuk diselesaikan secara manual. Karena total dari 98% responden 

berpendapat bahwa permainan dari knight logic problem’s dan 8-queen problem’s 

membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena pada 

knight logic problem’s dan 8-queen problem’s tidak ada informasi tambahan yang 

dimiliki untuk membantu melakukan pencarian solusi dari permainan tersebut. 

Dan total dari 76% responden berpendapat dengan adanya permainan tersebut 

dapat menambah ragam permainan board game yang telah ada sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu media alternatif untuk mengisi waktu senggang dan  

juga termasuk salah satu jenis permainan edukasi sehingga dapat digunakan untuk 

melatih kemampuan nalar dan logika seseorang. Algoritma pencarian yang efektif 

dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan algoritma Breadth-First Search. Dengan metode ini, semua 

node akan  ditelusuri dan node-node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu 

sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Penggunaan metode ini mampu 

menemukan suatu solusi terpendek dalam waktu dan  tingkat tertentu. 

Oleh karena itu, penulis berusaha untuk merancang sebuah perangkat lunak 

yang dapat mencari solusi bagi permainan ini dengan menggunakan bantuan 
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pohon pelacakan dengan judul “Pembangunan Perangkat Lunak Pencarian 

Solusi Knight Logic Problem’s dan 8 Queen Problem’s Dengan Metode 

Breadth-First Search”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka yang menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana menerapkan pencarian solusi dalam knight logic problem’s dan 

8-queen problem’s dengan menggunakan algoritma breadth first search ? 

2. Bagaimana menerapkan pencarian solusi knight logic problem’s pada 

papan catur berukuran n x n dan m x n ? 

3. Bagaimana menerapkan pencarian solusi 8-queen problem’s ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi yang akan dibangun, yaitu : 

1. Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mengimplementasikan penerapan 

algoritma breadth first search dalam penyelesaikan permainan knight logic 

problem’s dan 8-queen problem’s. 

2. Untuk merancang suatu perangkat lunak yang dapat mencari solusi dari 

permainan knight logic problem’s dan 8-queen problem’s. 

Manfaat dari pembuatan aplikasi yang akan dibangun, yaitu membantu mencari 

solusi dari permainan knight logic problem’s dan 8-queen problem’s. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Sebelum penulis bicara jauh tentang laporan penelitian ini ada baiknya 

penulis memaparkan ruang lingkup masalah pada penelitian ini, diantaranya 

1. Kasus knight logic problem’s ukuran dari papan catur dibatasi maksimal 8 

kotak dan minimal 2 kotak.  

2. Kasus n-queen problem’s dibatasi untuk n = 8. 

3. Perangkat lunak menampilkan contoh representasi pohon dengan metode 

Breadth First Search (BFS). Representasi pohon sebagai ilustrasi BFS pada 

Knight logic problem’s khusus untuk kasus Knight logic problem’s tanpa dan 
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dengan bidak penghalang, sedangkan n-queen problem’s representasi pohon 

yang ditampilkan untuk n = 4. 

 

1.5 Metodologi penelitian 

Kegiatan penelitian ini dalam bentuk pembangunan perangkat lunak, dan 

menggunakan fountain model, tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan 

adalah analisis kebutuhan, spesifikasi kebutuhan user, spesifikasi kebutuhan 

sistem, perancangan sistem, perancangan program, coding, unit testing, system 

testing, implementasi, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Tahapan-

tahapan tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi (life cycle). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengembangan perangkat 

lunak yaitu : 

1. Tahap analisis kebutuhan 

Menganalisis kebutuhan dengan mempelajari mengenai penerapan pohon 

pelacakan dalam menyelesaikan masalah board game.  

2. Tahap perancangan sistem  

Perancangan disini dilakuan dengan permodelan menggunakan metode  

Object Oriented dengan tools UML (Unified Modeling Language). 

3. Tahap program design 

Untuk program design, penulis telah melihat beberapa perangkat lunak open 

soure. 

4. Tahap coding  

Pembangunan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

5. Tahap unit testing   

Proses pengujian terhadap setiap unit yang ada pada perangkat lunak 

6. Tahap sistem testing 

Pada bagian ini akan dilakukan testing terhadap perangkat lunak dan 

memperbaiki kesalahan (error) yang muncul
.
 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
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Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab. 

Penjelasan masing-masing bab dijabarkan pada paragraph-paragraph di bawah 

ini.  

Bab satu pendahuluan, merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada 

hbagian ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua landasan teori, merupakan bagian kedua dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas pengantar artificial intelligence (AI), masalah ruang 

keadaan (space and search problem), metode pencarian dan pelacakan, metode 

rekayasa perangkat lunak dengan fountain model, dan perancangan sistem dengan 

uml.  

Bab tiga analisis sistem, bab ini membahas identifikasi masalah, hasil 

analisis dan analisis kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari use case 

diagram, skenario use case, class diagram tahap analisis activity diagram dan 

sequence diagram. 

Bab empat perancangan sistem, bab ini membahas tentang tahapan 

perancangan “Pembangunan Perangkat Lunak Pembangunan Perangkat 

Lunak Pencarian Solusi Knight Logic Problem’s dan 8 Queen Problem’s 

Dengan Metode Breadth-First Search” yang meliputi deskripsi sistem, pengguna 

sistem dan perancangan sistem yang terdiri dari collaboration diagram, class 

diagram tahap perancangan, algoritma serta perancangan antarmuka 

Bab lima implementasi dan pengujian sistem, merupakan bagian kelima 

dari laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas lingkungan implementasi 

(hardware dan software), implementasi antar muka dan pengujian. 

Bab enam kesimpulan dan saran, merupakan bagian keenam dari laporan 

ini. Pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran terhadap 

kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 


