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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan buatan merupakan sub-bidang ilmu komputer yang khusus 

ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa 

menirukan beberapa fungsi otak manusia sehingga komputer dapat melakukan 

pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Salah satu persoalan 

yang ditangani oleh kecerdasan buatan adalah permainan (game)
[1]

.
 
Program 

permainan (game) merupakan salah satu implementasi dari bidang ilmu komputer. 

Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam literatur-literatur dapat ditemukan 

berbagai jenis permainan (game), salah satunya adalah permainan puzzle. 

Puzzle  dikenal sebagai permainan yang edukatif dan dapat melatih nalar dan 

logika. Permainan puzzle terdiri dari beberapa jenis permainan, diantaranya ada 

yang menggunakan angka, huruf maupun gambar. Dalam permainan puzzle, 

kesulitan yang sering dihadapi adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan 

permainan puzzle tersebut dengan pemindahan atau pergeseran sekecil mungkin 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya orang-orang dalam 

menyelesaikan permainan puzzle dilakukan secara manual yaitu dengan cara 

mencoba-coba sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Namun cara tersebut 

kurang efisien, dikarenakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

menyelesaikan permainan puzzle   tersebut.  

Permainan puzzle dapat diselesaikan dengan bantuan algoritma pencarian 

dan struktur pohon pelacakan, salah satunya pada kasus Sliding puzzle. Pada 

pohon pelacakan Sliding puzzle terdapat sebuah state awal yang akan digunakan 

sebagai akar pohon dan membentuk berbagai kemungkinan solusi yang ada 

sebagai node anak, kemudian akan memasukkan satu node anak yang dapat 

dijadikan sebagai solusi
[2]

. Langkah tersebut dilakukan berulang-ulang sampai 

ditemukan goal state dari permasalahan yang dicari. Pembentukan pohon 

pelacakan memiliki banyak algoritma untuk pemecahan persoalannya, salah 

satunya adalah algoritma Breadth First Search (BFS). Dimana pada Breadth-First 
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Search, pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan, 

kemudian berpindah ke level berikutnya hingga ditemukannya solusi
[3]

.
  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik tugas 

akhir dengan judul ”Pengembangan Perangkat Lunak Simulasi Penyelesaian 

Permainan Sliding Puzzle dengan Metode Breadth-First Search” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang berkaitan 

dengan pembangunan perangkat lunak dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sebuah perangkat lunak yang dapat membantu 

menemukan solusi dari permainan “Sliding Puzzle” menjadi goal state yang 

diinginkan, dengan mengimplementasikan algoritma BFS? 

2. Bagaimanakah efisiensi algoritma BFS pada penerapan kasus “Sliding Puzzle  

”, yaitu pada 8-Puzzle, 15-Puzzle  dan 24-Puzzle? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam membangun perangkat lunak ini 

antara lain : 

1. Bentuk/papan untuk permainan “Sliding puzzle” ini terdiri dari : 

a. Bentuk kotak 3x3 atau disebut juga “8-Puzzle”. Permainan ini melibatkan 

8 buah angka yang diacak posisinya di dalam 9 buah kotak (tiga kali tiga). 

Dengan jumlah titik (node) dalam kotak sebanyak 9 buah, dan jumlah titik 

yang dapat diisi adalah sebanyak 8 buah dan 1 buah titik yang 

dikosongkan. 

b. Bentuk kotak 4x4 atau disebut juga “15-Puzzle”. Permainan ini melibatkan 

15 buah angka yang diacak posisinya di dalam 16 buah kotak (empat kali 

empat). Dengan jumlah titik (node) dalam kotak sebanyak 16 buah, dan 

jumlah titik yang dapat diisi adalah sebanyak 15 buah dan 1 buah titik 

yang dikosongkan. 

c. Bentuk kotak 5x5 atau disebut juga “24-Puzzle”. Permainan ini melibatkan 

24 angka yang diacak posisinya di dalam 25 buah kotak (lima kali lima). 
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Dengan jumlah titik (node) dalam kotak sebanyak 25 buah, dan jumlah 

titik yang dapat diisi adalah sebanyak 24 buah dan 1 buah titik yang 

dikosongkan. 

2. Keadaan awal (Initial state) diacak secara manual oleh pengguna. 

3. Keadaan akhir (Goal state) telah ditentukan. 

4. Algoritma pencarian yang digunakan adalah algoritma breadth-first search 

(BFS). 

5. Perangkat lunak akan menampilkan kemungkinan langkah-langkah 

penyelesaian yang ada. 

 

1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagai 

berikut : 

1. Merancang suatu perangkat lunak yang dapat membantu mencari solusi 

penyelesaian dari permainan “Sliding puzzle” dengan mengimplementasikan 

algoritma pencarian BFS. 

2. Untuk membantu pemahaman lebih mengenai implementasi algoritma BFS 

pada penerapan kasus permainan “Sliding puzzle” 

Selain itu, pembangunan perangkat lunak ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu : 

1. Perangkat lunak dapat digunakan sebagai fasilitas pendukung dalam proses 

belajar mengajar, terutama dalam mata kuliah Artificial Intelligence.  

2. Membantu mencari solusi penyelesaian dari permainan “Sliding puzzle”. 
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1.5 Metode Penelitian 

Tugas akhir yang dilakukan merupakan kegiatan penelitian, sehingga 

dituntut untuk melaporkan aktivitas yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan 

terdiri dari 2 aktivitas, yaitu pengumpulan data dan pembangunan perangkat 

lunak, yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu : 

1. Pengumpulan data, kegiatan ini dilakukan untuk mencari pokok permasalahan 

yang dibutuhkan ketika masuk dalam tahapan pembangunan perangkat lunak 

yang akan dilakukan. Kegiatan pengumpulan data melalui tahapan berikut ini : 

a. Studi literatur 

Mempelajari penggunaan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic  

b. Studi pustaka 

Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk mencari sumber, bahan, 

penelitian-penelitian sebelumnya dan berbagai referensi lainnya guna 

mengkolaborasi berbagai data dengan berbagai konsep yang telah ada. 

2. Pembangunan perangkat lunak, merupakan kegiatan tahap kedua dari 

penelitian yang dilakukan. Pembangunan perangkat lunak ini menggunakan 

fountain model. Tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan adalah 

Analisa kebutuhan, spesifikasi kebutuhan user, perancangan sistem, 

perancangan program, coding, unit testing, sistem testing, implementasi, 

pemeliharaan dan  pengembangan lebih lanjut. Tahapan-tahapan tersebut 

saling terkait dan saling mempengaruhi (life cycle). 

Perancangan proses menggunakan menggunakan tools Unified Modeling 

Language (UML). Pembangunan perangkat lunak menggunakan sistem operasi 

Microsoft Windows XP, serta bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic. 

 

1.6 Sistematika  Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam laporan tugas akhir ini 

terbagi dalam beberapa bab yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 

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

bagian ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

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

bagian ini akan dibahas landasan teori yang berkaitan dan digunakan dalam tugas 

akhir ini, meliputi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent), teknik dasar 

pencarian, pohon pelacakan, masalah pencarian, permainan puzzle, metode 

rekayasa perangkat lunak dengan fountain model, perancangan sistem dengan 

UML dan teori yang mendukung implementasi pembangunan perangkat lunak. 

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 dan sequence diagram. 

Bab empat perancangan sistem, bab ini membahas tentang tahapan 

perancangan  “Pembangunan Perangkat Lunak Simulasi Penyelesaian 

Permainan Sliding puzzle Dengan Metode Breadth-First Search” yang meliputi 

deskripsi sistem, pengguna sistem dan perancangan sistem yang terdiri dari 

collaboration diagram, class diagram, prosedur algoritma perancangan 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 perangkat lunak yang telah dibangun. 

 

 


