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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1       Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI) 

2.1.1 Definisi Artificial Intelligence (AI)   

 Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari 

ilmu komputer yang berhubungan dengan pengautomatisasi tingkah laku cerdas. 

Kecerdasan buatan mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak 

pakar yang menguraikan tentang definisi kecerdasan buatan, diantaranya
[4]

 : 

1. H. A. Simon [1987] : 

“Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan kawasan penelitian, 

aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk 

melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas” 

 

2.  Rich and Knight [1991]: 

“Kecerdasan Buatan (AI) merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat 

komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh 

manusia” 

 

3.  Encyclopedia Britannica: 

“Kecerdasan Buatan (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam 

merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol 

daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristic atau 

dengan berdasarkan sejumlah aturan” 

 

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa AI adalah bagian dari 

komputer sehingga harus didasarkan pada sound theoretical dan prinsip-prinsip 

aplikasi dari bidangnya. Prinsip-prinsip ini meliputi struktur data yang digunakan 

dalam representasi pengetahuan, algoritma yang diperlukan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman 

yang digunakan dalam mengimplementasikannya. Beberapa macam bidang yang 



 
II-2 

 

 

menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer 

(games), logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan dan robotika. 

Adapun tujuan dari kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast 

[1984], yaitu
 
 : 

1.  Membuat mesin menjadi lebih pintar (tujuan utama). 

2.  Memahami apa itu kecerdasan (tujuan ilmiah). 

3.  Membuat mesin lebih bermanfaat (tujuan entrepreneurial). 

Dari beberapa perspektif, AI dapat dipandang sebagai berikut : 

1. Dari perspektif kecerdasan, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas 

dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia. 

2. Dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu (tools) yang 

berdayaguna  dan metodologi yang menggunakan alat-alat bantu tersebut untuk 

menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 

3. Dari perspektif pemrograman, AI meliputi studi tentang pemrograman 

simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian (search). 

4.  Dari perspektif penelitian: 

a) Riset tentang AI dimulai pada awal tahun 1960-an, percobaan pertama 

adalah membuat program permainan catur, membuktikan teori, dan 

general problem solving. 

b)  Artificial intelligence adalah nama pada akar dari studi area. 

 

2.1.2 Sejarah AI 
[5]

  

Awal pekerjaan dipusatkan pada seperti game playing (misalnya: audio 

dengan kecerdasan dan permainan catur(chess player), pembuktian teorema 

(theorem proving) pada Tugas-tugas formal (Formal Tasks). 

Samual(1963) menulis sebuah program yang diberi nama check-er playing 

program, yang tidak hanya untuk bermain game, tetapi digunakan juga 

pengalamannya pada permainan untuk mendukung kemampuan sebelumnya. 

Catur juga diterima, karena banyak sekali perhatian terhadap permaianan 

catur yang merupakan permainan yang lengkap atau kompleks, program catur di 

sini situasinya harus jelas dan rule atau ketentuannya harus seperti dunia nyata.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Logika_Fuzzy
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Syaraf_Tiruan_(Artificial_Neural_Networks)
http://id.wikipedia.org/wiki/Robot
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Kandidat AI harus mampu menangani masalah-masalah yang sulit. Logic 

theorist diawal percobaan untuk membuktikan teorema matematika. Ia mampu 

membuktikan beberapa teorema dari bab 1 Prinsip Matematika Whiteheat dan 

Russell. Theorema Gelernter (1963) membuktikan pencarian area yang lain dari 

matematika yaitu geometri. 

Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan 

kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam 

program Macsyma, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali 

dalam bidang matematika. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan 

Perceptrons, yang mendemostrasikan batas jaringan syaraf sederhana dan Alain 

Colmerauer mengembangkan bahasa komputer Prolog. Ted Shortliffe 

mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan untuk representasi 

pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis yang kadangkala 

disebut sebagai sistem pakar pertama. Hans Moravec mengembangkan kendaraan 

terkendali komputer pertama untuk mengatasi jalan berintang yang kusut secara 

mandiri. 

Pada tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan 

algoritma perambatan balik, pertama kali diterangkan oleh Paul John Werbos 

pada 1974. Tahun 1990-an ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang AI 

dan demonstrasi berbagai macam aplikasi. Lebih khusus Deep Blue, sebuah 

komputer permainan catur, mengalahkan Garry Kasparov dalam sebuah 

pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa 

biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit penjadwalan dalam 

Perang Teluk pertama telah mengganti seluruh investasi dalam penelitian AI sejak 

tahun 1950 pada pemerintah AS. 

 

2.1.3 Sub Disiplin Ilmu Dalam Kecerdasan Buatan 

Persoalan-persoalan yang mula-mula ditangani oleh kecerdasan buatan 

adalah pembuktian teorema pada permainan (game). Seorang periset keceerdasan 

buatan yang bernama Samuel menuliskan program permainan catur yang tidak 

hanya sekedar bermain catur, namun program tersebut juga dibuat agar dapat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Joel_Moses&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Macsyma&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seymour_Papert&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perceptrons&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Colmerauer&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Colmerauer&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Colmerauer&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Prolog
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Shortliffe&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_berbasis_aturan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Inferensi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Moravec&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_John_Werbos&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue
http://id.wikipedia.org/wiki/Garry_Kasparov
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DARPA&action=edit
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menggunakan pengalamannya untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara 

itu, Newell, seorang ahli teori logika berusaha membuktikan teorema-teorema 

matematika. 

Makin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan adanya 

perkembangan dan perluasan lingkuo yang membutuhkan kehadiran kecerdasan 

buatan. Karakteristik cerdas sudah mulai dibutuhkan di berbagai disiplin ilmu dan 

teknologi. Keceerdasan buatan tidak hanya merambah di berbagai sisiplin ilmu 

yang lain. Irisan antara psikologi dan kecerdasan buatan melahirkan sebuah area 

yang dikenal dengan nama cognition & psycolinguistics. Irisan antara teknik 

elektro dengan kecerdasan buatan melahirkan berbagai ilmu seperti pengolahan 

citra, teori kendali, pengenalan pola dan robotika. 

Dewasa ini kecerdasan buatan juga memberikan kontribusi yang cukup 

besar di bidang manajemen. Adanya system pendukung keputusan, dan system 

informasi manajmen juga tidak lepas dari andil kecerdasan buatan. 

Adnaya irisan penggunaan kecerdasan buatan diberbagai disipliln ilmu 

tersebut menyebabkan cukup rumitnya untuk mengklasifikasikan keceerdasan 

buatan menurut disiplin ilmu yang menggunakannya. Untuk memudahkan hal 

trersebut, maka pengklasifikasian lingkup kecerdasan buatan didasarkan pad 

aoutput yang diberikan yaitu pada aplikasi komersial (meskipun sebenarnya 

kecerdasan buatan itu sendri bukan merupakan medan komersial). 

Lingkup utama dalam kecerdasan buatan adalah : 

1. Sistem Pakar (Expert System). 

 Disini, komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan 

para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh 

pakar. 

2. Pengolahan Bahasa Alami (Natural Language Processing). 

 Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi 

dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. 

3. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition). 
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 Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan 

komputer menggunakan suara. 

4. Robotika & Sistem Sensor (Robotics & Sensory Systems). 

5. Computer Vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau 

objek-objek tampak melalui komputer. 

6. Intelligent Computer-aided Instruction. Komputer dapat digunakan sebagai 

tutor yang dapat melatih dan mengajar. 

7. Game Playing. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul beberapa 

teknologi yang juga bertujuan untuk membuat agar komputer menjadi cerdas 

sehingga dapat menirukan kerja manusia sehari-hari. Teknologi ini juga 

mampu mengakomodasi adanya ketidakpastian dan ketidaktepatan data input. 

Dengan didasari pada teori himpunan, maka pada tahun 1965 muncul Logika 

Fuzzy. Kemudian pada tahun 1975, John Holland mengatakan bahwa setiap 

problem berbentuk adaptasi (alami maupun buatan) secara umum dapat 

diformulasikan dalam terminologi genetika.  

 

2.2 Teknik Dasar Pencarian 

Pelacakan adalah teknik untuk pencarian sesuatu. Didalam pencarian ada 

dua kemungkinan hasil yang didapat yaitu menemukan dan tidak menemukan
[6]

. 

Permasalahan pencarian merupakan masalah yang sering dijumpai oleh peneliti di 

bidang kecerdasan buatan. Permasalahan ini merupakan hal penting dalam 

menetukan keberhasilan sistem kecerdasan buatan. Konsep utama dalam 

menentukan keberhasilan sistem yang berlandaskan AI adalah kesuksesan dalam 

melakukan dan mengembangkan pencarian. Teknik dasar pencarian memberikan 

suatu kunci bagi banyak sejarah penyelesaian yang penting dalam bidang AI.  

Ada beberapa aplikasi yang menggunakan teknik pencarian, yaitu : 

a. Papan game dan puzzle (tic-tac-toe, catur). 

b. Penjadwalan dan masalah routing (travelling salesman problem). 

c. Parsing bahasa dan interpretasinya (pencarian struktur dan arti). 

d. Logika pemograman (pencarian fakta dan implikasinya). 

e. Computer vision dan pengenalan pola. 
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f. Sistem pakar berbasis kaidah (rule based expert system). 

Pencarian adalah proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui 

sekumpulan kemungkinan ruang keadaan (state space). Ruang keadaan 

merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Kondisi suatu 

pencarian meliputi : 

1)   Keadaan sekarang atau awal. 

2) Keadaan tujuan-solusi yang dijangkau dan perlu diperiksa apakah telah    

mencapai sasaran. 

3)   Biaya atau nilai yang diperoleh dari solusi. 

Solusi merupakan suatu lintasan dari keadaan awal sampai keadaan tujuan. 

Secara umum, proses pencarian dapat dilakukan seperti berikut : 

1)   Memeriksa keadaan sekarang atau awal. 

2) Mengeksekusi aksi yang dibolehkan untuk memindahkan ke keadaan 

berikutnya. 

3)  Memeriksa jika keadaan baru merupakan solusinya. Jika tidak, keadaan baru 

tersebut menjadi keadaan sekarang dan proses ini diulangi sampai solusi 

ditemukan atau ruang keadaan habis terpakai. 

 

2.3      Masalah Pencarian
[6]

 

Masalah pencarian merupakan proses pencarian solusi yang direncanakan, 

yang mencari lintasan dari keadaan sekarang sampai keadaan tujuan. Suatu 

masalah pencarian direpresentasikan sebagai graf berarah. Keadaan 

direpresentasikan sebagai simpul (node), sedangkan langkah yang dibolehkan atau 

aksi direpresentasikan dengan busur (arc). Dengan demikian, secara khusus 

masalah pencarian didefinisikan sebagai [MUN03]: 

1)   State space (ruang keadaan). 

2)   Start node (permukaan simpul). 

3)   Kondisi tujuan dan uji untuk mengecek apakah kondisi tujuan ditemukan atau  

tidak. 

4)   Kaidah yang memberikan bagaimana mengubah keadaan. 
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2.4 Pohon Pencarian 

Pohon pencarian/pelacakan adalah sebuah data struktur yang terdiri atas 

sebuah simpul induk utama,disebut root, tempat dimulainya pencarian. Untuk 

menghindari kemungkinan adanya proses pelacakan node yang berulang maka 

digunakan pohon pencarian. Pohon pencarian digunakan untuk menggambarkan 

keadaan secara hirarkis. Pohon terdiri atas node-node. Node yang terletak pada 

level 0 disebut “akar”. Node akar menunjukkan keadaan awal yang biasanya 

merupakan topic atau objek. Node akar memiliki beberapa percabangan yang 

terdiri atas beberapa node successor yanga disebut “anak” . Namun jika dilakukan 

pencarian mundur, maka dapat dikatakan node tersebut memiliki predessor. Node 

yang tidak memilik anak disebut “daun” yang menunjukkan akhir dari suatu 

pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan (goal) atau  jalan buntu (dead 

end). 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Pohon Pencarian
[2]

 

Pada pohon berakar terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan 

yaitu parent dan child, yang dipandang dari node yang digunakan, parent adalah 

simpul yang berada di atas node yang digunakan, sedangkan child merupakan 

simpul yang terletak di bawah node yang digunakan. Sebagai contoh pada gambar 

jika menggunakan simpul b, simpul itu memiliki parent simpul a, dan memiliki 2 
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child yaitu simpul e dan simpul f. simpul yang tidak memiliki parent dinamakan 

akar sedangkan simpul yang tidak memiliki child dinamakan daun. Pada gambar 

di atas, akar adalah simpul a, sedangkan simpul h,i,j,f,l,m adalah simpul daun. 

 

2.5     Pencarian Melebar Pertama (Breadth First Search)  

Breadth First Search (BFS) merupakan pencarian yang dilakukan dengan 

mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan 

tujuan (goal state) ditemukan.. BFS akan melakukan penelusuran pada semua 

cabang yang dibuka dari simpul induknya. 

Pencarian dilakukan dalam arah horizontal, dimulai dari node akar terus ke 

level ke-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya. Sehingga 

semua cabang yang dibuka dijamin akan mendapatkan giliran yang adil. Bila pada 

kedalaman (depth) yang sama Goal State belum ditemukan, maka dilakukan 

pembukaan cabang baru lagi sesuai dengan urutan pembukaan cabang sebelumnya. 

Demikian seterusnya hingga ditemukannya solusi
[7]

. 

 

Gambar 2.2 Teknik pencarian Breadth First Search  

Pada algoritma BFS ini diberikan sebuah state awal, kemudian pohon 

solusi yang dibentuk adalah membentuk semua state pohon anak terlebih dahulu, 

kemudian dari setiap state pohon anak dibentuk state pohon anak kembali. Secara 

sederhana penggambaran masing-masing tahap pada pembentukan pohon solusi 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
[2]

: 
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Tahap 1 : diberikan state awal 

 

 

Gambar 2.3  Pembentukan pohon BFS ke-1 
[2]

 

 

Tahap 2 : pembentukan state pohon anak 

 

 

Gambar 2.4  Pembentukan pohon BFS ke-2 
[2]

 

 

Pembentukan state pohon anak juga dimulai dari pohon anak kiri 

kemudian baru anak pohon kanan, sesuai dengan penomoran pada penggambaran 

di atas. 

Tahap 3 : pembentukan state pohon anak dari anak pohon state awal 

 

 

Gambar 2.5  Pembentukan pohon BFS ke-3 
[2]

 

 

Urutan angka pada gambar diatas merupakan urutan pembentukan anak pohon. 

Algoritma BFSnya adalah  
[15]

: 

1. masukkan simpul akar ke dalam antrian Q. jika simpul akar adalah simpul 

solusi, maka solusi telah ditemukan, maka simulasi berhenti. 

2. Jika antrian Q kosong maka tidak ada solusi, maka solusi berhenti 
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3. Ambil simpul dari kepala(head) antrian, bangkitkan semua anak-anaknya, jika 

tidak memiliki anak maka akan kembali kelangkah 2. Tempatkan semua anak 

dari kepala(head) antrian di belakang antrian Q, sesuai dengan urutan 

kelahirannya. 

4. Jika suatu simpul anak v adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan, 

kalau tidak kembali ke langkah 2. 

Di dalam BFS, node yang baru kita explore ditambahkan ke urutan 

terakhir dari Open List untuk menelusuri gerakan pencarian di dalam  ruang 

keadaan. Untuk lebih  jelasnya lihat gambar dibawah  ini
 
: 

 

 

 

Gambar 2.6  Ilustrasi Penelusuran pada BFS 

Pada gambar 2.6 diatas, state 21 merupakan  tujuan (goal),sehingga bila 

ditelusuri menggunakan  Breadth First Search, akan diperoleh: 

1.  Open = [1]; closed = []. 

2.  Open = [2, 3, 4]; closed = [1]. 

3.  Open = [3, 4, 5, 6]; closed = [2, 1]. 

4.  Open = [4, 5, 6, 7, 8]; closed = [3, 2, 1]. 

5.  Open = [5, 6, 7, 8, 9, 10]; closed = [4, 3, 2, 1]. 

6.  Open = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]; closed = [5, 4, 3, 2, 1]. 

7. Open = [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] (karena 12 telah di-open); closed = [6, 5, 4, 3,  

2, 1]. 

8.    Open = [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]; closed = [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]. 
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9.    dan seterusnya sampai state 21 diperoleh atau open = []. 

BFS dapat digunakan secara efektif, jika ruang pencarian cukup kecil. 

Pencarian akan memakan waktu yang sangat lama jika branching factor besar, 

dengan tingkat kedalaman besar. Dan jika diimplementasikan dengan 

computer,akan segera memakan memori. 

Ada beberapa keuntungan menggunakan algoritma Breadth First Search 

ini, di antaranya adalah: 

1. Tidak akan menemui jalan buntu.  

2. Jika ada satu solusi maka breadth first search akan menemukannya, dan jika 

ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. 

Namun pencarian dengan Breadth First Search juga mempunyai 

kelemahan, diantaranya: 

1. Membutuhkan memori yang besar, karena menyimpan semua node dalam satu 

pohon.  

2. Membutuhkan sejumlah besar pekerjaan, khususnya jika lintasan solusi 

terpendek cukup panjang, karena jumlah node yang perlu diperiksa bertambah 

secara eksponensial terhadap panjang lintasan. 

 

2.6  Sekilas Tentang Puzzle 

2.6.1     Sejarah Puzzle
[8] 

 Puzzle adalah sebuah masalah yang menguji kecerdasan pemecahan 

masalah. Dalam puzzle dasar, seseorang bertujuan untuk menggabungkan objek 

(potongan puzzle) dengan cara logika sehingga menghasilkan bentuk, gambar, 

atau solusi yang diinginkan. Puzzle biasanya dirancang sebagai bentuk hiburan, 

tetapi biasanya juga merupakan hasil dari permasalahan matematika atau logika. 

Penyelesaian puzzle mungkin membutuhkan pola yang dikenali dan menciptakan 

urutan tertentu. Orang dengan kemampuan penalaran induktif yang tinggi dapat 

menyelesaikan puzzle ini lebih baik daripada yang lainnya. Puzzle yang berdasar 

pada proses penelitian dan penemuan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dengan 

kemampuan deduksi yang baik. Puzzle gambar pertama dibuat sekitar tahun 1760, 

saat John Spilsbury, seorang pemotong kayu dan pembuat peta berkebangsaan 
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Inggris, menyusun sebuah peta pada sebatang kayu yang kemudian dipotong di 

sekitar setiap negara bagian. Spilsburry menggunakan produk ini untuk 

membantunya dalam mengajar geografi. 

Hingga saat ini puzzle yang telah diciptakan bisa dikelompokkan dalam 

beragam kategori. Kategori tersebut meliputi construction puzzle, stick puzzle, 

tiling puzzle, transport puzzle, disentanglement puzzle, jigsaw puzzle, lock 

puzzle, folding puzzle, combination puzzle, dan mechanical puzzle.  

 Puzzle logika yang menggunakan papan catur, seperti Knights Tour atau 

Eight Queens.  

 Masalah matematika seperti missing square puzzle (puzzle dengan potongan 

yang hilang). Kebanyakan dari tipe ini adalah puzzle mustahil, seperti Seven 

Bridges of Konigsberg, Water, gas, and electricity, dan Three Cups Problem.  

 Puzzle gambar, seperti puzzle geser (sliding puzzle) termasuk didalamnya N-

puzzle.  

 Puzzle kata, termasuk anagram, teka-teki silang, dan ciphers. 

 

2.6.2    Sliding Puzzle 

Puzzle sudah dikenal sejak dari dulu kala. Puzzle dikenal sebagai 

permainan edukatif untuk mengasah otak. Dalam permainan puzzle, pemain 

diharapkan merekayasa puzzle secara lojik dengan harapan dapat membentuk 

bentuk, gambar, atau solusi yang diinginkan. Biasanya pemain yang 

memainkannya akan senang apabila berhasil menyelesaikan puzzlenya. Permainan 

Puzzle terdiri dari berbagai jenis permainan. Ada yang menggunakan kartu, angka, 

huruf, kata, maupun gambar. Salah satu jenis permainan puzzle adalah adalah  

sliding puzzle.  

Sliding puzzle adalah puzzle yang menantang pemainnya untuk menggeser  

potongan puzzle berdasarkan aturan tertentu untuk mendapatkan keadaan akhir 

yang diinginkan. Sliding puzzle biasanya dimainkan dalam wadah berbentuk 

papan/kotak yang terdiri dari sebuah bingkai yang berisi kotak-kotak angka dalam 

keadaan teracak dimana sebuah kotak hilang.. Salah satu jenis dari sliding puzzle 

adalah N-puzzle. 
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N-puzzle sendiri teridri dari 8-puzzle, 15-puzzle, dan 24-puzzle. 8 puzzle 

adalah permainan sliding puzzle ciptaan Sam Loyd yang terdiri dari sebuah 

bingkai yang berisi kotak-kotak angka dalam keadaan teracak dimana sebuah 

kotak hilang. Karena permainan ini bernama 8 puzzle, maka ukuran bingkai 

adalah tiga kali tiga. Untuk 15-puzzle dan 24-puzzle hampir sama dengan 8-puzzle, 

hanya saja yang membedakannya adalah ukuran bingkai dari masing-masing 

puzzle tersebut. 15-puzzle terdiri dari ukuran bingkai empat kali empat, sedangkan 

24-puzzle terdiri dari ukuran bingkai lima kali lima.  

 Dalam permainan puzzle sendiri, permasalahan yang sering dihadapi 

adalah  kesulitan bagaimana cara untuk menyelesaikan permainan puzzle dengan 

gerakan atau pemindahan sekecil mungkin, serta waktu yang sesingkat mungkin
. 

Dibawah ini adalah gambaran contoh dari sliding puzzle : 

 

Gambar 2.7  Contoh Permainan Sliding puzzle  

Pada gambar diatas, terdapat dua buah gambar sliding puzzle, masing-

masing menggambarkan keadaan awal (start) dan keadaan akhir (finish). Kolom 

kosong merupakan tempat yang digunakan untuk membantu 

memindahkan/menggerakkan kolom yang memiliki bilangan di dalamnya (kolom 

bilangan). Sedangkan kolom bilangan dapat dipindahkan dengan cara 

menggeserkan ke kolom kosong, sehingga kolom kosong dapat berubah tempat. 

Penyelesaian dari permainan sliding puzzle diatas dapat diselesaikan dengan cara 

seperti dibawah ini
 
: 

 Pilih kolom bilangan yang terdekat dengan tempat kolom kosong. 

 Geser kolom bilangan ke kolom kosong. 

 Langkah penyelesaiannya dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.8 Langkah-Langkah Penyelesaian Permainan Sliding puzzle 

 

2.7      Perancangan Sistem dengan UML (Unified Modeling Language) 

2.7.1   Use Case Diagram
[9]

 

  Diagram yang bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan actor (suatu jenis khusus dari kelas) diagram ini sangat penting untuk 

mengorganisasikan dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan 

serta diharapkan pengguna. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Use Case Diagram adalah : 

Tabel 2.1 Simbol-simbol pada Use Case Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol UseCase, menggambarkan 

UseCase pada diagram 

3. 

 

Simbol Unidirectional Association, 

menggambarkan relasi antar aktor 

dan use case  
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2.7.2 Class Dalam Model Analisis 

   Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas analisis adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, 

“Control”, atau “Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai 

“benda” dalam sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Kelas 

analisi akhirnya berkembang menjadi kelas didalam model desain. Adapun simbol 

- simbol yang sering digunakan dalam Class  dalam model analisis adalah : 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada Class Model Analisis 

No. Simbol Keterangan 

1.  

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. Dimana 

kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan 

sistem 

2.  

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

3.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

 

2.7.3    Class Diagram 

   Diagram yang bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-

kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram 

ini umum dijumpai pada pemodelan berorientasi objek, meskipun bersifat statis 

sering pula diagram kelas ini memuat kelas-kelas aktif. Adapun simbol-simbol 

yang sering digunakan dalam Class Diagram adalah : 
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Tabel 2.3 Simbol-simbol pada Class Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Agregation, 

menggambarkan relasi agregasi 

 

3. 
 

Simbol Association, 

menggambarkan relasi asosiasi. 
 

 

2.7.4    Sequence Diagram 

  Diagram yang bersifat dinamis, diagram urutan adalah diagram interaksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Adapun 

simbol-simbol yang sering digunakan dalam Sequence Diagram adalah : 

Tabel 2.4 Simbol-simbol pada Sequence Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

4.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 
 

Object Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek. 

6. 

 

Message to Self, menggambarkan 

pesan yang menuju dirinya sendiri. 
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2.7.5 Collaboration Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram kolaborasi adalah diagram 

interaksi yang menekankan organisasi struktural dari objek-objek yang menerima 

serta mengirim pesan. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam 

Collaboration Diagram adalah : 

Tabel 2.5 Simbol-simbol pada Collaboration Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Actor, menggambarkan 

aktor pada diagram. 

2. 

 

Simbol Boundary, menggambarkan 

batasan kelas pada diagram. 

3. 

 

Simbol Control, menggambarkan 

unsure kendali pada diagram. 

4.  

 

Entity menggambarkan kelas entitas  

pada diagram. 

5. 

 

Link to Self, menggambarkan bahwa 

suatu objek memanggail operasinya 

sendiri 

6. 

 

 Object Link, menggambarkan 

lintasan komunikasi  antar dua 

objek. 

7. 

 

Link Message, menggambarkan 

pesan antar dua objek, atau dari 

suatu objek ke dirinya sendiri. 

8. 

 

Reverse Link Message, 

menggambarkan pesan dalam arah 

berlawanan antar dua objek. atau 

dari suatu objek ke dirinya sendiri. 
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2.7.6 Activity Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram aktivitas adalah tipe khusus 

dalam diagram state yang memperlihatkan aliran dari sesuatu aktifitas ke aktfitas 

lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan 

fungsi-fungsi dalam suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar 

objek. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam Activity Diagram 

adalah : 

Tabel 2.6 Simbol-simbol pada Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Simbol Start state, menggambarkan  

aliran kerja berawal. 

2. 
 

Simbol End state, menggambarkan  

aliran kerja berakhir. 

3. 
 

Simbol Decision, menggambarkan  

Titik keputusan pada aliran kerja. 

4. 
 

 

State Transition, menggambarkan  

transisi dari suatu aktivitas ke  

aktivitas yang lain. 

5. 

 

State, menggambarkan state untuk 

suatu objek. 

 

2.7.7 Statechart Diagram 

Diagram yang bersifat dinamis, diagram ini memperlihatkan state, transisi 

event, serta aktifitas. Diagram ini penting terutama untuk memperlihatkan sifat 

dinamis dari antar muka (interface), kelas, kolaborasi, dan terutama penting pada 

pemodelan sistem-sistem yang reaktif. Adapun simbol-simbol yang sering 

digunakan dalam Statechart Diagram adalah : 
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Tabel 2.7 Simbol-simbol pada Statechart Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 
 

Simbol Start state, menggambarkan  

state awal. Pada diagram. 

2. 
 

Simbol End state, menggambarkan  

state berakhir pada diagram. 

3. 
 

Simbol Transition to Self, 

menggambarkan transisi yang 

mengarah pada state tunggal. 

4. 
 

 

State Transition, menggambarkan  

transisi pada diagram. 

 

2.8 Model  Pembangunan Perangkat Lunak dengan Fountain Model
[9]

 

Fountain model merupakan model pembangunan perangkat lunak yang 

diterapkan untuk pembangunan sistem yang bersifat object oriented. 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)
.
 

Keterkaitan tahapan-tahapan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.9   Fountain Model
[9]

 

a. Tahap requirement analysis: menganalisa kebutuhan sistem dan semua yang 

berkaitan dengan proses yang terjadi pada sistem yang diperlukan untuk 

membangun sistem sehingga dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

b. Tahap user requirement specification: menjelaskan tentang kebutuhan dari 

sisi pengguna (user), sehingga user dapat menjalankan sistem dengan baik. 

c. Tahap software requirements specification: menjelaskan tentang kebutuhan 

sistem dari sisi software sehingga sistem yang ada dapat berjalan dengan baik 

dan maksimal. 

d. Tahap sistem design: Pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum 

yang jelas kepada pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem 

yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan sistem. Perancangan disini dilakukan dengan permodelan 

menggunakan metode  Object Oriented dengan tools UML (Unified 

Modeling Language).  

e. Tahap program design: proses perancangan dan pembuatan kerangka 

program yang mengacu pada tahap sebelumnya, sehingga program yang 
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dibuat dapat mememenuhi kebutuhan dari sistem dan mencakup penyelesaian 

masalah yang ada. 

f. Tahap coding: proses penterjemahan tahap perancangan ke dalam bahasa 

pemrograman. Proses coding meliputi unit-unit yang ada pada keseluruhan 

sistem. 

g. Tahap unit testing : proses pengujian terhadap setiap unit yang ada pada 

sistem sehingga dapat unit tersebut dapat melakukan kerja sesuai dengan 

yang diharapkan. 

h. Tahap sistem testing: Pengujan perangkat lunak adalah elemen kritis dari 

jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari 

spesifikasi, desain, dan pengkodean. 

i. Tahap program use: proses pengaplikasian dan pemakaian program yang 

telah dibuat untuk memastikan apakah tujuan yang semula telah terpenuhi. 

j. Tahap maintenance: pada tahap maintenance, Setelah dilakukan pengujian 

dan sistem diyakini telah valid, selanjutnya sistem tersebut didistribusikan 

kepada pengguna.  

k. Tahap further development: pada tahap ini dijelaskan kemungkinan yang 

ada untuk proses pengembangan sistem. 

 

2.9 Implementasi  

2.9.1 Microsoft Visual Basic
[10]

  

Microsoft Visual Basic (VB) merupakan sebuah bahasa pemrograman 

yang  menawarkan Integrated Development Environment (IDE) visual untuk 

membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows 

dengan menggunakan model pemrograman (COM).  

  Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC dan 

menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan 

cepat. Beberapa bahasa skrip seperti Visual Basic for Applications (VBA) dan 

Visual Basic Scripting Edition (VBScript), mirip seperti halnya Visual Basic, 

tetapi cara kerjanya yang berbeda.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Integrated_Development_Environment
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/GUI
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
http://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
http://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_Scripting_Edition
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Sejarah Visual Basic tidak terlepas dari Bill Gates, pendiri Microsoft, yang 

memulai bisnis softwarenya dengan mengembangkan interpreter bahasa Basic 

untuk Altair 8800, untuk kemudian diubah agar dapat berjalan di atas IBM PC 

dengan sistem operasi DOS. Perkembangan berikutnya adalah diluncurkannya 

BASICA (basic-advanced) untuk DOS. Setelah BASICA, Microsoft meluncurkan 

Microsoft QuickBasic dan Microsoft Basic (dikenal juga sebagai Basic Compiler). 

Sejarah BASIC di tangan Microsoft sebagai bahasa yang diinterpretasi 

(BASICA) dan juga bahasa yang dikompilasi (BASCOM) membuat Visual Basic 

diimplementasikan sebagai gabungan keduanya. 

Untuk tampilan Layar Visual Basic hampir sama dengan layar program-

program aplikasi windows pada umumnya. Kita dapat memindah-mindahkan, 

menggeser, memperbesar atau memperkecil ukuran setiap komponen layar Visual 

Basic seperti kita memanipulasi layar windows. 

 

2.9.2 Jendela IDE 

IDE Visual Basic 6 menggunakan model MDI (Multiple Document 

Interface). Berikut ini adalah gambar yang menunjukan bagian-bagian dan nama-

nama jendela yang dapat tampil pada IDE Visual Basic.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perangkt_lunak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
http://id.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://id.wikipedia.org/wiki/DOS
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BASICA&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_QuickBasic&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.10 IDE Visual Basic dengan Jendela-Jendela yang Terbuka. 

 

 Jendela IDE Visual Basic terdiri dari : 

a. Menu Bar, digunakan untuk memilih tugas-tugas tertentu seperti menyimpan 

project, membuka project, dll 

b. Main Toolbar, adalah tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu 

dari Visual Basic. Setiap tombol tersebut dapat langsung diklik untuk 

melakukan perintah tertentu. Biasanya tombol-tombol ini merupakan perintah-

perintah yang sering digunakan dan terdapat pula pada menu Visual Basic. 
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Gambar 2.11 Toolbar standar Visual Basic 

 

Tabel 2.8 Fungsi-fungsi Toolbar standar Visual Basic
[11]

 

Toolbar Nama Fungsi 

 

 

 

Add Project 
Menambahkan proyek ke dalam 

proyek yang sudah ada. 

 

 

 

Add Item 
Menambahkan komponen atau objek 

ke dalam jendela Form. 

 

 

 

Menu editor 
Menampilkan Menu Editor untuk 

mengubah tampilan menu. 

 

 

 

Open Project 
Membuka proyek Visual Basic yang 

sudah ada. 

 

 

 

 

Save Project Group 

Menyimpan proyek Visual Basic pada 

computer anda. 

 

 

 

 

 

Cut 
Memotong elemen yang dipilih pada 

layar. 
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Copy 
Meng-copy elemen yang dipilih pada 

layar. 

 

 

 

Paste 

Menyalin elemen yang sebelumnya 

sudah dipotong (Cut) atau disalin 

(Copy). 

 

 

 

Find Mencari teks tertentu. 

 

 

 

Undo 
Membatalkan perintah atau tindakan 

yang terakhir. 

 

 

 

Redo 
Mengulangi perintah atau tindakan 

yang terakhir dibatalkan. 

 

 

Start 
Menjalankan proyek yang dibuat pada 

Visual Basic. 

 

 

Break 

Menghentikan running program untuk 

sementara. 

 

 

 

End Menghentikan running program. 
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Project Explorer 

Menampilkan jendela project 

explorer. 

 

 

 

Properties Window Menampilkan jendela Properties. 

 

 

 

 

Form Layout Window 
Menampilkan jendela Form Layout 

Window 

 

 

 

 

Object Browser 
Menampilkan jendela Object 

Browser. 

 

 

 

toolbox Menampilkan jendela Toolbox. 

 

 

 

Data View Window 
Menampilkan jendela Data View 

Window. 

 

 

 

 

Visual Component 

Manager 

Menampilkan jendela Visual 

Component Manager. 
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c. Jendela Project, jendela ini berisi gambaran dari semua modul yang terdapat 

dalam aplikasi anda. Komponen ini digunakan untuk mengelola file yang 

menyusun sebuah proyek. Project Explorer ini berisi daftar form, modul class, 

dan file resource yang digunakan dalam sebuah proyek. 

d.  Form Designer, jendela ini merupakan tempat anda untuk merancang user 

interface dari aplikasi yang akan dibuat. Form ini menjadi pondasi tempat 

diletakkannya kontrol-kontrol yang dimiliki oleh Visual Basic. 

e. Jendela Toolbox adalah sebuah “kotak piranti” yang mengandung semua 

objek atau kontrol yang dibutuhkan untuk membentuk suatu program aplikasi. 

 

 

Gambar 2.12 Toolbox Visual Basic 6 dengan Semua Kontrol Intrinsik 
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Adapun secara garis besar fungsi dari masing-masing intrinsic kontrol 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 Pointer bukan merupakan suatu kontrol; icon ini digunakan ketika 

memilih kontrol yang sudah berada pada form. 

 PictureBox adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan image 

dengan format: BMP, DIB (bitmap), ICO (icon), CUR (cursor), WMF 

(metafile), EMF (enhanced metafile), GIF, dan JPEG. 

 Label adalah kontrol yang digunakan untuk menampilkan teks yang 

tidak dapat diperbaiki oleh pemakai. 

 TextBox adalah kontrol yang mengandung string yang dapat diperbaiki 

oleh pemakai, dapat berupa satu baris tunggal, atau banyak baris. 

 Frame adalah kontrol yang digunakan sebagai kontainer bagi kontrol 

lainnya. 

 CommandButton merupakan kontrol hampir ditemukan pada setiap 

form, dan digunakan untuk membangkitkan event proses tertentu 

ketika pemakai melakukan klik padanya. 

 CheckBox digunakan untuk pilihan yang isinya bernilai yes/no, 

true/false. 

 OptionButton sering digunakan lebih dari satu sebagai pilihan terhadap 

beberapa option yang hanya dapat dipilih satu. 

 ListBox mengandung sejumlah item, dan user dapat memilih lebih dari 

satu (bergantung pada property MultiSelect). 

 ComboBox merupakan konbinasi dari TextBox dan suatu ListBox 

dimana pemasukkan data dapat dilakukan dengan pengetikkan maupun 

pemilihan. 

 HScrollBar dan VScrollBar digunakan untuk membentuk scrollbar 

berdiri sendiri. 

       Timer digunakan untuk proses background yang diaktifkan 

berdasarkan interval waktu tertentu. Merupakan kontrol non-visual. 
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 DriveListBox, DirListBox, dan FileListBox sering digunakan untuk 

membentuk dialog box yang berkaitan dengan file. 

 Shape dan Line digunakan untuk menampilkan bentuk seperti garis, 

persegi, bulatan, oval. 

 Image berfungsi menyerupai image box, tetapi tidak dapat digunakan 

sebagai kontainer bagi kontrol lainnya. Sesuatu yang perlu diketahui 

bahwa kontrol image menggunakan resource yang lebih kecil 

dibandingkan dengan PictureBox. 

 Data digunakan untuk data binding 

 OLE dapat digunakan sebagai tempat bagi program eksternal seperti 

Microsoft Excel, Word, dll.  

f.  Jendela Code, Digunakan sebagai tempat menuliskan atau menyunting rutin 

program Visual Basic.  Jendela Code ini terbagi atas dua elemen yaitu Object 

Box yang berisi nama objek yang akan dipilih (contohnya : Form), dan 

Procedure List Box yang menampilkan seluruh prosedur untuk suatu objek 

(contohnya : Click) 

g.   Jendela Properties, merupakan daftar properti-properti object yang sedang 

terpilih. Merupakan jendela yang digunakan untuk mengatur properties 

sebuah objek. Jendela Properties ini terbagi dalam dua bagian yaitu 

Alphabetic dan Categirozed. Perbedaan dari keduanya hanyalah cara 

menampilkan properties dalam sebuah objek. Pada bagian Alphabetic, 

properti diatur berdasarkan urutan abjad, sedangkan di bagian Catagorized, 

properti diatur dalam kelompok-kelompok kategori. 

h.   Jendela Color Palette, adalah fasilitas cepat untuk mengubah warna suatu 

object. 

i.  Jendela Form Layout, akan menunjukan bagaimana form bersangkutan 

ditampilkan ketika runtime. 
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