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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan aplikasi permainan komputer saat ini sudah sangat 

menjamur. Munculnya pelbagai perangkat lunak yang bertujuan untuk 

memudahkan pengembangan permainan pada perangkat komputer yang gratis 

hingga berbayar, membuat studio pengembang permainan komputer semakin 

banyak. Tidak hanya untuk perangkat komputer dan perangkat konsol (PlayStation, 

Xbox, dan lain-lain) saja, studio pengembang permainan juga merambah ke 

perangkat smartphone. Berbagai genre permainan sampai beragam tingkat 

kesulitan ditawarkan oleh permainan komputer yang dikembangkan tersebut. 

Hampir semua aplikasi permainan yang dibuat saat ini, baik untuk perangkat 

komputer, konsol, maupun smartphone, di dalamnya telah ditanam Intelegensi 

Buatan atau Artificial Intelligence (AI). Intelegensi buatan ini diimplementasikan 

guna untuk membuat permainan bereaksi terhadap aksi yang dilakukan oleh si 

pemain. Permainan yang tidak menggunakan Intelegensi Buatan akan terasa biasa-

biasa saja (tidak pintar), membuat permainan menjadi datar. Intelegensi buatan 

sendiri masih banyak dikembangkan oleh para peneliti, programmer, maupun 

ilmuwan, untuk keperluan di bidang lain seperti medis, dengan memanfaatkan 

algoritma pemograman dan perkembangan teknologi yang semakin maju. 

Algoritma pemograman yang digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi 

game juga mempunyai beberapa jenis macamnya, salah satu diantaranya yaitu 

algoritma pemograman pencarian solusi seperti: Breadth-First Search, Depth-First 
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Search, Minimax, Hill Climbing, Alpha-Beta Pruning, dan lain-lain. Adapun contoh 

permainan yang memuat intelegensi buatan seperti: Backgammon, Blackjack, 

Catur, Checkers, Go, Knight Game, Othello, Tic-Tac-Toe, dan masih banyak lagi. 

Pada penelitian sebelumnya sudah digunakan kecerdasan komputer pada 

permainan Tic Tac Toe dengan metode Game Tree (Rendi, 2016). Namun pada 

penelitian tersebut, komputer hanya dapat melihat dua langkah kedepan, serta 

tampilan aplikasi permainan masih berupa teks. 

Berdasarkan beberapa masalah di atas, penyusun akan merancang dan 

mengembangkan dengan metode lain dari penelitian sebelumnya, sebuah aplikasi 

permainan Tic Tac Toe. Algoritma yang akan digunakan adalah algoritma yang 

secara teori lebih baik dari Game Tree yaitu Minimax dengan Alpha-Beta Pruning. 

Alpha-Beta Pruning merupakan penyempurnaan dari algoritma Minimax. Alpha-

Beta Pruning akan mengefisienkan pencarian pada Minimax tree. Bahasa 

pemrograman yang penyusun pakai adalah C++. Untuk memperbaiki tampilan serta 

interaksi dengan pengguna, library SDL (Simple DirectMedia Layer) digunakan 

sebagai tampilan antar muka pengguna. SDL adalah library development cross-

platform yang didisain untuk menyediakan akses level rendah ke audio, keyboard, 

mouse, joystick, dan perangkat keras grafis melalui OpenGL dan Direct3D. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi kecerdasan pada komputer dengan metode 

Alpha-Beta Pruning? 

2. Bagaimana antar muka permainan Tic Tac Toe dapat dikembangkan 

dengan SDL? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Kecerdasan komputer menggunakan metode Alpha-Beta Pruning. 

2. Ukuran papan permainan adalah 3x3. 

3. Antar muka grafis permainan menggunakan library SDL. 

4. Permainan dicompile dengan aplikasi Visual Studio. 

 

1.4 Tujuan 

Memberikan kecerdasan untuk komputer dalam permainan Tic Tac Toe 

dengan metode Alpha-Beta Pruning, dan penggunaan pustaka SDL sebagai antar 

muka grafis permainan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara garis besar tersusun dari 5 (lima) bab, 

yaitu diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas teori penunjang dari permasalahan, 

beberapa diantaranya yaitu mengenai Artificial Intelligence, Tic Tac 

Toe, Minimax, Alpha-Beta Pruning, dan SDL (Simple DirectMedia 

Layer) 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang perancangan perangkat lunak 

permainan dengan metode Alpha-Beta Pruning. Dijelaskan proses 

pembuatan dengan sub sub program dan percobaan perangkat lunak 

dengan metode yang dipakai. Kemudian akan diperiksa hasil 

keberhasilan dari metode yang diambil apakah komputer dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB IV : HASIL DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil yang diperoleh dari 

percobaan perangkat lunak dengan melakukan percobaan sebanyak 

30 kali untuk mencoba bermain melawan komputer sesuai dengan 

tingkat kesulitan yang ada pada permainan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah serta saran untuk perkembangan penelitian 

selanjutnya. 


