
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

 Dewasa ini kecerdasan buatan digunakan dalam berbagai macam kegiatan, 

kecerdasan  buatan  adalah  serangkai  kecerdasan  yang  dibentuk  menyerupai 

kecerdasan  manusia  yang  ditanamkan  dalam  sebuah  entitas  tertentu  untuk 

mempermudah serta melaksanakan berbagai macam kegiatan, kecerdasan buatan 

juga  dapat  diartikan  sebuah  algoritma  yang  dirancang  manusia  untuk  meniru 

kecerdasan  manusia  untuk  menyelesaikan  sebuah  kasus  atau  masalah  yang 

muncul, beberapa contoh bidang yang di implementasikan oleh kecerdasan buatan 

dalam  kegiatan  sehari-hari  adalah  sistem  pakar,  pengolahan  bahasa  alami, 

robotika,  pengenalan  pola,  pembeljaran,  hingga  implementasi  pada  sebuah 

permainan.

 Kata  “games”  yang  dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  sebagai 

“permainan”  dewasa  ini  tidak  luput  dari  aktifitas  dunia  maya  yang  kerap 

digandrungi  mulai  dari  anak  muda  hingga  orang  dewasa.  Tidak  asing  rasanya 

semua lapisan masyarakat pernah maminakan satu atau dua buah permainan mulai 

dari  permainan  sederhana  hingga  permainan  kompleks,  aktifitas  yang  padat 

terkadang membuat  seseorang mudah stress dan membutuhkan sebuah mediasi 

atau hiburan agar stress dan tekanan tersebut dapat disalurkan,  permainan bertipe 

petempuran  adalah  salah  satu  alternatif  untuk  meluapkan  stress  dan  tekanan 

tersebut.  Permainan  pertempuran  adalah  jenis  permainan  dimana  user  menjadi 

seorang pahlawan dan akan melawan sebuah musuh (dalam kasus ini komputer) 

yang telah diberikan kecerdasaan buatan sehingga baik user  maupun komputer 

dapat memenangkan permainan ini.

1.2. Batasan Masalah

Pada permainan ini,  penulis  membataskan permasalahan dalam masalah 

gerakan, pada permianan ini, user hanya dapat melakukan 4 buah gerakan, yaitu 

maju,  mundul,  pukul,  dan  tendang.  Lawan  pada  permainan  ini  adalah  sebuah 



kecerdasan buatan yang juga dapat melakukan 4 buah gerakan yang sama dengan 

user,  yaitu  maju,  mundur,  pukul,  dengan  cara  memprediksi/memperkirakan 

kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi  jika  user  melakukan  salah  satu  dari 

empat gerakan tersebut.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis bertujuan membuat suatu permainan bertipe pertempuran dengan 

maksud  untuk dijadikan media hiburan.

  

1.4. Metode Penelitian

Kecerdasan  buatan untuk lawan  pada  permainan  ini  adalah 

menggunakan algor i tma backtracking.

Tahapan pertama pada penulisan ini adalah dengan melakukan studi 

pustaka seperti mencari sumber dari buku ataupun internet. Selanjutnya 

mempersiapkan kebutuhan untuk permainan yang akan dibuat seperti gambar, alur 

cerita, dan musik. Tahapan selanjutnya adalah merencanakan sistem permainan 

beserta  kecerdasan  buatan  yang  akan  digunakan  pada  permainan  ini.  Setelah 

perencanaan, tahap selanjutnya adalah melakukan penulisan kode program sesuai 

alur cerita, sistem permainan berserta kecerdasan buatan yang telah dipersiapkan. 

Tahap terakir adalah dengan menguji coba permainan yang telah selesai dibuat.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis memberikan sistematika penulisan yang akan 

dijelaskan menjadi 3 bab, yaitu : 

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.5.2. BAB II PEMBAHASAN

Mejelaskan  tentang  algoritma,  peraturan,  cara  bermain,  implementasi 

kecerdasan  buatan,  dan  grafik  permainan  “Twin  Dragon  v.2  The  Revange  of 

PROLOG”



1.5.3. BAB III PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulisan yang 

dibuat oleh penulis.



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Algoritma

Algoritma  yang  digunakan  dalam  permainan  ini  adalah 

menggunakan  algoritma “backtracking”  dimana   jika  sebuah  solusi 

yang  ditelusuri  tidak  lagi  menghasilkan  solusi  yang  optimal,  maka 

akan dilakukan runut  balik  untuk mencari  solusi  yang optimal  dari 

solusi-solusi lain yang memungkinan.

2.2 Peraturan

Peraturan  dalam  permainan  dibagi  kedalam  tiga  jenis, 

peraturan untuk user, peraturan untuk kecerdasan buatan dan peraturan 

pada pertandingan

2.2.1. User

2.2.2. Kecerdasan Buatan

2.2.3. Pertandingan

▪ Waktu permainan adalah 99 detik.

▪ Jika  waktu  habis  (waktu  sama  dengan  nol)  permainan 

berhenti.

▪ Pemenang ditentukan dalam empat kondisi :

• User  dinyatakan  menang  ketika  Health  Point (darah) 

lawan bernilai nol.

• User  dinyatakan  menang  ketika  Health  Point (darah) 



lawan  lebih  kecil  dibanding  Health  Point  (darah)  user 

dan perhitungan dilakukan jika waktu telah habis.

• Lawan dinyatakan menang ketika  Health Point (darah) 

user bernilai nol.

• Lawan dinyatakan menang ketika Health Point (darah) 

user lebih kecil dibanding Health Point (darah) lawan dan 

perhitungan dilakukan jika waktu telah habis.

2.3 Cara Bermain

• User akan memainkan sebuah karakter bernama “Dragoneal the  

Dragon”.

• User  akan  berhadapan  dengan  karakter  lawan  yang  telah 

diberikan kecerdasan buatan dengan nama “Musuh bebuyutan”.

• User  berusaha untuk mengurangi Health Point (darah)  lawan 

dengan melakukan gerakan memukul atau menendang.

• User  dapat  melakukan  gerakan  maju  atau  mundur  selama 

permainan.

• Pemenang  akan  di  tentukan  sesuai  peraturan  yang  telah 

dijabarkan pada point 2.2.3.

2.4 Implementasi Kecerdasan Buatan



2.5 Grafik permainan

 Berikut  dilampirkan  beberapa  cuplikan  permainan  “Twin 

Dragon v.2 The Revange of PROLOG” berupa gambar.

Gambar 1. Layar utama permainan

Gambar 2. User dan Lawan



Gambar 3. User memukul lawan

Gambar 4. User menendang lawan


