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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Smartphone menjadi semakin diperlukan dikehidupan sehari-hari dan 

menawarkan berbagai macam aplikasi yang berguna untuk mendapatkan 

komunikasi, hiburan, informasi dan pendidikan. Perangkat smartphone dapat 

dipasang aplikasi, akses internet dengan jaringan seluler atau Wi-Fi, dapat 

menggunakan layar sentuh dan fungsi lainnya seperti pemutar media, kamera 

digital, dan GPS (Haug et al., 2015). Permainan board game menjadi semakin 

mudah diakses oleh masyarakat dengan adanya smartphone.  

Android merupakan suatu perangkat lunak yang terdiri dari middleware, 

sistem operasi dan security. Sistem operasi ini dirancang dengan basis Linux. 

Pengembang aplikasi dapat membuat aplikasi untuk sistem operasi yang 

menyediakan platform terbuka. Pengembang aplikasi dapat menggunakan 

Application Programming Interface (API) untuk mengembangkan aplikasi pada 

platform Android yang telah disediakan oleh android SDK (Arsawiguna et al., 

2015). 

Board game terdiri dari satu atau lebih objek seperti papan permainan dan 

potongan permainan, setidaknya satu perangkat memori dan satu pengontrol. Setiap 

objek permainan menghasilkan pengidentifikasi unik global dan nilai karakteristik 

dinamis. Seorang pengguna dapat memainkan permainan dengan memanfaatkan 

objek permainan sesuai dengan nilai karakteristiknya. Selama permainan 

berlangsung, peristiwa permainan dapat secara dinamis mengubah nilai-nilai 

karakteristik dari setiap objek permainan yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut 

(Maharbiz et al., 2017). Permainan checkers awalnya dibuat dalam bentuk board 

game. 

Checkers adalah salah satu board game yang bergantung pada keahlian dari 

kedua pemain yang menaati aturan permainan. Pemain dapat menang dalam 

permainan ini dengan cara menyingkirkan seluruh pion lawan atau mengunci 

gerakan lawan sehingga lawan tidak dapat melakukan aksi. (Syapnika & Siagian, 

2015). Permainan checkers yang tersedia pada umumnya terlihat lebih kompleks 

sehingga penulis memutuskan untuk membuat permainan checkers. Permainan 
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checkers yang dibuat penulis dapat dijadikan media pembelajaran oleh pemula 

dengan tambahan fitur hint dan undo. Fitur hint dapat memberikan petunjuk untuk 

menjalankan langkah yang disarankan oleh algoritma minimax. Fitur undo dapat 

memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau mengulangi langkah yang kurang 

menguntungkan. 

Aplikasi Unity adalah game engine multiplatform yang mendukung grafis 

2D dan 3D. Unity Technologies didirikan oleh David Helgason, Nicholas Francis 

dan Joachim Ante pada tahun 2004. Banyak perusahaan global membantu Unity 

Technologies dengan mendanai proyek tersebut, dengan harapan dapat 

mengembangkan mesin yang dapat dibeli setiap orang. Unity Technologies 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. Untuk scripting 

dan coding dapat menggunakan bahasa C# dan Java (Basu, 2017). Unity versi 

2018.4.17f.1 digunakan oleh penulis untuk pengembangan aplikasi permainan 

checkers tersebut. 

Metodologi pengembangan sistem telah dikenal sebagai SDLC kependekan 

dari Software Development Life Cycle dan sebagian besar digunakan dalam 

beberapa teknik dan bidang industri seperti rekayasa sistem, perangkat lunak teknik, 

teknik mesin, ilmu komputer, ilmu komputasi, dan teknik terapan. SDLC telah 

dipelajari dan diselidiki oleh banyak peneliti dan praktisi di seluruh dunia dan 

banyak model telah diusulkan, masing-masing dengan modelnya sendiri mengakui 

kekuatan dan kelemahan (Bassil, 2015). Penulis akan menggunakan metode 

pengembangan SDLC tipe waterfall untuk pengembangan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka 

penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Artificial Intelligence Permainan Checkers Berbasis Android 

dengan Aplikasi Unity”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditulis maka dapat 

dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi permainan checkers dengan 

menggunakan metode SDLC? 
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2. Bagaimana membuat aplikasi permainan checkers menggunakan 

aplikasi Unity?  

3. Bagaimana aplikasi permainan checkers yang dibuat dapat membantu 

pemula dalam bermain checkers? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang telah disusun oleh penulis agar tidak keluar 

dari topik dan terperinci yaitu: 

1. Penelitian ini membahas tentang permainan checkers untuk pemain 

pemula. 

2. Penulis akan mengimplementasi algoritma minimax dengan 

menggunakan aplikasi Unity. 

3. Metode pengembangan yang digunakan oleh penulis adalah SDLC. 

4. Penerapan pengembangan aplikasi ini akan dilakukan kedalam Android. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk membantu pemula dalam mempelajari permainan checkers. 

2. Memberikan gambaran cara pembuatan aplikasi permainan checkers 

menggunakan aplikasi Unity kepada pembaca. 

3. Sebagai persyaratan akhir dalam mendapatkan gelar Sistem Informasi 

sarjana S-1. 

4. Agar penulis dapat menerapkan yang telah dipelajari selama 

perkuliahan di Universitas Internasional Batam. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang telah dibuat ini, yaitu: 

1. Pengguna 

Menjadi media pembelajaran permainan checkers untuk pemula. 

2. Akademisi 

Menjadi acuan dasar agar peneliti lain dapat membuat aplikasi yang 

berkaitan, dan juga memberikan cara pengerjaan penulis.  
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3. Penulis 

Menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan juga 

memberikan informasi mengenai algoritma minimax. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis membuat sistematika penulisan untuk memudahkan penulis ketika 

menyusun laporan skripsi. Berikut sistematika penulisan yang dirancang penulis, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini terdapat beberapa subbab yaitu latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

menpaparkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan 

penulis, storyboard yang dirancang, hardware dan software yang 

digunakan untuk merancang aplikasi. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bagian ini menjelaskan tentang hasil implementasi dari aplikasi yang 

telah dibuat, cara distribusi yang digunakan oleh peneliti dan hasil 

pengujian aplikasi yang dibuat. 

BAB V  KESIMPULAN 

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi 

yang telah dibuat oleh peneliti. 
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