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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dibuat oleh (Taqwiym, 2018) mengenai “Pendekatan 

Algoritma GREEDY untuk Menentukan Langkah Bidak pada Permainan 

Checkers”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi permainan 

checkers berbasis android yang lebih cepat dalam menentukan langkah dengan 

algoritma Greedy. Hasil dari penelitian berikut adalah aplikasi permainan checkers 

yang telah dikembangkan menggunakan algoritma Greedy. 

Penelitian yang dibuat oleh (Saputra & Dewi, 2017) mengenai “Penerapan 

Algoritma Minimax Untuk Game Tic Tac Toe”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuat aplikasi permainan Tic Tac Toe dengan algoritma Minimax yang 

dapat membuat pemain kesulitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

permainan Tic Tac Toe dengan algoritma Minimax tidak terkalahkan oleh manusia. 

Penelitian yang dibuat oleh (Bolung & Tampangela, 2017) mengenai 

“Analisa Penggunaan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak”. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan 

pemilihan dan penggunaan metodologi yang tepat berdasarkan kebutuhan, 

kelebihan dan kelemahan. Adapun hasil penelitian ini yaitu perbandingan 

pemilihan metodologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dapat didasarkan pada 

kriteria penilaian yang terdiri dari kejelasan persyaratan pengguna, keakraban 

dengan teknologi, sistem kompleksitas, sistem keandalan, jadwal waktu singkat dan 

visibility. 

Penelitian yang dibuat oleh (Saputra & Mahendra, 2015) mengenai 

“Optimasi Lintasan Game Mekepung 3D pada Engine Unity3D”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuat permainan mekepung menggunakan algoritma 

A*(star) yang dapat memecahkan masalah bagaimana lawan menghindar melewati 

rintangan. Adapun hasil penelitian ini yaitu aplikasi permainan dalam platform 

smartphone yang dapat dijadikan sebagai media promosi budaya keluar negeri. 

Penelitian yang dibuat oleh (Anam & Hartono, 2019) mengenai “Aplikasi 

Pemandu Pencarian Wisata Terdekat Berbasis GIS Android dengan 

Algoritma Dijkstra”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah total 
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wisatawan dengan melakukan investigasi tempat wisata dan kuliner di kabupaten 

Sumenep. Adapun hasil penelitian ini yaitu aplikasi pencarian wisata terdekat yang 

berbasis android memiliki tingkat akurasi sebesar 95%. 

Penulis membuat tabel referensi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti diatas. Tabel dapat dilihat pada tabel 1. 

Table 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Taqwiym 2018 Pembuatan aplikasi pada permainan checkers. 

Saputra & Dewi 2017 Penerapan algoritma Minimax seperti yang 

dilakukan oleh penulis. 

Bolung & 

Tampangela 

2017 Metode penelitian menggunakan Software 

Development Life Cycle 

Saputra & Mahendra 2015 Pembuatan sebuah aplikasi permainan 

menggunakan program Unity Engine 3D. 

Anam & Hartono 2019 Aplikasi yang dibuat akan didistribusikan dalam 

bentuk android. 

 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka 

penulis akan membuat sebuah aplikasi permainan checkers seperti yang telah dibuat 

oleh peneliti (Taqwiym, 2018). Aplikasi permainan checkers akan menggunakan 

algoritma Minimax seperti yang telah digunakan oleh peneliti (Saputra & Dewi, 

2017). Penelitian ini akan menggunakan metode Software Development Life Cycle 

tipe Waterfall seperti yang telah dibandingkan oleh (Bolung & Tampangela, 2017). 

Pembuatan aplikasi permainan ini akan menggunakan program Unity 3D seperti 

yang telah digunakan oleh peneliti (Saputra & Mahendra, 2015). Aplikasi 

permainan ini akan didistribusikan dalam bentuk android seperti yang telah 

dilakukan oleh (Anam & Hartono, 2019). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Metode SDLC (Systems Development Life Cycle) 

Menurut Alshamrani & Bahattab (2015) SDLC merupakan metodologi 

sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menjelaskan tahap-tahap desain, 

bangun dan jaga sistem informasi tersebut. Saat ini terdapat beberapa model SDLC, 

salah satunya Waterfall. Model waterfall terdapat lima fase yang dijalankan mulai 

dari awal sampai akhir dalam pengembangan solusi perangkat lunak. Model spiral 

merupakan salah satu model yang melewati beberapa proses iterasi. Salah satu 

model lainnya yaitu model incremental yang merupakan gabungan dari kedua 

model waterfall dan spiral. SDLC tipe waterfall memiliki lima fase sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) 

2. Desain Sistem (System Design) 

3. Implementasi (Implementation) 

4.  Integrasi & Pengujian (Integration & Testing) 

5. Operasi & Pemeliharaan (Operation & Maintenance) 

Peneliti telah banyak menyelidiki SDLC dan terdapat banyak model yang 

dikemukakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Beberapa model SDLC juga 

dapat dikatakan sukses seperti model waterfall, spiral dan incremental. Seluruh 

model SDLC memiliki suatu persamaan yaitu terdiri dari beberapa langkah yang 

harus dijalankan oleh perancang sistem untuk mendapatkan produk akhir tersebut. 

 

2.2.2 Video Game 

Menurut Yuwono et al. (2018) penyerapan diri gamer terhadap video game 

dipengaruhi oleh lingkungan gamer dan hubungan gamer dengan video game 

tersebut. Kebutuhan intrinsik manusia dapat dipenuhi dengan video game. Terdapat 

tiga kebutuhan intrinsik yang dapat dipenuhi dengan video game yaitu competence, 

autonomy dan relatedness. 

1. Kompetensi (competence) 

Competence merupakan suatu keinginan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menyelesaikan suatu rintangan. Kompetensi 

tergolong dalam kebutuhan intrinsic manusia. Gamer dapat 
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mendapatkan tantangan dari video game. Suatu tantangan dapat 

membuat gamer menjadi lebih pandai dalam menyelesaikannya yang 

dapat memenuhi kebutuhan intrinsik dari gamer. Contoh video game 

yang kompetensi ialah nioh, video game dengan kesulitan yang tinggi 

dapat memenuhi kebutuhan intrinsik gamer. 

2. Otonomi(autonomy) 

Autonomy merupakan suatu keinginan untuk menentukan suatu pilihan 

tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kebutuhan ini seperti video game 

yang memberi gamer beragam pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan 

otonomi tersebut. Contoh video game tersebut ialah Fallout 4. Video 

game ini memberikan gamer kebebasan dalam melakukan berbagai 

macam hal. Video game ini memberikan gamer sebuah pilihan untuk 

menentukan nama, gender dan pakaian. 

3. Keterhubungan 

Keterhubungan merupakan kebutuhan intrinsik manusia untuk 

berhubungan dengan gamer lain maupun karakter dalam video game. 

Seperti kebutuhan intrinsik lainnya, gamer memenuhi kebutuhan ini 

dengan mencari kualitas hubungan yang baik dengan gamer lain untuk 

dapat menguntungkan sesama. Gamer yang merasa dibutuhkan juga 

dapat memenuhi kebutuhan keterhubungan. 

Video game paling awal hanya dapat dimainkan sendiri. Perkembangan 

teknologi juga merubah beberapa video game menjadi ruang interaksi untuk para 

gamer. Video game ini terdapat pada video game Ragnarok Online. Gamer dapat 

melakukan beberapa hal video game tersebut seperti bercerita, berpetualang, 

berdagang dan bekerjasama. 

Selain keterhubungan antar gamer juga terdapat keterhubungan dengan 

karakter virtual di dalam video game. Video game tersebut dapat dilihat pada video 

game dengan genre Dating Sim. Video game dengan genre tersebut menyediakan 

karakter yang dapat di ajak kencan. Karakter tersebut dapat membuat gamer merasa 

dibutuhkan dengan berinteraksi ramah dengan gamer. Keterhubungan dari video 

game tersebut membuat gamer merasa puas dengan karakter teman kencan. 
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Namun terdapat perwujudan yang dapat berubah jadi penyerapan. Terdapat 

dua aspek yang membedakan pewujudan dan penyerapan yaitu kemampuan dan 

tantangan. Terdapat tiga tahap yang dapat menentukan proses penyerapan pemain, 

yaitu keterlibatan, keterikatan dan penyerapan penuh.  

1. Keterlibatan 

Keterlibatan merupakan tahap awal terkait genre dan cara main. Genre 

dan kendali game yang sesuai dengan keyakinan gamer dapat membawa 

gamer ke tahap selanjutnya. Contohnya gamer yang lebih tertarik pada 

game dengan genre strategy daripada genre FPS, maka gamer tersebut 

akan lebih terserap ke dalam game dengan genre strategy.  

2. Keterikatan 

Keterikatan merupakan proses di mana gamer sudah terlibat secara 

emosional. Keterikatan juga membuat gamer merasa pentingnya video 

game tersebut. 

3. Penyerapan Penuh 

Proses ini merupakan tahap di mana konsentrasi penuh terhadap dunia 

virtual. Aspek tersebut dapat dipelajari dengan teori aliran (flow theory). 

Aliran tersebut menjelaskan bagaimana gamer terserap dalam 

kenikmatan bermain yang pada akhirnya dapat membuat gamer menjadi 

tertutup dari dunia luar. 

Kondisi di atas hanya dapat dicapai jika tidak ada aliran yang putus. Agar 

aliran tidak putus, kemampuan yang gamer miliki dan tantangan yang video game 

berikan harus seimbang. Jika kemampuan, tantangan dan peraturan bermain 

seimbang maka gamer akan mengalami konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh 

gamer terhadap video game dapat berakibat gamer terserap ke dalam aktivitas 

mereka, kesadaran hanya fokus pada aktivtias tersebut, gamer kehilangan 

kesadaran diri dan mereka gamer merasa sedang kendali terhadap lingkungannya 

sebagai bentuk dari keteraliran. 

Menurut Wibowo (2019) musik dalam video game adalah salah satu elemen 

yang paling tidak diperhatikan dalam pengembangan video game saat ini, lebih 

banyak sumber daya dimasukkan ke dalam grafis dan mesin dari video game. 
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2.2.3 Permainan 

Permainan merupakan suatu kerjaan yang menyenangkan seseorang. 

Permainan juga merupakan suatu kerjaan yang melatih fisik dan membuat suatu 

aktivitas untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermain. Kata “bermain” 

tertera dalam kamus yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk bersenang-senang. Permainan selalu dijadikan kegiatan 

hiburan dan kesenangan dengan melatih suatu kemahiran (Bayu et al., 2017). 

 

2.2.4 Board Game 

Board Game merupakan permainan meja yang melibatkan potongan yang 

diletakkan di atas permukaan papan yang tersedia. Permainan board game ada yang 

bergantung pada strategi dan mengandung sedikit unsur peluang dan ada yang 

bergantung pada kebetulan tanpa unsur kemahiran. Beberapa board game memiliki 

tujuan yang menjadi kunci dari permainan tersebut.  

Board game awal merupakan pertarungan antara dua pasukan dan sebagian 

besar board game jaman sekarang masih menggunakan sistem mengalahkan lawan, 

posisi menang, atau perolehan poin. Terdapat banyak jenis board game saat ini. 

Representasi mereka dari situasi kehidupan nyata dapat berkisar dari tidak memiliki 

tema yang melekat, seperti checkers, hingga memiliki tema dan narasi tertentu, 

seperti cluedo.  

Aturan board game dapat berkisar dari yang sangat sederhana, seperti Tic-

tac-toe, hingga yang menggambarkan dunia permainan dengan sangat terperinci, 

seperti Dungeons & Dragons meskipun sebagian besar yang terakhir adalah 

permainan roleplaying di mana papan adalah sekunder dari permainan, berfungsi 

untuk membantu memvisualisasikan skenario permainan (Susanti & Trisnawati, 

2019). 

 

2.2.5 Checkers 

Checkers (dalam bahasa Inggris Amerika, "Draughts" dalam bahasa Inggris 

British) adalah board game klasik yang ikut bertumbuh dengan orang sekarang. 

Meskipun ada beberapa variasi, aturan utama yang dimainkan saat ini dikenal 
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sebagai American Checkers dan English Draughts, dan telah memiliki kejuaraan 

dunia sejak 1840-an (Bosboom et al., 2019). 

Aturan permainan American Checkers / English Draughts adalah sebagai 

berikut:  

1. Terdapat dua pemain, Hitam dan Merah. 

2. Masing-masing pemain mulai dengan 12 pion yang ditempatkan di 

kotak gelap dari papan yang berukuran 8x8 pada sisi masing-masing. 

3. Hitam bergerak terlebih dahulu, dan hanya bermain di kotak gelap. 

4. Pion hanya dapat bergerak maju secara diagonal, ke arah sisi lawan ke 

kotak gelap yang berdekatan secara diagonal, tetapi tidak mundur. 

5. Jika pion pemain, bidak lawan, dan kotak kosong terletak di garis kotak 

gelap yang terhubung secara diagonal, pemain harus "melompati" bidak 

lawan dan mendarat di kotak kosong, dengan demikian menangkap 

bidak lawan dan secara permanen mengeluarkan pion lawan dari 

permainan. 

6. Selanjutnya, lompatan harus digabungkan jika tersedia, dan giliran 

pemain tidak berakhir sampai semua lompatan yang terhubung telah 

habis. 

7. Jika pion mencapai baris terakhir di sisi lawan papan, maka pion 

tersebut menjadi "raja", yang memungkinkan gerakan ke setiap kotak 

gelap yang berdekatan secara diagonal, terlepas dari arah. 

8. Tujuan setiap pemain adalah untuk menangkap semua bagian lawan. 

 

2.2.6 Unity3D Game Engine 

Unity3D adalah aplikasi game engine yang dapat mengolah input, suara, 

grafik dan gambar untuk membuat suatu permainan, tetapi tidak harus untuk 

permainan. Contohnya seperti media pembelajaran untuk simulasi memasak. Game 

engine Unity3D terdapat beberapa kelebihan yaitu dapat membuat permainan 

bentuk 2D maupun 3D dan mudah digunakan oleh pemula. Game engine Unity3D 

merupakan game engine yang mendukung cross-platform. Unity3D mampu di 

publikasi menjadi Windows, Webgl, Android, IOS, PS3 dan XBOX. Meskipun bisa 

dipublikasi ke berbagai platform, Unity3D perlu lisensi untuk dapat dipublikasi ke 

Vincent Wedison.Perancangan dan Implementasi Artificial Intelligence Permainan Checkers Berbasis Android 
dengan Aplikasi Unity.UIB Repository©2020



12 

  Universitas Internasional Batam 

platform tertentu. Tetapi Unity3D menyediakan free user bisa mempublikasi dalam 

bentuk Standalone, Android, IOS dan Webgl (Nugroho & Pramono, 2017). 

Sedangkan menurut (Buyuksaliha et al., 2017) Unity3D adalah game engine 

yang dirancang untuk mengembangkan permainan 2D dan 3D. Unity3D adalah 

aplikasi komersial yang dikembangkan oleh Unity Technologies. Unity3D terdapat 

3 komponen penting yaitu: 

1. Game Engine 

Game Engine memungkinkan permainan dibuat, diuji dan dimainkan di 

lingkungan yang berbeda. 

2. Application 

Aplikasi dimana desain dan user interface disatukan dengan pilihan 

pratinjau grafis dan fungsi kontrol main. 

3. Code Editor 

IDE menyediakan text editor untuk menulis kode, Tetapi text editor luar 

lebih sering digunakan untuk menghindari kebingungan. 

 

2.2.7 Android 

Salah satu sistem operasi mobile yaitu Android yang terus berkembang 

bersama sistem operasi lain. Android merupakan sistem operasi yang lengkap dan 

open source yang dirancang untuk smartphone. Banyak aplikasi yang 

dikembangkan dengan sistem operasi android karena sistem operasi tersebut terus 

berkembang di pasaran (Matsun et al., 2018). 

 

2.2.8 Blackbox Testing 

Menurut (Jaya, 2018) suatu teknik pengujian sistem yang fokus pada 

fungsional dari perangkat lunak disebut dengan Blackbox Testing. Pengujian 

Blackbox Testing mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya difokuskan 

pada informasi domain. Pengujian Blackbox Testing membuat pengembang 

perangkat lunak dapat mengumpulkan kondisi input yang menguji semua syarat-

syarat fungsional suatu perangkat lunak. Terdapat beberapa kelebihan dalam 

penggunaan metode Blackbox Testing adalah:  
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1. Penguji yang tidak mengerti tentang bahasa pemrograman dapat 

melakukan pengujian. 

2. Penguji dari pandangan pengguna sehingga dapat membantu untuk 

menunjukkan yang tidak jelas dalam fungsional perangkat lunak. 

3. Penguji dan Programmer saling bergantungan. 

Terdapat beberapa kekurangan dalam penggunaan metode Blackbox Testing 

adalah:  

1. Sulit dalam menguji suatu kasus tanpa spesifikasi yang jelas. 

2. Kemungkinan terdapat pengujian yang repetitif antara programmer 

ataupun penguji lain. 

3. Terdapat bagian back end tidak bisa diuji oleh penguji tersebut. 

 

2.2.9 C-Sharp (C#) 

C#(C-Sharp) adalah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menguatkan 

Framework.NET. Pembuatan C# dilakukan bersamaan dengan perkembangan 

Framework.NET. Microsoft adalah perusahaan yang mengembangkan C#. Terdapat 

beberapa janji dalam pengembangan C# yaitu poduktifitas, fleksibilitas serta 

kemudahan yang ada dari aplikasi sebelumnya yaitu Visual Basic, Java dan C++. 

C# mengadopsi kemampuan dari penggabungan aplikasi C.  

Anders Hejlsberg merupakan kepala arsitek pembuatan C# yang juga ikut 

serta dalam pembuatan Borland Delphi dan Turbo Pascal. Konsep sulit yang ada 

di C++ disederhanakan dan ditambahkan dengan fitur-fitur baru untuk 

meningkatkan produktifitas C#. (Yahya & Nur, 2018). 

 

2.2.10 Object Oriented Programming (OOP) 

Menurut Karman (2018) Object Oriented Programming adalah 

pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Adapun ciri-ciri dari program 

yang menggunakan teknik OOP adalah: 
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1. Encapsulation  

Encapsulation merupakan pembungkus informasi detail dan class seperti 

sebuah kapsul obat yang berisi butiran-butiran kecil obat, berarti 

kegunaan kapsul pada obat adalah sebagai pembungkus obat didalamnya.  

2. Inheritance  

Inheritance merupakan pewarisan yang dapat menurunkan atribut dan 

metode yang sama dengan class lain dengan nama kelas anak yaitu kelas 

turunan (subclass) dan ada juga namanya kelas induk(superclass).  

3. Polymorphisme 

Polymorphisme dapat dicontohkan seperti seorang penyanyi yang 

objeknya sama menyanyi, namun bentuk dan perilakunya dalam 

menyanyi berbeda. 

 

2.2.11 Source Code Editor 

Pembuatan aplikasi sangat memerlukan aplikasi source code editor. 

Seorang programmer memerlukan aplikasi dan tool dalam pengembangan aplikasi 

agar dapat mempermudah perkerjaan. Source code editor merupakan salah satu 

jenis aplikasi yang wajib digunakan oleh programmer adalah source code editor 

yang digunakan dalam pembuatan kode-kode atau script program. Source code 

editor memiliki beragam fitur masing-masing sehingga programmer harus mampu 

memilih mana code editor yang sangat efektif membantu programmer dalam 

membuat dan mengatur kembali kode program yang diinginkan (Sastra, 2016). 

 

2.2.12 Sublime Text 

Sublime Text merupakan aplikasi text editor yang digunakan untuk 

mengubah kode dan teks di berbagai macam sistem operasi karena adanya Phyton 

API. Aplikasi ini sangat kuat dan fleksibel yang terinspirasi dari aplikasi Vim. 

Sublime-packages merupakan suatu fitur yang dapat menambahkan fungsional 

aplikasi tersebut (Farell et al., 2018). 
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