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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

(Safrizal, 2019) mengenai “Penerapan Algoritma Minimax Dengan 

Optimisasi Memory Enhanced Test Driver With Value F Pada Game Catur”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa semua kemungkinan posisi bidak untuk 

menghasilkan keputusan yang terbaik. 

(Muzakir, 2014) mengenai “Analisis Penggunaan Algoritma Greedy Pada 

Permainan Catur”. Tujuan penelitian ini adalah mengambil pilihan terbaik yang ada 

pada setiap tahap dalam suatu proses. 

(Novanda, 2018) mengenai “Permainan Ular Tangga Berbasis Android 

Menggunakan Unity”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan game ular 

tangga sebagai permainan yang diminati kembali. 

(Irham, 2015)  mengenai “Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Visualisasi 

3D Interaktif Masjid Agung Jawa Tengah Menggunakan Unity3D”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk penyampaian informasi kepada masyarakat tentang objek 

wisata. 

(Victor, 2018) mengenai “Perancangan dan Implementasi Aplikasi 

Penggajian Berbasis Dekstop Pada Murni Sadar English Course”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membantu dalam menemukan informasi lebih cepat. 
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Table 1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan  

Safrizal 2019 Penerapan Algoritma Minimax 

Muzakir 2014 Penerapan Algoritma Greedy 

Novanda 2018 Aplikasi permainan ular tangga dibuat menggunakan 
Unity 3d 

Irham 2015 Pembuatan  aplikasi visualisasi 3d dengan Unity 3d 

Victor 2018 Aplikasi akan didistribusikan ke desktop. 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1    Metode SDLC  

             SDLC mengacu pada model dan proses yang digunakan untuk 

mengembangkan sistem perangkat lunak dan menjelaskan proses, yaitu pengembang 

menerima transisi dari masalah ke solusi. 

             Pengembangan rekayasa meningkatkan sistem yang lebih lama dengan 

menggabungkan sistem atau perangkat lunak baru yang terjadi lebih akurat. (Abdul, 

2016). 

 

2.2.2    Permainan  

            Permainan adalah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang mengisi waktu 

luang. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari 

permainan keduanya saling berhubungan. (Retno, 2014). 
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2.2.3    Permainan Papan  

            Permainan papan adalah di mana player menempatkan, memindahkan, atau 

memakan potongan dengan potongan berlawanan dimainkan di papan sesuai dengan 

aturan. (Praditya, 2015). 

2.2.4    Permainan Catur (Chess) 

            Catur adalah permainan yang mempertajam otak yang telah ada sejak zaman 

Romawi. Bentuk sederhana tidak mengurangi kompleksitas manajemen strategi dan 

bagaimana penerapannya. Dalam permainan catur memerlukan langkah-langkah taktis 

yang efektif. Bahkan kesalahan kecil dapat membahayakan seluruh sector. Selain 

pemain mental, itu sangat berpengaruh, seperti kondisi psikologis tentara selama 

perang. (Purba, 2017). 

2.2.5    Unity 3D Engine 

             Unity 3D adalah mesin permainan yang mudah digunakan yang menyediakan 

kemampuan untuk membuat hanya objek dan meluncurkannya.  (Pratama, 2014). 

2.2.6    Desktop 

            Desktop sebenarnya sebutan yang biasa digunakan sebagai pengganti dari 

komputer desktop. Komponen penyusun komputer desktop seperti monitor atau layar 

komputer, CPU, dan keyboard terpisah. Berbeda dengan komputer portabel yang 

komponen-komponennya disatukan dan berukuran kecil sehingga memudah- kan 

untuk dibawa ke mana saja (Probolinggo, 2014). 
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2.2.7 Object Oriented Programming 
 
         Pemrograman berorientasi objek merupakan suatu pendekatan pemrograman 

yang menggunakan obyek dan kelas. Dalam OOP, setiap bagian dari program adalah 

objek. Objek merupakan bagian dari program yang harus diselesaikan. (Wibowo, 

2015). 

Beberapa konsep OOP dasar, antara lain:  
a. Abstrak Class 

Kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas, prosedur dan sifat 

kelas. 

b. Encapsulation 

 Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu 

kelas. 

c. Inheritance 

Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat, sehingga semakin ke bawah 

kelas menjadi spesifik. 

d. Polymorphism 

Kemampuan objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan 
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