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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Captain’s Mistress 

Permainan captain’s mistress adalah permainan seperti tic-tac-toe yang 

dimainkan oleh dua orang dengan cara menjatuhkan keping berwarna ke dalam 

sebuah jalur vertikal pada papan permainan secara bergiliran. Setiap pemain 

berusaha untuk mendapatkan empat keping berurutan dengan warna yang sama 

dan mencegah pemain lain agar tidak mendapatkannya. Pemenang ditentukan dari 

pemain yang pertama yang mendapatkan empat keping berurutan dengan warna 

yang sama (Bradley, 1974). Ukuran standar internasional pada papan permainan 

captain’s mistress adalah enam baris dan tujuh kolom (Allis, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Papan permainan Captain’s Mistress berukuran enam baris dan tujuh 

kolom 
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2.2 Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) adalah kecerdasan yang 

diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer), agar dapat 

melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan beberapa fungsi otak manusia 

(Suparman, 1991). Kecerdasan buatan mampu melakukan hal-hal yang pada saat 

ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia dalam bidang studi apapun (Rich dan 

Knight, 1991). Riwinoto dan Alfian (2015) mengatakan bahwa penerapan 

artificial intelligence pada non-playable character (NPC) yang tindakannya tidak 

dapat dikendalikan pemain, misalnya dalam hal mencari rute untuk menuju ke 

suatu tempat, diharapkan dapat menambah kesenangan bermain dan menambah 

variasi gameplay. 

 

2.3 Algoritma MTD-f 

Algoritma MTD-f diciptakan oleh Aske Plaat, Jonathan Schaeffer, Wim 

Pijls, dan Arie de Bruin pada tahun 1997. Algoritma ini adalah hasil 

pengembangan dari Minimax yang lebih efisien dari NegaScout (Plaat, 1997). 

Agar algoritma ini bekerja dengan baik, maka algoritma MTD-f akan melakukan 

pencarian dengan dua tahap, yaitu mencari batas atas dan batas bawah (Plaat, 

1997).  Algoritma MTD-f menggunakan teknik alpha-beta sebagai fungsi 

prunning atau pemangkasan nodes (Kazutomo dkk., 2015). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kazutomo dkk. (2015), algoritma MTD-f dan NegaScout 

diimplementasikan untuk permainan Shogi menggunakan optimasi transposition 

table. Tujuannya untuk membandingkan algoritma mana yang memiliki rata-rata 

waktu eksekusi setiap langkah lebih cepat dan penggunaan memori RAM yang 
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lebih sedikit. Evaluasi rata-rata waktu eksekusi dilakukan dengan mengukur 

berapa lama waktu yang diperlukan dari awal permainan hingga permainan 

berakhir dibagi dengan jumlah langkah yang dimainkan, sedangkan evaluasi 

penggunaan memori RAM dilakukan dengan mengitung jumlah nodes yang 

ditelusuri. Hasil dari penelitian Kazutomo dkk. (2015) mengatakan bahwa 

algoritma MTD-f memiliki rata-rata waktu eksekusi setiap langkah lebih cepat 

yaitu sekitar 38,76 detik daripada NegaScout yaitu sekitar 50,49 detik. Untuk 

penggunaan memori RAM, algoritma MTD-f menggunakan memori lebih sedikit 

daripada Negascout. Jumlah penelusuran nodes algoritma MTD-f adalah 

1.816.564.793 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh 

empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga), sedangkan algoritma NegaScout 

adalah 2.806.926.235 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus dua 

puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima). 

Untuk mencari nilai terbaik, algoritma MTD-f memiliki pseudocode sebagai 

berikut. 

  

Gambar 2.2 Pseudocode algoritma MTD-f. 
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2.4 Algoritma Negamax 

Algoritma Negamax adalah algoritma hasil simplifikasi dari algoritma 

Minimax, di mana algoritma Minimax menggunakan dua fungsi pencarian, dan 

algoritma Negamax hanya menggunakan satu fungsi pencarian (Ahmadi, 2012). 

Algoritma MTD-f dan Negamax dapat diimplementasikan untuk kecerdasan 

buatan dalam setiap permainan yang berjenis turn-based (Horacek, 1991). 

Algoritma Negamax dapat melakukan pencarian secara efektif pada permainan 

zero-sum property yang dimainkan oleh dua orang (Horacek, 1991). Dalam 

algoritma ini, nilai minimal dan maksimal seorang pemain adalah nilai yang 

penting untuk menentukan kedudukan menang atau kalahnya pemain tersebut. 

Algoritma Negamax pernah diimplementasikan pada penelitian Kevin (2015). 

Penelitian tersebut membandingkan waktu eksekusi algoritma Negamax untuk 

permainan catur pada 3 spesifikasi sistem yang berbeda. Evaluasi waktu eksekusi 

dilakukan dengan mengukur berapa lama waktu yang diperlukan setiap langkah 

dari langkah pertama sampai langkah ketiga, dan dengan batas jumlah 

penelusuran nodes maksimal 1000. 

Tabel 2.1 Tabel Hasil Pengujian Algoritma Negamax. 

(Sumber: Kevin, 2015) 

No Jenis Laptop Processor 
Waktu Eksekusi (s) 

Langkah-1 Langkah-2 Langkah-3 

1 
Acer 

AOHAPPY2 

Intel Atom 

N570 1.66GHz 
89 42 62 

2 
Acer Aspire 

E3-111 

Intel Celeron 

N2830 

2.16GHz 

31 22 7 

3 Lenovo 

Intel Core Duo-

T6600 2.20 

Ghz 

47 16 17 
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Tabel 2.1 menunjukkan hasil pengujian pada penelitian yang dilakukan oleh 

Kevin (2015). Kevin (2015) mengambil kesimpulang bahwa waktu yang 

diperlukan algoritma untuk menentukan langkah juga bergantung pada dengan 

processor pada komputer, selain itu semakin dalam sebuah pohon pencarian, maka 

semakin lama waktu yang diperlukan komputer untuk bergerak, karena algoritma 

Negamax harus menelusuri semua kedalaman pohon yang ada. 

Untuk mencari nilai terbaik, algoritma Negamax memiliki pseudocode 

sebagai berikut. 

 

  

Gambar 2.3 Pseudocode algoritma Negamax. 
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