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Abstrak – Perkembangan kecerdasan buatan 

khususnya dalam dunia game di Indonesia khususnya 

di STMIK AMIKOM Yogyakarta masih sangat rendah, 

hal tersebut dapat dilihat dari minimnya penelitian 

yang mengangkat mengenai penerapan algoritma 

kecerdasan buatan dalam sebuah game. 

Othello adalah salah satu permainan yang dapat 

diterapkan kecerdasan buatan didalamnya. Permainan 

ini tergolong ke dalam Zero-Sum Game. Salah satu 

algoritma yang dapat diterapkan dalam permainan 

tersebut adalah Negamax Alpha Beta Pruning. 

Algoritma Negamax Alpha Beta Pruning menelusuri 

pohon permainan Othello dengan menggunakan 

langkah lawan sebagai root node kemudian 

membangun anak-anak node dengan melakukan 

langkah pada mobility-mobility yang terdapat pada 

setiap node. 

Keywords – Kecerdasan Buatan, Game, Negamax Alpha 

Beta Pruning, Othello 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus 

ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku 

cerdas dalam sistem komputer. [1] 

Perkembangan kecerdasan buatan di dunia 

internasional khususnya di negara-negara barat telah 

mampu menciptakan teknologi yang mampu menyaingi 

bahkan melebihi kecerdasan manusia. Mereka telah 

mampu menciptakan berbagai teknologi yang 

menggunakan kecerdasan buatan mulai dari sistem 

pakar, sistem penunjang keputusan hingga game. 

Namun pengembangan kecerdasan buatan dalam 

dunia game ini masih sangat minim dilakukan di 

Indonesia khususnya di STMIK Amikom Yogyakarta. 

Hal itu dapat kita lihat dengan minimnya karya-karya 

ilmiah (khususnya pada Skripsi dan Tugas Akhir) dan 

penelitian-penelitian mengenai pengimplementasian 

algoritma kecerdasan buatan dalam sebuah game. 

Salah satu contoh game yang dapat dimasukkan ke 

dalamnya kecerdasan buatan adalah Othello/Reversi. 

Algoritma yang digunakan adalah Negamax dengan 

dipadukan dengan algoritma Alpha-Beta Pruning yang 

berfungsi untuk mengoptimalisasi pohon permainan. 

Dipilihnya game Othello pada penelitian ini 

dikarenakan game ini memiliki tingkat kerumitan yang 

menengah jika dibandingan dengan Tic-Tac-Toe yang 

tergolong mudah dan catur yang tergolong sangat rumit. 

Sedangkan algoritma Negamax ini dipilih karena 

algoritma ini memang dibuat untuk permainan yang 

membutuhkan dua pemain seperti Othello. 

1.2 Tinjauan Pustaka  

Muhammad Akbar Wiguna, Agung Toto Wibowo, 

dan Endro Ariyanto [2] membuat sebuah game Othello 

yang menggunakan algoritma minimax. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti menerapkan algoritma 

minimax dan melakukan pengujian dengan bantuan 

beberapa orang penguji untuk memastikan algoritma 

minimax tersebut telah diimplementasikan dengan baik. 

Penelitian ini masih dapat disempurnakan lebih lanjut 

dengan menambahkan algoritma Alpha Beta Pruning 

dan melakukan penyederhanaan algoritma minimax 

dengan algoritma negamax.  

Andrean Nurdiansyah, Bayu Trisna Pratama, Lalu M. 

Afif Farhan [3] membuat aplikasi permainan Othello 

16x16 dengan algoritma Alpha Beta Pruning. Pada 

penelitian ini dilakukan penerapan algoritma minimax 

yang dipadukan dengan algoritma Alpha Beta Pruning 

untuk memangkas pohon pencarian. Penelitian ini dapat 

disempurnakan lebih lanjut dengan melakukan 

penyederhanaan pada algoritma minimax dengan 

menggunakan algoritma negamax. 

1.3 Landasan Teori 

1.3.1 Othello 

Permainan Othello yang pada awalnya disebut 

Reversi, ditemukan pada tahun 1883 oleh salah satu dari 

dua orang Inggris (mereka saling mengklaim sebagai 

penemu dan menyebut yang lain adalah penipu) yaitu 

Lewis Waterman atau John W. Mollet. Semenjak 

ditemukannya, permainan ini secara perlahan meraih 

popularitas di Inggris pada akhir abad ke 19. [4] 

Permainan Othello modern diawali dengan empat 

disks diletakkan pada bagian tengah papan permainan 

dengan dua disks putih dan dua disks hitam terletak 

secara berlawanan secara vertikal maupun horizontal. 
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Kedua disks yang memiliki warna yang sama terletak 

berdampingan secara diagonal. Pemain yang memegang 

disks hitam bermain terlebih dahulu. [4]  

 
Gambar 1. Kondisi Awal Permainan Othello 

Setiap pemain yang akan mengambil gilirannya harus 

mempunyai minimal satu mobility. Jika pemain tidak 

memiliki mobility pada gilirannya, maka permainan 

dilanjutkan kembali oleh pemain lain. [4]  

Dalam permainan Othello, setiap disks lawan yang 

diapit secara garis lurus oleh disks yang baru saja 

diletakkan oleh pemain saat mengambil gilirannya 

dengan disks pemain yang telah ada di papan permainan 

sebelumnya (baik itu secara vertikal, horizontal, diagonal 

atau kombinasi dari arah-arah itu) menjadi milik sang 

pemain yang ditandai dengan membalik warna disks 

lawan. [4] 

Permainan Othello dinyatakan berakhir jika kedua 

pemain sudah tidak memiliki mobility, baik itu karena 

kehabisan langkah maupun karena papan permainan 

sudah penuh. [4] 

Penentuan pemenang dilakukan dengan 

membandingkan jumlah disks setelah permainan 

berakhir. Pemain dengan jumlah disks terbanyak 

dinyatakan sebagai pemenang. [4] 

1.3.2 Algoritma Negamax Alpha Beta Pruning 

Algoritma negamax adalah salah satu variasi atau 

penyederhanaan dari algoritma minimax yang telah ada 

sebelumnya. Seperti halnya minimax, algoritma negamax 

ini juga digunakan dalam permainan dua orang pemain 

(two-player game) yang tergolong ke dalam Zero-Sum 

Game. [5]  

Algoritma negamax berpegang kepada fakta bahwa 

max(a,b) = -min(-a,-b) untuk menyederhanakan 

algoritma minimax. Lebih tepatnya lagi, nilai dari sebuah 

posisi pemain A dalam sebuah permainan adalah negasi 

dari nilai pemain B. Kemudian, pemain A mengambil 

langkah yang memaksimalkan negasi dari nilai-nilai 

milik pemain B. [5]  

Alpha beta pruning adalah sebuah algoritma 

pencarian yang melakukan pencarian untuk mengurangi 

jumlah node yang dievaluasi pada algoritma minimax 

dalam pohon pencariannya. Dengan kata lain, 

pemangkasan (pruning) dilakukan pada node-node yang 

tidak perlu ditelusuri. [6]  

Karena algoritma negamax adalah penyederhanaan 

dari algoritma minimax, maka algoritma alpha-beta 

pruning yang dapat mengoptimumkan kinerja dari 

algoritma minimax juga dapat digunakan pada algoritma 

negamax. Algoritma alpha-beta pruning dapat 

mengurangi jumlah node yang dievaluasi pada pohon 

permainan algoritma negamax dengan cara kerja yang 

sama sebagaimana algoritma alpha-beta pruning 

melakukan pengurangan node pada pohon pencarian 

algoritma minimax. [5] 

Permainan Othello yang pada awalnya disebut 

Reversi, ditemukan pada tahun 1883 oleh salah satu dari 

dua orang Inggris (mereka saling mengklaim sebagai 

penemu dan menyebut yang lain adalah penipu) yaitu 

Lewis Waterman atau John W. Mollet. Semenjak 

ditemukannya, permainan ini secara perlahan meraih 

popularitas di Inggris pada akhir abad ke 19. [2] 

Permainan Othello modern diawali dengan empat 

disks diletakkan pada bagian tengah papan permainan 

dengan dua disks putih dan dua disks hitam terletak 

secara berlawanan secara vertikal maupun horizontal. 

Kedua disks yang memiliki warna yang sama terletak 

berdampingan secara diagonal. Pemain yang memegang 

disks hitam bermain terlebih dahulu. [2]  

2. Pembahasan  

2.1 Analisis  

2.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Berikut kebutuhan-kebutuhan fungsional perangkat 

lunak pada perancangan penerapan algoritma Negamax 

Alpha Beta Pruning pada permainan Othello: 

1. Perangkat lunak dapat menghasilkan output berupa 

langkah yang menjadi respon dari langkah pengguna 

atau langkah awal dalam sebuah kondisi permainan 

Othello. Output langkah harus sesuai dengan 

perhitungan manual pada kondisi permainan dengan 

menggunakan algoritma Negamax Alpha Beta 

Pruning. 

2. Perangkat lunak dapat menghasilkan output berupa 

sistem konsol saat melakukan penelusuran pada 

node-node pohon permainan ketika merespon 

langkah pengguna atau melakukan langkah awal. 

Output dalam konsol berupa keterangan mengenai 

kedalaman, nilai alpha, nilai beta dan keterangan 

node tersebut mengalami prune atau tidak. Output 

dalam sistem konsol ini akan digunakan untuk 

memastikan kesesuaian antara proses dalam sistem 

saat melakukan penelusuran dengan hitungan manual 

penelusuran dengan menggunakan algoritma 

Negamax Alpha Beta Pruning. 

2.1.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Analisis kebutuhan non-fungsional meliputi analisis 

perangkat keras dan analisis perangkat lunak. 

Karena pembuatan perangkat lunak dalam penelitian 

ini hanya menggunakan software Netbeans, maka 

kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan 

kebutuhan perangkat keras untuk menjalankan Netbeans. 
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Berikut spesifikasi minimum untuk menjalankan 

netbeans: 

a. Processor: 800MHz Intel Pentium III atau yang setara. 

b. Memori (RAM): 512 MB. 

c. Disk Space: 750 MB. 

Sedangkan kebutuhan perangkat lunak untuk 

menjalankan netbeans yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Java Development Kit (JDK) 

b. Sistem operasi Windows 7 

2.1.3 Analisis Cara Kerja Algoritma Negamax Alpha 

Beta Pruning Pada Permainan Othello 

Pada permainan Othello, node-node pada pohon 

penelusuran merupakan kondisi-kondisi papan yang 

mungkin terjadi saat permainan berlangsung. Node-node 

anak merupakan mobility-mobility dari node induknya. 

Node yang berada di paling bawah, dievaluasi dengan 

fungsi evaluasi untuk diperoleh nilainya.  

 Berikut contoh pohon permainan Othello dengan 

kedalaman penelusuran sedalam 3 langkah kedepan: 

 
Gambar 2. Diagram Pohon Permainan Othello 

Algoritma negamax tergolong kedalam algoritma 

Depth First Search (DFS). Algoritma ini menelusuri 

pohon permainan ke bagian dalam terlebih dahulu 

sebelum bergerak melebar. 

Untuk mengatasi banyaknya node-node yang 

dievaluasi oleh algoritma negamax, digunakanlah 

algoritma alpha beta pruning. Algoritma ini akan 

menggunakan nilai alpha dan beta untuk memangkas 

pohon pencarian yang harus ditelusuri oleh algoritma 

negamax. Algoritma ini membuat pencarian menjadi 

lebih cepat dengan tidak merubah hasil akhir dari 

pencarian (baik menggunakan alpha beta pruning 

maupun tidak hasilnya tetap sama). 

Kembali ke gambar 3.2 yang merupakan representasi 

nyata dari sebuah kondisi permainan Othello, algoritma 

Negamax Alpha Beta Pruning terlebih dahulu akan 

mengecek node awal (root) dengan nilai alpha = -∞ dan 

beta = +∞. Jika kedalaman node yang diperiksa masih 

belum sama dengan batas kedalaman yang diberikan 

maka algoritma ini akan menelusuri node anak pertama 

(node (b)) dari node awal (root) dengan nilai alpha = -

beta dan nilai beta = -alpha. Dengan kata lain kedua nilai 

alpha dan beta tidak berubah saat algoritma ini 

melakukan pengecekan terhadap node (b) di kedalaman 

1. Begitu pula dengan node (c) di kedalaman 2. 

Selanjutnya algoritma Negamax Alpha Beta Pruning 

melakukan penelusuran di node awal pada kedalaman 3 

(node (d)) yang menjadi anak dari node sebelumnya 

(node c)). Karena kedalaman sudah sama dengan batas 

kedalaman, maka algoritma akan memanggil fungsi 

evaluasi untuk mendapatkan nilai dari node tersebut. 

Sebagaimana pada gambar 3.2, nilai dari node (d) di 

kedalaman 3 adalah 4. Setelah diperoleh nilainya, 

sebelum kembali ke node (c) nilai tersebut dinegasikan 

menjadi -4.  

Algoritma kembali ke node (c), nilai -4 kemudian 

dibandingkan dengan nilai alpha di node (c) yaitu -∞. 

Karena nilai -4 > -∞ maka nilai alpha di node itu 

berubah menjadi -4. Nilai alpha kemudian dibandingkan 

dengan nilai beta. Karena -4 tidak lebih besar atau sama 

dengan +∞ maka tidak terjadi pemangkasan (pruning) 

pada node selanjutnya.  

Algoritma kemudian menuju ke node selanjutnya di 

kedalaman 3 yaitu node (e). Node (e) dievaluasi dengan 

fungsi evaluasi dan diperoleh nilai 4. Nilai itu kemudian 

dinegasikan. Algoritma kemudian beralih ke node (c), 

karena nilai -4 tidak lebih besar dari nilai alpha yang 

juga bernilai -4, maka nilai alpha tidak berubah. 

Sehingga node (c) bisa diabaikan. Kemudian algoritma 

beralih ke node (d), begitu seterusnya sampai ke node 

(h). Nilai alpha tidak berubah karena node (d) sampai (h) 

semua bernilai -4. 

Setelah semua anak dari node (c) diperiksa, maka 

diperoleh nilai node (c) adalah    -4. Nilai ini kemudian 

dinegasikan menjadi 4. Algoritma kemudian menuju ke 

node (b). Disini terjadi pengecekan apakah nilai dari 

node (c) yaitu 4 lebih besar dari nilai alpha node (b) 

yaitu -∞. Karena 4 > -∞, maka nilai alpha node (b) 

berubah menjadi 4. Karena nilai 4 tidak lebih besar dari 

nilai beta pada node (b) yaitu ∞, maka tidak terjadi 

pruning pada node selanjutnya. 

Algoritma kemudian menuju ke node-node 

selanjutnya hingga semua bagian dari pohon permainan 

ditelusuri untuk mendapatkan langkah terbaik dengan 

urutan langkah seperti yang telah dijabarkan 

sebelumnya. 

2.2 Perancangan Sistem 

2.2.1 Flowchart 

Fungsi yang bertugas untuk membangun pohon 

permainan dan memilih langkah terbaik berdasarkan 

pada fungsi evaluasi adalah fungsi 

NegamaxAlphaBetaPrunning. Flowchart pada gambar 

3.6 berikut ini menunjukkan bagaimana alur algoritma 

fungsi NegamaxAlphaBetaPruning saat dipanggil dan 

menerima inputan: 
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Gambar 3. Flowchart Fungsi 

NegamaxAlphaBetaPruning 

 
2.2.2 Class Diagram 

Berikut ini kelas-kelas yang berperan dalam 

membangun sebuah kecerdasan buatan yang menerapkan 

algoritma Negamax Alpha Beta Pruning pada permainan 

Othello: 

 
Gambar 4. Class Diagram 

2.2.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram berikut ini menggambarkan 

bagaimana hubungan antar kelas saat seorang pengguna 

mengambil langkah pada papan permainan. Ketika hal 

tersebut terjadi maka perangkat lunak akan memproses 

inputan dari pengguna tersebut dan memberikan output 

berupa langkah yang diambil oleh AI. 

 
Gambar 5. Sequence Diagram 

2.3 Pembuatan dan Pembahasan 

2.3.1 Implementasi 

Pada bagian ini dilakukan implementasi kode setelah 

pada bagian sebelumnya dilakukan perancangan. 

2.3.2 Testing 

2.3.2.1 Black Box Testing I 

Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap perangkat 

lunak yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan 

menguji fungsionalitas perangkat sesuai yang sudah 

dirumuskan pada bagian analisis kebutuhan fungsional 

dan nilai output pada fungsional tersebut.  

Pengujian nilai output dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai keluaran dari komputer 

dengan hitungan manual. 

Berikut contoh tabel hasil perhitungan manual setelah 

lawan melangkah pada kotak 4,5: 

 

Tabel 1. Tabel Perhitungan Manual 

Kedalam

an 

Point Alpha Beta Eva- 

luasi 

Pruning

? 

3 3,5 -∞ +∞ - Tidak 

2 2,2 -∞ +∞ - Tidak 

1 3,2 -4 +∞ 4 Tidak 

1 5,2 -4 +∞ 4 Tidak 

1 5,3 -4 +∞ 4 Tidak 

1 5,4 -4 +∞ 4 Tidak 

1 5,5 -4 +∞ 4 Tidak 

1 5,6 -4 +∞ 4 Tidak 
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2 2,2 4 +∞ - Tidak 

2 2,3 4 +∞ - Tidak 

1 3,2 -4 -4 4 Ya 

2 2,3 4 +∞ - Tidak 

 

Tabel diatas masih belum selesai, karena keterbatasan 

tempat pada naskah ini.  

Pada pengujian fungsionalitas, tidak ditemukan 

kesalahan, akan tetapi pada pengujian nilai output pada 

sistem konsol ditemukan kesalahan. 

Untuk mencari letak kesalahan pada implementasi maka 

dilakukan white box testing I. 

2.3.2.2 White Box Testing I 

Pada white box testing I ini dilakukan pembedahan 

program untuk menemukan kesalahan pada 

implementasi program. 

Hasilnya ditemukan kesalahan pada implementasi di 

bagian pemanggilan fungsi NegamaxAlphaBetaPruning. 

Nilai input pada parameter variabel alpha yang diberikan 

sebelumnya adalah Integer.MIN_VALUE. Kesalahan 

terjadi karena ternyata Java tidak bisa menegasikan nilai 

dari Integer.MIN_VALUE. Oleh sebab itu dilakukan 

perbaikan dengan mengganti nilai Integer.MIN_VALUE 

dengan –Integer.MAX_VALUE. 

Karena perbaikan hanya bersifat minor atau tidak 

merubah struktur dasar dari perangkat lunak, maka 

dilakukan perbaikan pada bagian ini dan selanjutnya 

perangkat diuji kembali dengan black box testing II. 

2.3.2.3 Black Box Testing II 

Pada black box testing II dilakukan kembali uji 

fungsionalitas dan nilai keluaran pada perangkat lunak. 

Hasil dari black box testing II ini tidak ditemukan 

kesalahan yang berarti perangkat lunak telah 

mengimplementasikan algoritma Negamax Alpha Beta 

Pruning pada permainan Othello dengan baik. 

3. Penutup 

3.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan-kesimpulan 

sebagai berikut ini: 

1. Algoritma Negamax Alpha Beta Pruning pada 

permainan Othello membangun pohon permainan 

dengan menggunakan kondisi setelah lawan melangkah 

sebagai root pada pohon permainan. Selanjutnya dengan 

melakukan langkah pada mobility-mobility di setiap 

node-node pohon permainan diperoleh node anak dari 

node-node tersebut. 

2. Algoritma negamax memanggil fungsi evaluasi saat 

kedalaman pohon pencarian sudah sesuai dengan yang 

diinginkan. Nilai yang didapat pada fungsi evaluasi 

menjadi nilai dari node tersebut. 

3. Dengan menggunakan nilai dari setiap node anak di 

kedalaman terbawah, nilai alpha akan berubah jika 

kondisi terpenuhi dan akan dibandingkan dengan nilai 

beta. Nilai alpha dan beta digunakan untuk melakukan 

pruning. 

4. Salah satu teknik implementasi yang sesuai untuk 

algoritma Negamax Alpha Beta Pruning adalah 

menggunakan fungsi yang bersifat rekursif karena pada 

dasarnya fungsi yang digunakan untuk menelusuri setiap 

node adalah sama. 

3.2 Saran 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat 

diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Salah satu faktor penting dalam komputer memilih 

langkah adalah fungsi evaluasi. Penelitian selanjutnya 

dapat meningkatkan kemampuan komputer dalam 

menilai sebuah kondisi dengan meningkatkan keakuratan 

fungsi evaluasi pada permainan Othello. 

2. Selain fungsi evaluasi, salah satu hal yang juga 

penting dalam permainan Othello adalah opening game 

(permainan pembukaan). Penelitian selanjutnya dapat 

diarahkan pada implementasi opening game pada 

Othello untuk meningkatkan tingkat kemenangan 

komputer. 
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