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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Program permainan (game) saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengguna komputer. Dimulai dari program permainan solitare hingga program permainan canggih Starcraft. Program permainan telah menjadi mode tersendiri di dunia karena perkembangannya yang pesat. Tiap tahun di Jepang selalu diadakan Tokyo Game Show, yang menjadi tempat berkumpulnya penggemar game untuk melihat penawaran produk terbaru dari perusahaan game kelas atas. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat banyaknya terbitan majalah yang khusus membahas program permainan. Di mulai dari membahas perkembangan, sampai dengan strategi untuk menguasai permainan tersebut. Hal ini menunjukkkan bahwa semakin bertambahnya para penggemar program permainan, dan berkembangnya variasi program permainan.
Program permainan menjadi wujud perpaduan antara sains dan seni, dan memiliki potensi media dalam memperkenalkan budaya, ide, pendidikan, dan kreatifitas. Program permainan seperti Final Fantasy banyak melibatkan seniman grafis dan musisi dalam proses pembuatannya. Diantara sekian banyak penggemar, mungkin mereka bertanya-tanya bagaimana sebuah program permainan tersebut dibuat. Dengan adanya  perkembangan dunia infromatika yang sudah semakin pesat diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi.
Game catur adalah game yang dimainkan antara dua orang yang gerakkan potongan-potongannya secara berurutan diatas sebuah papan yang disebut papan catur. Pemain dengan potongan berwarna putih memulai game tersebut. Suatu permainan dikatakan “telah mulai”, ketika salah satu pemain melakukan gerakan. Sasaran dari tiap pemain adalah menempatkan raja lawan pada posisi dimana raja lawan tidak  memiliki gerakan lain untuk memenangkan permainan. Pemain yang mencapai posisi ini dikatakan “checkmate” atau menang. 
Dari uraian diatas, maka penulis menyusun penelitian mengenai suatu “Pembuatan Aplikasi Permainan Game Catur Menggunakan Visual C# .Net 2005”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang :
	Bagaimana cara membuat agar game catur tersebut dapat kelihatan menarik dan dapat menjadi sebuah hiburan yang lengkap dengan menu-menu pilihan seperti halnya level game, score, dan waktu.
	Bagaimana mengimplementasikan algoritma AI ke dalam program game menggunakan bahasa pemrograman C# (SeeSharp) yang mampu mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang kompleks.


Ruang Lingkup
Adapun Ruang lingkup gambaran masalah secara umum dari Penelitian ini adalah :
	Aplikasi ini memiliki menu-menu pilihan seperti halnya level game, score, dan waktu.

Game yang dibuat masih berbentuk dua dimensi.
Input device yang digunakan dalam program game ini adalah keyboard dan mouse.
	Bisa dimainkan oleh satu atau dua orang, yaitu manusia melawan komputer dan manusia melawan manusia.

Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian pemrograman game ini adalah :
	Membuat game catur dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual C#. 
	Memberikan informasi mengenai teknik-teknik ataui metode-metode mengenai pemograman game




