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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Nugraha dkk (2015) melakukan penelitian untuk mengimplementasikan algoritma 

Fisher-Yates Shuffle yang digunakan untuk mengacak soal pada game The Lost Insect 

berbasis Unity 3D untuk menarik minat anak untuk mengenali serangga dengan 

persentase tingkat kepuasan pemakainya mencapai 80 %, dan aplikasi dapat dengan 

mudah digunakan dengan perolehan persentase mencapai 66,25 %. 

Ekojono dkk (2017) dalam penelitianya membuat sebuah aplikasi game aritmatika 

2D yang menarik dengan menerapkan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk melakukan 

pengacakan soal pada game tersebut diterapkan di dalam game aritmatika sebagai 

pengacak soal yang akan muncul dalam setiap permainan dan keluarnya soal tidak 

berulang 

Nur Aisyah (2016) dalam penelitian ini menerapkan algoritma fisher-yates shuffle 

untuk pengacakan pertanyaan pada game dimana pemain memasuki labirin untuk 

mencari box yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan secara acak yang 

akan menjadi petunjuk untuk mengarah kejalan keluar. Hasilnya dari data yang terurut, 

yaitu 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, teracak menjadi  4-8-7-6-2-0-1-3-5-9. Ini membuktikan 

bahwa hasil pengacakan tidak mengalami pengulangan soal. Selain itu jiga dilakukan 

uji coba dengan membandingkan dengan random generator java, hasilnya pada random 

generator java menghasilkan pengacakan dengan beberapa data yang muncul berulang 
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Akbar Gani, Linda Marlinda (2017) dalam penelitianya membuat sebuah sistem 

aplikasi untuk media pembelajaran tentang trigonometri dalam bentuk-bentuk soal 

berbasis android menggunakan algoritma fisher yates shuffle untuk pengacakan soal. 

Dengan mengunakan 10 soal tiap test, pengacakan soal dapat berjalanan baik tanpa ada 

soal yg sama keluar berulang. 

Balqis Kamalia Fikria (2014) dalam penilitianya bertujuan untuk 

mengimplementasikan algoritma -Yates Shuffle sebagai pengacak posisi non playable 

characte (NPC) pada game tantra bahari. NPC pada game ini adalah Sampah dengan 

panjang array 4 (array[0…3]) dan NPC Obstacle dengan panjang array 8 (array[0…7]). 

Dari hasil implementasi dan uji cobanya, algorithma Fisher-Yates Shuffle  dapat 

digunakan untuk megacak posisi NPC agar posisinya tidak berulang pada permainan 

berikutnya. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Fisher-Yates Shuffle 

 Fisher-Yates Shuffle (diambil dari nama Ronald Fisher dan Frank Yates), juga 

dikenal sebagai Knuth Shuffle (diambil dari nama Donald Knuth) adalah sebuah 

algoritma untuk menghasilkan permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan 

kata lain untuk mengacak suatu himpunan tersebut. Sebuah varian dari shuffle Fisher-

Yates, yang dikenal sebagai algoritma Sattolo itu, dapat digunakan untuk menghasilkan 

siklus acak panjang n sebagai gantinya. Proses dasar dari Fisher-Yates menyeret mirip 
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dengan memilih secara acak tiket bernomor keluar dari cab, atau kartu dari setumpuk 

(Ade-Ibijola, AbejideOlu 2012).  

Pemakaian Fisher-Yates Shuffle bisa melalui dua cara yaitu: original method dan 

modern method. Menurut Pavel Micka (2011) Original method dipublikasikan pada 

tahun 1938, pada metode ini dilakukan dengan cara penarikan secara berulang dari 

unsur daftar masukan kemudian menuliskannya ke daftar keluaran kedua. Pendekatan 

ini dilakukan oleh manusia dengan secarik kertas dan sebuah pensil. 

Pada modern method dijabarkan untuk penggunaan komputerisasi yang dikenalkan 

oleh Richard Durstenfield pada tahun 1964. Modern method dikenalkan karena lebih 

optimal dibandingkan dengan original method. Algoritma yang modern berbeda dari 

yang sebelumnya, sangat komputasi dan matematis. Prosesnya angka terakhir akan 

dipindahkan ke angka yang ditarik keluar dan mengubah angka yang ditarik keluar 

menjadi angka akhir yang tidak ditarik lagi untuk setiap kali penarikan dan berlanjut 

untuk iterasi berikutnya. Hal ini dilakukan dalam O (1) waktu dan ruang. Degan 

demikian, waktu dan ruang kompleksitas algoritmanya O (n), yang optimal (O’Connor, 

Derek, 2014). 

Menurut Vinay Signh (2014) penggunaan algoritma Fisher-Yates yang modern oleh 

Richard Durstenfeld dapat mengurangi kompleksitas algoritma menjadi O (n), 

dibandingkan dengan mengacak menggunakan metode yang lain seperti menggunakan 

sorting yang sangat tidak efisien karena adanya loop bersarang.  

Algoritma Fisher-Yates dipilih karena algoritma ini merupakan metode pangacakan 

yang lebih baik atau dapat dikatakan sesuai untuk pengacakan angka, dengan waktu 
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eksekusi yang cepat serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan suatu 

pengacakan. Algoritma Fisher-Yates terdiri dari dua metode yakni, metode orisinal dan 

metode modern. Namun dalam pengembangan aplikasi ini algoritma ini diterapkan 

dengan menggunakan metode modern. Metode modern dipilih karena metode ini 

memang khusus digunakan untuk pengacakan dengan sistem komputerisasi, 

dikarenakan hasil pengacakan bisa lebih variatif. 

Metode dasar yang digunakan untuk menghasilkan suatu permutasi acak untuk 

angka 1 sampai N adalah sebagai berikut:  

1. Tuliskan angka dari 1 sampai n (range).  

2. Pilih sebuah angka acak x diantara 1 sampai dengan jumlah n nya.  

3. Pindahkan angka acak x ke hasil 

4. Letakan angka terakhir pada posisi angka acak x sebelumnya.  

5. Ulangi langkah 2, 3 dan 4 sampai semua range terpenuhi.  

6. Urutan angka yang dituliskan pada langkah 3 adalah hasil dari permutasi acak.  

Berikut ini adalah contoh pengerjaan dari algoritma Fisher-Yates Shuffle. Range adalah 

jumlah angka yang belum terpilih, Random adalah angka acak yang terpilih, scratch adalah 

daftar angka yang belum terpilih, dan result adalah hasil permutasi yang akan didapatkan. 

Tabel 2.1 Pengerjaan Algoritma  Fisher-Yates Shuffle 

   Range   Random            Scratch             Result 

1-8  1 2 3 4 5 6 7 8  

1-7 6 1 2 3 4 5 8 7 6 

1-6 2 1 7 3 4 5 8 2 6 

1-5 6 1 7 3 4 5 8 2 6 
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1-4 1 5 7 3 4 1 8 2 6 

1-3 3 5 7 4 3 1 8 2 6 

1-2 3 5 7 4 3 1 8 2 6 

 1 1 7 5 4 3 1 8 2 6 

 1  7 5 4 3 1 8 2 6 

Hasil Pengacakan   7 5 4 3 1 8 2 6 

 

Pengacakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan banyak 

aplikasi. Meskipun terlihat mudah, namun pada dasarnya jika tidak dilakukan dengan 

baik maka pengacakan itu dapat berdampak buruk untuk suatu aplikasi. Untuk itulah 

diperlukan sebuah algoritma yang baik terutama dalam hal pengacakan. Dalam hal ini 

pengacakan menggunakan algoritma Fisher-Yates dapat dijadikan referensi untuk 

diterapkan dalam sebuah aplikasi yang menggunakan metode pengacakan. Fisher-

Yates merupakan cara yang optimal dengan waktu eksekusi yang efisien, serta dengan 

ruang penyimpanan memori yang tidak terlalu besar (Bendersky, Eli, 2010). 

2.2.2 PHP 

PHP adalah bahasa pemograman yang dijalankan melalui halaman web, 

umumnya digunakan untuk mengolah informasi di internet. Sedangkan dalam 

pengertian lain PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

pemrograman web server-side yang bersifat open source atau gratis. PHP merupakan 

script yang menyatu dengan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting) 
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2.2.3 MySQL 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 

standar SQL (Structured Query Language). MySQL merupakan sebuah database 

server yang free. MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database 

bernama Michael Widenuius. MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses 

suatu database MySQL yang berposisi sebagai client. Database MySQL merupakan 

suatu perangkat lunak database yang berbentuk database relasional atau dalam bahasa 

basis data sering kita sebut dengan Relational Database Management System 

(RDBMS) yang menggunakan suatu bahasa permintaan bernama SQL. 

 


