
 

 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab Tinjauan Pustaka ini menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang 

dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan Rancang Bangun Game Edukasi Rambu 

Lalu Lintas Berbasis Android. 

 

State of the Art 

 Fisher-Yates shuffle Algorithm (diambil dari nama Ronald Fisher dan Frank 

Yates)  atau juga dikenal dengan nama Knuth shuffle (diambil dari nama Donald 

Knuth).Fisher-Yates shuffle Algorithm adalah sebuah algoritma untuk 

menghasilkan suatu permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain 

untuk mengacak suatu himpunan tersebut. Fisher-Yates shuffle Algorithm jika 

diimplementasikan dengan benar, maka hasil dari algoritma ini tidak akan berat 

sebelah (Ade-Ibijola, 2012). Setiap permutasi yang dihasilkan menggunakan 

Fisher-Yates shuffle Algorithmmemiliki kemungkinan yang sama.  

 Penggunaan Algortima Fisher-Yates Shuffle pada penelitian yang berjudul 

“Perancangan Ujian Online pada STMIK GI MDP Berbasis Web” oleh (Antony 

Susanto, 2013) untuk mengacak soal ujian sehingga setiap mahasiswa memiliki 

urutan soal ujian yang berbeda. 

 Penelitian yang berjudul “A Simulated Enchancement of Fisher-Yates 

Algorithm for Shuffling in Virtual Card Games using Domain-Spesific Data 

Structures”oleh (Ade-ibijola, 2012), Algoritma Fisher-Yates digunakan untuk 

mengacak kartu agar memungkinkan setiap kartu berbeda. 

 Penelitian yang berjudul “Parallelization and optimization of genetic 

analyses in isolation by distance web service” oleh (Julia L Turner,2009), 

Algortima Fisher-Yates digunakan untuk mengoptimalkan pengacakan matriks di 

dalam pengujian Mantel test. Mantel test adalah sebuah pengujian secara statistik 

pada dua buah matriks
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 Penerapan Algortima Fisher-Yates pada Game Edukasi Rambu Lalu Lintas 

Berbasis Android adalah untuk mengacak setiap kuis yang ada pada leve lrambu. 

Smartphone user yang telah ter-install Game Edukasi Rambu Lalu Lintas berbasis 

Android tidaklah sama urutan kuisnya. 

 

Android 

 Andorid adalah sistem operasi mobile berbasis Linux kernel. User interface 

Android berbasis direct manipulation. Android diprioritaskan untuk smartphone 

yang menggunakan touchscreen sebagai mobilitas utamanya dan komputer tablet 

(Wikipedia). Gambar 2.1 merupakan logo dari perusahaan Android. 

 

Gambar 2.1 Android 

Sumber: www.android.com 

 

 User Interface Android didasari atas interaksi manusia dengan komputer. 

Andorid menggunakaninput sentuhan tangan manusia seperti mengusap, 

menyentuh, menngatup dan mengusap kearah berlawanan dengan cara bersamaan. 

Game Edukasi Rambu Lalu Lintas menggunakan Android sebagai platform dasar 

pembuatan Game. 

 

Corona Software Development Kit (SDK) 

Corona SDK dibuat untuk memungkinkan para programmer membangun 

game pada Platform iOS, Android, Windows Phone 8 dan Kinddle yang dibuat oleh 

Walter Luh yang merupakan founder dari Corona Labs Inc pada Tahun 2008 

(Corona Labs). Gambar 2.2 merupakan logo dari software Corona SDK. 
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Gambar 2.2 Logo Corona SDK 

Sumber: www.siliconangle.com 

 

Corona SDK berbeda dari bahasa pemrograman lainnya, di dalam Corona 

SDK sendiri telah tertanam worksheet dan sistem debugging. Corona SDK 

menggunakan editor teks dasar untuk menulis kode dan editor grafis untuk 

membuat gambar. Corona sendiri hanya akan bertugas menyusun dan running 

program. Userakan membutuhkan API Corona dan editor teks yang layak untuk 

memulainya (Domenech, 2013). Corona merupakan suatu software engine yang 

cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis game.Corona menggunakan ekstensi 

khusus bernama Lua. Lua merupakan ekstensi data yang cocok untuk game karena 

ringan dan mudah untuk dioperasikan. 

Corona mendukung perangkat dengan processor minimal ARMv7 dan OS 

Android mulai dari versi 2.2 (Froyo) dan iOS mulai dari versi 4.3. Corona 

memenuhi standar industri untuk mobile seperti OpenGL, OpenAL, Google Maps, 

Box2D physics, Facebook Connect, Game Center, in-app purchases dan masih 

banyak lainnya. Beberapa keuntungan mengembangkan aplikasi mobile 

menggunakan software Corona SDK diantaranya: 

1. Corona SDK dapat dipahami bahkan oleh pemula dan pengembangannya 

cepat. 

2. Memungkinkan untuk membuat aplikasi cross-platform yang artinya secara 

otomatis aplikasi yang dibuat dapat terbaca atau berjalan pada dua platform 

yaitu Android dan iOS. 

3. Corona SDK secara otomatis memilih aset yang tepat berdasarkan resolusi 

layar dan skala konten tegantung pada ukuran layar perangkat pengguna, 

untuk itu tidak perlu khawatir lagi dengan fragmentasi Android. 

Selain keuntungan Corona juga memiliki beberapa kekurangan, 

diantaranya: 
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1. Bahasa API (Aplication Programing Interface) masih dalam proses 

pengembangan. 

2. Proses debugging yang tidak akurat. 

3. Tidak memiliki GUI untuk layouting (semua proses layout dengan code) 

 Game Edukasi Rambu Lalu Lintas menggunakan Corona SDK untuk 

membangun keseluruhan game. 

 

Sublime Text Portable 

 Sublime Text adalah cross-platform editor teks dan kode program, dengan 

user interface pemrograman Aplikasi Python (API). Sublime didistrisbusikan 

sebagai perangkat lunak bebas. Sublime Text tidak memiliki dialog pengaturan 

grafis dan sepenuhnya dikonfigurasi dengan mengedit file teks 

(www.sublimetext.com). Sublime Text juga mendukung beberapa bahasa 

pemrograman, didukung dalam hal ini adalah dimengerti dan diterjemahkan 

menjadi text oleh Sublime Text. Misalnya pada C++, fungsi-fungsinya akan 

dimasukkan kedalam daftar fungsi dan kata-katanya akan berubah warna sesuai 

dengan makna kata tersebut di C++. Gambar 2.3 merupakan tampilan penggunaan 

Sublime Text. 

 

Gambar 2.3 Contoh Tampilan Sublime Text 
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 Berikut ini adalah bahasa pemrograman yang didukung oleh Sublime Text: 

ActionScript, AppleScript, ASP, batch files, C, C++, C#, Clojure, CSS, D, Diff, 

Erlang, Go, Graphviz (DOT), Groovy, Haskell, HTML, Java, JSP, JavaScript, 

JSON, LaTeX, Lisp, Lua, Makefiles, Markdown, MATLAB, Objective-C, OCaml, 

Perl, PHP, Python, R, Rails, Regular Expressions, reStructuredText, Ruby, Scala, 

shell scripts (Bash), SQL, Tcl, Textile, XML, XSL dan YAML. 

 

Lua 

 Lua merupakan bahasa pemrograman multi paradigma yang dirancang 

sebagai scriptinglanguage dengan extendsible semantic sebagai tujuan utama. Lua 

diciptakan Tahun 1993 oleh Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo 

dan Waldemar Celes, anggota Kelompok Teknologi Komputer Grafis (Tecgraf) di 

Universitas Katolik Kepausan Rio de Janeiro, Brasil. Lua merupakan turunan dari 

data description atau configuration language yaitu SOL (Simple Object Language) 

dan DEL (Data Entry Language), dimana SOL dan DEL telah dikembangkan 

secara independen oleh Tecgraf untuk menambahkan fleksibilitas 2 projek yang 

berbeda (keduanya merupakan interactive graphical programs) untuk Graphical 

Engineering di perusahaan Petrobas (wikipedia). Gambar 2.4 merupakan logo dari 

bahasa pemrograman Lua. 

 

Gambar 2.4 Logo Lua 

Sumber: blog.roblox.com 

 

 Lua adalah bahasa prosedural sederhana yang dibangun dari dasar ke atas 

sebagai bahasa embedding.Desain bahasa didorong oleh ekstensibilitas. Tidak 

seperti kebanyakan bahasa embedded, hal ini tidak terbatas untuk menambahkan 

fungsi baru atau tipe data di C atau C++. Lua memiliki sejumlah kecil core galeri 

yang menyediakan fungsionalitas dasar.Core yang relatif tanpa sifat khusus 
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merupakan bagian objek tersebut.Game tidak mungkin membutuhkan galeri untuk 

memproses apa pun kecuali matematika dan logika. Core kecil ini mudah dipelajari 

dan sangat fleksibel. 

 Lua merupakan bahasa pemrograman yang ringan namun kuat, yang 

didesain untuk mengekstends fungsi aplikasi.Tidak jarang Lua juga digunakan 

sebagai bahan pemrograman general purpose yang dapat berjalan stand-alone. 

 

Adobe Illustrator CS6 

 Adobe Illustrator adalah software desain berbasis vektor yang 

dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Adobe illustrator pertama kali 

dibangun untuk Apple Macintosh Tahun 1986 (dipasarkan pada Tahun 1987) 

sebagai komersialiasi dari software pembuat font rumahan Adobe. Adobe illustrator 

tidak terpisahkan dengan Adobe Photoshop. Photoshop dipersiapkan untuk 

manipulasi foto digital dan illustrasi komputer, sementara Adobe Illustrator 

ditujukan untuk grafis dan desain logo.Gambar 2.5 merupakan tampilan logo dari 

Adobe Illustrator CS6. 

 

Gambar 2.5 Logo Adobe Illustrator CS6 

Sumber: www.digitaltechspace.com 

 

 Penggunaan Adobe Illustrator CS6 pada Game Edukasi Rambu Lalu Lintas 

Berbasis Android adalah untuk membuat model gambar rambu lalu lintas, model 

mobil, model rambu jalan dan keseluruhan gambar yang ada di Game Rambu Lalu 

Lintas Berbasis Android. 

 

 PhysicsEditor  

PhysicsEditor adalah Graphical user interface (GUI) tool untuk membuat 

bentuk pendeteksi benturan antar gambar di dalam Game Edukasi Rambu Lalu 
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Lintas Berbasis Android. PhysicsEditor dibuat dan dikembangkan oleh 

CodeandWeb. Gambar 2.6 merupakan logo dari PhysicsEditor. 

 

Gambar 2.6 Logo PhysicsEditor 

Sumber: www. jslim.net 

 

 PhysicsEditor sangat mudah untuk digunakan, hanya dengan membuka 

gambar yang diperlukan.Tool shape tracer yang ada di dalam PhysicsEditor 

digunakan untuk memberikan texture untuk mendeteksi benturan dengan 

otomatis.Mengikuti bentuk gambar sesuai keinginan. 

 

UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modelling Language) adalah alat bantu yang menyediakan 

bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 

membuat blue print atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti 

serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan 

mengkomunikasikanrancangan mereka dengan yang lain. UML adalah sebuah 

bahasa yang telah menjadi standar dalam industry untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak.UML menawarkan sebuah standar untuk 

merancang model sebuah sistem (Munawar, 2005). 

Tujuan dari UML adalah : 

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan model dan dimengerti secara umum. 

2. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

3. Menyatukan praktek-praktek yang terdapat dalam pemodelan. 

Berikut ini merupakan beberapa diagram dalam UML yang akan digunakan 

dalam penelitian ini antaralain (Mahdiana, 2011): 

 



12 

 

 

2.8.1 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yangmenggambarkan kebutuhan sistem 

darisudut pandang user, yang memperlihatkanhubungan-hubungan yang terjadi 

antaraactors dengan use case dalam sistem.Use case diagram menggambarkan 

fungsionalitas yangdiharapkan dari sebuah sistem. Use case diagramlebih 

mementingkan “apa” yangdiperbuat sistem dan bukan “bagaimana”.  

Adapun simbol dari Use Case Diagram antara lain dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1 Simbol pada Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor Seseorang atau sesuatu yang 

berinteraksi dengan sistem 

 

Use Case 
Menggambarkan bagaimana 

seseorang akan mengunakan atau 

memanfaatkan sistem 

 
Relationship 

Hubungan antara actor dan use 

case. Terdapat dua hubungan :  

 <<include>> : kelakuan yang 

harus terpenuhi agar sebuah 

event dapat terjadi 

 <<extends>> : kelakukan 

yang hanya berjalan di bawah 

kondisi tertentu 

 

Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

sistem. Use casemerupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, 

mengcreatesebuah daftar belanja dan sebagainya. Seorang atau sebuah aktor adalah 

sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem 

untukmelakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 

2.8.2 Activity Diagram 

Activity diagram adalah salah satu carauntuk memodelkan segala event yang 

terjadidalam suatu use case.Activity diagram secara sepintas mirip dengan diagram 
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alir (flowchart) yang memperlihatkan aliran kendali dari suatu activity ke activity 

lainnya. 

Adapun simbol dari activity diagram antara laindapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Simbol pada Activity Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

Initial State Titik awal dimulai activity 

 

Final State Finish (akhir activity) 

 

State Initial activity 

 

Action State Activity 

 

Decision Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

 

Fork Menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan secara pararel 

 

Receive Menerima pengiriman 

 

Send Proses pengiriman 
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Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalamsistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal,keputusan yang mungkin 

terjadi dan bagaimana alir berakhir. 

 

2.8.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan 

disekitar sistem (termasuk pengguna, displaydan sebagainya) berupa message 

yangdigambarkan terhadap waktu.Sequence diagram terdiri atas dimensivertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek–objek yang terkait). 

Masing-masing sequence diagram menggambarkan aliran-aliran pada suatu 

use case. Sequence diagram dapat dibaca dengan melihat pada objek-objek dan 

pesan-pesan (message). Objek-objek yang berperan dalam aliran diperlihatkan pada 

kotak empat persegi panjang yang melintas pada bagian atas diagram. 

 

Gambar 2.7 Diagram Sequence 

 

Setiap objek memiliki garis hidup (lifeline), yang digambarkan sebagai garis 

vertikal di bawah nama suatu objek. Garis hidup dimulai pada saat objek 

terbentuk.Pesan-pesan digambarkan di antara garis hidup yang dimiliki dua objek 

untuk memperlihatkan bagaimana objek-objek itu saling berkomunikasi. 
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2.9 Algoritma Fisher-Yatesshuffle 

Fisher-Yates shuffle (diambil dari  nama Ronald Fisher dan Frank Yates) 

atau  juga dikenal dengan nama Knuth shuffle  (diambil dari nama Donald Knuth), 

adalah  sebuah algoritma untuk menghasilkan suatu  permutasi acak dari suatu 

himpunan  terhingga, dengan kata lain untuk mengacak  suatu himpunan tersebut. 

Fisher-Yates shuffle jika diimplementasikan dengan benar, maka hasil  dari 

algoritma ini tidak akan berat sebelah, sehingga setiap permutasi memiliki  

kemungkinan yang sama (Ade-Ibijola, 2012). 

Misalkan dalam permainan kartu Blok Bakarada 10 kartu yang akan 

diacak, maka array-nya adalah urutan Kartu = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Array 

tersebut dimasukkan kedalam prosedur shuffle dimana proses pengacakan terjadi. 

Array tersebut didapat panjang array yang kemudian dimasukkan ke dalam variabel 

m (m=10)(Ade-Ibijola, 2012). 

Langkah–langkah pengacakan soal dengan Fisher-Yates Shuffle adalah 

sebagai berikut : 

1. Ambil satu elemen secara acak dari elemen yang tersisa. 

Pengambilan elemen acak adalah berdasarkan elemen yang tersisa. 

Misalkan jika m = 10, maka elemen acak yang boleh diambil adalah 

10(array[0…9]) . 

2. Tukar dengan elemen saat ini. 

Penukaran dilakukan dengan memasukkan elemen saat ini ke dalam suatu 

variabel baru bernama t. Elemen saat ini (array[m]) diisi nilai dari elemen 

acak tadi (array[i]).Dan elemen acak (array[i]) diisi nilai dari variabel t. 

3. Ulangi selama masih ada elemen yang tersisa 

Tahap ketiga dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali untuk mengacak 

urutansoal tersebut.Iterasinya bisa dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 2.3 Contoh perhitungan dengan algoritma Fisher-Yates shuffle 

m i array[i] 

t 

/array[m] 

Array yang sudah fix 

array[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

isi array setelah di swap 

array[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

10 6 6 9 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 6 

9 0 0 8 0, 6 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 0, 6 

8 1 1 7 1, 0, 6 8, 7, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 0, 6 

7 2 2 9 2, 1, 0, 6 8, 7, 9, 3, 4, 5, 2, 1, 0, 6 

6 2 9 5 9, 2, 1, 0, 6 8, 7, 5, 3, 4, 9, 2, 1, 0, 6 

5 1 7 4 7, 9, 2, 1, 0, 6 8, 4, 5, 3, 7, 9, 2, 1, 0, 6 

4 1 4 3 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 8, 3, 5, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 

3 1 3 5 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 8, 5, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 

2 1 5 5 5, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 8, 5, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 

1 0 8 8 8, 5, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 8, 5, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 0, 6 

Permutasi yang didapatkan adalah 8 5 3 4 7 9 2 1 0 6.Kolom m menunjukkan 

index elemen saat ini. Kolom i menunjukkan indexdari elemen yang akan ditukar, 

nilai i tersebut diambil secara acak dari range yangdiperbolehkan (m). Kolom 

array[i] menunjukan nilai yang terdapat pada array ke-i.Kolom t menunjukan nilai 

yang terdapat pada array ke-m (elemen saat ini).array yang sudah fix menunjukan 

array yang sudah tidak boleh ditukar kembali nilainya, jumlahnya bertambah 

seiring bertambahnya iterasi. Kemudian kolom array yang sudah di swap 

menunjukan isi array setelah elemennya ditukar/swap ada setiap iterasi. Untuk 

flowchart dari algoritma Fisher-Yates shuffledapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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START END

Tentukan 

nilai n

Pilih angka acak(x)

Dimana 1<=x<=n

Tukar posisi(x) 

dengan angka 

terakhir pada 

range 1 sampai 

dengan n

Pindahkan angka  

x ke list array

Atur ulang nilai n. 

dimana n=n-1

? n>0

YA

TIDAK

 

Gambar 2.8Flowchart algoritma Fisher-Yates shuffle 

 

Dari flowchart pada Gambar 2.7 terlihat bahwa pengacakan akan selesai jika 

seluruh array telah diacak. Fisher-Yates shuffle dihasilkan urutan array yang 

diacak. Untuk pseudocodenya dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Pseudocode dengan algoritma Fisher-Yates shuffle 

No Algoritma Pseudocode 

1 Ketikan masih ada elemen 

tersisa untuk diacak 

While (m) { 

2 Ambil elemen secara acak 

dari elemen yang tersisa 

i=Math.floor(Math.random()*m- 

-); 

3 Kemudian tukar dengan 

elemen saat ini 

t = array [m]; 

array[m] = array[i]; 

array[i] = t; 

} 
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