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ABSTRAK 

PENERAPAN ALGORITMA RUNUT BALIK (BACKTRACKING) DALAM 

n-QUEEN PROBLEM PERMAINAN CATUR 

 

Oleh 

HANAY DIAN YOSSI 

(08610004) 

 

Algoritma Runut-Balik (Backtracking) adalah sebuah algoritma yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang memiliki banyak kemungkinan 

solusi yang perlu diuji secara bertahap. Tahap-tahap pencarian solusi yang 

ditelusuri oleh algoritma ini kemudian dapat dimisalkan sebagai suatu pohon 

berakar. Saat ini Backtracking banyak digunakan dalam kecerdasan buatan. Salah 

satu permasalan yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma Backtracking 

adalah n-Queen Problem. 

N-Queen Problem yaitu permasalahan di mana penempatan n buah bidak 

queen dalam suatu papan catur berukuran nxn sedemikian rupa, sehingga bidak 

queen tersebut tidak dapat saling memakan dalam satu langkah gerakan.  

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian perpustakaan 

(library research), penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, diktat kuliah, dan internet. 

Kemudian dari data tersebut dianalisa dan disimpulkan.  

Hasil dari pembahasannya, untuk menempatkan n-queen pada papan catur 

berukuran nxn yaitu dengan mengunjungi satu persatu kemungkinan posisi yang 

aman dan diperbolehkan untuk tidak bisa saling memakan dan menawan. 

Perunutan solusinya dalam pohon berakar dengan cabang sebanyak n, dan 

kemudian solusinya direpresentasikan dalam graf lengkap Kn, dan juga matriks 

dengan ordo nxn.  

 
Kata kunci : Algoritma Backtracking, n-queen problem, catur, pohon, graf lengkap, 

matriks. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang penting dan 

banyak manfaatnya. Teori-teori di dalamnya dapat merepresentasikan suatu 

masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk graf (kumpulan simpul (nodes) yang 

dihubungkan satu sama lain melalui sisi (edges)). Dengan mengkaji dan 

menganalisa rumusan teori graf dapat diperlihatkan peranan dan kegunaanya 

dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang 

dirumuskan dengan teori graf dibuat secara sederhana, yaitu dengan mengambil 

aspek-aspek yang diperlukan dan mengabaikan aspek-aspek lainnya. 

Dalam teori graf, sering didengar sebuah istilah yang dikenal dengan 

algoritma, yaitu suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian 

langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang dikerjakan 

untuk menyelesaikan suatu masalah (Sutejo, 1997 : 5). Salah satu algoritma yang 

digunakan di dalam teori graf yaitu Algoritma Runut Balik (Backtracking). 

Algoritma runut-balik banyak diterapkan dalam pembuatan software permainan 

seperti tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, dan masalah-

masalah pada bidang kecerdasan buatan (artificial intelegence). Teori matematika 

juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, karena rumus-rumus dan 

model-model yang dipaparkan secara matematis terbukti dapat memecahkan 

masalah sehari-hari. 
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Catur merupakan sebuah permainan (game) yang populer dari kalangan 

anak-anak hingga dewasa yang dimainkan oleh 2 orang pemain. Dalam permainan 

catur diperlukan suatu perlengkapan permainan, yaitu papan catur dan biji 

catur/bidak. Di dalam pertandingannya, juga dibutuhkan suatu strategi khusus 

untuk memenangkan pertandingan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan 

untuk memenangkan permainan ini yaitu dengan meminimalkan kekalahan 

dengan mempunyai pengetahuan mengenai letak/posisi dari bidak-bidak catur 

yang aman dan tidak terancam.  

Salah satu problem yang ada dan menarik untuk diteliti yaitu masalah n-ratu 

atau n-queen problem, yaitu permasalahan mengenai bagaimana cara meletakkan 

bidak queen sebanyak n pada papan berukuran n x n sedemikian sehingga tidak 

ada 2 bidak queen yang dapat saling memakan hanya dengan 1 langkah (1 

gerakan).  

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni menggunakan 

bantuan Algoritma Runut Balik  (Backtracking), yang mana kemungkinan solusi 

tersebut perlu diuji secara bertahap. Tahap-tahap pencarian solusi yang ditelusuri 

oleh algoritma tersebut dapat direpresentasikan dalam graf, yaitu dengan 

memisalkan sebagai suatu pohon solusi.  Oleh karena itu dirumuskan judul untuk 

skripsi ini yaitu: Penerapan Algoritma Runut Balik (Backtracking) dalam n-

Queen Problem Permainan Catur.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara menyelesaikan n-queen problem permainan catur 

menggunakan Algoritma Backtracking dan representasinya dalam graf? 

2. Bagaimana cara menempatkan n-queen pada papan catur berukuran n x n 

sedemikian sehingga diperoleh posisi di mana tidak ada dua bidak queen 

yang dapat saling menawan atau memakan dalam 1 (satu) langkah 

gerakan ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian penulisan ini adalah: 

1. Untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan n-queen problem 

permainan catur, menggunakan Algoritma Backtracking dan 

representasinya dalam graf. 

2. Untuk menentukan bagaimana cara menempatkan n-queen pada papan 

catur berukuran n x n sedemikian sehingga tidak ada dua bidak queen 

dapat saling menawan atau memakan dalam 1 (satu) langkah gerakan. 

Diharapkan kekalahan dapat diminimalkan, dengan diketahui  posisi 

yang bisa mengancam bidak tersebut, khususnya ratu (queen).  
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D.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian tersebut dapat diambil beberapa manfaat yaitu:  

1. Bagi akademisi, sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan 

mengenai algoritma backtracking dan penyelesaian n-queen problem.  

2. Sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sebagai sarana pengembangan 

wawasan keilmuan, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi jurusan 

Matematika di UIN Sunan Kalijaga. 

3. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut, dan 

memberikan pengetahuan kepada pembaca untuk lebih mengenal adanya 

penerapan Algoritma Backtracking pada permainan catur. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini dibatasi dengan membahas mengenai salah satu 

masalah dalam permainan catur, yaitu n-queen problem pada papan n x n yang 

berukuran genap dengan n>2. Queen yang ditempatkan pada papan catur tersebut 

adalah jumlah maksimal queen yang dapat ditempatkan dalam papan catur yang 

berukuran n x n tersebut.  

 

F. Tinjauan Pustaka 

 

Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yakni:  

a. Jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Pohon dalam Realisasi Algoritma 

Backtracking untuk Memecahkan N-Queen Problem” yang ditulis oleh 

Halida Astatin. (ITB, 2009) 
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Pada jurnal tersebut, diuraikan mengenai penyelesaian n-queen problem 

menggunakan pohon, yang merupakan suatu pengembangan konsep graf 

yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pohon 

dapat diaplikasikan pada pemrograman dengan teknik Backtracking. 

Dengan teknik ini tahap-tahap pencarian solusi akan dibentuk menjadi suatu 

pohon solusi dan dicari solusi akhirnya dengan cara mengunjungi simpul 

satu persatu.  

 

b. Skripsi yang berjudul “n-Queen Problem Dengan Algoritma Backtracking 

(Runut-Balik)” yang ditulis oleh Eko Satrio Budi Utomo.(UIN Malang, 

2010) 

Di mana dalam skripsinya diuraikan mengenai penempatan queen pada 

papan catur n x n menggunakan Algoritma Backtracking. Di sini dipaparkan 

beberapa bentuk peletakan queen pada papan catur nxn, dan disimpulkan 

solusi yang paling mangkus khususnya untuk papan catur ukuran 4x4 dan 

6x6.  

 

c. Skripsi yang berjudul “Aplikasi Teori Graf Dan Algoritma Backtrack 

Dalam Penyelesaian Masalah Perjalanan Bidak Kuda (Knigth’s Tour) 

Pada Papan Catur” yang ditulis oleh Srianto. (UNY,2010) 

Di dalam skripsi ini dipaparkan mengenai penyelesaian perjalanan kuda 

pada papan catur, dari yang berukuran nxn hingga mxn. Beserta jenis 

penyelesaiannya, seperti open knight tour. 
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Penelitian dalam skripsi ini terinspirasi dari ketiga tinjauan pustaka di atas. 

Dalam skripsi “Penerapan Algoritma Runut Balik (Backtracking) dalam n-Queen 

Problem Permainan Catur”  oleh Hanay Dian Yossi (UIN Sunan Kalijaga, 2012). 

Dalam penelitian ini akan dicari solusi dari n-Queen Problem dengan 

menggunakan algoritma yang sama dari ketiga tinjauan pustaka, yakni 

backtracking. Dalam skripsi ini juga akan dicari satu-persatu kemungkinan 

solusinya. Dengan alur yang diperjelas menggunakan bantuan pohon berakar, di 

mana solusi yang didapat akan direpresentasikan dalam graf lengkap dan juga 

matriks ketetanggaan. Skripsi ini juga akan mengembangkan skripsi yang ditulis 

oleh Eko Satrio Budi Utomo, yakni dengan penambahan kemungkinan jumlah n. 

Menambah jumlah n dari skripsi terdahulu, yang hanya membahas papan catur 

berukuran 4x4 dan 6x6. Skripsi ini juga akan memperluas bahasan pada papan 

catur berukuran 4x4 hingga 8x8. Dengan demikian diharapkan dapat 

menghasilkan suatu hasil yang lebih beragam.  

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan kajian literatur yaitu kajian yang 

menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research), penelitian 

dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai materi yang 

terdapat di ruang perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, catatan, skripsi dan 

sebagainya. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam membahas 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Merumuskan masalah 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu yang dilakukan yakni  

menyusun rencana penelitian yang dimulai dari suatu masalah tentang 

penyelesaian n-queen dengan Algoritma Backtracking (runut balik) 

2. Mengumpulkan Data 

Mengumpulkan data merupakan hal yang menjadi standar utama dari 

suatu penelitan. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh dari buku, 

jurnal, artikel, hand out kuliah, internet, dan lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. 

3. Menganalisis Data 

Setelah didapat data dari pengumpulan data, maka hal yang dilakukan 

selanjutnya yakni mengolah data-data tersebut dan menganalisis hingga 

mendapatkan suatu hasil dan pembahasan. 

4. Membuat Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitaian ini berupa penyelesaian penempatan 

queen pada papan n x n, khususnya pada papan dengan ukuran n yang 

berjumlah genap.  

5. Melaporkan 

Langkah terakhir dari penelitian adalah menyusun laporan dari penelitian 

yang telah dilakukan, yaitu berupa skripsi yang digunakan sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini yang menjadi latar belakang kenapa memilih judul ini, dan 

bagaimana permasalahan n-queen tersebut. Dalam Pendahuluan ini juga meliputi 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Batasan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai konsep-konsep dan teori yang menjadi dasar, dan 

mendukung dalam pembahasan seperti : konsep dan teori mengenai Graf, Matriks, 

Pohon, Pohon Berakar, dan Algoritma Backtracking.  

BAB III PEMBAHASAN 

Berisi mengenai pembahasan penyelesaian dari masalah n-Queen Problem 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah menggunakan Algoritma 

Backtracking.  

BAB IV PENUTUP  

Berisi mengenai saran dan kesimpulan dari pembahasan permasalahan n-

Queen Problem yang telah diselesaikan didalam pembahasan tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan pembahasan di atas, dengan menggunakan Algoritma 

Backtracking, permasalahan n-queen problem dapat diselesaikan dengan cara 

merunut satu persatu kemungkinan solusi yang ada. Untuk memperjelas alur  

proses backtracking dapat direpresentasikan menggunakan bantuan pohon 

berakar.  Solusi proses backtracking tersebut, berakhir pada suatu solusi yang 

ternyata masing-masing ukuran papan catur yang dijadikan studi kasus di atas 

memperoleh solusi yang tidak hanya satu. Solusi yang diperoleh dari proses 

backtracking tersebut dapat direpresentasikan dalam sebuah graf, yaitu Graf 

Lengkap dan juga matriks ketetanggaan.  

2. Berdasarkan pembahasan di atas, cara untuk menempatkan n-queen pada papan 

catur berukuran nxn yaitu dengan mengunjungi satu persatu kemungkinan 

posisi yang aman dan diperbolehkan untuk tidak bisa saling memakan dan 

menawan dalam satu langkah gerakan. Perunutan solusinya dalam pohon 

berakar dengan cabang sebanyak n, dan kemudian solusinya direpresentasikan 

dalam graf lengkap Kn, juga matriks adjacent dengan ordo nxn.  
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B. SARAN  

Berdasarkan pada penulisan penelitian ini, maka saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah : 

1. Dengan adanya penelitian dengan menggunakan algoritma backtracking untuk 

pencarian posisi queen ini, bisa dikembangkan dengan pohon pengkodean 

Huffman (Huffman coding trees) 

2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk penelitian yang lebih lanjut. 

Misalnya dengan menggunakan algoritma yang sama dapat memilih obyek 

bidak catur yang lain seperti pion, benteng, peluncur, maupun raja. Dengan 

begitu bisa memberikan hasil penelitian yang lebih beragam lagi.  
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