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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Game world merupakan sebuah dunia buatan, sebuah tempat imajinasi 

dimana setiap kejadian dalam game terjadi [1]. Pada umumnya, game world 

didesain secara manual oleh game designer atau level designer. Hal ini bukan 

masalah besar jika game yang dibuat masih dalam skala yang kecil. Dalam industri 

kreatif, proses pembuatan film atau game memerlukan waktu dan biaya yang cukup 

banyak [2]. Sedangkan, untuk menikmatinya hanya diperlukan waktu singkat [2]. 

Salah satu permasalahan dalam mengembangkan digital game adalah kurangnya 

kemampuan dari game tersebut untuk menarik pemain memainkan game kembali, 

sehingga mengakibatkan game tersebut tidak bertahan lama [3]. Procedural 

Content Generation bertujuan untuk menghasilkan konten secara otomatis serta 

mengurangi biaya dari design dan pengembangan game [4][5][6]. 

Procedural Content Generation (PCG) merupakan konten game yang 

dibuat menggunakan algoritma dengan input terbatas atau tidak langsung dari user. 

Dengan kata lain, PCG merujuk kepada software yang bisa membuat konten game 

sendiri atau bersama dengan satu atau lebih pemain manusia atau designer [7]. 

Dengan menggunakan PCG, maka konten yang dimiliki oleh suatu game akan lebih 

kaya. Seperti tiap kali pemain memainkan permain baru makan game world yang 

dihasilkan selalu berbeda. Hal ini akan memberikan tantangan dan daya tarik 

tersendiri pada pemain.  

Untuk menerapkan PCG digunakan algoritma genetika. Algoritma genetika 

menerapkan persilangan dan mutasi yang merupakan proses dimana informasi 

genetik baru ditambahkan ke kromosom [8]. Ditambahkan dengan seleksi yang 

memberikan algoritma genetika kemampuan untuk mengembangkan solusi baru 

bila dibiarkan dalam waktu tertentu[8]. Rangkaian bioma dapat diibaratkan sebagai 

kromosom yang nantinya akan mengalami proses persilangan, mutasi dan seleksi 

dan individu terbaiknya nanti akan digunakan untuk menghasilkan game world.  

Telah terdapat beberapa penelitian serupa yang menggunakan algoritma 

genetika untuk memecahkan permasalahan PCG. Pada Penelitian sebelumnya [9] 

Digunakan algoritma genetika untuk menghasilkan game platformer berjenis 
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endless runner dengan menggunakan metode berbasis ritme. Metode ini 

mengkodekan aksi yang perlu dilakukan oleh pemain dalam game yang kemudian 

akan dimasukkan dalam algoritma gentika. Pada penelitian [10], platform dibuat 

dengan menggunakan context-free grammar dan tidak ada perubahan dalam 

lingkungan atau jenis platform. Dalam penelitian [11] [12], digunakan pula 

algoritma genetika untuk membuat platform yang bisa dimainkan, dengan jenis 

lingkungan yang sama. Dengan demikian, belum ada penelitan yang berfokus pada 

penerapan algoritma genetika untuk menghasilkan bioma pada game bergenre 

platformer. Oleh karena itu, penelitian ini diusung untuk meneliti apakah algoritma 

genetika bisa digunakan untuk menghasilkan bioma untuk menciptakan game world 

yang playable untuk game dengan genre platformer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitan ini, 

antara lain : 

a. Bagaimana menerapkan algoritma genetika untuk procedural content 

generation ? 

b. Apakah game world yang dihasilkan sesuai dengan difficulty curve dari 

game designer? 

c. Bagaimana mengetahui karakteristik dari game world yang dihasilkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dari penelitan berdasarkan dari rumusan masalah, 

antara lain: 

a. Menerapkan algoritma genetikan untuk Procedural Content Generation. 

b. Mengetahui jika game world yang dihasilkan sesuai dengan difficulty curve 

dari game designer. 

c. Megetahui karakteristik dari game world yang dihasilkan. 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan masalah berdasarkan dari tujuan utama agar 

penelitian tidak melenceng, antara lain: 

a. Hanya Game World pada game dengan genre platformer yang akan dibuat. 

b. Hanya terrain-nya saja yang akan dibuat. 

c. Tidak ada Non-Player Character (NPC). 

d. Menggunakan Art 2D. 

e. Game world yang ditampilkan hanya sepanjang kromosom dengan fitness 

terbaik. 

f. Tidak membahas tentang performa dari algoritma atau program. 
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1.5 Metodologi 

Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian, antara 

lain : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Mencari rujukan tentang PCG, Algoritma genetika serta penerapan 

Algoritma genetika dalam Procedural Content Generation. Dari beberbagai 

sumber baik berupa buku, jurnal dan penelitian sebelumnya. 

1.5.2 Difficulty Curve 

Dalam penelitian ini digunakan difficulty curve atau kurva tingkat 

kesulitan yang berfungsi untuk menentukan game world yang dihasilkan 

sulit atau mudah. Game designer yang akan mengatur nilai dari difficulty 

curve. Tiap kromosom akan dihitung berapa selisihnya dengan difficulty 

curve yang telah ditentukan semakin mendekati nol maka kromosom 

tersebut akan semakin baik. 

1.5.3 Lingkungan Algoritma 

Dalam penelitian ini metode yang diusulkan akan diterapkan pada 

game platformer. Maka perlu dibuat lingkungan game platformer yang 

nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan metode yang 

diusulkan. 

1.5.4 Rancangan dan Implementasi Algoritma 

Algoritma yang digunakan adalah algoritma genetika oleh John 

Holland [8]. Dalam algoritma ini data diibaratkan sebagai kromosom dan 

kumpulan kromosom diibaratkan sebagai populasi. Berikut merupakan 

proses yang terjadi dalam algoritma genetika, antara lain : 

a. Population Initialization : mengisi populasi dengan sekumpulan 

kromosom, dapat dibuat secara random atau berdasarkan sumber data 

lain. 

b. Fitness Calculation : menghitung nilai fitness untuk menentukan apakah 

solusi sudah memuaskan atau belum. 

c. Crossover : persilangan antar kromosom atau biasa disebut sebagai 

reproduksi. 

d. Mutation : merubah salah satu dari data dalam kromosom. 
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e. Survivor Selection : menentukan kromosom yang selamat atau dibuang. 

Berikut merupakan rancangan sistem yang akan dibuat dalam 

penelitian ini, gambar 1.1. Pertama dilakukan pembuatan rangkaian bioma 

dengan algoritma genetika. Kromosom dengan nilai fitness terbaik akan 

diambil dan digunakan dalam pembuatan game world nanti. Output hasil 

dari algoritma genetika akan diproses menggunakan algoritma random walk 

yang akan digunakan untuk menampilkan game world pada player. 

 

Gambar  1.1 Rancangan sistem. 

Sistem dibagi menjadi 2 kategori yaitu, Algoritma genetika dan 

rendering. Dalam proses algoritma genetika, ditentukan terlebih dahulu 

bioma yang akan digunakan dalam bentuk transition graph seperti pada 

gambar 1.2, algoritma genetika akan berhenti saat terdapat kromosom 

dengan nilai fitness yang mendekati atau sama dengan nilai dari threshold. 

Bioma disini merupakan struct atau data terdiri dari tiga komponen yaitu 

daratan, tumbuhan dan cuaca. Daratan akan menjadi dasar dari pembuatan 

terrain atau platform, sedangkan tumbuhan dan cuaca akan digunakan 

untuk menghias daratan dan bisa digunakan pula untuk memberikan 

obstacle dan enemy. Populasi diinisialisasikan dengan kromosom atau 

individu yang direpresentasikan menggunakan array sejumlah n, seperti 

pada gambar 1.3. Tiap kromosom dari populasi tersebut diinisialisasikan 

dengan bioma utama secara random sebanyak m. Dan dilakukan 

perhitungan nilai fitness untuk setiap kromosom dalam populasi. 
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Gambar  1.2 Contoh transition graph. 

 

 

 

Gambar  1.3 Contoh salah satu kromosom dalam populasi. 

Setiap individu dalam populasi dipilih secara acak untuk dilakukan 

persilangan untuk menghasilkan individu baru dengan nilai fitness yang 

lebih baik. Mutasi dilakukan pada individu baru hasil dari persilangan untuk 

merubah gen dari kromosom tersebut. Proses mutasi yang bisa dilakukan 

pada individu tersebut adalah menambah atau mengganti komponen dari 

bioma. Seleksi dilakukan setelah semua individu dalam populasi mengalami 

proses persilangan dan mutasi, individu dengan nilai fitness terendah akan 

dibuang dan diganti dengan individu baru. Proses ini akan terus berlanjut 

sampai ada individu dengan nilai fitness sama dengan nilai threshold atau 

jumlah generasi sudah mencapai batas maksimal, seperti pada gambar 1.4. 

 

 

 

 

 

Gambar  1.4 Contoh hasil individu dengan nilai fitness tertinggi. 

Dalam rendering dilakukan dengan algoritma random walk, yaitu 

dengan menentukan posisi dari game object dan memunculkannya sesuai 

dengan jenis daratan untuk tiap gen dalam kromosom sesuai dengan panjang 
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kromosom yang telah ditentukan. Barulah tumbuhan dan cuaca akan 

dimunculkan.  

1.5.5 Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan evaluasi Root Mean 

Square Error (RMSE) dan expressive range yang terdiri dari dua metrics 

yaitu linearity dan liniency [13].  

1.5.6 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian nanti dapat diketahui bagaimana karakteristik 

dari game world yang dihasilkan dan bagaimana meningkatkan hasil dari 

game world tersebut. 

  



8 

1.6 Susunan Laporan 

Adapun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, sistematik 

pembahasanya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang 

digunakan  sebagai dasar oleh peneliti melakukan penelitian tugas akhir ini, 

rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat yang 

didapat dari penelitian ini, serta cakupan masalah yang menjadi batasan-batasan 

penelitian yang dilakukan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem, dasar 

teori dari literatur, rujukan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada perancangan program, cara kerja 

dari program yang telah dibuat dan diuji serta hasil dari program tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


