
9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Game World 

Game World merupakan dunia khayalan dimana berbagai kejadian dalam 

game terjadi. Game designer bisa memasukkan bermacam – macam hal seperti 

tempat, orang dan situasi yang fiksi dalam game world, seperti pada gambar 

2.1 dan 2.2. Dengan menggunakan layar dan speaker, video games memberikan 

dunia khayalan secara langsung pada player [1].  

 

 Gambar  2.1 Game world pada game Zelda link to the past. 

 

 Gambar  2.2 Game world pada game Super Mario Bros. 

 

 

 

 



10 

 

2.2 Platformer Game 

Game platformer merupakan game dimana karakter bergerak di lingkungan 

yang dibuat secara vertikal, melompati platform yang berbeda ketinggiannya, 

sementara menghindari rintangan dan bertarung dengan musuh. Karakter memiliki 

kemampuan melompat yang luar biasa dan tidak akan terluka jika jatuh dari 

ketinggian yang sangat tinggi, kecuali jika terjatuh pada perangkap. Sebagaian 

besar aksi dari player adalah melompat, bergerak kekiri dan kekanan dan dengan 

benda yang bisa memantulkan player didalam game. Platformer game 

menggunakan fisika yang sangat tidak realistis, karakter biasanya bisa merubah 

arah diudara saat melompat. Super Mario dan Sonic the Hedgehog merupakan 

beberapa platformer game 2D yang populer, gambar 2.3. Dan untuk platformer 

game 3D salah satunya dalah Crash Bandicoot. Namun, karena menggunakan 3D 

maka kontrol yang digunakan lebih sulit dan rumit, gambar 2.4 [1]. 

 

Gambar  2.3 Sonic the Hedgehog. 

 

Gambar  2.4 Crash Bandicoot. 
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2.3 Procedural Content Generation 

2.3.1 Definisi 

Procedural Content Generation (PCG) merupakan konten game 

yang dibuat menggunakan algoritma dengan input terbatas atau tidak 

langsung dari user. Dengan kata lain, PCG merupakan software komputer 

yang bisa membuat konten sendiri, atau dengan bantuan dari player atau 

game designer. Kata Content dalam PCG bisa merupakan level, peta, 

peraturan game, texture, cerita, item, quest, musik, senjata, kendaraan, 

karakter dan seterusnya. Kata procedural dan generation berarti bahwa kita 

berurusan dengan prosedur komputer atau algoritma untuk membuat 

sesuatu. PCG sangat memerlukan desain dan constraint dari game untuk 

menghasilkan konten yang diinginkan. Hal ini yang membedakan PCG 

dengan generative art dan bermacam – macam computer graphics lainnya, 

yang tidak menggunakan constraint atau design tertentu. Kunci penting dari 

generated content adalah konten yang dihasilkan harus playable, level yang 

dihasilkan harus bisa diselesaikan, menggunakan senjata yang dihasilkan 

atau memenangkan game yang dihasilkan [7]. 

2.3.2 Alasan Menggunakan PCG 

Alasan paling jelas untuk menggunakan PCG adalah untuk 

menghilangkan kebutuhan memiliki game designer atau artist yang 

membuat konten tersebut. Mempekerjakan manusia memerlukan biaya 

yang mahal dan untuk menyelesaikan pekerjaannya memerlukan waktu 

yang lama, dan sepertinya dibutuhkan lebih banyak lagi dari mereka 

sepanjang waktu. Sejak game komputer dikembangkang, jumlah orang tiap 

bulan yang terjun ke dalam pengembangan game komersial yang sukses 

meningkat atau lebih konstan. Saat ini, merupakan hal yang umum untuk 

mengembangkan game dengan ratusan orang dalam waktu beberapa tahun. 

Ini menyebakan game yang menguntungkan lebih sedikit, dan semakin 

sedikit developer yang bisa mengembangkan game yang diinginkannya, 

sehingga membuat kurangnya pengambilan resiko dan mengakibatkan 

pasar game menjadi kurang beragam. Kebanyakan karyawan mahal yang 

diperlukan dalam hal pembuatan game adalah designer dan artist daripada 
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programmer. Menurut Will Wright, perusahaan pengembangan game yang 

bisa menggantikan beberapa artist dan designer dengan algoritma bisa 

memiliki keunggulan kompetitif, karena game bisa dibuat lebih cepat dan 

murah sambil mempertahankan kualitas. Tentu saja mengancam mengganti 

pekerjaan designer dan artist dengan PCG bukan merupakan cara untuk 

menjual PCG pada mereka. Content generation, khususnya yang 

dimasukkan dalam tools design yang cerdas, dapat meningkatkan kreatifitas 

dari manusia, seperti pada gambar 2.5. Hal ini memungkinkan untuk tim 

kecil tanpa resource perusahaan besar, dan bahkan untuk penggemar, untuk 

membuat game konten yang kaya tanpa perlu mengkhawatirkan detail dan 

pekerjaan yang membosakan sementara mendapatkan seluruh kepemilikan 

game. 

 

Gambar  2.5 Procedural generated sprite. 

Tiap argumen diatas beranggapan jika developer ingin membuat 

sesuatu seperti yang ada pada game saat ini. tetapi PCG juga bisa membuat 

jenis game yang baru. Jika developer memiliki software yang bisa membuat 

konten game dengan kecepatan yang sesuai dengan konten tersebut 

dikonsumsi atau dimainkan, pada prinsipnya tidak ada alasan kenapa game 

harus berakhir. Yang lebih mengagumkan adalah game konten yang baru 

dibuat bisa disesuaikan dengan kebutuhan player saat memainkan game. 

Dengan menggabungkan PCG dengan player modelling, contohnya dengan 

menggunakan perhitugan dan neural network untuk memodelkan respon 

dari player untuk tiap game element, kita bisa membuat game yang adaptive 
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terhadap player, untuk memaksimalkan kepuasan para player. Teknik yang 

sama bisa digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran dari serious 

game atau mungkin adiktif dari game casual. 

Alasan lainnya, PCG mungkin bisa membantu kita untuk lebih 

kreatif. Manusia, bahkan yang kreatif, cenderung meniru satu sama lain. 

Pendekatan algoritma mungkin muncul dengan konten yang sangat berbeda 

dari buatan manusia, memberikan solusi yang valid dan tidak terduga pada 

permasalan content generation. Akhirnya, alasan lainnya yang berbeda 

namun tidak kalah penting untuk mengembangkan PCG adalah untuk 

memahami design [7]. Beberapa game popular yang menggunakan PCG 

adalah terraria untuk game 2D dan minecraft untuk game 3D, seperti pada 

gambar 2.6 dan 2.7. 

 

Gambar  2.6 Game terraria. 

 

Gambar  2.7 Game minecraft. 
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2.4 Difficulty Curve 

Difficulty curve merupakan kurva yang menggambarkan perubahan 

kesulitan selama memainkan game. Ada dua jenis kurva kesulitan yaitu berdasarkan 

waktu dan berdasarkan jarak. Kurva kesulitan berdasarkan waktu, meletakkan 

obstacle berdasarkan waktu game dimainkan. Sedangkan kurva kesulitan 

berdasarkan jarak, obstacle akan diletakkan pada jarak – jarak tertentu tergantung 

dari jenis tantangannya. 

2.5 Algoritma Genetika 

Ide dan konsep dari algoritma genetika sendiri langsung berasal dari evolusi 

biologis. Semua organisme memiliki kromosom yang mengkodekan tiap sifat 

organisme tersebut. Kromosom bisa disebut sebagai instruksi manual kehidupan 

untuk menciptakan organisme dari awal. Merubah Kromosom dari suatu organisme 

akan merubah sifat – sifatnya. Kromosom terdiri dari gen individu, dan gen ini yang 

bertugas menyandikan sifat – sifat tertentu suatu organisme. Gen dari suatu 

organisme dikelompokkan bersama dalam kromosom dan sekumpulan kromosom 

membentu genome dari suatu organisme. Tiap organisme paling tidak memiliki satu 

kromosom. Dalam algoritma genetika biasanya kromosom disebut sebagai kandidat 

solusi karena algoritma genetika menggunakan kromosom untuk mengkodekan 

kandidat solusi [8]. 

2.5.1 Kromosom 

Komponen yang mempengaruhi algoritma genetika adalah 

representasi yang digunakan. Representasi genetik merupakan cara 

bagaimana informasi dikodekan dalam kromosom. Representasi yang lebih 

baik akan mengkodekan solusi dengan lebih ekspresif dan dapat dengan 

mudah berevolusi. Selain menggunakan representasi biner dan integer, 

algoritma genetika juga bisa menggunakan float, representasi berbasi tree, 

object dan struktur data lain yang diperlukan algoritma genetika untuk 

merepresentasikan. Memilih representasi yang tepat merupakan kunci untuk 

membuat algoritma genetika yang efektif [8]. Kromosom yang paling sering 

digunakan adalah kromosom binary seperti pada gambar 2.8. Jika 

kromosom memiliki Nvar variable yang terdiri dari P1, P2, . . . ,PNvar, maka 

kromosom tersebut dapat dituliskan sebagai sebuah vektor pada persamaan 
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(1). Dalam penelitian ini kromosom yang akan digunakan adalah kromosom 

berjenis data struct. 

 

Gambar  2.8 Kromosom binary. 

Chromosome = [P1, P2, P3, . . . , PNvar]    (1) 

2.5.2 Populasi 

Algoritma genetika dimulai dari inisialisasi kandidat solusi yang 

disebut sebagai populasi. Inisialisasi awal ini biasanya dilakukan secara 

acak. Nilai populasi yang besar akan memberikan hasil solusi yang lebih 

baik, namun membutuhkan proses komputasi yang lebih besar [8][14]. 

 2.5.3 Fungsi Fitness 

Fungsi fitnesss merupakan fungsi untuk menghitung seberapa baik 

kualitas suatau kromososom dalam memecahkan masalah yang ditentukan 

[15]. Fungsi fitness tidak terbatas pada permasalahan tertentu, fungsi fitness 

sendiri perlu dirancang agar sesuai dengan permasalahan yang ingin 

dipecahkan. Dalam penelitian ini nilai fitness yang digunakan diadaptasi 

dari penelitian [16]. Nilai fitness ini akan menghitung jumlah obstacle yang 

nantinya akan dibagi dengan panjang dari kromosom, persamaan (2). 

f(x) = 
∑ 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒

𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑧𝑒
                         (2) 

2.5.4 Seleksi 

Operator seleksi adalah operator yang digunakan untuk menentukan 

apakah suatu kromosom bisa bertahan ke generasi selanjutnya atau tidak. 

Salah satu metode untuk seleksi adalah dengan menggunakan roulette 

wheel. Tiap kromosom diwakilkan dengan tiap bagian roda dari roulette. 

Ukuran tiap bagian tersebut tergantung dari besar nilai fitness yang dimiliki. 

Semakin besar nilai fitness yang dimiliki maka bagian di roulette akan 

semakin besar. Selanjutnya roulette akan diputar dan sebanyak jumlah 

kromosom dalam populasi dan akan dipilih satu kromosom tiap putaran. 

Kromosom yang memiliki nilai fitness lebih baik akan memiliki 

kemungkinan untuk dipilih menjadi parent pada proses persilangan [17]. 
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Kemungkinan dari suatu kromosom dapat terpilih dapat dituliskan dalam 

persamaan (3). 

 (3) 

 

2.5.5 Persilangan 

Operator persilangan merupakan operator yang memilih satu atau 

lebih bagian dari kromosom dan menukar bagian tersebut dengan 

kromosom lain untuk membentuk offspring/keturunan. Proses ini akan 

menghasilkan solusi yang semakin baik bukan solusi baru, hal ini 

dikarenakan solusi yang belum baik diseleksi dan disilangkan untuk 

mendapatkan solusi yang lebih baik. Kemungkinan terjadinya persilangan 

bergantung pada pc (probabilitas persilangan). Terdapat beberapa jenis 

metode untuk persilangan yang sering digunakan diantaranya: 

a. Single Point Crossover 

Metode persilangan dengan satu point persilangan. Satu point 

persilangan akan dipilih secara acak dari tiap parent dan tiap point 

tersebut akan disilangkan dengan point pada parent yang lain untuk 

membentuk offspring [18]. 

b. Multi Point Crossover 

Metode persilangan beberapa point. Beberapa point akan dipilih 

dari tiap parent secara acak kemudian disilangkan untuk membentuk 

offspring [18]. 

c. Split Point Crossover 

Metode ini akan membagi kromosom menjadi 2 bagian. Sebuah 

point akan dipilih secara acak untuk dijadikan splitting point. 

Kemudian bagian yang telah dipotong tersebut akan disilangkan untuk 

menghasilkan offspring [19]. 

2.5.6 Mutasi 

Operator mutasi merupakan operator yang berfungsi untuk merubah 

salah satu nilai pada kromosom secara acak untuk menghasilkan solusi yang 

beragam. Operator mutasi dirancang untuk memperbaiki gen baik dari 

kromosom yang mungkin hilang dalam proses seleksi atau persilangan. 
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Cara termudah untuk melakukan mutasi adalah dengan mengubah satu atau 

lebih nilai dari kromosom. Kemungkinan terjadinya mutasi bergantung 

pada nilai pm  (probabilitas mutasi). pm yang terlalu tinggi mengakibakan 

solusi semakin beragam dan mungkin  membuat solusi yang baik akan 

hilang. Sedangkan, pm yang terlalu rendah  mengakibatkan algoritma 

memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan pencarian yang 

menghalangi kemapuan algoritma untuk mendapatkan solusi yang 

memuaskan [8]. 

2.5.7 Penghentian 

Tergantung dari permasalahan yang diberikan, algoritma genetika 

dapat berjalan selama beberapa detik sampai beberapa tahun, kondisi 

dimana algoritma genetika menyelesaikan pencariannya disebut sebagai 

termination condition, berikut merupakan termination codition yang sering 

digunakan : 

a. Jumlah generasi maksimal telah tercapai. 

b. Melebihi batas waktu yang ditentukan. 

c. Solusi yang memenuhi tiap kriteria telah ditemukan. 

d. Algoritma telah mencapai plateau. 

Lebih baik menerapkan termination codition lebih dari satu, akan 

lebih mudah untuk menetapkan batas waktu maksimal dengan kemungkinan 

untuk menghakhiri pencarian jika solusi yang diinginkan ditemukan [8]. 

2.4.8 Algoritma 

Berikut merupakan alur dari algoritma genetika, yaitu: 

a. Algoritma genetikan dimulai dengan inisialiasi kandidat solusi untuk 

populasi. Biasanya dilakukan seacara acak untuk memberikan 

cangkupan yang merata dari seluruh ruang lingkup pencarian. 

b. Kemudian, populasi dievaluasi dengan menghitung nilai fitness tiap 

individu dalam populasi. Dalam tahap ini biasanya solusi rata – rata 

dan terbaik dari populasi disimpan. 

c. Setelah evaluasi, algoritma menentukan apakah harus menghentikan 

pencarian tergantung dari termination codition yang diberikan. 
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Biasanya ini terjadi karena jumlah generasi maksimal telah tercapai 

atau solusi telah ditemukan. 

d. Jika termination condition tidak terpenuhi, population memasuki 

tahap seleksi dimana kromosom dari populasi dipilih berdasarkan 

nilai fitness, semakin tinggi fitness semakin tinggi pula kemungkinan 

kromosom terpilih. 

e. Selanjutnya dilakukan persilangan dan mutasi pada individu yang 

terpilih. Ditahap ini dimana kromosom baru dibuat untuk generasi 

selanjutnya. 

f. Pada titik ini populasi baru kembali ke tahap evaluasi dan prosesnya 

dimulai lagi. Tiap siklus ini disebut sebagai generation. 

g. Saat termination condition terpenuhi, algoritma akan keluar dari 

perulangan dan memberikan hasil akhir pencarian pada user, 

gambaran algoritma genetika secara umum dapat dilihat di gambar 

2.9. 

 

Gambar  2.9 Flow chart algoritma genetika. 
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2.4 Penelitian Sebelumnya 

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan utama 

dalam penilitian ini, antara lain: 

a. M, Artu. Procedural Generation of Two Dimensional Levels. 

Dalam penelitian ini dibuat game world bedasarkan bioma yang 

ditentukan oleh designer. Untuk membuat bagian permukaan digunakan 

perlin noise dan perlin worm untuk membuat tunnel atau gua. Untuk transisi 

antar bioma menggunakan border, dimana dalam border tersebut bioma 

yang diinginkan dihasilkan, tidak ada algoritma yang digunakan untuk 

membuat rangkaian bioma dalam game world, dan transisi menggunakan 

border akan menyebabkan perpindahan antar bioma tidak alami. 

b. A. Moghadam, M. Rafsanjani. Genetic Approach in Procedural Content 

Generation for Platformer Games Level Creation. 

PCG berasal dari ritme yang telah diproses dengan algoritma 

genetika. Ritme yang terbaik akan dijadikan base level. Hasil dari base level 

ini yang didekorasi dengan menambahkan obstacle, enemy, coin dan lainnya 

c. L. Ferreira, L. Pereira, dan C. Toledo. A Multi-Population Gentic 

Algorithm for Procedural Content Generation of Levels Platform 

Games. 

Dalam pembuatan PCG menggunakan algoritma genetika dengan 

multi-population yang terdiri dari terrain, lawan, coin dan blocks. 

Algoritma genetika digunakan agar game yang dihasilkan tidak terlalu rata 

atau tinggi. Metode yang digunakan dapat menghasilkan level yang berbeda 

– beda dengan tingkat kesulitan yang dapat dikontrol. 

d. F. Mourato, M. dos Santos, F. Birra. Automatic Level Generation of 

Platfor Videogames Using Genetic Algorithm. 

Dalam penelitian ini digunakan algoritma genetika untuk 

menghasilkan satu level yang bisa dimainkan oleh pemain, dalam satu level 

terbagi dalam beberapa grid yang tiap grid telah melalui proses algoritma 

genetika sebelum digabungkan. Level yang dihasilkan berupa close world 
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platformer atau platformer dalam ruangan tertutup dengan dekorasi yang 

sejenis. 

e. K. Compton, M. Mateas. Procedural Level Design for Platform Games.

Menggunakan context-free grammar (CFG) sebagai level design, 

hasil dari CFG dihubungkan dengan level lain yang telah dibuat. Untuk 

pembuatan platform sendiri digunakan modifikasi nilai pada platform, 

seperti lebar dan jarak sesuai dengan pola yang digunakan. 

f. K. Hartsook, A. Zook, S. Das, dan M. O. Riedl.Toward Supporting

Stories with Procedurally Generated Game Works.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat 

menghasilkan game world yang sesuai dengan plot point atau cerita yang 

dibuat oleh pemain. Sehingga pemain dapat memilih sendiri play style yang 

diinginkan seperti area yang lebih luas untuk berpetualang atau lebih kecil 

untuk segera menyelesaikan game. Game yang dihasilkan dari sistemnya 

berupa game RPG. 


