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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Procedural Content Generation 

Procedural Content Generation merupakan sebuah metode yang digunakan 

untuk menghasilkan konten secara otomatis baik dengan bantuan manusia atau 

tidak. Dalam Procedural content generation diperlukan kemampuan untuk 

mengontrol konten yang dihasilkan, sehingga konten yang dihasilkan bisa sesuai 

dengan yang diinginkan oleh game designer. 

3.2 Analisa dan Perancangan Difficulty Curve 

Difficulty Curve kesulitan merupakan kurva yang menentukan seberapa 

sulit level yang dibuat dalam game tersebut. Dalam penelitian ini kurva akan dibuat 

langsung oleh game designer, sehingga game designer bisa mengatur bagaimana 

kesulitan dari tiap level berubah. difficulty curve yang akan dibuat disini merupakan 

kurva dari keseluruhan level dalam game. difficulty curve yang telah dibuat oleh 

game designer nantinya akan digunakan sebagai threshold untuk nilai fitness dari 

algoritma genetika. Gambar 3.1 merupakan difficulty curve yang telah didesain 

untuk 30 level. difficulty curve ini sendiri memiliki range nilai [0, 1] dimana 0 

merupakan difficulty paling mudah dan 1 merupakan difficulty paling sulit. 

 

Gambar  3.1 difficulty curve untuk 30 level. 
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3.3 Analisa dan Perancangan Lingkungan Algoritma 

Dalam penelitian ini algoritma diterapkan pada lingkungan game 

platformer. Dalam game platformer yang akan digunakan nanti tidak terdapat 

musuh dan percabangan platform. Game platformer yang digunakan hanya terdiri 

dari platform pijakan yang diletakkan secara horizontal mengikuti rangkaian bioma, 

seperti pada gambar 3.2. Tedapat beberapa obstacle yang akan dibuat untuk 

memberikan kesulitan pada player. Karakter yang akan digunakan dalam game 

platformer sendiri hanya memiliki kemampuan untuk berjalan secara horizontal dan 

melompat. 

 

Gambar  3.2 Rancangan game platformer. 

3.4 Analisa dan Perancangan Algoritma Genetika 

Berikut merupakan rancangan dari algoritma yang digunakan dalam 

penelitian ini, Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.3 Rancangan algoritma. 

Algoritma genetika dimulai dari menentukan bioma, transition graph, 

panjang gen, ukuran populasi, generasi maksimal, nilai mutasi dan elitisme. 



 

23 

 

Barulah populasi awal dibuat dan dievaluasi sebelum masuk ke dalam siklus 

algoritma genetika yang terdiri dari seleksi, persilangan dan mutasi. Saat kondisi 

untuk menghentikan algoritma genetika telah terpenuhi maka algoritma genetika 

akan menghentikan prosesnya dan mengembalikan hasil populasi akhir yang telah 

dihasilkan. Berikut merupakan detail dari algoritma genetika yang akan 

diimplementasikan. 

a. Kromosom 

Dalam algoritma ini, kromosom yang akan dibuat terdiri dari bioma 

yang telah ditentukan dan dipilih secara acak. Bioma sendiri terdiri dari 3 

komponen utama yaitu, daratan, tumbuhan dan cuaca, gambar 3.3. 

Komponen daratan yang nanti akan digunakan untuk membuat platform 

yang akan ditampilkan dalam game dan komponen cuaca dan tumbuhan 

merupakan dekorasi. Dekorasi ini sendiri dapat diisi dengan obstacle atau 

NPC sesuai dengan keinginan dari game designer. Nilai dari komponen 

tumbuhan dan cuaca akan diisi nanti saat proses mutasi. Game designer 

perlu menentukan design bioma apa saja yang akan dibuat berdasarkan 3 

komponen utama tersebut. Sehingga jika kromosom dibuat akan 

memberikan hasil seperti pada gambar 3.4. Jadi, bioma sendiri tidak terbatas 

pada apa yang telah ditentukan diawal tapi dapat didesain kembali. Untuk 

panjang dari kromosom sendiri ditentukan oleh designer, sepanjang dan 

selama apa playtime dari level yang ingin dibuat. Semakin panjang 

kromosom maka semakin lama pula playtime yang dimiliki. Biasanya 

ukuran kromosom selalu sama untuk tiap generasi [20]. 

 

Gambar  3.4 Komponen Bioma 

 

Gambar  3.5 Kromosom 
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b. Populasi 

Jumlah populasi dalam satu generasi akan diinisialiasikan dengan 

kelipatan dua dari ukuran kromosom. Hal ini berdasarkan pada penelitian 

[20] yang mengatakan jika jumlah populasi sebaiknya dua kali lipat dari 

panjang kromosom. 

c. Transition Graph 

Transition graph merupakan graph yang berisi transisi antara tiap 

komponen dari gen yang didesain oleh game designer, seperti pada gambar 

3.5. Transition graph ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan mutasi. Transition graph bisa dikatakan sebagai rule atau aturan 

yang digunakan untuk membuat dan memproses kromosom. 

 

Gambar  3.6 Transition graph yang telah didesign. 

d. Fungsi fitness 

Untuk mengetahui jika kromosom yang dibuat telah sesuai dengan 

difficulty curve yang dibuat oleh game designer maka tiap kromosom akan 

dihitung dengan menggunakan persamaan (2). Persamaan (2) terdiri dari 

dua variabel yaitu jumlah obstacle dan ukuran kromosom. Jumlah 

kromosom yang terdapat dalam satu kromosom akan dihitung kemudian 

akan dibagi dengan ukuran kromosom. Dengan demikian dapat diketahui 

tingkat kesulitan dari kromosom tersebut. 
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e. Seleksi 

Kromosom yang digunakan untuk persilangan dipilih menggunakan 

metode roulette wheel [20]. Metode roulette wheel dapat dimisalkan seperti 

diagram lingkaran yang ditengahnya terdapat arah panah sebagai indikator 

seleksi. Lingkaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan 

berdasarkan jumlah kromosom dalam populasi tersebut. Kromosom yang 

memiliki nilai fitness lebih besar akan akan memiliki potongan diagram 

yang lebih besar dibandingkan dengan kromosom yang memiliki nilai 

fitness lebih kecil. Diagram tersebut diputar dan saat berhenti maka 

potongan yang ditunjuk oleh arah panah akan dipilih sebagai parent. 

f. Persilangan 

Metode persilangan yang akan digunakan adalah split point dengan 

probabilitas pc [70%] [20]. dimana akan dipilih sebuah point secara acak 

untuk dijadikan split point dari kromosom. Dalam penelitian ini point 

perpotongan merupakan nilai tengah dari panjang kromosom yang akan 

digunakan. Barulah gen akan dipotong dan ditukar. 

 

Gambar  3.7 proses pemotongan dan pertukaran bioma. 

 

Gambar  3.8 Kromosom haril dari persilangan. 

g. Mutasi 

Probabilitas mutasi (pm) diinisialisasikan sebesar 0.001. Operator 

mutasi tersebut dipilih secara acak baru diterapkan pada suatu kromosom. 

Perubahan nilai, kromosom dan komponen dari kromosom yang akan 
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dirubah dan dipilih berdasarkan nilai probabilitas komponen lain yang 

terhubung pada komponen yang akan dirubah dalam transition graph. 

h. Penghentian 

Untuk menghentikan proses dari algoritma genetika digunakan 

threshold yang berasal dari Difficulty Curve. Jika terdapat kromosom 

dengan nilai tingkat kesulitan yang sama dengan threshold maka proses 

algoritma genetika akan berhenti. Selain itu, jika algoritma genetika 

mencapai generasi maksimal yang ditentukan maka proses dari algoritma 

genetika akan otomatis dihentikan. 

3.5 Analisa Rendering 

Untuk menampilkan hasil kromosom dari algoritma genetika digunakan 

algoritma random walk. Tiap chunk/tile akan ditampilkan berdasarkan posisi yang 

ditentukan. Posisi dari chunk ini akan didapat dari random walk. Sebuah threshold  

ditentukan untuk menentukan arah algoritma random walk selanjutnya. 

Dikarenakan untuk menampilkan hasilnya digunakan game platformer maka 

diperlukan dua arah yaitu ke atas dan ke bawah. Misal dipilih angka random dari 0 

sampai 1, jika angka tersebut lebih kecil dari 0.5 maka arah random walk 

selanjutnya adalah kebawah dan sebaliknya sepanjang sumbu X sampai panjang 

dari game world yang dihasilkan sesuai dengan panjang kromosom, dibawah ini 

merupakan pseudo code . 

1. Define threshold 

2. Init direction = 0 

3. For 0 to chromosome size 

    N = random(0, 1) 

    If N < 0.5 then 

        direction – 1 

    else 

        direction + 1 

Game object yang akan digunakan untuk menampilkan chunk nya pun akan 

dipilih sesuai dengan nilai dari gen dari kromosom. Game object ini dapat 
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dimodifikasi dengan bebas sehingga mempermudah pergantian asset dan membuat 

game world yang dihasilkan dapat lebih fleksibel lagi.  

3.6 Analisa dan Perancangan Pengujian 

Untuk mengetahui jika game world yang dihasilkan dengan difficulty curve 

yang telah dirancang dibuat dilakukan pengujian dengan menghitung RMSE antara 

difficulty curve dari game designer dengan difficulty curve dari game world yang 

dihasilkan. Untuk mengetahui karakteristik dari game world yang dihasilkan 

digunakan expresive range yang terdiri dari metrics berikut : 

a. Linearity

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung R-Squared (2) dari level 

yang dihasilkan dengan sebuah garis lurus [21]. Dari sini akan diketahui 

game world yang dihasilkan linear atau tidak. Nilai linearity 0 

menandakan jika game world yang dihasilkan sangat linear dan 1 

menandakan sangat tidak linear. 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
(4) 

b. Liniency

Merupakan pengujian untuk mengetahui tingkat kesulitan. Liniency 

dihitung dengan menemukan semua point dimana player perlu melakukan 

sebuah aksi. Semakin tinggi nilai dari liniency menandakan jika game 

world tersebut semakin mudah dan sebaliknya. Untuk melakukan 

perhitungannya tiap obstacle atau point yang memerlukan aksi dari player 

diberikan nilai sebagai berikut: 

 +1 : spike, falling

 +5 : wall

 -1 : empty / plain


