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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Video games adalah sumber hiburan bagi populasi yang luas dan memiliki 

efek yang bervariasi [1]. Industri video games saat ini menjadi salah satu 

industri paling populer dan sukses di dunia. Seperti yang dikutip Grand View 

Research dalam situs resminya bahwa ukuran pasar global dari video games 

pada tahun 2019 mencapai 151.06 milliar dollar amerika dan diprediksi akan 

terus tumbuh sebanyak 12.9% mulai dari tahun 2020 sampai 2027. 

Free2Play, Massively Multiplayer Online (MMO), dan multiplayer games 

mempunyai peran yang signifikan dalam membangung popularitas di industri 

game [2]. Fighting games adalah salah satu genre multiplayer games yang 

semakin populer pada saat ini [3]. Ini terbukti dengan banyaknya fighting 

games populer yang mempunyai komunitas yang besar seperti Tekken 7, 

Street Fighter 5, Soul Calibur 6 dan  Super Smash Bros. Ultimate. Street 

Fighter II adalah sub-seri dari permainan waralaba keluaran Capcom yang 

berjudul Street Fighter yang pertama kali diluncurkan dalam bentuk 

permainan arcade dengan genre pertarungan. Seri permainan ini diluncurkan 

pertama kali pada tahun 1991 dengan judul Street fighter II dan juga 

merupakan sequel dari permainan Street Fighter (1987). 

 

Fighting games pada dasarnya dapat dimainkan secara single player atau 

multiplayer menggunakan internet atau dengan tradisional multiplayer 
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melawan non-player character (NPC) yang tersedia. Akan tetapi, terdapat 

masalah pada dua pendekatan di atas. Pertama, mode single player dianggap 

terlalu sederhana, ini disebabkan pergerakan NPC pada mode ini mudah 

sekali untuk ditebak. Kedua, ketika bermain secara multiplayer melawan 

orang lain bisa lebih menantang dan lebih variatif, namun terkadang hal ini 

tidak selalu tercapai dengan adanya kendala dalam hal koneksi internet yang 

tidak stabil atau kendala teknis lainnya. Agent Artificial Intelligence (AI) 

dapat memberikan solusi untuk kedua masalah ini, memungkinkan strategi 

bermain kita dipelajari oleh AI dan membuat pengalaman bermain secara 

single player menjadi lebih baik [3].  

 

Pengembangan Agent AI telah mengambil peran penting dalam evolusi 

perkembangan gaming environment yang lebih realistis. Tujuan utama 

pengembangan Agent AI adalah untuk membuat Agent yang dapat 

berperilaku selayaknya manusia sehingga membuat pengalaman bermain 

lebih menyenangkan dan menantang [4]. Terdapat banyak cara 

pengembangan Agent AI dalam video games, salah satunya menggunakan 

metode Reinforcement Learning (RL). Pada games yang berformat player 

versus environment (PVE), seperti yang banyak ditemukan pada konsol Atari 

2600, RL agents dapat mempunyai kemampuan yang melebihi manusia. 

Demikian pula, dalam games berbasis player versus player (PVP), neural 

network yang dikombinasikan dengan metode search-based dapat 

mengalahkan manusia dalam turn-based games seperti “Go” [5]. Pada saat 
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ini, penelitian pada metode RL cenderung lebih fokus terhadap games 

berbasis PVP yang dapat kita temukan dalam games yang lebih kompleks 

seperti StarCraft2 [6], Quake3 [7], dan Dota2 [8]. Pada tahun 2018, Yu-Jhe 

Li dkk [9] telah mengaplikasikan metode Deep RL pada game “Litle Fighter 

2”. 

 

Fighting games adalah salah satu gim aksi dimana dua karakter di layar 

terlibat dalam suatu pertempuran satu lawan satu [10]. Fighting games 

sebagai salah satu jenis games yang merepresentatifkan kompleksitas dari 

konsep PVP dalam sebuah game telah menjadi banyak fokus penelitian yang 

telah membuat kemajuan dalam bidang ini [5]. Pada RL, agent dan 

environment dapat diformulasikan seperti Markov decision process (MDP). 

Pada setiap satuan waktu agent akan menerima sebuah kondisi atau state dan 

kemudian berdasarkan state yang ia terima, maka agent akan mengirimkan 

sebuah aksi kepada environtment. Kemudian, environment akan membuat 

sebuah transisi state dari St ke St+1 dengen perhitungan probabilitas dan 

kemudian memberikan sebuah reward ke agent. Objektif dari proses ini 

adalah untuk mengoptimalkan reward yang diterima oleh agent [5]. 

 

Pada tahun  2017, Vlad Firoiu dkk [11] telah melakukan sebuah penelitian 

dengan mengimplementasikan kedua kelas RL tersebut kedalam game 

“Super Smash Bros. Melee” (SSBM). Pada penelitian ini mereka 

menggunakan algoritma Deep Q-Learning dan algoritma Actor-Critic, dari 
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penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa terdapat sebuah isu pada 

algoritma Deep Q-Learning, dimana mereka menemukan bahwa algoritma 

tersebut tidak bekerja dengan baik ketika dilakukan proses learning 

menggunakan metode self-play. Mereka menemukan bahwa metode Deep Q-

Learning dapat bekerja dengan baik saat melawan fixed-opponent, seperti in-

game AI dan kumpulan jaringan benchmark [11]. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengembangan Agent AI pada  tradisional fighting games yaitu “Street 

Fighter II” menggunakan dua algoritma Deep RL yaitu Deep Q-Learning dan 

Actor-Critic kemudian membandingkannya yang bertujuan untuk mencari 

Agent AI yang paling menantang, dan melihat apakah permasalahan yang 

dialami oleh Vlad Firoiu dkk [11] akan terjadi juga pada fighting game 

seperti “Street Fighter II” yang memiliki environment serta gameplay yang 

berbeda dengan “Super Smash Bros. Melee” (SSBM) [12]. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat identifikasi 

permasalahan sebagai Mode single player pada fighting games dianggap 

terlalu sederhana karena pergerakan NPC mudah ditebak sehingga 

mempengaruhi pengalaman bermain. 
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1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi dapat dirumuskan masalah bagaimana cara 

menerapkan Agent AI agar pengalaman bermain menjadi lebih menantang 

dengan menggunakan metode Deep Q-Learning dan Actor-Critic pada 

“Street Fighter II” ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Membuat agent AI dalam game “Street Fighter II” menggunakan 

metode Deep Q-Learning dan Actor-Critic. 

2. Mengukur tingkat kepuasaan pemain dalam melawan Agent. 

3. Mengukur kemampuan agent dengan menghitung win rate dalam 

melawan player manusia.

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu pemain fighting games agar mendapatkan pengalaman 

bermain yang lebih menantang. 
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2. Mendapatkan pemahaman cara pengukuran suatu agent dalam 

meraih elemen peforma yang diinginkan. 

 

1.6.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang mencakup pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Agent AI yang digunakan hanya untuk game-game yang didukung 

oleh API OpenAI Gym Retro. 

2. Metode yang akan digunakan untuk menerapkan Agent AI adalah 

Deep Q-Learning dan Actor-Critic. 

3. Agent akan diuji dengan melawan 5 orang yang sudah akrab dengan 

fighting games.  


