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ABSTRACT  
Chess is a well-known game. It has a huge search area for each move. It had been used as one of many difficult 
challenges for Artificial Intelligence (AI) benchmarking. Human player has found many variations in white King, white 
Rook, black King (KRK) chess endgame. This paper discusses the implementation of Genetic Programming (GP) 
algorithm into the KRK (white King, white Rook, black King) endgame, combining a set of elementary strategies that are 
generally done by a chess player. The influence of GP parameters is observed to individual mean fitness value, individual 
best fitness value and how much time is needed for GP processing. There are six parameters, each of them were 
examined for eight times. The parameters included are the number of individual in population, the number of generation, 
crossover and mutation probability, the number of depth, and the α  and β  multiplying factors. The results from 48 times 
trials, 43 ended with draw and only five tests ended with winning. It indicated that GP parameters influenced the value 
for individual mean fitness and individual best fitness, while parameters that influence the GP processing time only the 
number of individual, the number of generation and the number of depth. Although the GP program has not been proven 
to be effective enough when it is played against another AI program (using minimax algorithm) or even against human 
player, the playing strategies proposed by GP are relatively understandable by human. 
Keywords: Chess Endgame, King- Rook-King, Genetic Programming, Artificial Intelligence 
 
1. Pendahuluan 
Salah satu bidang yang sering dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 
adalah permainan catur karena memiliki daerah pencarian yang sangat luas untuk setiap langkahnya yang bervariasi. 
Sejak tahun 1958 dimulailah penelitian untuk membuat program catur yang mempunyai algoritma yang handal dan 
ditantang untuk dapat menyamai atau bahkan melebihi kecerdasan manusia. Banyak metode yang sudah digunakan, salah 
satunya adalah penerapan algoritma berbasis evolusi (evolutionary algorithm). Salah satu cabangnya yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Pemrograman Genetika yang diterapkan pada permainan catur akhir (endgame chess) dengan 
tiga bidak yang tersisa: bidak raja putih (white King), benteng putih (white Rook), dan raja hitam (black King) atau 
disingkat KRK. 
 
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu aplikasi Pemrograman Genetika berbasis Java 2 SDK, SE 
v1.4.2_12 untuk menghasilkan solusi program Kecerdasan Buatan terbaik yang merupakan kombinasi strategi-strategi 
dasar yang umumnya dipikirkan oleh seorang pecatur ketika memainkan permainan catur akhir KRK sehingga nantinya 
kombinasi strategi tersebut dapat dipergunakan juga oleh seorang pemain catur. Basisdata untuk berbagai macam posisi 
bidak pada permainan catur akhir KRK diambil dari situs Universitas Irvine, California[7]. 
 
Permainan akhir catur KRK mempunyai ribuan variasi untuk mencapai penyelesaian yang sebagian besar adalah kondisi 
remis (draw). Diperlukan pengalaman/pengetahuan untuk dapat mengambil langkah menuju posisi menang untuk 
pemegang bidak putih. Penelitian ini menerapkan algoritma Pemrograman Genetika untuk mencari langkah terbaik dari 
berbagai alternatif yang ada.  
 
2. Landasan Teori 
2.1 Pemrograman Genetika (PG) 
Pemrograman Genetika diperkenalkan John R. Koza, terinspirasi pemikiran John Holland yang  menciptakan Algoritma 
Genetika tahun 1975, algoritma yang dibuat berdasarkan teori evolusi Charles Darwin. Pada tahun 1992, Koza 
menerapkan Algoritma Genetika (AG) untuk membuat sistem atau program komputer yang mampu membuat 
programnya sendiri (automatic programming). Metode tersebut dinamakannya Pemrograman Genetika (Genetic 
Programming). 
 
Dalam PG, kandidat solusi adalah bagian-bagian dari program komputer seperti fungsi dan argumen-argumen yang 
menjadi representasi dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Serupa dengan Algoritma Genetika, populasi dari 
individu-individu program komputer tersebut nantinya akan diuji untuk didapatkan nilai fitnessnya. Individu dalam 
populasi tersebut kemudian melewati operator-operator genetika seperti reproduksi, pindah silang, seleksi dan mutasi. PG 
akan menggabungkan individu-individu tersebut sampai pada akhirnya didapatkan suatu program yang bisa memberikan 
solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. 
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PG diharapkan menjadi jawaban dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh banyak peneliti selama ini dalam mencari 
sistem atau algoritma yang memungkinkan komputer untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa perlu diberitahu secara 
jelas apa yang harus dilakukan, dengan kata lain membuat sistem atau mesin yang bisa belajar (machine learning). 
Sehingga bisa dikatakan kalau PG adalah metode yang menggabungkan metode machine learning dan Algoritma 
Genetika.  
 
2.1.1 Terminal set dan function set 
Himpunan fungsi (function set) dan himpunan argumen (terminal set) merupakan dasar atau bentuk primitif dari program 
yang nantinya akan dibentuk oleh PG. Terminal set menyediakan nilai bagi sistem sedangkan function set memproses 
nilai yang ada dalam sistem. Function set dan terminal set tersebut akan membentuk nodes yang menjadi bagian dari 
struktur pohon yang menjadi representasi dari program[1], seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1 Contoh Struktur Pohon Dalam Pemrograman Genetika 

 
Terminal set dalam PG merupakan masukan-masukan untuk program yang akan dibentuk oleh PG yang terdiri dari 
konstanta, variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang tidak membutuhkan argumen (zero-argument function)[1]. 
 
Function set dalam PG merupakan fungsi-fungsi yang mengolah masukan-masukan dari terminal set. Function set dapat 
berupa fungsi-fungsi yang umum digunakan dalam struktur pemrograman atau fungsi yang khusus dibuat sesuai dengan 
permasalahan yang ingin diselesaikan oleh PG. Beberapa contoh dari function set yang bisa digunakan dalam PG antara 
lain[1]: 
• Fungsi boolean, sebagai contoh: AND, OR, NOT. 
• Fungsi aritmatika sebagai contoh: ADD, SUB, MUL, DIV. 
• Fungsi kondisional, sebagai contoh: IF, IF ELSE, SWITCH CASE. 
• Fungsi perulangan, sebagai contoh: WHILE …DO, REPEAT …UNTIL, FOR …DO. 
• Subroutine, gabungan fungsi-fungsi dasar atau bahkan fungsi yang ditentukan sendiri sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. 
 
2.1.2 Inisialisasi Populasi 
Setelah function set dan terminal set sudah ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menginisialisasi populasi awal 
yang akan menjadi dasar pengembangan populasi untuk generasi berikutnya. Ada dua metode yang umumnya digunakan 
untuk menginisialisasi populasi dalam PG yaitu metode full dan grow[1]. 
 
Dengan metode inisialisasi grow, struktur pohon yang dihasilkan akan berbentuk tidak beraturan karena semua bagian 
node dari struktur pohon program tersebut dipilih secara acak dari function set dan terminal set yang ada kecuali untuk 
bagian akar dari struktur pohon yang hanya dipilih dari function set yang ada. 
 
Berbeda dengan metode inisialisasi grow, metode inisialisasi full pertama-tama hanya akan memilih fungsi-fungsi dari 
function set untuk menempati bagian-bagian node dari struktur pohon sampai mendekati kedalaman maksimal yang 
sudah ditentukan. Setelah itu hanya dipilih terminal untuk menempati bagian node sisanya sehingga setiap cabang dari 
struktur pohon akan mencapai kedalaman maksimal. Dengan metode full, setiap struktur pohon yang dihasilkan akan 
memiliki struktur yang simetris satu sama lain. 
 
2.1.3 Fungsi Fitness dan Seleksi 
Proses penentuan fungsi fitness merupakan proses yang penting dalam PG karena membantu sistem dalam menyeleksi 
individu-individu mana saja yang akan menjadi subjek untuk penerapan operator-operator genetika. Selain itu fungsi 
fitness juga berfungsi sebagai tolak ukur seberapa baik proses evolusi yang berlangsung dalam PG. 
 
Pada umumnya fungsi fitness dalam sebuah sistem PG dibuat berdasarkan seberapa besar perbedaan hasil keluaran dari 
individu calon program dengan keluaran sebenarnya ketika individu calon program diberikan masukan. 
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Setelah nilai fitness calon-calon individu program sudah ditentukan oleh fungsi fitness, maka berikutnya yang harus 
dilakukan oleh sistem adalah menyeleksi individu-individu mana saja yang akan menjadi subjek dari diterapkannya 
operator genetika seperti pindah silang, mutasi ataupun reproduksi. Ada beberapa macam metode seleksi dalam PG, 
beberapa di antaranya adalah Fitness-Proportional Selection atau Roulette Wheel Selection, Ranking Selection, serta 
Tournament Selection. 
 
2.1.4 Operator Genetika 
Ada tiga macam operator genetika yang biasa digunakan dalam PG yaitu pindah silang, mutasi dan reproduksi[1]: 
a. Proses pindah silang 
        Proses pindah silang pada PG dilakukan dengan menukarkan bagian dari struktur pohon antara dua buah individu 

dimana titik potong pada proses pindah silang itu dipilih secara acak. Kedua calon orang tua dipilih berdasarkan 
probabilitas yang didasarkan pada nilai fitness. 

b. Proses mutasi 
       Proses mutasi pada PG dilakukan dengan memilih secara acak satu bagian dari struktur pohon suatu individu dan 

mengganti bagian tersebut dengan fungsi atau argumen yang terdapat pada fungsi set ataupun terminal set yang 
sudah ditentukan ataupun bisa juga berupa suatu bagian struktur pohon lainnya. 

c. Proses reproduksi 
        Proses reproduksi pada PG tidak ada yang khusus, suatu individu dipilih secara acak dan kemudian dibuat 

salinannya untuk disertakan dalam populasi berikutnya. 
 
2.2 Algoritma Minimax 
Pada program permainan antara dua pemain seperti program permainan catur, program kecerdasan buatan dari masing-
masing pihak akan berusaha mencari langkah mana yang terbaik dalam usahanya memenangkan permainan tersebut. 
Dalam usahanya mencari langkah-langkah yang harus dilakukannya, program kecerdasan buatan akan membuat sebuah 
pohon pencarian yang menggambarkan kondisi yang terjadi pada permainan ketika sebuah program kecerdasan buatan 
melakukan suatu langkah. 
 
Algoritma minimax menelusuri pohon pencarian tersebut dan dari setiap langkah yang dilakukan oleh pemain A maupun 
B dievaluasi serta diberikan suatu nilai tertentu. Pada permainan seperti permainan catur, nilai tersebut diberikan 
umumnya berdasarkan pada nilai dari bidak-bidak hitam dan putih yang ada pada papan catur dan nilai dari posisi yang 
ditempati oleh bidak tersebut pada papan permainan. Prinsipnya, algoritma minimax akan mencari nilai maksimum dari 
langkah yang dilakukan oleh pemain A berdasarkan nilai minimum dari langkah yang dilakukan pemain B[9]. 
 
2.3 Algoritma Alpha-Beta Pruning 
Algoritma ini pada dasarnya sama seperti algoritma minimax ketika diterapkan pada sebuah pohon pencarian. 
Perbedaannya adalah algoritma minimax akan menelusuri semua cabang pada pohon pencarian kemudian 
mengembalikan nilai minimax-nya ke node orang tuanya sedangkan pada algoritma alpha-beta pruning, cabang yang 
diperkirakan tidak akan mempengaruhi hasil akhir, tidak akan ditelusuri atau dengan kata lain dipotong (pruning)[9]. 
Nama algoritma alpha-beta pruning didapatkan dari penggunaan dua parameter yaitu alpha dan beta. Alpha adalah nilai 
terbaik (nilai terbesar) yang ditemukan oleh program dari node-node yang berada pada jalur MAX. Beta adalah nilai 
terbaik (nilai terkecil) yang ditemukan oleh program dari node-node yang berada pada jalur MIN. 
 
3. Perancangan Program Aplikasi 
Perancangan program aplikasi ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu: perancangan program permainan catur (chess 
engine), dan perancangan PG. 
 
3.1 Perancangan Program Permainan Catur (Chess Engine) 
Modul program permainan catur merupakan salah satu modul utama dari program aplikasi ini. Modul ini digunakan 
untuk memperlihatkan proses permainan antara bidak putih melawan bidak hitam sehingga bisa diamati bagaimana 
perkembangan program artificial intelligence (AI) untuk bidak putih yang dikembangkan oleh algoritma PG. 
 
Pada modul program permainan catur ini terdapat beberapa submodul yang penting antara lain submodul yang mengatur 
AI dari bidak hitam. AI dari bidak hitam dibuat dengan menggunakan algoritma alpha-beta pruning dengan kedalaman 
(depth) empat, artinya bidak hitam akan memikirkan dua langkah ke depan dari bidak putih sebelum bidak hitam 
menggerakkan salah satu dari bidaknya. 
 
Sedangkan AI untuk bidak putih akan dibuat dengan algoritma PG. Individu-individu calon program AI untuk bidak 
putih akan dibuat dengan algoritma PG yang mengkombinasikan submodul-submodul berjumlah 21 buah yang terdiri 
dari 13 submodul yang berfungsi melakukan pemeriksaan kondisi papan catur sewaktu permainan berlangsung serta 8 
submodul yang berfungsi untuk menggerakkan bidak raja putih ataupun bidak benteng putih. Submodul-submodul 
tersebut diberi nama sesuai dengan fungsi dari submodul tersebut. 
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3.2 Perancangan PG 
Dalam perancangan PG ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan antara lain: 
1) Menentukan function set dan terminal set yang akan dievolusikan oleh PG. 
2) Menentukan metode inisialisasi populasi. 
3) Menentukan fungsi evaluasi atau fitness function untuk setiap individu. 
4) Menentukan metode proses seleksi. 
5) Menentukan metode pindah silang. 
6) Menentukan metode proses mutasi 
 
3.2.1 Menentukan Function Set dan Terminal Set 
Function set pada program aplikasi ini merupakan kumpulan fungsi yang melakukan analisa pemeriksaan kondisi pada 
papan catur sewaktu permainan berlangsung sebelum bidak putih memutuskan akan menggerakkan bidak raja putih atau 
bidak benteng putih. Terdapat 13 buah fungsi yang akan digunakan oleh PG untuk program aplikasi ini[4, 5, 6, 10]. Masing-
masing fungsi diberi nama sesuai dengan kondisi apa yang dicek oleh fungsi tersebut. 13 fungsi tersebut antara lain: 
F1-KingsInOpposition, memeriksa apakah posisi bidak raja putih dan raja hitam berada pada posisi oposisi yaitu posisi 
saling berhadapan antara keduanya dan dipisahkan hanya oleh satu petak pada papan catur. 
F2-KingsCloseToOpposition, memeriksa apakah posisi bidak raja putih dan hitam hampir mendekati posisi oposisi. 
F3-BlackKingOnEdge, memeriksa apakah posisi bidak raja hitam berada di sudut-sudut pojok dari papan catur. 
F4-OneEmptyFieldToBlackKing, memeriksa apakah bidak raja hitam hanya bisa melakukan satu langkah saja. 
F5-NoEmptyFieldToBlackKing, memeriksa apakah bidak raja hitam tidak bisa melangkah kemana-mana lagi. 
F6-DistanceBKWK3, memeriksa apakah posisi bidak raja putih dan hitam terpisah sebanyak tiga petak pada papan catur. 
F7-PossibleControlOfEscape-Line, memeriksa apakah bidak benteng putih dapat membatasi gerak bidak raja hitam. 
F8-PossibleLateralCheck, memeriksa apakah bidak benteng putih dapat mengunci bidak raja hitam. 
F9-ControlOfLineBetweenKings, memeriksa apakah bidak benteng putih menguasai atau mengontrol satu jalur (baris 
atau kolom) di antara bidak raja putih dan hitam. 
F10-ThreatenedRook, memeriksa apakah bidak benteng putih terancam untuk dimakan oleh bidak raja hitam. 
F11-ProtectedRook, memeriksa apakah bidak benteng putih terlindungi oleh bidak raja putih atau dengan kata lain posisi 
bidak raja putih berada di dekat bidak benteng putih. 
F12-PossibleProtectionOfRook, memeriksa apakah dengan posisinya sekarang, bidak raja putih dapat melindungi bidak 
benteng putih. 
F13-PossibleProtectionOfRook-WithOpposition, memeriksa apakah dengan posisinya sekarang, bidak raja putih dapat 
melindungi bidak benteng putih dengan cara bergerak ke posisi oposisi dengan bidak raja hitam. 
 
Terminal set pada program aplikasi ini merupakan kumpulan langkah-langkah khusus yang dapat dilakukan oleh bidak 
raja putih atau bidak benteng putih. Terdapat delapan buah terminal untuk program aplikasi PG ini dan masing-masing 
terminal ini diberi nama sesuai dengan langkah apa yang dilakukan dan jenis bidak putih apa yang akan digerakkan [4, 5, 6, 

10]. Delapan buah terminal ini antara lain: 
1. T1-ProtectRook, menggerakkan bidak raja putih untuk melindungi bidak benteng putih. 
2. T2-NearlyOpposition, menggerakkan bidak raja putih untuk mendekati posisi oposisi dengan bidak raja hitam. 
3. T3-DistantOpposition, menggerakkan bidak raja putih ke posisi oposisi dengan bidak raja hitam. 
4. T4-ControlEscapeLine, menggerakkan bidak benteng putih untuk membatasi ruang gerak bidak raja hitam. 
5. T5-LateralMove, menggerakkan bidak benteng putih untuk bergerak sepanjang jalur baris atau kolom yang dapat 
dilalui oleh bidak raja hitam. 
6. T6-ControlLineBetweenKings, menggerakkan bidak benteng putih untuk menguasai satu jalur di antara bidak raja 
putih dan hitam. 
7. T7-LateralCheck, menggerakkan bidak benteng putih untuk mengunci bidak raja hitam. 
8. T8-MoveAwayToFreeBK, menggerakkan bidak benteng putih untuk menjauhi bidak raja hitam. 
 
3.2.2 Menentukan Metode Inisialisasi Populasi 
Metode inisialisasi yang digunakan adalah metode ramped half and half yang sebenarnya merupakan penggabungan 
metode grow dan half, dengan tujuan untuk membuat populasi individu pada PG menjadi lebih beragam. Kemungkinan 
sebuah individu diinisialisasi dengan metode grow atau half ditentukan oleh nilai probabilitas PROB_FULL. Bila 
bilangan acak R yang dibangkitkan untuk sebuah individu nilainya lebih kecil daripada PROB_FULL maka individu 
tersebut akan diinisialisasi dengan metode full, sebaliknya bila nilai R lebih besar maka individu diinisialisasi dengan 
metode grow. 
 
3.2.3 Menentukan Fungsi Evaluasi (Fitness Function) 
Nilai fitness f individu pada program aplikasi ini ditentukan oleh Persamaan 1 berikut ini yang terdiri atas dua 
subpersamaan yaitu Persamaan 2 dan Persamaan 3. 

 nm

n

i
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βα +∑=
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Persamaan 2 menghitung nilai fitness mf  dari sebuah individu, yang menghitung seberapa baik individu kandidat 
program AI untuk bidak putih ketika dijalankan dalam permainan catur melawan bidak hitam. Semakin sedikit langkah 

iM  yang dilakukan sebuah individu dalam mengakhiri suatu permainan maka akan semakin baik pula nilai mf  individu 

tersebut. Selanjutnya akan diberikan nilai bonus iB  atau penalti iP  yang diberikan berdasarkan bagaimana kondisi bidak 

putih dan bidak hitam sewaktu permainan i tersebut berakhir. Persamaan 3 menghitung nilai fitness nf , yang 
menghitung nilai fitness dari sebuah individu berdasarkan jumlah node dari individu tersebut dibandingkan dengan 
jumlah node maksimal maxN. Faktor pengali α  dan β  digunakan untuk mengatur pergerakan nilai fitness individu-
individu pada PG. Bila PG diharapkan menghasilkan individu-individu yang memiliki strategi yang baik dalam 
permainan tapi jumlah node individunya tidak terlalu diperhatikan maka besar faktor pengali α  akan lebih besar 
dibandingkan dengan β . 
 
3.2.4 Menentukan Metode Proses Seleksi 
Metode proses seleksi yang digunakan PG pada program aplikasi ini ada dua macam yaitu metode Roulette Wheel 
Selection dan Rank Selection. Metode Rank Selection digunakan setelah semua individu pada suatu populasi 
mendapatkan nilai fitness awal (initial fitness) berdasarkan fitness function yang sudah ditentukan. Individu-individu 
diurutkan berdasarkan nilai fitness masing-masing. Individu dengan nilai fitness awal terbesar menempati urutan pertama 
sedangkan individu dengan nilai fitness awal terkecil menempati urutan terakhir. Setelah individu-individu tersebut 
selesai diurutkan, akan diberikan nilai fitness baru atau linear fitness rank berdasarkan urutan atau ranking dari individu 
tersebut[8]. Metode Roulette Wheel Selection digunakan pada saat PG menentukan individu-individu mana saja yang akan 
dipilih untuk menjalani proses operasi genetika seperti pindah silang ataupun mutasi[8]. 
 
3.2.5 Merancang Proses Pindah Silang 
Proses pindah silang pada program aplikasi ini dilakukan dengan metode pindah silang subtree exchange cross over yang 
menukarkan bagian subpohon antara kedua individu orang tua. Persentase terjadinya proses pindah silang ditentukan oleh 
sebuah konstanta probabilitas pindah silang cP  yang besarnya pada umumnya mendekati satu. 
 
3.2.6 Menentukan Metode Proses Mutasi 
Sama seperti pada proses pindah silang, kemungkinan terjadinya suatu proses mutasi pada suatu populasi dari generasi 
tertentu ditentukan oleh nilai probabilitas mP  yang umumnya nilainya sangat kecil. Proses mutasi pada program aplikasi 
ini menggunakan tiga metode mutasi yaitu point mutation, collapse subtree mutation, dan subtree mutation[1]. 
Penggunaan masing-masing metode mutasi tersebut diatur oleh syarat tertentu yang nantinya harus dipenuhi oleh 
kandidat node terpilih untuk dimutasikan. 

4. Hasil Pengujian 
Pengujian program aplikasi dilakukan dengan cara mengamati pengaruh perubahan nilai parameter PG seperti jumlah 
populasi, jumlah generasi, probabilitas pindah silang, probabilitas mutasi, jumlah depth individu dan faktor pengali α  
dan β  terhadap nilai fitness dari individu-individu yang dihasilkan dan juga waktu yang dibutuhkan oleh PG dalam 
melakukan pemrosesan. Masing-masing parameter tersebut diuji coba sebanyak delapan kali percobaan. Grafik hasil 
pengujian dapat dilihat di bagian lampiran. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa perubahan nilai parameter PG mempengaruhi nilai fitness individu. Parameter 
seperti probabilitas mutasi bila nilainya semakin besar maka nilai fitness individu-individu yang ada akan semakin kecil. 
Sedangkan parameter yang mempengaruhi lamanya waktu pemrosesan hanya beberapa parameter seperti jumlah 
populasi, jumlah generasi dan jumlah depth. Selain itu individu-individu terbaik yang berhasil ditemukan oleh PG juga 
diuji kehandalannya dalam memainkan permainan catur akhir KRK menghadapi bidak hitam. Hasilnya hanya sedikit 
sekali individu yang terbukti memiliki strategi yang handal dan berhasil untuk mengunci bidak raja hitam. Rata-rata 
individu yang ditemukan hanya berhasil untuk membatasi pergerakan bidak raja hitam saja. 
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5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melakukan pengujian adalah perubahan parameter pada PG mempengaruhi nilai 
fitness dari individu-individu yang dihasilkan. Parameter seperti jumlah populasi, jumlah generasi, probabilitas pindah 
silang dan jumlah depth bila nilainya semakin besar maka nilai fitness individu-individu juga akan meningkat sebaliknya 
untuk parameter seperti probabilitas mutasi dan faktor pengali α , bila nilainya semakin besar maka nilai fitness 
individu-individu yang ada akan semakin menurun. Perubahan beberapa parameter seperti jumlah populasi, jumlah 
generasi dan jumlah depth ternyata juga mempengaruhi waktu pemrosesan yang dilakukan oleh PG. Semakin besar nilai 
parameter tersebut maka waktu yang dibutuhkan oleh PG akan semakin lama. Individu terbaik yang dihasilkan oleh PG 
mempunyai strategi yang cukup jelas dan bisa diterapkan oleh manusia hanya belum terlalu terbukti cukup handal ketika 
diterapkan pada permainan catur akhir KRK. 
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Gambar L1 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Jumlah Populasi 
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Gambar L2 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Jumlah Generasi 

0,00000
0,10000
0,20000
0,30000
0,40000
0,50000
0,60000
0,70000
0,80000
0,90000
1,00000

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Probabilitas pindah silang

Fi
tn

es
s 

V
al

ue

Fitness rata-rata
Fitness terbaik

 
Gambar L3 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Probabilitas Pindah Silang 
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Gambar L4 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Probabilitas Mutasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar L5 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Jumlah Depth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar L6 Grafik Perbandingan Fitness Rata-rata dan Nilai 
Fitness Terbaik Terhadap Nilai Faktor Pengali α Dan β  
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