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ABSTRAK 

IHSAN FIKRIE. Procedural Generation untuk Terrain Modelling menggunakan 

Reverse Midpoint Dsiplacement. Dibimbing oleh MUHAMMAD ABRAR 

ISTIADI.  

 

Terrain modelling memiliki banyak permasalahan dalam proses 

pembuatannya bila dilakukan secara manual, di antaranya adalah waktu pembuatan 

yang lama dan ruang penyimpanan yang besar karena ukuran model yang 

dihasilkan relatif besar. Procedural generation adalah sebuah teknik yang dapat 

mengotomasi proses tersebut, yaitu dengan mendesain prosedur yang dapat 

membangkitkan terrain secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan 

metode reverse midpoint displacement yang merupakan salah satu metode dalam 

procedural generation. Output yang dihasilkan adalah heightmap berupa gambar 

greyscale yang dalam proses pengujiannya di-render menjadi model berbentuk 3D. 

Pengujian dilakukan dengan melihat hasil rendering terrain dengan  nilai parameter 

yang berbeda-beda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode reverse midpoint 

displacement mampu membuat model terrain yang memiliki jalur perbukitan, 

sungai, dan dataran yang menyerupai permukaan bebatuan. Kekurangan dari 

terrain pada penelitian ini adalah adanya kenampakan-kenampakan yang janggal 

seperti sungai yang berbentuk lurus, jalur perbukitan yang terbelah, dan adanya 

artifak pada terrain. 
 

Kata Kunci: procedural generation, reverse midpoint displacement, terrain 

modelling 

 

ABSTRACT 

 

IHSAN FIKRIE. Procedural Generation for Terrain Modelling Using Reverse 

Midpoint Displacement. Supervised by MUHAMMAD ABRAR ISTIADI. 

        

Terrain modelling has many problems if the process is done manually. It 

needs a long time to model and large memory space because the size of the model 

is relatively big. Procedural generation is a technique  to automate the process, 

which means to design a procedure to generate terrain automatically. The purpose 

of this research is to implement one of many algorithm for procedural generation 

named reverse midpoint displacement. The output is a heightmap in the form of 

greyscale image which will be rendered into 3D model. The evaluation is done by 

analyzing the rendered terrain using different parameter values. The results show 

that reverse midpoint displacement method is able to generate a terrain model which 

has ridge line, river, and rocky land. Weakness of the terrain model in this research 

is unrealistic feature such as straight looking river, splitted ridge, and terrain artifacs. 

 
Keywords: procedural generation, reverse midpoint displacement, terrain 

modelling  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Terrain menurut Oxford Dictionaries adalah hamparan permukaan bumi 

khususnya yang berkaitan dengan bentuk fisik dan perbedaan ketinggian, dan 

biasanya mencakup daerah yang luas seperti perbukitan, perairan, dan dataran. 

Sementara terrain modelling adalah proses pemodelan terrain. Terrain yang sudah 

dimodelkan ke dalam bentuk 3D biasanya akan digunakan dalam pembuatan film 

animasi, video games, virtual reality, hingga lahan untuk simulasi (Genevaux et al. 

2013). 

Manual Terrain Modelling adalah proses yang memakan waktu lama dan 

membutuhkan usaha yang besar (Smelik et al. 2008). Model terrain mencakup 

dataran maupun perairan yang sangat luas dan relief yang acak, sehingga jika harus 

membuat sendiri secara manual, akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, 

masalah lain muncul dari sisi penyimpanan. Model yang besar membutuhkan 

memori yang besar pula. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknik yang mampu 

membangkitkan model terrain secara otomatis. 

Procedural generation adalah salah satu topik utama yang menjadi perhatian 

dalam dunia grafika komputer. Terkait dengan bidang terrain modelling, teknik ini 

seringkali disebut dengan procedural modelling. Filosofi dari procudural 

generation adalah mendesain sebuah prosedur yang dapat men-generate konten 

secara otomatis daripada harus mendesain secara manual, sehingga waktu yang 

dihabiskan dalam proses pemodelan diharapakan dapat berkurang (Smelik et al. 

2009). Di sisi lain, memori yang dibutuhkan untuk menyimpan model yang 

dihasilkan relatif lebih kecil karena procedural generation tidak menyimpan model, 

melainkan menyimpan data-data yang dihasilkan dalam proses pembangkitan, yang 

nantinya akan di-render menjadi model pada komputer yang sedang digunakan. 

Fournier et al. (1982) berhasil membuat sebuah algoritme yang dapat 

membangkitkan nilai ketinggian secara acak secara rekursif. Metode ini yang 

kemudian dikenal dengan nama diamond-square, mampu membuat model terrain 

yang mirip dengan medan perbukitan. Hal serupa dilakukan oleh Perlin (1985), 

yaitu dengan membuat sebuah algoritme yang dapat membangkitkan noise, yaitu 

nilai yang acak namun relatif teratur. Noise dapat berlaku dalam satu dimensi, dua 

dimensi, hingga tiga dimensi. Noise dua dimensi dapat membuat peta ketinggian 

yang model terrain-nya menyerupai struktur perbukitan. 

Prusinkiewicz dan Hammel (1993) mengombinasikan proses pembentukan 

sungai yang berkelok-kelok dengan skema heightmap subdivision. Pada segitiga 

awal sungai, satu edge ditandai sebagai hulu dan yang satunya lagi sebagai hilir 

sungai. Pada tahap subdivision, segitiga tersebut dibagi menjadi segitiga-segitiga 

yang lebih kecil, dan bentuk sungai dari hulu ke hilir menjadi bervariasi. Kelemahan 

dari metode ini adalah ketinggian sungai yang relatif datar, sehingga jalur sungai 

hanya terlihat seperti jalur air yang berkelok-kelok di tanah dan bukannya mengalir 

dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 

Pendekatan lebih lanjut dilakukan oleh Belhadj dan Audibert (2005) yang 

membuat sebuah heightmap dengan garis perbukitan dan jalur aliran sungai. 

Dimulai dengan menggambar garis acak yang mewakili jalur perbukitan, pada jalur 
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tersebut kemudian digambar beberapa jalur sungai yang arahnya menuruni 

perbukitan hingga terbentuk kerangka perbukitan dan sungai, kemudian map yang 

masih kosong diisi dengan menggunakan reverse midpoint displacement, yaitu 

tahap pembangkitan titik baru yang ketinggiannya berdasarkan ketinggian 

perbukitan dan sungai di sekitarnya. Penelitian ini mengadopsi metode yang 

dilakukan oleh Belhadj dan Audibert (2005) dengan modifikasi pada proses 

pembentukan jalur perbukitan dan sungai.  

 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan teknik procedural generation pada terrain modelling dan 

bagaimana menyimpan data heightmap yang sudah di-generate agar dapat 

digunakan untuk keperluan lebih lanjut. 

 

 

Tujuan Penelitian 

m 

 

 

Manfaat Penelitian 

Output dari penelitian ini adalah sebuah heightmap berupa gambar greyscale 

yang nantinya dapat disimpan dan di-render kembali. Hasilnya dapat dimanfaatkan 

sebagai lahan simulasi virtual, pembuatan video game, atau pembuatan film animasi.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini yaitu model terrain yang dibentuk hanya memiliki 

beberapa fitur kenampakan permukaan bumi yaitu dataran, jalur perbukitan, dan 

jalur sungai. Heightmap yang dihasilkan terbatas hanya berbentuk persegi dengan 

jumlah piksel pada tiap sisi sebanyak 2𝑛 + 1, dengan n merupakan bilangan asli. 

 

 

METODE 

Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Penelitian ini dibagi 

menjadi tiga tahapan besar. Tahap pertama adalah input nilai-nilai yang menjadi 

parameter untuk heightmap yang dibangkitkan. Tahap kedua adalah heightmap 

generation. Tahap kedua dilakukan menggunakan perangkat lunak Processing. 

Tahap ketiga adalah proses rendering heightmap yang telah dibuat. Tahap 

rendering dilakukan untuk melihat hasil terrain dalam bentuk 3D dan pengujian. 
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Gambar 1 Tahapan penelitian 

 

 

Input Parameter 

Parameter merupakan nilai yang menjadi acuan untuk heightmap yang 

dibangkitkan. Variabel-variabel yang menjadi parameter meliputi jumlah jalur 

perbukitan, jumlah sungai, ridge width, koefisien blur, ridge noise, random facor 

pada reverse midpoint displacement, random factor pada diamond-square, dan 

ridge speed. 

 

 

Heightmap Generation 

Heightmap atau peta ketinggian pada penelitian ini adalah sebuah image 

greyscale. Setiap piksel pada gambar tersebut merepresentasikan koordinat x dan z 

pada model tiga dimensinya, sedangkan ketinggian direpresentasikan dengan warna 

yang berada pada piksel tersebut dengan titik tertinggi berwarna putih dan titik 

terendah berwarna hitam. Dalam proses penyimpanan dan perhitungan, heightmap 

yang belum diproses merupakan sebuah array dua dimensi yang menyimpan nilai 

float dengan interval [0, 1]. Struktur array dua dimensi merepresentasikan 

koordinat x dan z sedangkan nilai yang disimpan di dalamnya merepresentasikan 

nilai ketinggian pada koordinat tersebut. Nilai inilah yang diubah menjadi image 

greyscale dengan nilai 0 sebagai warna hitam dan nilai 1 sebagai warna putih. Pada 
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penelitian ini heightmap array dideklarasikan sebagai DEM[N][N] dengan N 

adalah panjang sisi heightmap. 

Setelah melakukan input nilai untuk parameter, selanjutnya adalah mengolah 

nilai-nilai tersebut dalam serangkaian prosedur pembangkitan heightmap. Prosedur 

ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pemodelan garis perbukitan, tahap 

pemodelan jalur sungai, dan terakhir tahap reverse midpoint displacement untuk 

mengisi nilai-nilai pada peta yang masih kosong. Karena menggunakan algoritme 

midpoint displacement, peneltiian ini memiliki heightmap yang berbentuk persegi 

dan memiliki panjang sisi 2𝑛 + 1, dengan n merupakan bilangan asli. 

 

Pemodelan Jalur Perbukitan 

Jalur perbukitan dibentuk berdasarkan metode yang disebutkan oleh Belhadj 

dan Audibert (2005). Dimulai dengan heightmap kosong, sejumlah partikel yang 

merupakan titik awal pembuatan jalur perbukitan disebar secara acak pada peta. 

Dari titik ini kemudian dibentuk sepasang garis acak yang membentang pada sudut 

yang saling berlawanan dengan titik ini sebagai pangkalnya. Garis itu dibentuk 

dengan menggambar titik-titik lain di sepanjang jalur tersebut. Titik awal memiliki 

ketinggian yang relatif tinggi, dan seiring garis acak terbentuk, ketinggian titik-titik 

pada garis tersebut dibuat semakin rendah hingga mencapai batas terendah. Maka 

terbentuklah beberapa jalur perbukitan dengan titik tertinggi berada di tengahnya. 

Garis acak digambar menggunakan fungsi Perlin noise (Perlin 1985) satu 

dimensi yang sudah ada dalam library Processing 3.0.2. Fungsi ini dapat 

membangkitkan nilai-nilai yang acak tapi relatif rapi, dalam artian nilai yang 

dibangkitkan sekarang tidak terlalu jauh berbeda dengan nilai yang dibangkitkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, Perlin noise  digunakan untuk mensimulasikan 

perubahan arah vektor pada titik-titik yang digambar menjadi garis perbukitan. 

Titik yang digambar merupakan vektor yang sudah dinormalisasi sehingga 

panjangnya hanya satu satuan. Semakin ke ujung, titik yang terbentuk nilai 

ketinggiannya dibuat semakin kecil dan koordinat beserta nilai ketinggiannya 

disimpan pada heightmap. Proses ini berhenti ketika ketinggian sudah mencapai 

batas terendah atau ketika jalurnya bertabrakan dengan jalur perbukitan yang lain, 

atau ketika jalurnya sudah keluar dari peta. 

Dari setiap titik yang terbentuk, dibuat sepasang garis lain yang arah 

vektornya tegak lurus dengan jalur utama. Garis ini digambar dengan cara yang 

sama dengan jalur utama, tetapi panjangnya dibuat lebih pendek dan nilai koordinat 

beserta nilai ketinggiannya tidak disimpan dalam heightmap. Garis-garis ini 

nantinya menjadi badan perbukitan sementara dan hanya dibuat sebagai referensi 

pembuatan jalur aliran sungai. Setelah proses ini selesai, gambar yang terbentuk 

lalu diberi filter menggunakan gaussian blur. Gambar blur ini digunakan untuk 

membantu pembuatan jalur aliran sungai. 

 

Pemodelan Jalur Aliran Sungai 

Setelah perubahan nilai heightmap dengan jalur perbukitan, tahap selanjutnya 

adalah pembuatan jalur aliran sungai. Sejumlah titik yang merupakan partikel 

sungai disebar secara acak pada garis perbukitan. Dari titik ini kemudian dibentuk 

titik-titik lain yang arahnya menuruni badan perbukitan yang terbentuk dari proses 

blur sehingga bentuknya mirip aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. 

Berbeda dengan proses pembentukaan jalur perbukitan, partikel sungai memiliki 
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lebar, sehingga partikel yang digambar sebetulnya bukan berupa titik, melainkan 

lingkaran yang memiliki jari-jari. Semakin ke hilir, jari-jari lingkaran dibuat 

semakin besar untuk menunjukkan lebar sungai yang semakin membesar. 

Garis sungai digambar dengan mencari titik tetangga yang memiliki nilai 

ketinggian terendah. Jika titik terendah pada tetangga ternyata lebih tinggi dari titik 

yang sekarang, proses dihentikan. Proses juga dihentikan apabila jalurnya sudah 

mencapai batas terendah atau keluar dari peta. Semua titik yang terbentuk disimpan 

koordinatnya dan nilai ketinggiannya pada heightmap. 

 

Reverse Midpoint Displacement 

Pada tahap ini, badan perbukitan yang sudah terbentuk sebelumnya dihapus 

dari heightmap sehingga hanya menyisakan kerangka garis perbukitan dan sungai 

saja (Belhadj dan Audibert 2005). Setelah itu didefinisikan empat kemungkinan 

status pada setiap koordinat: 

 NULL: koordinat tersebut masih kosong; 

 RIDGE: koordinat tersebut adalah garis perbukitan, nilainya adalah nilai 

ketinggian perbukitan pada posisi itu; 

 RIVER: koordinat tersebut adalah jalur aliran sungai, nilainya adalah nilai 

ketinggian sungai pada posisi itu; 

 DONE: koordinat tersebut sudah selesai dikomputasi. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengisi nilai-nilai yang masih berstatus 

NULL. Beberapa metode midpoint displacement dapat digunakan untuk mengisi 

status NULL pada heightmap, misalnya algoritme diamond-square. Algortime ini 

dimulai dengan peta berbentuk persegi berisi nilai acak di setiap sudut peta. 

Kemudian nilai yang berada di tengah-tengah didapat dari hasil rata-rata keempat 

nilai di sudut peta ditambah dengan nilai acak. Setelah itu ukuran persegi yang akan 

diproses diperkecil menjadi setengahnya dan proses yang sama dilakukan pada 

setiap peta. Proses ini dilakukan secara rekursif hingga semua titik terisi (Fournier 

et al. 1982). 

Pada penelitian ini, peta sudah berisi nilai perbukitan dan sungai, sehingga 

apabila mengisi titik-titik yang kosong hanya dengan menggunakan algoritme 

diamond-square saja, akan terdapat diskontinuitas pada terrain yang dihasilkan. 

Metode ini dapat dilakukan dengan memberi nilai bantuan pada koordinat yang 

belum terisi sehingga dapat dilakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai 

ketinggian pada koordinat tersebut. Metode ini merupakan pengembangan dari 

Midpoint Displacement, bernama reverse midpoint dispacement (Belhadj dan 

Audibert 2005). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah diamond-

square bersama dengan reverse midpoint displacement. 

Pada algoritme diamond-square, proses dimulai dari persegi terbesar, 

kemudian persegi tersebut dipecah menjadi empat buah persegi yang lebih kecil, 

lalu setiap persegi yang kecil ini dipecah lagi menjadi empat buah persegi yang 

lebih kecil lagi. Proses ini berjalan terus hingga semua titik dikomputasi. Artinya, 

titik yang berada di area persegi yang lebih kecil nilainya dipengaruhi oleh nilai 

pada persegi yang lebih besar. Gambar 2 menunjukkan urutan titik-titik yang akan 

dihitung pada algoritme diamond-square, dimulai dari 0, 1a, 1b, 2a, 2b, dan 

seterusnya. 

 



 

6 

 

Gambar 2 Ilustrasi algoritme diamond-square (Fournier et al. 1982) 

Algoritme reverse midpoint displacement melakukan proses sebaliknya. 

Dimulai dari persegi-persegi terkecil yang sudah memiliki nilai sebelumnya (garis 

perbukitan dan jalur sungai) dengan panjang sisi sebesar 1, selanjutnya proses 

perhitungan dilakukan pada persegi dengan panjang sisi dua kali lipat hingga 

mencapai panjang sisi 2n. Pada setiap tahap, dilakukan pengecekan terhadap 

koordinat yang menempati bagian pojok persegi tersebut. Jika satu saja pojok dari 

setiap persegi mempunyai status tidak NULL, maka pojok yang lainnya dihitung 

dengan menginterpolasi ketinggian pojok yang awal disebutkan. Setelah fungsi 

reverse midpoint displacement selesai, dilakukan fungsi diamond-square. 

C_DEM[N][N] dideklarasikan sebagai array heightmap baru untuk 

menyimpan nilai hasil perhitungan sementara, fungsi ds_fct sebagai fungsi 

diamond-square, dan fungsi rmd_fct adalah fungsi reverse midpoint displacement. 

Pseudocode dari fungsi rmd_fct dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Pseudocode algoritme reverse midpoint displacement 

 

1. copy DEM[N][N] ke C_DEM[N][N]; 

2. for i ← 0 to N - 1 step s; 

(a) for j ← 0 to N - 1 step s; 

i. square ← persegi dengan koordinat pojok kiri-     

 atas (i, j) dan panjang sisi s; 

ii. nn_s ← untuk setiap pojok square di DEM:  

  dapatkan jumlah koordinat tidak NULL; 

    iii. if nn_s > 0 then; 

• a ← untuk setiap pojok square DEM: 

  rata-rata ketinggian dari semua koordinat     

  tidak NULL; 

• untuk setiap pojok (l, m) pada square dengan  

  koordinat NULL: 

  – ketinggian C_DEM[l][m] ← a + s * ur(); 

  – status C_DEM[l][m] ← DONE; 

3. copy C_DEM[N][N] ke DEM[N][N]; 

4. s ← 2 * s; 

5. if s < N then rmd_fct(s); 
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Rendering dan Pengujian 

Setelah semua proses pembangkitan selesai, gambar greyscale pun terbentuk 

yang merupakan representasi dari heightmap yang telah dibuat. Gambar ini 

kemudian di-render menggunakan Unity3D dengan warna putih sebagai titik 

tertinggi dan warna hitam sebagai titik terendah, sedangkan warna abu-abu berada 

di antaranya. Setelah itu terbentuklah model terrain dalam tiga dimensi. 

Pengujian dilakukan dengan mengubah-ubah nilai parameter dan melihat 

model terrain yang dihasilkan. Penguijan ini menggunakan seed agar proses 

generasi pada parameter yang memiliki nilai random tidak berubah-ubah nilainya 

selama pengujian. Hal ini dilakukan agar dapat melihat pengaruh dari perubahan 

nilai parameter yang sedang diuji. 

 

Lingkungan Pengembangan 

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1  Perangkat keras berupa komputer personal dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor Intel Core i3 @ 1.90 GHz. 

 RAM 2 GB. 

 HDD 500 GB. 

 Intel® HD Graphics 3000 1 GB. 

2  Perangkat lunak: 

 Sistem operasi Windows 8.1 64 bit. 

 Bahasa pemrograman Processing. 

 Processing 3.0.2. 

 Unity3D 5.3.3f1. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemodelan Garis Perbukitan 

Dimulai dengan semua koordinat pada heightmap bernilai nol, sejumlah 

partikel yang merupakan titik awal pembuatan jalur perbukitan disebar secara acak 

pada peta. Titik ini relatif tinggi karena nantinya akan menjadi puncak dari 

perbukitan dan nilainya bisa diatur dari parameter dengan skala 0 sampai 1. Dari 

titik ini kemudian dibentuk sepasang garis acak yang membentang pada sudut yang 

saling berlawanan dengan arah partikel yang dibuat sesuai dengan Perlin noise dan 

dengan ketinggian yang semakin berkurang. Jika garis pertama memiliki sudut 

vektor 𝛳, garis kedua memiliki sudut vektor 𝛳 + 𝐴. 

Di setiap titik yang terbentuk, dibangkitkan dua jalur lain yang tegak lurus 

dengan jalur utama dan panjangnya lebih kecil. Jika jalur utama merupakan vektor 

a = (X,Y), jalur ini merupakan vektor b1 = (Y,-X) dan b2 = (-Y,X). Perubahan 

ketinggiannya beberapa kali lebih cepat dari jalur utama. Setelah itu heightmap 

dibuat blur untuk mensimulasikan jalur aliran sungai (Gambar 4). menunjukkan 

tahapan pembentukan jalur perbukitan, yaitu perbukitan yang sudah memiliki 

badan (b), dan perbukitan yang sudah diberi filter blur (c). 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4 Jalur perbukitan yang sudah diberi badan (a), dan pegunugan yang 

sudah dilakukan blur (b) 

 

Pemodelan Jalur Aliran Sungai 

Jalur sungai dibuat dengan menyebar partikel sungai secara acak pada jalur 

perbukitan. Dari partikel ini lalu dibuat titik-titik lain yang menuruni lereng 

perbukitan berdasarkan peta ketinggian yang sudah dibuat blur. Metode yang 

digunakan adalah dengan mencari tetangga dari titik sekarang yang memiliki 

ketinggian terendah. Jika titik terendah tersebut lebih kecil dari titik sekarang, maka 

titik tersebut adalah titik selanjutnya. Jika pada tetangga tidak ada titik yang lebih 

rendah daripada titik sekarang, proses dihentikan. 

Ketinggian sungai dibuat dengan mengikis lereng perbukitan tersebut. 

Ketinggiannya sama dengan ketinggian peta dikurangi kedalaman sungai. Pada 

penelitian ini, kedalaman sungai adalah 0.08. Pada setiap langkah, lebar sungai juga 

diperbesar sebanyak 0.005. Pada Gambar 5, warna biru menunjukkan jalur aliran 

sungai yang terbentuk. 

 

 

Gambar 5 Jalur aliran sungai 
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Reverse Midpoint Displacement 

Setelah jalur perbukitan dan sungai terbentuk, badan perbukitan pada peta 

sebelumnya dihapus kembali hingga hanya menyisakan kerangkanya saja. Gambar 

6 menunjukkan kerangka perbukitan dan sungai, dengan warna hijau menunjukkan 

garis perbukitan dan warna biru menunjukkan garis sungai. Warna hitam 

menunjukkan area peta yang masih belum dihitung. Selanjutnya dilakukan tahap 

reverse midpoint displacement pada peta. 

Perlu diingat bahwa tahap ini memanggil dua buah fungsi pembangkitan 

sekaligus, yaitu fungsi rmd_fct yang memanggil algoritme reverse midpoint 

displacement itu sendiri dan fungsi ds_fct untuk memanggil algoritme diamond-

square. Fungsi rmd_fct digunakan utuk membangkitkan titik-titik bantuan setelah 

kerangka garis perbukitan dan sungai terbentuk, dan fungsi ds_fct digunakan untuk 

mengisi semua titik-titik yang masih kosong pada heightmap. 

 

 

Gambar 6 Kerangka perbukitan dan sungai 

Gambar 7 menunjukkan perubahan keadaan peta setelah dipanggil fungsi 

fungsi reverse midpoint displacement dan diamond-square. Pada gambar 7a, 7b, 

dan 7c, terlihat bahwa titik-titik baru di sektiar kerangka perbukitan dan sungai 

menyesuaikan ketinggiannya dengan titik-titik yang sudah ada sebelumnya. 

Gambar 7d menunjukkan heightmap setelah semua proses reverse midpoint 

displacement selesai, dalam artian fungsi diamond-square pun telah dipanggil. Pada 

step ini ketinggian di sekitar garis perbukitan memiliki nilai yang besar dan 

ketinggian di sekitar aliran sungai memiliki ketinggian yang semakin menurun. 

Setelah semua titik pada heightmap terisi, aliran sungai dibuat dengan 

mengurangi nilai ketinggian di sepanjang jalur sungai tersebut sebesar 0.01. Lalu 

ada kemungkinan terjadinya titik-titik yang memiliki nilai ketinggian di luar batas, 

yaitu di bawah 0 atau di atas 1. Oleh karena itu, heightmap yang sudah diproses 

tersebut (Gambar 8) dinormalisasi agar nilai agar nilai ketinggian tetap berada di 

dalam interval [0, 1]. 
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(a) (b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 7 Tahapan proses reverse midpoint displacement step 1 (a), step 2 (b), 

step 10 (c), dan step 11 (d) 

 

 

Gambar 8 Heightmap setelah dilakukan reverse midpoint displacement 

 

Rendering dan Pengujian 

Gambar 9 menunjukkan model terrain yang terbentuk dengan komposisi nilai 

parameter jumlah ridge = 3, jumlah river = 40, ridge width = 0.01, ridge noise = 

0.006, koefisien blur = 7.0, random factor pada RMD = 1.0, random factor pada 

DS = 1.0, dan ridge length = 0.002. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa jalur 
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perbukitan, sungai, dan dataran berhasil diimplementasikan. Garis perbukitan pada 

heightmap membentuk punggung perbukitan atau tebing pada model, sementara 

jalur sungai membentuk badan perbukitan dan lembah. 

 

 

Gambar 9 Model terrain dalam 3D 

Jalur perbukitan pada model sama dengan kerangka yang sudah dibuat 

sebelumnya dan permukaan tanah diantara sungai dan perbukitan terlihat menyatu 

dengan baik. Sementara daerah yang bukan perbukitan dan bukan sungai juga 

terlihat seperti permukaan tanah yang memiliki kontur. Hal ini menunjukkan bahwa 

terrain yang sudah memiliki kerangka sebelumnya dapat menjadi model terrain 

yang baik menggunakan reverse midpoint displacement. 

Parameter pertama mengatur jumlah garis perbukitan (ridge) yang terbentuk. 

Apabila jumlah ridge = 0, maka jalur sungai tidak bisa terbentuk karena penentuan 

letak hulu sungai diambil dari titik acak pada garis perbukitan. Begitu juga dengan 

parameter-parameter lain yang berhubungan dengan pembuatan jalur perbukitan. 

Parameter yang tidak terpengaruh oleh jumlah garis perbukitan hanyalah random 

factor pada reverse midpoint displacement dan random factor pada diamond-

square. Selain itu, semakin banyak jumlah garis perbukitan, bentuk terrain yang 

dihasilkan cenderung semakin tidak teratur, apalagi jika ukuran peta tidak 

diperbesar seiring dengan bertambahnya jumlah jalur perbukitan. Gambar 

selengkapnya untuk bentuk terrain dalam jumlah ridge yang berbeda-beda dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

Parameter kedua mengatur banyaknya pembentukan jumlah aliran sungai. 

Aliran sungai dibuat untuk memberikan informasi perubahan ketinggian di sekitar 

garis perbukitan. Jika informasi ini tidak ada, maka algortime reverse midpoint 

displacement tidak bisa membuat titik-titik baru dengan nilai ketinggian yang relatif 

rendah, karena informasi yang diberikan hanyalah titik-titik dengan ketinggian 

yang relatif sama pada garis punggung perbukitan. Ketika jumlah sungai sama 

dengan 0, badan perbukitan tidak terlihat. Ketika jumlahnya 1, hanya terlihat 

sebuah kenampakan mirip lembah. Ketika jumlahnya relatif banyak (pada 

Lampiran 2c, jumlah sungai = 100), terlihat kenampakan jalur perbukitan dengan 

badan berbentuk miring. Gambar selengkapnya untuk bentuk terrain dalam jumlah 

river yang berbeda-beda dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Parameter ketiga mengatur panjang garis-garis yang tegak lurus terhadap 

garis perbukitan, yaitu garis-garis yang nantinya dibuat blur untuk mensimulasikan 
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jalur aliran sungai. Nilai parameter ini merepresentasikan besarnya perubahan 

ketinggian pada tiap iterasi. Maka dari itu, semakin besar nilainya, semakin pendek 

garis yang dihasilkan. Dampaknya, bentuk badan bukit terlihat semakin curam dan 

jalur sungai semakin pendek. Lampiran 3 menunjukkan gambar terrain dengan nilai 

parameter ridge width yang berbeda-beda. 

Parameter keempat mengatur bentuk garis jalur perbukitan. Jalur ini dibentuk 

oleh fungsi Perlin noise yang digunakan untuk merepresentasikan perubahan arah 

pergerakan titik berikutnya di sepanjang garis. Semakin besar nilainya, semakin 

besar perubahan sudut yang terjadi pada setiap step. Dengan kata lain, garis 

perbukitan akan semakin berkelok-kelok. Lampiran 4 menunjukkan gambar terrain 

dengan nilai parameter ridge noise yang berbeda-beda. 

Parameter kelima merupakan nilai koefisien blur pada gambar heightmap 

sebelum tahap pembuatan jalur aliran sungai. Lampiran 5 menunjukkan gambar 

terrain dengan nilai parameter kofisien blur yang berbeda-beda. Pada Lampiran 5, 

dapat terlihat bahwa gambar yang memiliki koefisien blur yang memiliki terrain 

dengan bentuk jalur perbukitan yang lebih menyerupai perbukitan pada aslinya. Hal 

ini terjadi karena nilai parameter yang lebih besar membuat gambar heightmap pada 

tahap sebelum pembentukan aliran sungai menjadi semakin halus, sehingga badan 

perbukitan yang digunakan untuk mensimulasikan aliran sungai cenderung 

memiliki perubahan ketinggian yang lebih konstan. Hasilnya terbentuklah 

kenampakan tanah menurun yang mirip lereng perbukitan, tapi aliran sungai yang 

terbentuk cenderung lebih berbentuk lurus. Di sisi lain, proses pembentukan sungai 

dihentikan ketika sudah tidak ada lagi titik tetangga yang nilai ketinggiannya lebih 

kecil dari titik yang sekarang. Karena koefisien blur yang besar membuat membuat 

nilai ketinggian lebih seragam, sungai yang terbentuk relatif lebih panjang. 

Sementara nilai koefisien blur yang lebih kecil memiliki bentuk aliran sungai yang 

berkelok-kelok namun relatif lebih pendek. 

Parameter keenam adalah random factor pada fungsi reverse midpoint 

displacement. Fungsi ini bertugas membangkitkan titik-titik baru berdasarkan titik-

titik yang sudah ada sebelumnya, dalam kasus ini adalah garis perbukitan dan jalur 

sungai. Nilai parameter ini merepresentasikan nilai rentang penjumlah atau 

pengurang terhadap rata-rata ketinggian titik-titik yang sudah ada di sekitarnya. 

Semakin besar nilainya, maka perbedaan ketinggian pada pembangkitan titik-titik 

baru ini semakin besar. Hal ini berpengaruh pada keragaman ketinggian secara 

general. Lampiran 6 menunjukkan gambar selengkapnya untuk bentuk terrain 

dalam parameter random factor RMD yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa nilai 

parameter yang lebih tinggi ternyata berpeluang lebih tinggi untuk membentuk 

kenampakan berbentuk kerucut yang tersebar pada terrain. 

Parameter ketujuh adalah random factor pada fungsi diamond-square. 

Lampiran 7 menunjukkan gambar selengkapnya untuk bentuk terrain dalam 

parameter random factor RMD yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa nilai 

parameter yang lebih besar memiliki terrain dengan tingkat kekasaran lebih tinggi. 

Parameter kedelapan mengatur perubahan ketinggian selama pembentukan 

garis perbukitan. Semakin besar nilainya, maka perubahan ketinggian yang terjadi 

semakin besar, hasilnya panjang berbukitan yang terbentuk semakin sedikit. 

Lampiran 8 menunjukkan gambar selengkapnya untuk bentuk terrain dengan 

parameter ridge speed yang berbeda-beda 
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Hasil implementasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Di 

antaranya yang paling mencolok adalah munculnya kenampakan tanah yang 

berbentuk kerucut atau corong serperti terlihat pada Gambar 10. Tahap reverse 

midpoint displacement memunculkan titik-titik bantuan dalam prosesnya sebelum 

dilakukan fungsi diamond-square, dan titik-titik ini disimpan secara permanen di 

dalam heightmap. Hal ini membuat titik-titik bantuan tersebut terkadang tidak 

membaur dengan titik-titik di sekelilingnya setelah dilakukan diamond-square 

dikarenakan fungsi random number generator menghasilkan nilai tambahan yang 

kurang cocok. Gambar 11 menunjukkan bagian dari heightmap sebelum (a) dan 

setelah (b) proses diamond-square. Dari sana dapat dilihat titik-titik yang mencolok 

dibandingkan sekelilingnya, dan titik-titik itu merupakan titik yang dibangkitkan 

pada proses reverse midpoint displacement. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 10 Kenampakan berbentuk kerucut pada terrain 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 11 Kenampakan seperti kerucut pada heightmap 

Kekurangan berikutnya adalah adanya bentuk sungai yang lurus seperti pada 

Gambar 12. Hal ini membuat terrain menjadi tidak logis dan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Badan perbukitan dibentuk oleh garis acak yang arahnya tegak 

lurus dengan jalur perbukitan, sedangkan jalur sungai dibentuk menuruni badan 
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perbukitan setelah diberi filter blur. Dua hal inilah yang menjadi penentu dari 

bentuk aliran sungai.  

 

 

Gambar 12 Sungai yang berbentuk lurus 

Gambar 13 menunjukkan dua kerangka perbukitan dan sungai dengan nilai 

koefisien blur yang berbeda. Gambar 13a bernilai 10.0 dan Gambar 13b bernilai 

5.0. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa koefisien blur yang lebih besar lebih 

berpeluang untuk memiliki aliran sungai yang lurus. Koefisien blur yang lebih 

besar membuat gambar menjadi semakin halus, sehingga badan perbukitan yang 

digunakan untuk mensimulasikan aliran sungai cenderung memiliki perubahan 

ketinggian yang lebih konstan. Hasilnya, aliran sungai kadang berbentuk lurus. Di 

sisi lain, proses pembentukan sungai dihentikan ketika sudah tidak ada lagi titik 

tetangga yang nilai ketinggiannya lebih kecil dari titik yang sekarang. Karena 

koefisien blur yang besar membuat membuat nilai ketinggian lebih seragam, sungai 

yang terbentuk relatif lebih panjang. Sementara nilai koefisien blur yang lebih kecil 

memiliki bentuk aliran sungai yang berkelok-kelok namun relatif lebih pendek. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 13 Kerangka perbukitan dan sungai dengan nilai koefisien blur 10.0 (a) 

dan 5.0 (b) 

Selain itu, kekurangan lain juga nampak dalam terrain. Gambar 14 

menunjukkan adanya celah yang membagi jalur perbukitan sehingga membuat 

perbukitan seolah-olah terbelah. Dari gambar tersebut dapat dilihat pula bahwa 

setelah celah tersebut pasti ada jalur sungai di dekatnya. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 14 Celah pada jalur perbukitan 

Proses pembentukan sungai dilakukan setelah gambar jalur perbukitan diberi 

blur. Kemudian partikel sungai disebar secara acak di puncak jalur perbukitan. 

Ketinggian sungai diambil dari ketinggian perbukitan saat itu, yaitu setelah gambar 

tersebut di-blur. Namun efek blur ternyata mengubah ketinggian dari perbukitan 

yang sebenarnya. Karena pada dasarnya blur adalah rata-rata, ketinggian perbukitan 

pada pada saat itu menjadi menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. 

Dampaknya, jalur perbukitan tersebut, yang merupakan hulu dari aliran sungai, 

berkurang ketinggiannya. Sementara itu, heightmap hanya menyimpan nilai dari 

kerangka perbukitan dan sungai saja. Artinya, nilai yang disimpan oleh heightmap 

adalah nilai ketinggian sebelum dilakukan blur yang memiliki nilai lebih tinggi. 

Namun karena sekarang nilainya sudah ditimpa dengan nilai ketinggian sungai 

yang lebih rendah, akhirnya terbentuklah celah di tengah-tengah jalur perbukitan 

yang merupakan ketinggian dari sungai. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 15 Tebing-tebing pada terrain 

Dalam beberapa kasus celah tidak terbentuk, tapi kemudian membentuk 

kenampakan seperti tebing akibat dari ketinggian perbukitan dan sungai yang 

bersebelahan sangat besar. Seperti yang nampak pada Gambar 15, tebing-tebing 

tinggi yang diikuti oleh aliran sungai dapat terlihat.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Metode reverse midpoint displacement berhasil membangkitkan heightmap 

yang memiliki jalur perbukitan dan sungai secara procedural. Kekurangan dari 

terrain pada penelitian ini adalah adanya kenampakan-kenampakan yang tidak 

logis seperti sungai yang berbentuk lurus, perbukitan yang terbelah, dan adanya 

kenampakan tanah yang berbentuk kerucut pada terrain. 

 

 

Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode lain pada 

tahap pembangkitan jalur sungai, yaitu menggunakan velocity field (Chiba et al. 

1998). Kemudian pada tahap interpolasi setelah heightmap selesai dibangkitkan 

menggunakan diamond-square, dapat dilakukan penanganan terhadap 

kenampakan-kenampakan janggal yang muncul. 
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Lampiran 1  Model terrain dengan perubahan nilai parameter jumlah ridge 

 
(a) 

Jumlah ridge = 0 

Jumlah river = 0 

Ridge width = 0 

Ridge noise = 0 

Koef blur = 0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0 

 
(b) 

Jumlah ridge = 1 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 10 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 2  Model terrain dengan perubahan nilai parameter jumlah ridge 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 0 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 1 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 100 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 3  Model terrain dengan perubahan nilai parameter ridge width 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.001 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.1 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 1.0 

Ridge noise = 0.006 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 4  Model terrain dengan perubahan nilai parameter Ridge noise 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.01 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.1 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 5  Model terrain dengan perubahan nilai parameter koefisien blur 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 2.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 3.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 10.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 6  Model terrain dengan perubahan nilai parameter random factor pada 

reverse midpoint displacement 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 2.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 4.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 7  Model terrain dengan perubahan nilai parameter random factor pada 

diamond-square 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 0 

Ridge speed = 0.002 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 2.0 

Ridge speed = 0.002 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 4.0 

Ridge speed = 0.002 
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Lampiran 8  Model terrain dengan perubahan nilai parameter Ridge Speed 

 
(a) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.0001 

 
(b) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.01 

 
(c) 

Jumlah ridge = 3 

Jumlah river = 40 

Ridge width = 0.01 

Ridge noise = 0.001 

Koef blur = 7.0 

Random RMD = 1.0 

Random DS = 1.0 

Ridge speed = 0.1 
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