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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bagian ini akan dijabarkan teori yang akan digunakan dalam pembuatan 

sistem yang akan diaplikasikan pada skripsi ini. 

 

2. 1. User Datagram Protocol (UDP) 

User Datagram Protocol (UDP) disebut protokol transport yang connectionless 

(tanpa koneksi) dan unreliable (tidak handal). UDP tidak menambahkan apapun ke 

layanan IP kecuali untuk menyediakan proses ke proses komunikasi bukan komunikasi 

host ke host. Selain itu, UDP melakukan pengecekan kesalahan yang sangat terbatas. 

UDP adalah protokol yang sangat sederhana dengan menggunakan overhead yang 

sangat minim. Mengirim sebuah pesan kecil dengan menggunakan UDP membutuhkan 

interaksi antara pengirim dan penerima yang jauh lebih sedikit daripada menggunakan 

TCP atau SCTP. [1][2][3][4][8][9] 

 

Gambar 2.1. UDP Format[1] 

 

Terlihat pada gambar 2.1 format data udp adalah header (8 bytes) dan data 

(65507 bytes), di Wireshark header berada di byte ke 34 – 41 (34-35= src port, 36-37 = 

dest port, 38-39 =length, 40-41=checksum). 

 

2. 2. Transmission Control Protocol (TCP) 

TCP, sama seperti UDP, adalah protokol proses-ke-proses (program-ke-

program). TCP juga menggunakan nomor port. Tidak seperti UDP, TCP adalah 

protokol yang berorientasi koneksi, yaitu menciptakan koneksi virtual antara dua TCP 

untuk mengirim data. Selain itu, TCP menggunakan mekanisme flow dan error control 

pada tingkat transport. Singkatnya, TCP disebut protokol transport berorientasi koneksi 
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dan reliable (handal). TCP menambahkan fitur connection-oriented dan reliability ke 

layanan IP. TCP juga merupakan protokol yang berorientasi arus. TCP 

memperbolehkan proses pengiriman mengirimkan data sebagai aliran byte dan 

memungkinkan proses penerimaan untuk mendapatkan data sebagai aliran byte. TCP 

menciptakan lingkungan di mana kedua proses tersebut tampaknya dihubungkan oleh 

"tabung" imajiner yang membawa datanya ke internet. [1][2][3][4] 

 

2. 3. Multicast 

Multicast atau multicasting adalah sebuah teknik di mana sebuah data 

dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah 

grup tertentu, yang disebut sebagai multicast group. Host dapat menerima transmisi 

multicast dengan mencari di mana lokasinya, seperti halnya ketika kita membuka 

sebuah stasiun radio untuk mendengarkan siaran radio. Multicast sebenarnya merupakan 

mekanisme komunikasi one-to-many, atau point-to-multipoint, dan berbeda dengan cara 

transmisi unicast. Sebuah multicast group memiliki sebuah alamat multicast, yaitu kelas 

D dalam alamat IP versi 4. Pada kelas D alamat IP versi 4, alamat yang direservasikan 

untuk sebuah multicast group adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. 

[1][2][3][4][8][9] 

 

Gambar 2.2. UDP Multicast [1] 
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2. 4. Internet Protocol versi 4 (IPv4) 

Alamat IPv4 adalah alamat 32-bit yang secara unik dan universal 

mendefinisikan koneksi perangkat (misalnya komputer atau router) ke Internet. Alamat 

IPv4 unik dalam arti bahwa setiap alamat hanya mendefinisikan satu koneksi ke 

Internet. Dua perangkat di Internet tidak akan pernah bisa memiliki alamat yang sama 

pada saat bersamaan Alamat IPv4 bersifat universal dalam arti bahwa sistem 

pengalamatan harus diterima oleh host manapun yang ingin terhubung ke internet. 

Panjang alamat IPv4 totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati 

hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia, 

jumlah host tersebut didapatkan dari 256 (didapatkan dari 8 bit) dipangkat 4(karena 

terdapat 4 oktet) sehingga nilai maksimal dari alamt IP versi 4 tersebut adalah 

255.255.255.255 dimana nilai dihitung dari nol sehingga nilai nilai host yang dapat 

ditampung adalah 2
32

=4.294.967.296 host. [1][2][3][4] 

 

2. 5. Switch  

Switch adalah perangkat yang mampu menciptakan koneksi sementara antara 

dua atau lebih perangkat yang terhubung ke switch. Dalam jaringan yang terswitch, 

beberapa node terhubung ke sistem akhir (komputer atau telepon, misalnya). Yang 

lainnya hanya digunakan untuk routing. Fungsi switch adalah menerima informasi dari 

sumber manapun yang terhubung dengannya dan mengirimkan informasi tersebut ke 

tujuan yang sesuai saja. Hal ini membedakan switch dari hub. Hub mendapatkan 

informasi dan meneruskannya ke setiap perangkat lain di jaringan. Sedangkan tujuan 

dari switch adalah  

1. Menyimpan dan meneruskan : Switch menyimpan dan memverifikasi setiap 

paket sebelum merutekannya. 

2. Memotong : Switch memverifikasi bagian dari header paket sampai alamat 

hardware dari frame sebelum diteruskan.  

3. Bebas dari fragmen : ini adalah metode yang mencoba mengambil 

keuntungan dari kedua metode diatas. 

4. Adaptive Switching : ini adalah metode yang secara otomatis memilih salah 

satu dari tiga metode diatas, tergantung dari situasi lalu lintas data. [1] 
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Gambar 2.3. Switch 

 

2. 6. Wireless Access Point  

Wireless Access Point (AP atau WAP) adalah perangkat komunikasi tujuan 

khusus pada jaringan area lokal nirkabel (WLAN). Access Point bertindak sebagai pusat 

pemancar dan penerima sinyal radio nirkabel. Wireless Access Point mendukung Wi-Fi 

dan paling umum digunakan untuk mendukung hotspot internet publik dan jaringan 

bisnis lainnya dimana bangunan dan ruang yang lebih besar memerlukan jangkauan 

nirkabel.[6] 

 

Gambar 2.4. Contoh Wireless Access Point 

 

2. 7. Referee Box 

Referee Box adalah alat yang digunakan wasit untuk mengatur pertandingan. 

Operator Referee Box dilakukan oleh asisten wasit.[5] 
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Gambar 2.5. Referee Box 

 

Berikut beberapa pesan yang akan dikirimkan Referee Box ke Robot melalui 

Base Station : 

a. Kick Off : Kick Off dilakukan saat awal babak dan setelah terjadi goal. 

b. Free Kick : Free Kick dilakukan jika robot lawan melakukan illegal attack (2 

robot lawan di depan gawang) dan illegal defense (2 robo teman ada di 

gawang). 

c. Goal Kick : Goal Kick dilakukan jika lawan membuat bola keluar lapangan 

lewat garis gawang. 

d. Throw In : Throw In dilakukan jika status bola keluar. 

e. Corner : Corner dilakukan jika robot sendiri membuat bola keluar lapangan 

lewat garis gawang sendiri. 

f. Penalty : Penalty dilakukan jika lawan melakukan pelanggaran di kotak 

penaltinya sendiri.   

g. Drop Ball : Drop Ball dilakukan jika permainan stuck atau tidak ada robot 

yang bergerak. 

h. Start : dilakukan untuk memulai pertandingan atau perintah. 

i. Stop : dilakukan untuk memberhentikan atau menunda pertandingan.[2] 
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2. 8. Base Station 

Base Station adalah komputer yang digunakan untuk meneruskan pesan dari 

Referee Box ke robot. Base Station meneruskan pesan menggunakan multicast group. 

Base Station dapat digunakan juga untuk memantau kondisi robot, contohnya posisi dari 

grid x dan grid y robot di lapangan. [5] 

 

2. 9. Peraturan Pertandingan 

Berikut peraturan lomba mengenai komunikasi robot yang ada di KRSBI Beroda 

2017[5] : 

1. Kedua AP dan kedua base station dan referee box terhubung dengan kabel 

network melalui Switch. 

2. Masing2 tim harus mendesain software nya sedemikian sehingga 

memungkinkan hanya menggunakan satu base station untuk mengatur 

pertandingan. 

3. Perintah dari Referee box hanya dikirim ke base station. Pengiriman perintah 

ke robot harus dilakukan oleh base station. 

 

2. 10. Wireshark 

Wireshark adalah alat analisis paket,pemecahan masalah jaringan, analisis, 

pengembangan perangkat lunak dan protokol komunikasi, dan pendidikan. [7] 

 

Gambar 2.6. Wireshark 


