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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dijelaskan topologi jaringan komputer di pertandingan, 

perancangan sistem komunikasi antara Referee Box dengan Base Station menggunakan 

TCP, sistem komunikasi antara Base Station dengan robot menggunakan UDP 

Multicast, sistem pengiriman data di multicast group dan algoritma strategi dari robot 

sepakbola beroda. 

 

3. 1. Topologi Jaringan antara Referee Box , Base Station , dan Robot di KRI 

 

Gambar 3.1. Topologi Jaringan antara Referee Box , Base Station , dan Robot[5] 

 

Sesuai peraturan KRI 2017 maka topologi jaringan komputer saat lomba adalah 

seperti gambar 3.1 . Base Station menerima data dari Referee Box melalui switch lalu 

Base Station mengirim data Referee Box ke robot melalui Wireless Access Point yang 

terhubung melalui Switch.  Robot dan Base Station dapat saling bertukar data di 

multicast group melalui Wireless Access Point. [5] 

  

3. 2. Sistem Komunikasi antara Referee Box dengan Base Station 

Pada jaringan komputer di KRSBI-B 2017, Base Station dihubungkan dengan 

Referee Box melalui switch. Base Station akan terus menerus mendengar Referee Box 

menggunakan TCP sebagai client dan Referee Box sebagai server, yang kemudian data 

dari Referee Box tersebut akan diteruskan ke robot melalui UDP Multicast. [3] 
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Gambar 3.2. Langkah kerja algoritma TCP Client di Base Station 

 

Jika di dalam program akan seperti berikut ini : 

1. Inisialisasi port dan alamat IP Referee Box. 

#define refr_port 28097 

#define refr_addr "172.16.0.10" 

2. Inisialisasi struktur sockaddr_in, struktur sockaddr_in adalah struktur yang 

berisi alamat internet. struktur ini didefinisikan di library <netinet/in.h>. 

struct sockaddr_in referee; 

3. Inisialisasi soket, soket adalah salah satu titik akhir dari komunikasi dua arah 

di antara dua program yang berjalan di jaringan. Soket terikat ke nomor port 

sehingga lapisan TCP dapat mengidentifikasi aplikasi yang akan dituju oleh 

data. 

int socktcp; 

 

4. Soket yang sudah diinisialisasi kemudian diatur typenya menjadi soket TCP. 

if ((socktcp = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0){ 
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        perror("Could not create socket"); 

} 

AF_INET menyatakan bahwa socket yang dibuat menggunakan IPv4, 

sedangkan SOCK_STREAM menyatakan bahwa tipe dari socketnya adalah 

TCP. 

5. Mengisi komponen struktur sockaddr_in. 

referee.sin_addr.s_addr = inet_addr(refr_addr); 

referee.sin_family = AF_INET; 

referee.sin_port = htons(refr_port); 

Yang diisi adalah alamat tujuan, family, dan port tujuan. 

6. Membangun koneksi dengan server (Referee Box). 

if(connect(socktcp,(struct sockaddr *) &referee, 

sizeof(referee)) < 0){ 

     perror("Could not connect"); 

} 

7. Mendengarkan dan menerima pesan. 

if(read(socktcp,refr_msg,255) <= 0){ 

    printf("koneksi terputus"); 

} 

 

3. 3. Sistem Komunikasi antara Base Station dengan Robot 

Setiap robot menjalankan peran sebagai pengirim dan penerima data. Sedangkan 

Base Station menjalankan peran sebagai pendengar Referee Box, pengirim dan penerima 

data. Robot maupun Base Station menjalankan semua perannya secara parallel. [3] 

 

Gambar 3.3. Langkah kerja algoritma UDP Multicast Sender 
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Jika di dalam program, algoritma UDP Multicast Sender akan menjadi seperti 

berikut ini : 

1. Inisialisasi alamat IP dan port dari multicast group. 

#define GROUP_PORT 11968 

#define GROUP_ADDR "224.16.32.160" 

2. Inisialisasi struktur sockaddr_in. 

struct sockaddr_in send_addr; 

3. Inisialisasi soket,  

int sendsock; 

4. Soket yang sudah diinisialisasi kemudian diatur typenya menjadi soket UDP. 

if ((sendsock=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0)) < 0) { 

  perror("send socket"); 

  exit(1); 

} 

AF_INET menyatakan bahwa socket yang dibuat menggunakan IPv4, 

sedangkan SOCK_DGRAM menyatakan bahwa tipe dari socketnya adalah 

UDP. 

5. Mengisi komponen struktur sockaddr_in, tapi agar lebih aman, struktur 

sockaddr_in nya dikosongkan dahulu. Baru diisi. 

memset(&send_addr,0,sizeof(send_addr)); 

send_addr.sin_family=AF_INET; 

send_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(GROUP_ADDR); 

send_addr.sin_port=htons(GROUP_PORT); 

Kemudian yang diisi adalah alamat tujuan, family, dan port tujuan. 

6. Kirim pesan. 

if (sendto(sendsock,message,msgbuff,0,(struct sockaddr 

*) &send_addr, sizeof(send_addr)) < 0) { 

  perror("sendto"); 

  exit(1); 

} 
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Gambar 3.4. Langkah kerja algoritma UDP Multicast Listener 

 

Jika di dalam program, algoritma UDP Multicast Sender akan menjadi seperti 

berikut ini : 

1. Inisialisasi alamat IP dan port dari multicast group. 

#define GROUP_PORT 11968 

#define GROUP_ADDR "224.16.32.160" 

2. Inisialisasi struktur sockaddr_in. 

struct sockaddr_in listen_addr; 

3. Inisialisasi socket 

int listensock; 

4. Inisialisasi struktur ip_mreq. 

struct ip_mreq mreq; 

5. Soket yang sudah diinisialisasi kemudian diatur typenya menjadi soket UDP. 

if ((sendsock=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0)) < 0) { 

  perror("send socket"); 

  exit(1); 

} 

AF_INET menyatakan bahwa socket yang dibuat menggunakan IPv4, 

sedangkan SOCK_DGRAM menyatakan bahwa tipe dari socketnya adalah 

UDP. 
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6. Mengatur opsi socket, agar banyak socket dapat menggunakan 1 port 

If (setsockopt(listensock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 

&yes, sizeof(yes)) < 0) { 

      perror("Reusing listening ADDR failed"); 

      exit(1); 

 } 

7. Mengisi komponen struktur sockaddr_in, tapi agar lebih aman, struktur 

sockaddr_in nya dikosongkan dahulu. Baru diisi. 

memset(&send_addr,0,sizeof(listen_addr)); 

listen_addr.sin_family=AF_INET; 

listen_addr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY); 

listen_addr.sin_port=htons(GROUP_PORT); 

Kemudian yang diisi adalah alamat tujuan, family, dan port tujuan. Untuk 

alamat tujuannya berbeda dengan sender, di listener alamat tujuan nya 

dibuat INADDR_ANY. Jadi bisa listen dari semua alamat ip yang berada di 

multicast group. 

8. Menggabungkan alamat IPv4 dengan port menjadi sebuah alamat protokol 

lokal. 

if (bind(listensock, (struct sockaddr *) &listen_addr, 

sizeof(listen_addr))< 0) { 

   perror("bind listen"); 

   exit(1); 

} 

9. Mempersiapkan struktur ip_mreq. 

mreq.imr_multiaddr.s_addr=inet_addr(GROUP_ADDR); 

mreq.imr_interface.s_addr=htonl(INADDR_ANY); 

10. Mengatur opsi socket agar dapat bergabung di multicast group. 

if (setsockopt(listensock,IPPROTO_IP,IP_ADD_MEMBERSHIP, 

&mreq, sizeof(mreq)) < 0 ) { 

   perror("setsockopt listen"); 

   exit(1); 

} 

11. Dengar terus menerus. 

addrlen = sizeof(listen_addr); 

if (recvfrom(listensock, lmsg, MSGBUFSIZE, 0, (struct 

sockaddr *) &listen_addr, &addrlen) < 0) { 

        perror("recvfrom"); 

        exit(1); 

} 
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3. 4. Sistem pengiriman data oleh Robot dan Base Station  ke Multicast Group 

Tabel 3.1. Daftar data robot dan Base Station yang akan dikirim ke multicast 

group 

Robot Header ID Data Pesan Pesan yang dikirim 

Striker  xx 1 

Tidak lihat bola nb xx1nb 

Lihat bola jauh bj xx1bj 

Lihat bola dekat kanan bd1 xx1bd1 

Lihat bola dekat kiri bd2 xx1bd2 

Mid 

Fielder 
xx 2 

Tidak lihat bola nb xx2nb 

Lihat bola jauh bj xx2bj 

Lihat bola dekat bd xx2bd 

Base 

Station 
xx @ 

Start s xx@s 

Stop S xx@S 

Drop Ball N xx@N 

Park L xx@L 

Cyan Kick Off K xx@K 

Cyan Free Kick F xx@F 

Cyan Goal Kick G xx@G 

Cyan Throw In T xx@T 

Cyan Corner C xx@C 

Cyan Penalty P xx@P 

Cyan Goal A xx@A 

Magenta Kick Off k xx@k 

Magenta Free Kick f xx@f 

Magenta Goal Kick g xx@g 

Magenta Throw In t xx@t 

Magenta Corner c xx@c 

Magenta Penalty p xx@p 

Magenta Goal a xx@a 

 

Robot maupun Base Station akan mengirim pesan terus menerus setiap 100 mili 

detik, tidak ada acknowledge nya. Cara ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada robot 
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yang tiba - tiba mati di tengah jalan dan saat dihidupkan kembali, robot tersebut tidak 

mengetahui kondisi robot lain dan Base Station. Striker mengirim data lihat bola dekat 

kanan atau kiri ke kiper agar jika kiper tidak melihat bola maka kiper masih bisa 

mengetahui posisi bola di kanan atau di kiri. 

 

3. 5. Posisi Alat Komunikasi Robot 

 

Gambar 3.5. Posisi alat komunikasi pada robot 

 

Alat komunikasi robot menggunakan perangkat wireless LAN yang ada di intel 

nux. 

 

3. 6. Strategi Robot 

Tabel 3.2. Strategi Robot 

EKSEKUSI BOLA 

STRIKER 

TIDAK LIHAT 

BOLA 

LIHAT BOLA 

DEKAT 
LIHAT BOLA JAUH 

Mid 

Fielder 

(MF) 

TIDAK LIHAT 

BOLA 
- STRIKER STRIKER 

LIHAT BOLA 

DEKAT 
MF STRIKER MF 

LIHAT BOLA 

JAUH 
MF STRIKER STRIKER 

 

Posisi alat 

komunikasi robot 

ada di intel nux 
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Striker adalah penyerang atau pencetak gol yang utama, sedangkan Mid Fielder 

adalah pembantu Striker dalam mencetak gol. Jadi yang diutamakan dalam mencetak 

gol adalah Striker, sedangakan Mid Fielder hanya mencetak gol jika Striker tidak 

mendapat atau melihat bola. Goal Keeper adalah penjaga gawang yang hanya bertugas 

menjaga gawang sendiri dan tidak dapat maju untuk mencetak gol. Penampatan Striker 

pada awal pertandingan adalah di bagian kiri lapangan dekat dengan bola, sedangkan 

Mid Fielder berada di bagian kanan lapangan dan tidak terlalu dekat denga bola. 

Penempatan Goal Keeper ada di depan gawang sendiri Pada tabel 3.2. terlihat, jika 

striker dan mf sama –sama tidak lihat bola maka tidak ada yang akan mengeksekusi 

bola, tapi jika striker dan mf sama – sama lihat bola dalam jarak dekat maka yang 

berhak mengambil bola adalah striker karena prioritas utamanya adalah striker. Begitu 

juga dengan kondisi lainnya. 

 

 

Gambar 3.6. Flowchart algoritma strategi pada mid fielder (back) 
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Gambar 3.7. Flowchart algoritma strategi pada striker 


