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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 Pada bagian pendahuluan ini akan dibahas latar belakang, dimana Fakultas 

Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 

sedang merancang sebuah sebuah robot autonomous vehicle yang  memiliki fungsi 

menghantarkan barang-barang seperti dokumen antar gedung dalam ruang lingkup 

kampus UKSW.  Dengan latar belakang itu dirancanglah sebuah simulasi untuk 

menampilkan pergerakan dari robot tersebut. Pada bagian selanjutnya akan dibahas 

spesifikasi yang akan dikerjakan dan yang terakhir akan diberikan penjelasan singkat 

mengenai bab-bab yang ada. 

 

1.1.  Latar Belakang 

Robot dalam segala bentuk dan fungsinya adalah salah satu dari kemajuan 

teknologi yang banyak membantu aktifitas manusia  Penggunaannya mencakup bidang 

militer, medis sampai rumah tangga. Salah satu bentuk pengembangannya adalah robot 

mobil. Untuk dapat menjalankan tugasnya maka robot mobil yang dirancang haruslah 

mampu melakukan hal-hal sebagai berikut [1, h.213]  : 

1. Melakukan pergerakan secara autonomous (tanpa dikendalikan operator) dengan 

sistem  navigasi yang dimilikinya. 

2. Mencari atau mendeteksi objek atau benda  yang menjadi bagian dari tugasnya. 

3. Melakukan tindakan terhadap objek sesuai dengan fungsi dari robot tersebut. 

Navigasi sebagai salah satu kemampuan dasar untuk robot tersebut telah menjadi 

topik yang diangkat dalam penelitian robotika. Walaupun ada kemungkinan untuk 

merancang sistem navigasi robot autonomous tanpa sistem kecerdasan buatan, namun 

robot jenis ini mensyaratkan adanya kondisi tertentu pada lingkungannya agar dapat 

beroperasi, misalnya saja robot yang mengikuti garis (line follower).  Jadi sistem 

kecerdasan buatan adalah suatu hal yang mutlak ada dalam robot yang akan digunakan 

pada suatu daerah yang belum direkayasa untuk penggunaan robot mobil.  

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kecerdasan buatan 

dapat diwujudkan dengan berbagai macam algoritma [2, h.25-31] seperti algoritma 

genetik, Artificial Potencial Field, logika Fuzzy, Roadmap Methodology dan yang 
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lainnya. Kendali logika Fuzzy bekerja berdasarkan aturan linguistik yang dapat dibuat 

mirip dengan seorang operator ahli dalam melakukan proses kendali [3, h.2]. Dengan 

pendekatan  algoritma tersebut dibuatlah aturan-aturan tertentu (if-then rules) yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga robot mobil tersebut dapat berpikir seperti seorang 

manusia dalam proses pengambilan keputusan (human behavior based) dalam hal ini 

adalah operator yang merancang algoritma tersebut. Pengambilan keputusan yang 

dimaksud adalah perilaku robot dalam melakukan kemampuan-kemampuannya seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya.  

 

1.2. Tujuan 

Simulasi dari autonomous vehicle dirancang dengan tujuan dapat memberikan 

gambaran mengenai pergerakan dan karakteristik dari autonomous vehicle tersebut 

dalam ruang lingkup UKSW sesuai dengan algoritma yang digunakan.  Diharapkan pula 

algoritma yang digunakan pada simulasi ini dapat digunakan sepenuhnya atau dapat 

membantu dalam proses perancangan robot yang sesungguhnya. Beberapa informasi 

yang bisa didapat dari simulasi ini adalah : 

a. Tingkah laku dari autonomous vehicle. 

b. Interaksi dari robot dengan lingkungan sekitar/ objek diam. 

c. Interaksi robot dengan objek bergerak (orang, mobil atau robot lainnya) 

d. Cara robot dalam mencari jarak terdekat. 

e. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma yang digunakan 

 

1.3. Spesifikasi 

 Berikut ini adalah spesifikasi yang akan dirancang : 

1. Simulasi berupa tampilan dua dimensi. 

2. Proses perancangan simulasi dikerjakan dengan menggunakan NetBeans IDE 

7.1, JDK 1.7, GTGE. 

3. Simulasi menggunakan peta UKSW sebagai latar belakangnya. 

4. Posisi awal,posisi akhir dan DIRECTION awal dari robot ditentukan oleh user 

dengan memasukkan input pada menu yang tersedia. 

5. Terdapat tiga objek robot mobil sebagai objek utama. 

6. Terdapat beberapa objek-objek pendukung simulasi, diantaranya : 
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Gedung perkuliahan dan gedung-gedung lainnya yang terdapat di UKSW, objek 

orang, objek mobil, dan objek motor. 

7. Robot mobil akan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Memiliki delapan jenis DIRECTION yaitu ATAS, BAWAH, KANAN, 

KIRI, SERONG_KANAN_ATAS, SERONG_KIRI_ATAS, 

SERONG_KANAN_BAWAH dan SERONG_KIRI_BAWAH. 

b. Memiliki tiga jenis STATE yaitu DIAM, LAMBAT dan CEPAT. 

c. Memiliki enam jenis MOVEMENT yatu MAJU, KEKANAN, KEKIRI, 

MUNDUR, SERONGKANAN dan SERONGKIRI. 

d. Dapat mengatur posisi awal. 

e. Dapat mengetahui posisi akhir dan mendenisikan letaknya. Terdapat 10 jenis 

letak dari posisi akhir yaitu DI_ATAS, KANAN_ATAS, 

KANAN_BAWAH, DI_BAWAH, KIRI_BAWAH, DI_KIRI, KIRI_ATAS, 

DI_SERONGKANAN dan DI_SERONGKIRI. 

f. Memiliki enam jenis sensor yaitu, SENSOR_KANAN, SENSOR_KIRI, 

SENSOR_DEPAN, SENSOR_BELAKANG, SENSOR_SERONGKANAN 

dan SENSOR_SERONGKIRI.  

g. Deteksi sensor terhadap objek dibagi menjadi lima yaitu CLEAR, FAR, 

NEAR, DANGER, dan AVOID  yang dibagi berdasarkan jarak objek 

terhadap robot.  

h. Dapat bergerak menuju posisi akhir. 

i. Dapat mengubah kecepatan/ STATE secara otomatis. 

j. Dapat bergerak maju, mundur, ke kanan, ke kiri, ke serong kanan dan ke 

serong kiri secara otomatis. 

k. Mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya serta menentukan apakah 

objek-objek tersebut dapat dikategorikan penghalang atau tidak atau 

berpotensi menjadi penghalang 

l. Dapat memberi peringatan apabila terdapat objek yang berada di dekat robot 

tersebut (collision warning). 

m. Dapat menghindari objek-objek yang masuk kategori pengahalang atau 

berpotensi menjadi pengahalang dengan tetap mencari jalan terdekat menuju 

ke posisi akhir. 
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8. Simulasi yang dirancang memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

 - Tidak memperhitungkan pintu masuk dan pintu keluar di dalam gedung. 

- Tidak memperhitungkan area yang bisa dilewati atau yang tidak bisa 

dilewati seperti pada wilayah UKSW sesungguhnya.  

- Area pada simulasi dianggap jalan datar. 

- Simulasi dirancang tidak memperhitungkan perbandingan dengan skala 

wilayah UKSW sesungguhnya.  

 

1.4. Gambaran Laporan 

 Laporan ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi latar belakang perancangan, 

tujuan, spesifikasi, dan gambaran dari keseluruhan laporan. Bab kedua memperlihatkan 

dasar-dasar teori yang digunakan dalam perancangan yaitu penjelasan tentang Golden T 

Game Engine beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya terutama yang 

digunakan pada perancangan. Bab ketiga menjelaskan metode perancangan, yaitu 

penjelasan tentang algoritma-algoritma yang digunakan. Bab keempat menjelaskan 

tentang pengujian dan hasil analisa terhadap simulasi yang sudah dikerjakan. Bab 

kelima memuat kesimpulan dari keseluruhan perancangan.  


