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BAB IV 

HASIL PERANCANGAN DAN ANALISA 

 
Pada bab ini akan dibahas mengenai skenario pengujian dan hasil perancangan  

simulasi yang dibandingkan dengan spesifikasi yang telah dibuat dan analisa terhadap 

hasilnya serta penjelasan apabila ditemukan perbedaan dengan spesifikasi yang telah 

dibuat.  

Pengujian dilakukan pada sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 1. Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3 

 2. Intel Celeron  M CPU 430 

 3. Simulasi dijalankan dengan bantuan NetBeans IDE 7.1, JDK 1.7, dan GTGE. 

 

4.1. Pengujian Jumlah Objek 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah jumlah objek-objek yang terdapat 

pada simulasi sudah sesuai dengan spesifikasi awal. Skenario pengujian adalah sebagai 

berikut : 

 Menjalankan simulasi 

 Menjalankan ketiga robot dengan mengisi menu input 

 Menekan F1 untuk menampilkan objek mobil 

 Menekan F3 untuk menampilkan objek motor 

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Pengujian jumlah objek 

Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa jumlah maksimal objek yang terdapat pada simulasi adalah 

sebagai berikut : 

-  tiga objek agent 

- tujuh objek manusia 

- satu objek motor 

- satu objek mobil 

- 19 objek berupa gedung atau lapangan 

Dari Gambar 4.1 juga dapat dilihat tampilan menu untuk pergerakan robot yang berisi : 

- POSISI AWAL 

- POSISI AKHIR 

- DIRECTION 

Hasil tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga pengujian ini berhasil. 

 

4.2. Pengujian Posisi dan DIRECTION Awal Robot 

 Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah posisi awal dan 

DIRECTION awal dari robot sudah sesuai dengan masukan dari pengguna pada menu 

input. Skenario pengujian adalah sebagai berikut : 
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 Menjalankan simulasi 

 Mengisi menu POSISI AWAL, DIRECTION awal robot dan POSISI AKHIR 

Contoh hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.2. Posisi dan DIRECTION awal robot 

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa robot telah berhasil muncul pertama kali di gedung 

awal dan bergerak dengan DIRECTION awal sesuai dengan masukan dari pengguna. Dari 

Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada menu DIRECTION dan Posisi Awal diisi ATAS dan 

BARA dan ketika pengguna menekan ENTER maka robot yang pertama muncul di posisi 

gedung BARA dan DIRECTION awal yaitu ATAS yang berarti sudah sesuai dengan 

masukan dari pengguna. Ketika data posisi awal sudah diterima robot, maka robot akan 

mencari koordinat (x,y) dari gedung tersebut. Dengan menggunakan getX() dan getY() pada 

GTGE didapatlah koordinat yaitu di kiri atas dari gedung tersebut. Untuk DIRECTION dari 

robot dapat berubah sesuai dengan definisi posisi akhir yang akan dijelaskan pada bagian 

selanjutnya. Untuk hasil percobaan lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Hasil pengujian posisi dan DIRECTION awal 

 
BU - KANAN  

 
A - BAWAH  

PP - KIRI 

 
Pertanian – ATAS 

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

 
F - SERONG 

KANAN ATAS  

 
FSM – SERONG 

KIRI ATAS 

 
B – SERONG 

KANAN BAWAH 
 

E – SERONG KIRI 

BAWAH  

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 
 

Untuk hasil pengujian lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil pengujian posisi dan DIRECTION awal (tambahan) 

No Posisi Awal DIRECTION Keterangan 

1 GX KANAN Berhasil 

2 Teologi  KIRI Berhasil 

3 Psikologi  BAWAH Berhasil 

4 SC ATAS Berhasil 

5 C SERONG KANAN 

ATAS 

Berhasil 

6 CXY SERONG KIRI 

BAWAH 

Berhasil 

7 FTI SERONG KANAN 

BAWAH 

Berhasil 

8 Pertanian SERONG KIRI 

ATAS 

Berhasil 

9 FSP ATAS Berhasil 
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Dari hasil pengujian pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pengujian berhasil 

karena hasilnya sudah sesuai dengan spesifikasi. 

 

4.3. Pengujian Perubahan STATE Robot 

 Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah robot sudah dapat mengubah 

kecepatan / STATE secara otomatis sesuai dengan spesifikasi. Skenario pengujian sama 

dengan skenario pada bagian 4.2. Untuk hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil pengujian perubahan STATE 

 
CEPAT 

 

LAMBAT 

 
DIAM 
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Untuk hasil pengujian lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil pengujian perubahan STATE (tambahan) 

No DIRECTION Posisi Awal Posisi Akhir Keterangan 

1 KANAN BU PP Berhasil 

2 KIRI PP A Berhasil 

3 BAWAH B F Berhasil 

4 SERONG KIRI 

ATAS 

FTI FSP Berhasil 

5 SERONG KIRI 

BAWAH 

C Pertanian Berhasil 

 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa ketika jarak robot masih cukup jauh dengan objek di 

depannya (Lapangan Bola) maka kecepatan robot adalah CEPAT. Ketika robot sudah 

mendekati objek di depannya maka berubah menjadi LAMBAT, dan yang terakhir ketika 

robot sudah sampai di tempat tujuan maka berubah menjadi DIAM. Berdasarkan hasil pada 

Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pengujian untuk STATE berhasil. 

 

4.4. Pengujian MOVEMENT Robot 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah robot memiliki enam jenis 

MOVEMENT yaitu MAJU, MUNDUR, KEKANAN, KEKIRI, SERONGKANAN dan 

SERONGKIRI. Skenario pengujian juga sama dengan bagian 4.2, kemudian akan dilihat 

apakah robot dapat bergerak seusai dengan MOVEMENT yang sudah dibuat. Untuk hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Hasil pengujian pergerakan robot 

 
MAJU - ATAS – BARA 

- BU 

 

 

KEKIRI – ATAS – PP 

- E 

 
KEKANAN – ATAS – BU 

– B 

 
MUNDUR – 

KENDALI MANUAL 

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

 

SERONGKANAN – 

KANAN – BU - PP  
SERONGKIRI – 

ATAS – BARA - SC 

 

SERONGKANAN – ATAS 

– A - FTI 

 

SERONGKIRI – KIRI – 

E - BU 

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa robot sudah bisa memiliki enam jenis MOVEMENT 

yang berbeda sesuai dengan spesifikasi yang dibuat.  

 

4.5. Pengujian Sensor, Collision Warning dan Collision Avoidance 

 Robot akan mengeluarkan suara tertentu sebagai bentuk peringatan apabila terdapat 

objek yang mendekati robot supaya objek tersebut dapat menghindar dan tidak terjadi 

tubrukan. Ada dua jenis suara yang dapat dikeluarkan oleh robot, pertama ketika objek 

tersebut pada jarak NEAR dan DANGER dengan robot, yang kedua ketika objek pada jarak 

AVOID dari robot. Untuk hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Hasil pengujian collision warning 

ATAS – BARA – BU 

 

Mode suara 1 

 

Mode suara dua 

BAWAH -  A - BARA 

 

Mode suara 1 

 

Mode suara 2 

KIRI – PERTANIAN - BU 
 

Mode suara 1 

 

Mode suara 2 

 

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari sensor dan kemampuan dari robot untuk 

menghindari objek penghalang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Hasil pengujian collision avoidance 

 

Menghindari objek di 

atas (ATAS – BARA - 

BU) 

 
  

Menghindari objek di 

kanan (KANAN – BU 

- PP) 

 
  

Menghindari objek di 

bawah (BAWAH – B - 

BU) 

  
 

Menghindari objek di 

kiri (KIRI – PP - 

BARA) 

   

Menghindari objek 

diserong kiri atas 

(ATAS – BARA - SC) 

  
 

Menghindari objek 

manusia (KANAN – 

BU - B) 

 

 

 

Mengindari beberapa 

objek (KIRI – PP - 

BU)  

 

Untuk pengujian pada skenario lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Hasil pengujian sensor, collision warning  

dan collision avoidance 

No DIRECTION Posisi Awal Posisi Akhir Keterangan 

1 KANAN BU PP Berhasil 

2 KIRI PP A Berhasil 

3 BAWAH B F Berhasil 

4 SERONG KIRI 

ATAS 

FTI FSP Berhasil 

5 SERONG KIRI 

BAWAH 

C Pertanian Berhasil 

Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 4.6, Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 terlihat bahwa sensor 

sudah berhasil bekerja dengan baik sehingga robot dapat memberikan peringatan atau 

menghindari objek-objek penghalang.  

 

4.6. Pengujian Robot Sampai di Posisi Akhir 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah robot sudah dapat bergerak 

menuju posisi akhir sesuai dengan masukan pengguna secara otomatis sesuai dengan 

masukan pengguna. Skenario pengujian sama dengan bagian 4.2. Untuk hasil percobaanya 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Posisi akhir robot 
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Dari Gambar 4.3 terlihat bahwa robot berhenti pada posisi gedung BU yang juga sesuai 

dengan masukan pengguna. Sama seperti pada bagian sebelumnya, robot akan tetap 

berhenti di kiri atas dari gedung. Untuk hasil percobaan lainnya dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9. Hasil pengujian pergerakan robot  

menuju posisi akhir 

 

ATAS – PERTANIAN - 

F 

 

KANAN – FF- PP 
 

KIRI – C – E  

BAWAH – TEOLOGI – 

BU  

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 

 

SERONGKANANATAS 

– FSP – FTI  

 

SERONGKIRIATAS – 

CXY - FSM 

 

SERONGKANANBAWAH 

– SC – FSP (MANUAL) 

 

SERONGKIRIBAWAH – B 

- PSIKOLOGI 

Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil 
 

Sesuai dengan spesifikasi yaitu pada simulasi ini dapat terdapat lebih dari 1 robot, 

dan jika terdapat dua robot yang memiliki tujuan yang sama maka robot yang kedua akan 

mengatur posisi sehingga tidak bertabrakan dengan robot pertama, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Dua posisi akhir robot yang sama 

Dari Gambar 4.4 terlihat jelas ada dua robot yang memiliki posisi akhir yang sama dan 

robot yang kedua dapat menyesuaikan sehingga tidak bertabrakan dengan posisi akhir 

dengan mengambil jarak tambahan karena koordinat akhir karena robot mendeteksi adanya 

koordinat yang sama dengan robot lain. Dan untuk posisi akhir yang berbeda dapat dilihat 

pada Gambar 4.5.  

 
Gambar 4.5. Tiga posisi akhir robot yang berbeda 

Dari Gambar 4.5 terlihat ada tiga robot, yang pertama memiliki tujuan akhir BU, yang 

kedua SC dan yang ketiga GX, terlihat robot berhenti pada kiri atas dari objek tujuan. 

Untuk hasil pengujian lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Hasil pengujian dua robot  

No 

Robot 1 Robot 2 

Keterangan DIRECTION Posisi 

Awal 

Posisi 

Akhir 

DIRECTION Posisi 

Awal 

Posisi 

Akhir 

1 KANAN BU BARA KANAN BU FSP Berhasil 

2 KIRI PP B KIRI FSM A Berhasil 

3 SERONG 

KANAN 

ATAS 

FSP BU SERONG 

KANAN 

BAWAH 

F SC Berhasil 

Dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa robot sudah berhasil memiliki 

kemampuan untuk sampai ke posisi akhir sesuai dengan spesifikasi. 

 

4.7. Kelemahan dari Algoritma 

 Dari beberapa pengujian yang dilakukan, ditemukan terdapat dua kondisi yang 

merupakan kondisi khusus, kondisi-kondisi tersebut adalah : 

 

4.7.1.  Jarak Terpendek Yang Kurang Optimal 

 Dari beberapa skenario pengujian ditemukan kondisi dimana jarak terpendek yang 

diambil oleh robot kurang maksimal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6. Kondisi khusus satu 
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Dari Gambar 4.6 terlihat ada satu kondisi dimana robot menemukan penghalang yaitu 

Lapangan Bola. Jalur merah merupakan jalur yang dilewati robot sesuai dengan algoritma 

yang telah dirancang, sedangkan jalur kuning merupakan jalur terdekat menuju Gedung E. 

Jalur merah dipilih oleh robot karena ketika robot menemukan penghalang yaitu Lapangan 

Bola, definisi posisi akhir adalah KIRI_ATAS sehingga sesuai dengan algoritma yang 

dirancang ketika posisi akhir di KIRI_ATAS dan di depan terdapat penghalang maka robot 

akan bergerak ke kiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan 

merupakan local path planning sehingga tidak memperhitungkan jarak dari keseluruhan 

area seperti yang dimiliki oleh metode global path planning. 

 

4.7.2. Robot Dikelilingi Tiga Penghalang dari Arah yang Berbeda 

 Arah yang dimaksud adalah depan, kiri dan kanan. Robot dikurung sedemikian rupa 

sehingga tidak dapat bergerak kearah serong kiri atau serong kanan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Kondisi khusus dua 

Dari Gambar 4.7 terlihat bahwa robot akan melewati jalur hitam. Objek yang berwarna 

merah bukan dideteksi sebagai penghalang karena tidak berada pada jalur yang akan 

dilewati oleh robot, tapi terlihat bahwa robot akan menemukan objek kuning sebagai 

penghalang dan saat tersebut terdapat pula kedua objek merah yang menghalangi robot 

untuk bisa mencari jalur alternatif. Pada awalnya robot dirancang untuk bisa bergerak 

Robot 

Objek Objek 

Objek 

Tujuan 
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mundur secara otomatis tapi kemudian ditemukan kendala ketika robot bergerak mundur 

maka nilai dari sensor depan akan berubah-ubah sehingga ketika sensor depan bernilai 

aman maka robot akan bergerak maju kembali, dan kejadian tersebut akan terus berulang-

ulang. Oleh karena itu pada simulasi ini juga ditambahkan fasilitas untuk menggerakkan 

robot secara manual dengan menekan F10 dan F9 untuk mengembalikan kendali robot 

secara otomatis. Kondisi tersebut  juga dapat terjadi pada kenyataan nanti jika robot telah 

direalisasikan dengan algoritma yang diusulkan sehingga kendali manual tetap diperlukan 

tidak hanya pada simulasi tapi juga pada perancangan robot sesungguhnya.  


