
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kontes Robot Sepakbola Indonesia (KRSBI) Humanoid merupakan 

perlombaan robot yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh Kemenristek Dikti. 

Dalam KRSBI, setiap robot diharuskan memiliki kemampuan mandiri untuk 

bereaksi terhadap lingkungan sekitar, seperti mendeteksi bola, menghampiri bola, 

berkomunikasi antar robot dan mengeksekusi bola hingga mencetak gol. Proses 

komunikasi ini hanya diizinkan melalui Wifi yang dianggap mewakili telinga dan 

mulut pada manusia. Untuk dapat berkomunikasi satu sama lain maka diperlukan 

sebuah Access Point sebagai media penghantar untuk komunikasi antar robot. 

Untuk menghubungkan 2 atau lebih buah robot yang berbeda maka saya 

menerapkan suatu teknik pengiriman data secara masal agar data dapat dikirmkan 

kebanyak node,padahal data yang dikirimkan sama.  

IP Multicast berpotensi untuk digunakan pada pendistribusian data masal 

semacam ini karena dapat menghemat bandwith dan sumber daya jaringan. IP 

Multicast protocol dapat menghemat bandwith karena data dikirmkan ke sebuah 

multicast group, tidak ekslusif untuk tiap receiver seperti halnya yang terjadi 

dalam pengiriman secara unicast, sehingga penggunaan sumber daya pada node 

pengirim dapat dikurangi secara signifikan. Node pengirim dalam sebuah jaringan 

multicast hanya perlu melakukan satu kali pengiriman untuk seluruh node 

penerima yang tergabung dalam multicast group.  
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Karena sifat dari IP multicast yang mengirimkan data secara masal 

membuat robot kesulitan untuk mengetahui dari mana asal informasi tersebut. 

Selain itu sifat IP multicast yang tidak reliable ini dikarenakan desain IP multicast 

yang menggunakan  UDP sebagai transport protocol. UDP juga tidak menjamin 

paket data akan sampai ketujuan.Maka dari itu dibutuhkan pengiriman lebih dari 1 

informasi , yaitu identitas dan data, yang mana untuk memisahkan 2 buah 

informasi tersebut diperlukan sebuah parsing. Penguraian atau parsing adalah 

suatu cara memecah-mecah suatu rangkaian masukan (misalnya dari informasi 

yang banyak) yang akan menghasilkan suatu pohon uraian (parse tree) yang akan 

digunakan untuk memisahkan data suatu variabel array.  Namun proses komputer 

masih memiliki keterbatasan (limitasi) kemampuan dalam proses perhitungan 

dalam pengolahan data (Gill, 1958) . Maka dari itu komunikasi tidak dapat 

dilakukan secara serial, dikarenakan untuk melakukan teknik IP multicast fungsi 

kirim dan terima pada robot haruslah dieksekusi secara bersamaan karena jika 

dilakukan secara serial maka yang terjadi adalah program stuck jika kedua kondisi 

robot dalam keadaan menerima data. 

Sehingga diperlukan  sebuah cara yang secara efektif mampu memporses 

kedua fungsi tersebut secara bersamaan suatu metode yang disebut dengan 

teknologi parallel computing. Parallel computing adalah suatu bentuk komputasi 

dengan membagi proses kalkulasi dan dilakukan secara simultan menggunakan 

beberapa komputer secara parallel (Asanovic, et al, 2006).Metode ini biasanya 

digunakan pada proses perhitungan yang melibatkan data yang sangat banyak dan 

atau berukuran sangat besar. Agar komputer dapat bekerja secara simultan, 

komputer-komputer yang menyusun suatu sistem parallel computing harus 
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terhubung dalam suatu jaringan agar komputer-komputer tersebut dapat saling 

berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu tugas komputasi (Bader, et.al., 1996). 

Hal ini dinilai efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Selain karena dapat 

melakukan eksekusi  program secara cepat , metode ini juga dapat menghindari 

stuck pada komunikasi robot Krakatau FC. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan penulis bahas 

adalah : 

1. Bagaimana membuat robot agar dapat berkomunikasi? 

2. Bagaimana menerapkan metode multicast pada robot Krakatau FC? 

3. Bagaimana membuat robot mampu  mengenali asal informasi yang  

dikirim secara masal? 

4. Bagaimana membuat robot dapat mengirim lebih dari 1 informasi 

dalam 1 pengiriman ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Tidak membahas hardware dan mekanika robot. 

2. Kecepatan pengiriman dan penerimaan informasi menyesuaikan 

kecepatan sinyal Wifi. 

3. Pengiriman dan Penerimaan data secara real time belum mampu 

menyimpan kedalam list. 
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4. Pembahasan dalam Robot Sepak Bola terfokus pada komunikasi 

robot. 

 

1.4 Tujuan Penilitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna secara akademis maupun praktis, 

sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak. Adapun tujuan penyusunan 

laporan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghindari terjadinya perebutan bola antara dua atau lebih 

robot. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan robot dalam menemukan bola. 

3. Untuk memudahkan pembuatan strategi pada robot. 

 

1.5 Manfaat Penilitian 

Manfaat dari penggunaan teknik IP Multicast pada robot Krakatau FC ini, 

sebagai berikut : 

1.  Dapat menambah wawasan keilmuan pada bidang networking dengan 

teknik multicast secara paralel. 

2.  Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penilitian di bidang 

networking dengan teknik multicast secara paralel selanjutnya. 

3. Dapat dijadikan referensi penelitian di bidang networking khususnya 

pada robot sepakbola humanoid. 

 

1.6 Metodologi Penilitian  

Kelancaran dalam penyususnan laporan akhir ini diperlukan alat & bahan 

yang berhubungan dengan komunikasi pada robot Krakatau FC dengan 



5 
 

menggunakan teknik multicast secara paralel, beberapa metode yang digunakan 

dalam memperoleh data-data tersebut, yaitu: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

1.6.1.1 Eksperimen 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percobaan 

terhadap suatu hal, yang dilanjutkan dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap yang berkaitan dengan penelitian. 

1.6.1.2 Studi Literatur  

Yaitu data yang  diperoleh  melalui  literatur, melakukan  studi  

kepustakaan  dalam mencaribahan bacaan dari internet,membaca  jurnal, 

dan membaca buku   yang  berkaitan   sesuai dengan objek serta parameter 

yang sedang diteliti. 

1.6.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini dilakukan di Universitas Teknokrat 

Indonesia, khususnya diruang robotika divisi KRSBI dimana Robot sepak 

bola yang dijadikan sebagai objek penelitian. Robot sepak bola tersebut 

juga akan digunakan untuk Kontes Robot Indonesia (KRI) 2018, yang 

diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. 

1.6.3 Analisis Kebutuhan 

Analisa kebutuhan mempunyai fungsi untuk mengetahui fitur yang perlu    

ditambahkan dan dibutuhkan pada sistem setelah data terkumpul. 

1.6.4 Perancangan Sistem 

Setelah menganalis dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan, harus    

melewati tahap perancangan sistem terlebih dahulu, agar mempermudah 
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proses pembuatan program komunikasi ini, dan agar langkah-langkah 

sistem lebih terstuktur. Pertama, membuat arsitektur sistem, diagram blok 

dan flowchart. 

1.6.5 Implementasi 

Setelah melaukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah 

mengimplementasikan program yang dirancang , dibuat sedimikian rupa 

hingga fungsi-fungsi yang dirancang dapat bekerja dengan benar, setelah 

semua fungsi sudah benar tahap akhir adalah mengimplementasikan 

kedalam robot dengan menggunakan bahasa C++. 

1.6.6 Uji Coba 

Setelah implementasi selesai, uji coba sangat diperlukan. Untuk 

mengetahui proses-proses yang masih diperlu diperbaiki.   

1.7 Sistematika Penulisan      

Tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa 

yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah 

ditentukan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I   Pendahuluan 

Pokok  bahasan  meliputi  latar  belakang  permasalahan,  

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab  ini  akan  diuraikan  teori-teori  yang  mendasari  pembahasan 

secara   detail,   dapat   berupa   definisi-definisi   atau   model   

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang 

sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel. 

BAB III  Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran rancangan sistem misalnya 

gambaran umum rancangan sistem yang akan dibangun, gambaran 

umum produk, serta data yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian.   

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi 

(OS,perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), 

file- file  implementasi  analisa  dan  perancangan  sistem  dari  

masing- masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma yang 

diimplementasikan. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang 

dilakukan di dalam proses penelitian. Kesimpulan harus 

memiliki korelasi dengan rumusan masalah. 

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut.Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topic tugas akhir 
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selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai 

dengan kesimpulan yang didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


