
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu 

bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian 

(Syaifullah, 2014). (Mulya & Abdiansah, 2013) melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Multi-Threading untuk Meningkatkan Kinerja Pengolahan 

Citra Digital”. Tujuan peneltian tersebut untuk menghasilkan pengolahan 

citra digital yang lebih cepat menggunakan multi-threading. Setelah 

dilakukan pengujian mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan multi-

threading waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi proses 

mengalami penurunan sebesar 11,6%. 

Kontes Robot Sepakbola Indonesia (KRSBI) Humanoid adalah 

kompetisi antar mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Indonesia setiap 

tahun yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Dalam perlombaan KRSBI, 

setiap robot diharuskan memiliki kemampuan dasar seperti menendang bola, 

menghampiri bola, dan mengeksekusi bola hingga mencetak gol. Bola yang 

digunakan ialah bola standar FIFA 1 dengan diameter 13 cm dengan warna 

50% putih dan memiliki corak dan pola yang beragam. Sedangkan lapangan 

menggunakan rumput sintetis dengan ketebalan 2 cm dengan luas lapangan 

9x6 meter, dan gawang berwarna putih. 

Salah satu masalah yang terdapat pada robot sepak bola ialah 

kemampuan robot dalam mendeteksi bola. Proses deteksi bola hanya 

diizinkan melalui kamera digital yang dianggap mewakili mata pada manusia 



 

(Sudarisman, 2015). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk 

mengembangkan penelitian dari (Putra, 2017). Hasil dari penelitian tersebut 

setelah dilakukan pengujian dengan iterasi dan resolusi terbaik yaitu 15 iterasi 

dan 15 resolusi, menghasilkan rata-rata waktu eksekusi 0.28 detik dan jarak 

sejauh 3 meter antara kamera dan bola. Hasil tersebut didapat  dengan 

menggunakan multicore Intel Atom x5-z8300 Cherry Trail dengan kecepatan 

hingga 1,8 GHz dan mempunyai RAM sebesar 2 Gb. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud melakukan 

penelitian deteksi bola menggunakan pemrosesan paralel dengan membagi 

proses dengan memanfaatkan jumlah prosesor yang tersedia Dengan harapan 

robot dapat mendeteksi bola dengan waktu yang lebih singkat, sehingga 

tujuan robot dapat tercapai dengan waktu yang lebih efisien. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana mempercepat waktu eksekusi deteksi bola menggunakan 

pemrosesan paralel. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Pembahasan dalam Robot Sepak Bola berfokus pada pemrosesan 

paralel dalam deteksi bola. 

2. Unit Control menggunakan Intel NUC core i5-7200U dengan 

kecepatan hingga 2,5 GHz dan kapasitas RAM sebesar 16 GB. 



 

3. Menggunakan kamera PS 3 eye dengan kecepatan maksimal 120 frame 

per seond (FPS). 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu membuat robot sepak bola 

dapat mengenali bola dengan waktu yang efisien. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang vision berbasis 

pemrosesan paralel. 

2. Dapat dijadikan referensi pada penelitian dibindang vision khususnya 

pada robot sepak bola humanoid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


