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Abstrak

Sistem simulai navigasi pada robot otonom yang bergerak dengan menghidari rintangan dari titik A
(awal) ke titik tujuan B (akhir)  dan menempuh rute terpendek tanpa mengubah rintangan sudah banyak
dikembangkan dalam beberapa penelitian. Pada penelitian ini dibuat suatu sistem navigasi yang dipasang pada
mobil robot, sehingga  mampu bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dengan melewati dan menghindari
rintangan yang disusun acak  pada saat robot bergerak, rintangan dapat dipindah sesuai aturan saat robot
bergerak. Untuk menyelesaikan hal tersebut maka digunakan metode Dijkstra. Proses awal sistem yaitu
mengetahui letak posisi awal, posisi rintangan, dan posisi akhir di bidang yang berukuran 1 meter persegi dan
ketinggian kamera 1,5 meter. Posisi semua komponen ditangkap menggunakan kamera. Hasil gambar rintangan
diperbesar dengan metode "Low Pass Filter Blurring" terhadap piksel-piksel tetangganya. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan jarak aman robot terhadap rintangan. Setelah mengetahui posisi awal, posisi rintangan dan
posisi akhir, algoritma Dijkstra akan membangkitkan jalur yang mempunyai jarak terpendek dari titik awal
sampai titik akhir, aman dan tidak menabrak rintangan yang ada pada arena.

Tingkat keberhasilan dari simulasi penentuan rute terpendek lintasan menggunakan dijkstra algorithm
sebesar 100% untuk keadaan statis dengan ukuran 25 piksel. Dan untuk keadaan dinamis tingkat keberhasilan
mencapai 98% dengan 25 piksel. Fuzzy C-Means yang diimplementasikan pada gambar, dimana gambar data –
datanya yang dikelompokkan adalah piksel dari setiap titik pada gambar tersebut. Atribut dari setiap piksel dari
gambar memiliki atribut warna Red, Green, Blue jika gambar dengan menggunakan format warna RGB dan
atribut warna lain sesuai dengan format warna yang digunakan pada gambar. Sehingga pada kasus ini, jumlah
data yang diolah adalah sejumlah piksel (p x l) dengan atribut 3 atau dengan 1 atribut jika menggunakan warna
grayscale. Hasil pengujian Fuzzy C-Means, obyek yang dapat di deteksi adalah sebanyak 5 obstacle dengan
iterasi minimal 30 iterasi. Untuk mendeteksi 1 obstacle hanya membutuhkan minimal 5 iterasi untuk mengetahui
posisi obyek. Begitu juga dengan menggunakan 2 obstacle. Untuk jumlah 4 obstacle hanya bisa mendeteksi
dengan menggunakan 20 iterasi.

Kata kunci:Algoritma Dijkstra, Halangan Acak, Image Blurring

1.1 Latar Belakang

Teknik penentuan lintasan terpendek dengan
teradpatnya beberapa rintangan yang acak sangat
menarik untuk diteliti dan dikembangkan. Teknik ini
nantinya dapat dipasang pada sistem navigasi mobile
robot. Pergerakan yang otonom tersebut tentunya
memiliki sebuah navigasi yang sudah terbentuk
melalui trayektori berdasarkan kondisi
lingkungan/area robot tersebut.

Sebelum dapat menghasilkan trayektori jalur,
harus diketahui dulu objek-objek yang ada dalam
component area tersebut, seperti titik awal, titik
tujuan, dan objek –objek penghalangnya. Setelah

didapatkan semua titik-titik tersebut barulah dicari
jalur tercepatnya.

Perencanaan jalur yang optimum ini
menggunakan algoritma Dijkstra yang mempunyai
kecanggihan dalam menentukan jarak
terpendek/tercepat dari titik start (awal robot) ke
titik finish (tujuan robot). Sebelumnya, algoritma
Dijkstra ini akan menentukan jarak terpendek dari
titik-titik bantu (via point) yang sudah di-generate
secara acak yang letaknya berada diantara start
sampai finish diluar titik obstacle.
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1.2 Metode Penelitian

Perencanaan dan pembuatan sistem dibagi
menjadi 2 bagian besar, yaitu pengolahan citra dan
penciptaan jalur optimum. Pengolahan citra disini
digunakan untuk mendapatkan komponen –
komponen area yaitu berupa start, finish, dan
obstacle. Setelah itu input dari komponen area
tersebut akan diproses agar mendapatkan jalur yang
optimum. Dapat dikatakan jalur optimum apabila
jalur yang dimiliki memiliki jarak tempuh
terpendek. Metode yang digunakan disini adalah
metode Algoritma Dijkstra. Sebelum menuju
metode Algoritma Dijkstra, digunakan metode
distance threshold untuk mendeteksi obyek – obyek
yang ada pada area. Berikut rincian metode –
metode yang digunakan pada penelitian ini.

2.1 Distance Threshold

Sebelum dapat menghasilkan trayektori jalur,
harus diketahui terlebih dahulu obyek-obyek yang
ada di dalam component area tersebut, seperti titik
awal, titik tujuan, dan objek –objek penghalangnya.
Pendeteksian obyek start, finish, dan obstacle
menggunakan distance threshold. Distance
threshold merupakan metode dengan menggunakan
nilai batas jarak dari sebuah warna dengan warna
referensi[2]. . Jika thresholding menggunakan format
warna RGB 24 bit, maka nilai R, G dan B masing –
masing berada pada kisaran nilai 0 – 255. Dengan 0
merupakan warna hitam dan 255 warna putih . Hasil
dari distance thresholding memiliki satu nilai yaitu
nilai jarak (distance). Bila diketahui warna acuan
mempunyai elemen lebih dari satu, maka setiap
warna dari gambar dapat dihitung dengan
menggunakan rumus :

2.2 Integral Proyeksi

Setelah didapat deteksi obyek masing –
masing, selanjutnya adalah proses integral proyeksi.
Integral proyeksi digunakan untuk mencari suatu
luasan obyek ataupun  lokasi suatu obyek. Hasil
pemetaan koordinat piksel dari obyek adalah batas
kiri dan kanan, serta batas atas dan bawah. Pada
persamaan 2 untuk menghitung proses integral
proyeksi

Gambar 1. Proses Integral Proyeksi

2.3 Image Blurring

Dalam image processing, low pass filter
biasa disebut blurring. Ada banyak jenis low pass
filter yang dapat digunakan, dilihat dari bentuk dan
derajat filternya. Filter-filter tersebut menggunakan
suatu kernel tertentu dalam bentuk window matrik
2D dengan ukuran tertentu. Operasi Low Pass Filter
dilakukan dengan mengganti intensitas suatu piksel
dengan merata-rata nilai piksel tersebut dengan nilai
piksel-piksel tetangganya, bentuk dasar dari Low
Pass Filter adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Image Blurring perbesaran 3 x 3

2.4 Algoritma Dijkstra

Untuk men-generate proses simulasi, terlebih
dahulu dibutuhkan titik – titik random untuk

(1)

(2)

(3)
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membantu proses generate algoritma dijkstra. Via
point yang dihasilkan  harus bersifat random dan
tidak boleh mengenai range / posisi – posisi
obstacle. Nantinya obyek start dan finish juga
termasuk dalam jumlah titik bantu. Dan ketika posisi
obstacle dirubah, otomatis via point akan langsung
generate titik yang baru. Setelah mendapatkan via
point, barulah proses algoritma dijkstra dimulai.

Gambar 3. Contoh Algoritma Djikstra

Algoritma dijkstra digunakan untuk mencari
jalur yang paling optimum dari path yang telah
tersedia. Algoritma dijkstra juga harus dapat
menghindari obstacle agar simulasi pada mobile
robot nanti tidak menabrak obstacle yang ada.
Proses dari algoritma dijkstra itu sendiri adalah
sebagai berikut:
1. Pertama lakukan inisialisasi untuk node yang

pertama kali dipilih (node start). Inisialisasikan
dengan nilai 1. Dan yang belum terpilih
inisialisasikan dengan nilai 0.

2. Buatlah tabel yang terdiri dari node, status,
bobot, dan sumber. Nilai jarak didapatkan dari
hasil perhitungan via point.

3. Lalu bandingkan nilai semua jarak yang
inisialisasi node nya masih bernilai 0.

4. Pilih nilai jarak tersebut dan perbarui node yang
telah terhubung.

5. Tentukan node sementara yang terhubung pada
node yang telah terpilih sebelumnya dan
merupakan bobot terkecil yang dapat dilihat
dari tabel dan tentukan sebagai node terpilih
berikutnya.

6. Apakah node yang terpilih merupakan node
tujuan ? jika iya maka itulah jalur optimum
yang terpendek. Jika yang terpilih belum
merupakan node tujuan, lakukan step seperti
sebelumnya

Dalam Tahap perencanaan dan pembuatan
sistem ini, dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu
pengolahan citra dan penciptaan jalur optimum.
Pengolahan citra disini digunakan untuk
mendapatkan komponen – komponen area yaitu

berupa start, finish, dan obstacle. Setelah itu input
dari komponen area tersebut akan diproses agar
mendapatkan jalur yang optimum. Dapat dikatakan
jalur optimum apabila jalur yang dimiliki memiliki
jarak tempuh terpendek. Metode yang digunakan
disini adalah metode Algoritma Dijkstra

Gambar 4. Perancangan Sistem Keseluruhan

2.5 Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

FCM digunakan untuk mendapatkan posisi
dari beberapa rintangan. Fuzzy C-Means merupakan
salah satu teknik pengelompokan data yang mana
keberadaan tiap titik data dalam suatu kelompok
(cluster) ditentukan oleh derajat keanggotaan.
Metode FCM termasuk metode supervised
clustering dimana jumlah pusat cluster ditentukan di
dalam proses clustering. Konsep dasar FCM
pertama kali adalah menentukan pusat cluster yang
akan menandai lokasi rata – rata untuk tiap – tiap
cluster. Pengembangan Fuzzy C-Means
diimplementasikan pada gambar. Dimana gambar
data – datanya yang dikelompokkan adalah piksel
dari setiap titik pada gambar tersebut. Atribut dari
setiap piksel dari gambar memiliki atribut warna
Red, Green, Blue jika gambar dengan menggunakan
format warna RGB dan atribut warna lain sesuai
dengan format warna yang digunakan pada gambar.
Sehingga pada kasus ini, jumlah data yang diolah
adalah sejumlah piksel (p x l) dengan atribut 3 atau
dengan 1 atribut jika menggunakan warna grayscale.

Gambar 5 Hasil Proses Fuzzy C-Means

Hasil diatas  menunjukan ada 3 obyek yang
terdeteksi.
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3.1. Material Pengujian Sistem

Pada penelitian ini digunakan kamera yang
dipasang dengan ketinggian 2 m dengan luas
cakupan lapangan sebesar yang tertangkap oleh
kamera yang menggunakan kamera logitech dengan
ukuran 320 x 240 piksel. Kamera yang digunakan
adalah kamera Logitech dengan tipe C270h dan
sotware yang digunakan adalah C++.

Gambar 6.  Desain Perancangan Lapangan

Gambar 6 merupakan contoh desain perancangan
lapangan. Pada obstacle disini bisa lebih dari satu
asalkan tidak memenuhi seluruh area yang
tertangkap oleh kamera.

4.1 Hasil Dan Pembahasan

Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian
untuk beberapa metode yang digunakan. Pengujian
ini dilakukan  untuk mengetahui apakah sistem
sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.
Perangkat pengujian berupa kamera (webcam)
sebagai pengambil gambar yang diletakkan setinggi
1.5 m.

4.2 Pengujian Identifikasi Obyek

Pengujian obyek dilakukan untuk mengetahui
seberapa bagus hasil yang dicapai dari  metode yang
digunakan. Untuk mendeteksi obyek yang ada di
dalam area digunakan distance threshold. Pengujian
dilakukan dengan cara memindahkan obyek secara
acak dengan menggunakan satu nilai jarak
thresholding dengan ketinggian yang berbeda –
beda, yaitu antara 1m – 2m. dan untuk mengetahui
posisi obyek start dan finish digunakan integral
proyeksi. Integral proyeksi hanya bisa mendeteksi
obyek tunggal.

Tabel 1. Hasil Threshold dan Integral Proyeksi
No Posisi Obyek Nilai Distance Deteksi

Obyek
lain

Start Finish Start Finish

1 (107,114) (198,111) 33 36 X

2 (284,90) (36,95) 27 27 X
3 (79,168) (165,188) 30 62 X
4 (175,63) (43,127) 24 36 X
5 (294,117) (11,120) 15 11 X
6 (303,95) (35,93) 30 30 X
7 (302,90) (33,103) 30 30 X
8 (206,122) (27,133) 15 42 X

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa hasil
yang di dapat dari distance threshold sangat baik.
Pada area,  tidak terdeteksi warna obyek lain. Dan
hasil integral proyeksi hampir sesuai dengan image
yang sesungguhnya.

Pengujian Low Pass Filter Image Blurring
Pengujian blurring dilakukan agar dapat

memperbesar obstacle. Dan fungsi blurring pada
simulasi ini adalah agar mobile robot tidak
menabrak obstacle yang telah di blurring.

Gambar 7. Hasil Image Blurring

Perbesaran yang digunakan adalah 31x31
piksel. Konsep dari image blurring adalah
meratakan piksel – piksel pada tepi suatu obyek.
Pada gambar diatas, terlihat bahwa gambar yang
dihasilkan semakin membesar. Dan perbesaran yang
dihasilkan merupakan penggabungan dari piksel –
piksel tetangganya dan pikselnya sendiri. Semakin
besar pengalian  pikselnya, maka semakin besar pula
obyek yang dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan
perbesaran dari 3x3 hingga 31x31 (dalam piksel).

Gambar 8.  Pengujian Hasil Image Blurring dengan
perbesaran 3x3

Pengujian pertama pada blurring
menggunakan perbesaran sebanyak 3x3 dalam
piksel. Hasil outputnya sudah terlihat sedikit
membesar pada obyek obstacle. Tetapi untuk
perbesaran 3x3 masih belum cukup untuk membuat
jarak aman terhadap robot.
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Gambar 9. Hasil Uji Coba Real Pada Lapangan

Gambar 10 merupakan hasil uji coba pada
simulasi software dan real robot. Terlihat pada
gambar real, bahwa robot mengenai sisi obstacle.
Dan juga pada gambar simulasi, robot mengenai sisi
obstacle sebelah kiri. Jadi untuk perbesaran blurring
3x3 piksel tidak dapat membuat jarak aman terhadap
robot.

Gambar 10 Hasil ImageBlurring 7x7

Gambar 10 merupakan hasil perbesaran
imageblurring. Perbesaran yang digunakan adalah
7x7. Konsep dari imageblurring adalah meratakan
piksel – piksel pada tepi suatu obyek. Pada gambar
diatas, terlihat bahwa gambar yang dihasilkan
semakin membesar. Dan perbesaran yang dihasilkan
merupakan penggabungan dari piksel – piksel
tetangganya dan pikselnya sendiri. Semakin besar
pengalian pikselnya, maka semakin besar pula
obyek yang dihasilkan.

Tabel 2. Pengujian Hasil Image Blurring
No Ukuran Perbesaran

Blurring (piksel)
Jumlah Maks

Obstacle
Hasil

1 3 x 3 12 ×
2 5 x 5 10 ×
3 7 x 7 8 ×
4 11 x 11 7 ×
5 15 x 15 6 ×
6 31 x 31 5 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan
perbesaran 31 x 31 piksel sudah dapat membuat
jarak aman pada robot dalam real robot. Untuk
simulasi saja, perbesaran 23 x 23 piksel sudah cukup
efektif untuk memberikan jarak aman pada simulasi
robot.

4.3 Pengujian Via Point

Via point digunakan untuk membuat titik – tiitik
bantu pencarian jalurdijkstra untuk menyelesaikan
jalur optimum. Via point di-generate di dekat
obstacle, mengikuti bentuk obstacle tersebut. Pada
pengujian jalur optimum, dilakukan pengujian via
point untuk mengetahui apakah titik bantu yang
dibuat sudah random dan sudah tidak berdekatan
antar titik – titik bantu yang lain dan juga pengujian
Algoritma dijkstra untuk jalur yang dihasilkan. Via
point merupakan titik bantu untuk menghasilkan
jalur optimal dari Dijkstra, disini jumlah via point
tergantung jumlah obstacle. Via point terbentuk dari
titik-titik ujung obstacle. Jika obstacle adalah kotak
maka ada 4 via point di titik titik ujung via point
tersebut.

Gambar 11.  Pembentukan Via Point
Sumber : Environment Detection and Path Planning

using the-puck Robot, Muhammad Saleem Ullah
Khan Sumbal

Gambar 12. Generate Hasil Via Point

Gambar 6 merupakan hasil generate via
point dengan jumlah obstacle 7. Disini via point
terbentuk dari titik – titik ujung dari obstacle. Jadi
jumlah via point yang dihasilkan adalah 30 dengan
titik start dan finish.

4.4 Pengujian Algoritma Dijkstra

Setelah melakukan pengujian terhadap via
point, barulah dilakukan pengujian untuk algoritma
dijkstra. Algoritma dijkstra merupakan suatu
algoritma yang berfungsi untuk mencari jalur
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terpendek dari sebuah path. Untuk itulah diperlukan
via point untuk membangun titik – titik bantu.
Pengujian algoritma dijkstra dilakukan agar kita
dapat mengetahui jalur mana yang terpendek dan
tidak menabrak obstacle yang ada dalam simulasi.

Gambar 13. Generate hasil Algoritma Dijkstra

Pengujian kedua tetap menggunakan 4 buah
obstacle yang didapat dari capture kamera. Dan
random via point didapatkan 17 buah titik termasuk
dengan titik start dan titik finish. Algoritma dijkstra
masih mampu menghasilkan jalur yang terpendek.
Dan algoritma dijkstra juga tidak menabrak obstacle
yang ada. Dan random via point juga tidak
menempati tempat obstacle yang ada. Pada simulasi,
kotak berwarna biru adalah ukuran obstacle
sesungguhnya. Dan kotak berwarna merah
merupakan hasil dari blurring. Blurring yang
digunakan pada simulasi dijkstra adalah perbesaran
sebanyak 31x31 piksel sehingga robot tidak
menabrak obstacle. Dan jalur yang dihasilkan adalah
jalur yang telah mencapai local optima. Dapat
dikatakan local optima jika jalur yang dihasilkan
tidak melewati jalur yang terjauh dan langsung
menuju finish.

4.5 Pengujian Algorithma Fuzzy C-Means
Hasil pengujian Fuzzy C-Means, obyek

yang dapat di deteksi adalah sebanyak 5 obstacle
dengan iterasi minimal 30 iterasi. Untuk mendeteksi
1 obstacle hanya membutuhkan minimal 5 iterasi
untuk mengetahui posisi obyek. Begitu juga dengan
menggunakan 2 obstacle. Untuk jumlah 4 obstacle
hanya bisa mendeteksi dengan menggunakan 20
iterasi. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak
obyek yang di deteksi, maka semakin banyak pula
iterasi yang dibutuhkan. Dan ketika iterasi yang
dibutuhkan semakin banyak, maka semakin lambat
pula proses yang berjalan karena semakin banyak
data dan semakin banyak iterasi yang dibutuhkan
maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak.
Posisi dari obyek diberikan tanda titik titk sudut.
sehingga dapat dihitung jumlah obyeknya. Dan
dilihat dari pengujian – pengujian yang dilakukan,
maka persentase keberhasilan untuk FuzzyC-Means

pada simulasi ini  adalah 90% karena ketika terlalu
banyak obstacle yang harus di deteksi.

5.1 Kesimpulan

Distance threshold merupakan metode yang
baik untuk pendeteksian suatu obyek. Pendeteksian
yang dihasilkan sangat baik. Karena tidak ada benda
lain yang terdeteksi kecuali benda obyek tersebut.
Dan persentase keberhasilan dari distance threshold
dapat mencapai 100%.

Metode blurring merupakan metode yang
digunakan untuk memfilter suatu image. Blurring
dalam penelitian ini digunakan untuk memperbesar
obstacle, dan berhasil 98% dengan perbesaran
25x25 dalam piksel jika digunakan untuk real robot.

Metode FCM berhasil digunakan untuk
mengenali obyek yang banyak (dalam warna yang
sama) namun semakin banyak mendeteksi suatu
obyek maka semakin banyak iterasinya dan tentunya
akan membuat sistem semakin lambat karena
prosesnya terlalu banyak. Persentase keberhasilan
mencapai 98%.

Algoritma dijkstra mampu membuat jalur
optimum dengan jalur terpendek. Dan titik – titik
bantunya di dapat dari titik bantu via point. Dengan
mnggunakan jumlah obstacle maksimal dan via
point, dijkstra masih mampu mengenerate jalur
dengan baik. Dan dijkstra juga dapat melakukan
generate jalur ketika obyek bersifat dinamis dan
membuat jalur secara local optima.

Tingkat keberhasilan dari simulasi
penentuan rute terpendek lintasan menggunakan
dijkstra algorithm sebesar 100%, untuk keadaan
statis dengan ukuran 25 piksel Persentase
keberhasilan dapat mencapai 98% untuk lingkungan
yang dinamis.
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