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ABSTRAK 
 

Unmanned Surface Vehicle (USV) adalah kapal tanpa awak yang 

dikendalikan melalui sistem remote control dari jarak jauh (manual) 

maupun secara otomatis (autopilot), bergerak akibat gaya dorong yang 

dihasilkan oleh mesin thruster dan dapat berbelok akibat adanya sudut 

defleksi kemudi. USV harus memiliki kemampuan untuk merencanakan 

lintasan global dengan indikator jarak, path smoothness dan dapat 

menghindari obstacle dari situasi berbahaya lokal yang tidak dapat 

diprediksi dan sangat dinamis. Sistem perencanaan jalur USV menjadi 

bagian penting agar kapal dapat membuat lintasan dengan jarak 

perjalanan minimum sesuai navigasi yang diinginkan sekaligus dapat 

menghindari berbagai obstacle dinamis yang berpotensi terjadi tabrakan. 

Untuk dapat melakukan perencanaan jalur dinamis USV, digunakan 

metode Genetic Algorithm dengan sistem pemanduan sliding curve dan 

kontroler PID MRAC. Penggunaan metode ini dapat memberikan 

performa lintasan kapal yang mulus (smoothness) dengan jarak minimum. 

Pada penelitian ini, USV 6 Degreee of Freedom (derajat kebebasan) 

dengan panjang 6 meter digunakan untuk memvalidasi algoritma. 

Algoritma genetika yang diterapkan dalam penelitian ini bisa 

menghasilkan panjang lintasan terpendek dalam sebuah map 400x400 

meter persegi dengan obstacle statis dan dinamis. Dalam lingkungan 

dinamis, proses path re-planning yang dilakukan dalam 0,98 detik 

mampu menemukan sebuah path baru yang tidak menabrak obstacle. 

Untuk keperluan validasi algoritma, dilakukan simulasi menggunakan 

software MATLAB dengan parameter kapal riil. 

 

Kata Kunci : USV, Algoritma Genetika, PID MRAC, Path Planning, 

Obstacle statis dan dinamis, Sliding Curve, Sistem Pemanduan 
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ABSTRACT 
 

Unmanned Surface Vehicle (USV) is an unmanned ship that is 

controlled through a remote control system (manual) or automatic 

control system (autopilot), move due to the thrust force from thruster 

machine and can turning due to the deflection angle of rudder. USV must 

have the ability to plan a global trajectory with indicator such as distance,  

path smoothness and be able to avoid obstacles from local situations that 

are unpredictable and very dynamic. The USV path planning system is an 

important part so that the ship can make the trajectory with the minimum 

travel distance according to the desired navigation while at the same time 

avoiding various dynamic obstacles that have the potential for collisions. 

To be able to do dynamic USV path planning, the Genetic Algorithm 

method with a sliding curve guidance system and PID MRAC controller 

is used. The use of this method gives smooth ship track performance with 

a minimum distance. In this study, USV 6 Degree of Freedom with 6 

meters length is used to validate the algorithm. The genetic algorithm 

applied in this study is capable of finding a shortest path length in a 

400x400 square meter map with static and dynamic obstacles. In a 

dynamic environment, the path re-planning process that takes place in 

0,98 seconds is able to find a new path that does not collide the obstacles. 

For the purposes of algorithm validation, the simulation is performed 

using MATLAB software with real ship parameters. 

 

Keyword : USV, Genetic Algorithm, PID MRAC, Path Planning, Dynamic 

and static obstacle, Sliding Curve, Guidance System 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan yang akan diselesaikan, tujuan dari penelitian, metodologi 

yang digunakan, sistematika penulisan serta relevansi penelitian ini 

terhadap penelitian sejenis atau lebih rumit di masa mendatang. 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dengan luas wilayah laut hampir dua pertiga dari luas 

daratanya, menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk melindungi 

keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dengan luas wilayah perairan yang cukup besar maka wilayah perairan 

yang harus dijaga tidaklah sedikit. Sementara, masalah yang dihadapi 

oleh TNI AL sebagai institusi yang berwenang dalam pertahanan laut 

adalah terbatasnya jumlah personel, kapal patroli, peralatan dan 

perlengkapan, dan dana yang dimiliki. Di era teknologi yang semakin 

berkembang ini, tugas manusia semakin terbantu dengan hadirnya 

teknologi robot seperti kapal permukaan. Dengan berkembangnya 

teknologi robot kapal permukaan atau yang disebut Unmanned Surface 

Vehicle (USV), maka tugas manusia dapat digantikan dalam melakukan 

tugas-tugasnya yang berarti dapat mengurangi resiko keselamatan dari 

personel yang bertugas. USV adalah teknologi yang sangat cocok 

diterapkan di Indonesia sebagai negara kelautan terbesar di dunia.  

Unmanned Surface Vehicle (USV) adalah kapal tanpa awak yang 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. USV harus memiliki 

kemampuan untuk merencanakan lintasan global sesuai waypoint sasaran 

dan dapat menghindari obstacle dari situasi berbahaya lokal yang tidak 

dapat diprediksi dan sangat dinamis. Perencanaan lintasan USV adalah 

masalah rumit yang tidak hanya menjamin terhindar dari tabrakan 

obstacle dengan jarak perjalanan minimum tetapi juga membutuhkan 

smoothness dan clearances.  

Berbagai pendekatan konvensional telah dikembangkan untuk 

menyelesaikan masalah perencanaan jalur dinamis seperti cell 

decomposition, road map dan potential field. Sebagian besar pendekatan 

ini didasarkan pada konsep ruang konfigurasi. Selain kurangnya adaptasi 

dan kekokohan (robustness), pendekatan konvensional tidak cocok untuk 

lingkungan yang dinamis karena menggunakan algoritma pencarian 

sekuensial untuk menghasilkan solusi tunggal. Solusi ini dapat menjadi 
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tidak layak ketika perubahan dalam lingkungan terdeteksi dan solusi baru 

harus dihasilkan dari awal. Algoritma genetika telah diakui sebagai salah 

satu teknik pencarian paling robust untuk fungsi objektif yang kompleks 

dan berperilaku buruk. Genetic Algorithm (GA) adalah metode yang 

efektif untuk menyelesaikan masalah perencanaan jalur dinamis dan 

membantu mewujudkan navigasi otonom untuk kendali kapal permukaan 

tak berawak (USV) yang dapat menghindari obstacle dinamis dengan 

tepat. 

Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan genetic algorithm untuk 

memecahkan masalah perencanaan jalur USV di lingkungan dinamis 

yang bebas tabrakan dengan sistem pemanduan sliding curve dan sistem 

kendali PID MRAC diskrit. sliding curve guidance digunakan karena 

dapat melakukan pemanduan USV dimana USV harus bergerak melewati 

trayektori tersebut dan mengenai titik-titik waypoint yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini, masalah yang dibahas adalah perencanaan 

jalur gerak Unmanned Surface Vehicle (USV) pada lingkungan dinamis 

sehingga mampu mencapai waypoint tujuan dengan jarak lintasan 

minimum tanpa menabrak obstacle statis dan dinamis . Dalam melakukan 

navigasi USV pada lingkungan dinamis, diperlukan suatu sistem 

pemanduan yang dapat memandu pergerakan USV untuk mengikuti 

trayektori berdasarkan waypoint sasaran yang telah ditentukan. Model 

USV yang digunakan adalah model plant orde tinggi dan non-linier denan 

pendekatan 6 Degreee of Freedom (derajat kebebasan), sehingga 

diperlukan suatu sistem kontrol non-linier untuk mengatur kecepatan dan 

kemudi USV sesuai referensi hasil sistem pemanduan.  

1.3 Batasan Masalah 

Perlu diperhatikan batasan dalam melakukan penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Menggunakan USV 6 Degreee of Freedom (derajat kebebasan) 

2. Pusat gravitasi (CG) dan pusat buoyancy (CB) terletak pada 

sumbu z (𝑂𝑏𝑍𝑏). 

3. Terdapat beberapa parameter yang harus diketahui terlebih 

dahulu sebelum menjalankan program, seperti: ukuran populasi, 

ukuran kromosom yang tetap, ukuran, posisi dan kecepatan 
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obstacle, nilai Pc (crossover probability) dan Pm (mutation 

probability), dll. 

4. Obstacle dinamis memiliki kecepatan dan jalur konstan. 

5. Digunakan sebuah map dengan ukuran 40x40 kotak persegi, 

dengan 1 kotak mewakili 10 meter dimana titik yang akan 

menjadi kandidat waypoint adalah titik dengan koordinat 

bilangan bulat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang algoritma path 

planning yang dapat menghasilkan lintasan (path) dengan jarak 

perjalangan minimum dan waktu path re-planning yang cepat untuk 

menghindari tabrakan dengan obstacle statis maupun dinamis serta dapat 

melewati titik-titik waypoint yang ditentukan. Serta merancang sistem 

pemanduan dan sistem kontrol non-linier. Kemudian, algoritma yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan path planning akan 

divalidasi menggunakan simulasi software MATLAB. 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi yang akan diterapkan untuk penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur akan berisi pengumpulan serta pengkajian teori, 

data dan penelitian yang dianggap relevan dan terpercaya untuk 

mendukung keabsahan tugas akhir ini. Literatur yang digunakan 

akan memiliki batasan-batasan tertentu. Yaitu, literatur yang 

digunakan harus bersumber dari paper, jurnal, buku, maupun 

artikel yang berasal dari badan pemerintahan atau institusi 

akademik terpercaya. 

2. Pemodelan Sistem 

Merupakan tahap dimana dirancang model matematika badan 

kapal unmanned surface vehicle dan mendapatkan informasi-

informasi penting dari parameter yang akan digunakan dalam 

unmanned surface vehicle berdasarkan literatur yang sudah 

diperoleh. Selain itu, juga dirancang sistem path planning pada 

lingkungan statis dan dinamis dan obstacle avoidance berbasis 

algoritma genetika yang menjadi topik permasalahan tugas akhir 

ini. 

3. Perancangan Strategi Kontrol dan Pemanduan 
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Setelah model didapat dari tahap permodelan dan infomasi 

parameter unmanned surface vehicle, selanjutnya adalah 

mendesain atau merancang kontroler agar sistem unmanned 

surface vehicle bisa bekerja sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Pada penelitian ini akan digunakan PID MRAC 

Diskrit. Selanjutnya kapal dituntut untuk bisa bergerak melewati 

titik-titik waypoint yang telah ditentukan berdasarkan sistem 

pemanduan sliding curve. 

4. Tahap Simulasi 

Merupakan tahap pengujian keseluruhan sistem sehingga bisa 

dilakukan berbagai analisa performansi sistem. Beberapa tahap 

pengujian berupa simulasi kinerja kontroler dan sistem 

pemanduan terhadap jalur atau respon posisi dan kecepatan 

unmanned surface vehicle dan pengujian path re-planninguntuk 

menghindari obstacle berdasarkan algoritma genetika. Simulasi 

dilakukan menggunakan software MATLAB. 

5. Analisa dan Evaluasi 

Pada tahap ini, akan dilakukan Analisa terhadap rancangan 

sistem yang dibuat. Sehingga didapatkan kriteria dan keandalan 

sistem path planning dan obstacle avoidance di lingkungan 

dinamis. Analisa dilakukan khususnya pada simulasi respon 

posisi unmanned surface vehicle dan path re-planninguntuk 

menghindari obstacle yang berpotensi tabrakan. Analisa yang 

dilakukan adalah keandalana USV untuk bisa melewati waypoint 

tujuan dengan jarak minimum tanpa menabrak obstacle statis 

dan dinamis berdasarkan algoritma yang sudah diterapkan. Lalu 

dilakukan evaluasi serta revisi desain apabila diperlukan. 

6. Kesimpulan 

Kesimpulan didapatkan berdasarkan pengujian, analisis data dan 

referensi terkait. Pada hal ini menunjukkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yaitu performa 

lintasan trajectory tracking USV dan keandalan algoritma 

genetika dalam melakukan obstacle avoidance. 

7. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan terkait hasil 

proses Tugas Akhir yang telah dilakukan selama proses 

penelitian. Penyusunan buku tugas akhir dilakukan sebagai 

bentuk laporan tertulis. 



5 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diterapkan pada buku tugas akhir ini 

terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan yang 

ada, batasan masalah, tujuan pelaksanaan tugas akhir, 

metodologi pelaksanaan, sistematika penulisan laporan tugas 

akhir, dan relevansi. 

BAB 2 PATH PLANNING USV 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang membantu penelitian, 

diantaranya konsep dasar dari unmanned surface vehicle  

(USV), model dinamika dan parameter USV, sistem kontrol 

autopilot PID MRAC Diksrit, sistem pemanduan sliding curve, 

teori path planning, algoritma genetika (GA) dan persamaan 

lingkaran.  

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas perancangan model USV, kontroler PID 

MRAC Diskrit, sistem pemanduan sliding curve, perancangan 

algoritma path planning berbasis algoritma genetika dan 

perancangan simulasi path planning dan obstacle avoidance. 

BAB 4 HASIL DAN ANALISA 

Bab ini memuat hasil simulasi pengujian model dinamika 

USV, pengujian kontroler PID MRAC dan sistem path 

planning berbasis algoritma genetika dalam lingkungan 

dinamis pada software Matlab. Setelah simulasi dijalankan, 

dilanjutkan dengan tahap menganalisa hasil simulasi dari 

sistem path planning  yang telah dirancang. 

BAB 5 KESIMPULAN 

Bab ini akan dijelaskan suatu kesimpulan terkait hasil yang 

telah dicapai pada penelitian yang telah dilakukan. 

 

1.7 Relevansi 

Hasil yang diperoleh dari Tugas Akhir ini diharapkan bisa 

diterapkan dan diaplikasikan pada penelitian unmanned surface vehicle  

(USV) yang nyata dan pada permasalahan riil yang ada pada saat ini atau 

pada saat mendatang. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi 

referensi penelitian teknologi path planning berbasis algoritma genetika 

yang tepat pada unmanned surface vehicle  (USV) di masa depan.  
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BAB 2 

PATH PLANNING USV 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar dari unmanned 

surface vehicle (USV), model dinamika dan parameter USV, sistem 

kontrol autopilot PID MRAC Diksrit, sistem pemanduan sliding curve, 

teori path planning, algoritma genetika dan persamaan lingkaran. 

2.1 Unmanned Surface Vehicle (USV) 

Kapal Permukaan Tanpa Awak atau yang disebut dengan 

Unmanned Surface Vehicle (USV) adalah kapal yang beroperasi di 

permukaan air yang dikendalikan tanpa awak melalui sistem remote 

kontrol dari jarak jauh (manual) serta dapat juga dikendalikan secara 

otomatis (autopilot). Pada awalnya USV digunakan untuk keperluan 

militer, kapal tanpa awak ini telah digunakan untuk berbagai operasi 

militer sejak perang dunia ke dua. Dengan semakin berkembangnya 

jaman yang diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang pesat, saat 

ini USV telah digunakan secara luas di bidang oseanografi, meteorologi, 

industri minyak dan gas serta dapat digunakan pada perairan tercemar 

yang telah terkontaminasi nuklir, biologi, atau bahan kimia yang mana 

tidak mungkin dilakukan oleh kapal berawak dengan manusia.  

Nama USV diklasifikasikan sesuai jumlah lambung yang 

digunakan. USV Monohull untuk USV yang memiliki satu lambung, 

Katamaran untuk dua lambung, dan Trimaran untuk USV yang 

menggunakan 3 lambung kapal. USV digerakkan dengan mesin thruster 

dan kemudi (rudder). Mesin thruster digunakan untuk memberi gaya 

dorong kepada kapal, dan kemudi digunakan untuk mengatur arah kapal 

melaju. Karena USV harus bisa dikendalikan dari jarak jauh ataupun 

otomatis, maka diperlukan pengaturan pada mesin thrust dan kemudi. 

Sedangkan supaya bisa mendesain kontroler untuk penggerak USV, maka 

harus diketahui model dan parameter yang ada pada USV yang akan 

dikendalikan. 

USV terintegrasi dengan berbagai macam sensor dan kontroler 

untuk beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. USV 

memiliki sistem elektronik yaitu mikroprosesor sebagai pusat perhitungan 

dan pengambil keputusan dalam melakukan gerak sesuai algoritma yang 

terpasang seperti navigation, guidance, dan obstacle avoidance, serta 

mikrokontroller untuk membaca sensor serta sebagai pelaksana keputusan 
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yang telah diambil oleh mikroprosesor (memberi sinyal ke mesin thruster 

dan kemudi). 

USV yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah USV 

panjang 6 meter dengan menggunakan parameter kapal riil hasil 

penelitian Laboratorium Sistem dan Sibernetika Departemen Teknik 

Elektro ITS. Adapun gambar desain USV yang ditunjukkan pada Gambar 

2.1 (Sumber: INFOGLOBAL). 

 

 
Gambar 2.1 USV Trimaran 

2.2 Model Matematis USV 

Pergerakan Unmanned Surface Vehicle umum dinyatakan dalam 6 

derajat kebebas an, seperti pada Gambar 2.2. Tiga koordiant pertama (x, 

y, z) dan turunan pertamanya untuk menyatakan posisi dan pergerakan 

translasi USV umum, sedangkan tiga koordinat terakhir (𝜙, 𝜃, 𝜓) dan 

turunan pertamanya untuk menyatakan arah dan pergerakan rotasi USV 

umum. 

 

Gambar 2.2 Variabel Pergerakan USV Umum 

Notasi 6 derajat kebebasan USV ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Notasi Derajat Kebebasan USV Umum 

Derajat 

Kebebasan 
State 

Gaya dan 

Momen 

Kecepatan Linier 

dan Kecepatan 

Sudut 

Posisi dan 

Sudut 

Euler 

1 Surge X u X 

2 Sway Y v Y 

3 Heave Z w Z 

4 Roll K p ∅ 

5 Pitch M q 𝜃 

6 Yaw N r 𝜓 

 

Variabel pergerakan USV umum dapat dinyatakan dengan vektor 

– vektor berikut : 

𝜼 = [𝜼𝟏 𝜼𝟐]
𝑇, 𝜼𝟏 = [𝑥 𝑦 𝑧]𝑇 , 𝜼𝟐 = [𝜙 𝜃 𝜓]𝑇  

𝒗 = [𝒗𝟏 𝒗𝟐]
𝑇, 𝒗𝟏 = [𝑢 𝑣 𝑤 ]𝑇, 𝒗𝟐 = [𝑝 𝑞 𝑟 ]𝑇 

𝝉 = [𝝉𝟏 𝝉𝟐]
𝑇,   𝝉𝟏 = [𝑋 𝑌 𝑍 ]𝑇, 𝝉𝟐 = [𝐾 𝑀 𝑁 ]𝑇 

dimana, 

𝜼 : vektor posisi dan orientasi pada kerangka acuan bumi (earth-fixed) 

𝒗 : vektor kecepatan linier dan kecepatan sudut pada kerangka acuan 

badan kapal (body-fixed) 

𝝉 : gaya dan momen yang bekerja pada USV pada kerangka acuan badan 

kapal (body-fixed) 

Dalam menurunkan model matematika USV umum, dinamika 

USV dibagi mejadi dua bagian yaitu bagian kinematika yang hanya 

memperhatikan aspek gerak geometris dan bagian kinetika berupa analisa 

gaya yang menghasilkan gerak. 

 

Model matematika USV dinyatakan sebagai berikut :  

�̇� = 𝑱(𝜼)𝒗   (2.1) 

𝑴�̇� = −𝑪(𝒗)𝒗 − 𝑫(𝒗)𝒗 − 𝒈(𝜼) + 𝝉 + 𝝉𝑬  (2.2) 

Dimana,  

𝑴 = 𝑴𝑹𝑩 + 𝑴𝑨  (2.3) 

𝑪(𝒗) =  𝑪𝑹𝑩(𝒗) + 𝑪𝑨(𝒗)   (2.4) 

𝑫(𝒗) = 𝑫 + 𝑫𝒏(𝒗)    (2.5) 
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𝝉𝑬 = 𝝉𝑬
𝒄𝒖 + 𝝉𝑬

𝒘𝒂 + 𝝉𝑬
𝒘𝒊  (2.6) 

Dengan 

𝑱 = [
𝐽1(𝜂2) 03𝑥3

03𝑥3 𝐽2(𝜂2) 
]  (2.7) 

𝑱𝟏(𝜂2) dan 𝑱𝟐(𝜂2)  adalah matrix transformasi yang berhubungan 

dengan fungsi sudut euler : Roll (𝛷) , Pitch (𝜃) , dan Yaw (𝜓)  yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝑱𝟏(𝜂2)  

= [

cos(𝜓) cos (𝜃) − cos(𝜓) cos(𝛷) + sin(𝛷) sin (𝜃) cos(𝜓)

sin(𝜓) cos (𝜃) cos(𝜓) cos(𝛷) + sin(𝛷) sin (𝜃) sin(𝜓)

−sin (𝜃) sin(𝛷) cos (𝜃)

  

sin(𝜓) sin(𝛷) + sin (𝜃) cos(𝜓) cos(𝛷)

− cos(𝜓) sin(𝛷) + sin (𝜃) sin(𝜓) cos(𝛷)

cos(𝛷) cos (𝜃)

]  (2.8) 

  

𝑱𝟐(𝜂2) =  [

1 sin(𝛷) tan (𝜃) cos(𝛷) tan(𝜓)

0 cos(𝛷) − sin(𝛷)

0 sin(𝛷) /cos (𝜃) cos(𝛷) /cos (𝜃)

] (2.9) 

𝑴𝑹𝑩 dan 𝑴𝑨  masing – masing adalah  matriks inersia dari sistem 

rigid body dan matrik massa tambahan yang didefinisikan sebagai berikut, 

𝑴𝑹𝑩 = 

[
 
 
 
 
 

𝑚 0 0
0 𝑚 0
0 0 𝑚

0 −𝑚𝑧𝑔 𝑚𝑦𝑔

𝑚𝑧𝑔 0 −𝑚𝑥𝑔

−𝑚𝑦𝑔 𝑚𝑥𝑔 0

  

   
0 𝑚𝑧𝑔 −𝑚𝑦𝑔

−𝑚𝑧𝑔 0 𝑚𝑥𝑔

𝑚𝑦𝑔 −𝑚𝑥𝑔 0

𝐼𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

−𝐼𝑥𝑦 𝐼𝑦 −𝐼𝑦𝑧

−𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

  (2.10) 
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𝑴𝑨 = − 

[
 
 
 
 
 
 
𝑋�̇� 𝑋�̇� 𝑋�̇� 𝑋�̇� 𝑋�̇� 𝑋�̇�

𝑌�̇� 𝑌�̇� 𝑌�̇� 𝑌�̇� 𝑌�̇� 𝑌�̇�

𝑍�̇� 𝑍�̇� 𝑍�̇� 𝑍�̇� 𝑍�̇� 𝑍�̇�

𝐾�̇� 𝐾�̇� 𝐾�̇� 𝐾�̇� 𝐾�̇� 𝐾�̇�

𝑀�̇� 𝑀�̇� 𝑀�̇� 𝑀�̇� 𝑀�̇� 𝑀�̇�

𝑁�̇� 𝑁�̇� 𝑁�̇� 𝑁�̇� 𝑁�̇� 𝑁�̇� ]
 
 
 
 
 
 

  
(2.11) 

 

𝑪𝑹𝑩(𝒗)  dan 𝑪𝑨(𝒗)  masing – masing adalah matriks centripetal 

dan coriolis dari rigid body dan hidrodinamik yang didefiniskan sebagai 

berikut, 

𝑪𝑹𝑩(𝒗) =  

 

[
 
 
 
 
 
 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

−𝑚(𝑦𝑔𝑞 + 𝑧𝑔𝑟) 𝑚(𝑦𝑔𝑝 + 𝑤) 𝑚(𝑧𝑔𝑝 − 𝑣)

𝑚(𝑥𝑔𝑞 − 𝑤) −𝑚(𝑧𝑔𝑟 + 𝑥𝑔𝑝) 𝑚(𝑧𝑔𝑞 − 𝑢)

𝑚(𝑥𝑞 + 𝑣) 𝑚(𝑦𝑔𝑟 − 𝑢) −𝑚(𝑥𝑔𝑝 + 𝑦𝑔𝑞)

  

 

𝑚(𝑦𝑔𝑞 + 𝑧𝑔𝑟) −𝑚(𝑥𝑔𝑞 − 𝑤) −𝑚(𝑥𝑞 + 𝑣)

−𝑚(𝑦𝑔𝑝 + 𝑤) 𝑚(𝑧𝑔𝑟 + 𝑥𝑔𝑝) −𝑚(𝑦𝑔𝑟 − 𝑢)

−𝑚(𝑧𝑔𝑝 − 𝑣) −𝑚(𝑧𝑔𝑞 − 𝑢) 𝑚(𝑥𝑔𝑝 + 𝑦𝑔𝑞)

0 −𝐼𝑦𝑧𝑞 − 𝐼𝑥𝑧𝑝 + 𝐼𝑧𝑟 𝐼𝑦𝑧𝑟 + 𝐼𝑥𝑦𝑝 − 𝐼𝑦𝑞

𝐼𝑥𝑧𝑞 + 𝐼𝑥𝑧𝑝 − 𝐼𝑧𝑟 0 −𝐼𝑥𝑧𝑟 − 𝐼𝑥𝑦𝑞 + 𝐼𝑥𝑝

−𝐼𝑦𝑧𝑟 − 𝐼𝑥𝑦𝑝 + 𝐼𝑦𝑞 𝐼𝑥𝑧𝑟 + 𝐼𝑥𝑦𝑞 − 𝐼𝑥𝑝 0 ]
 
 
 
 
 
 

 

 (2.12) 

𝑪𝑨(𝒗) =  

[
 
 
 
 
 

0 0 0 0 −𝑎3 𝑎2

0 0 0 𝑎3 0 −𝑎1

0 0 0 −𝑎2 𝑎1 0
0 −𝑎3 𝑎2 0 −𝑏3 𝑏2

𝑎3 0 −𝑎1 𝑏3 0 −𝑏1

−𝑎2 𝑎1 0 −𝑏2 𝑏1 0 ]
 
 
 
 
 

 (2.13) 

  

Dimana, 

𝑎1 = 𝑋�̇�𝑢 + 𝑋�̇�𝑣 + 𝑋�̇�𝑤 + 𝑋�̇�𝑝 + 𝑋�̇�𝑞 + 𝑋�̇�𝑟    (2.14) 

𝑎2 =  𝑌�̇�𝑢 + 𝑌�̇�𝑣 + 𝑌�̇�𝑤 + 𝑌�̇�𝑝 + 𝑌�̇�𝑞 + 𝑌�̇�𝑟  (2.15) 
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𝑎3 =  𝑍�̇�𝑢 + 𝑍�̇�𝑣 + 𝑍�̇�𝑤 + 𝑍�̇�𝑝 + 𝑍�̇�𝑞 + 𝑍�̇�𝑟  (2.16) 

𝑏1 =  𝐾�̇�𝑢 + 𝐾�̇�𝑣 + 𝐾�̇�𝑤 + 𝐾�̇�𝑝 + 𝐾�̇�𝑞 + 𝐾�̇�𝑟  (2.17) 

𝑏2 =  𝑀�̇�𝑢 + 𝑀�̇�𝑣 + 𝑀�̇�𝑤 + 𝑀�̇�𝑝 + 𝑀�̇�𝑞 + 𝑀�̇�𝑟  (2.18) 

𝑏3 =  𝑁�̇�𝑢 + 𝑁�̇�𝑣 + 𝑁�̇�𝑤 + 𝑁�̇�𝑝 + 𝑁�̇�𝑞 + 𝑁�̇�𝑟  (2.19) 

𝑫 dan 𝑫𝒏(𝒗) masing – masing adalah matrik damper linier dan 

matrik damper nonlinier.  Matrik damper nonlinier 𝑫𝒏(𝒗)  biasanya 

dimodelkan menggunakan ekspansi seri Taylor orde tiga atau fungsi 

modulus.           

𝑫 = −

[
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢 𝑋𝑣 𝑋𝑤 𝑋𝑝 𝑋𝑞 𝑋𝑟

𝑌𝑢 𝑌𝑣 𝑌𝑤 𝑌𝑝 𝑌𝑞 𝑌𝑟

𝑍𝑢 𝑍𝑣 𝑍𝑤 𝑍𝑝 𝑍𝑞 𝑍𝑟

𝐾𝑢 𝐾𝑣 𝐾𝑤 𝐾𝑝 𝐾𝑞 𝐾𝑟

𝑀𝑢 𝑀𝑣 𝑀𝑤 𝑀𝑝 𝑀𝑞 𝑀𝑟

𝑁𝑢 𝑁𝑣 𝑁𝑤 𝑁𝑝 𝑁𝑞 𝑁𝑟 ]
 
 
 
 
 
 

  (2.20) 

𝒈(𝜼) adalah gaya dan momen yang diakibatkan oleh grafitasi dan 

daya apung, dapat ditulis sebagai berikut 

𝒈(𝜼) =  

 

 

[
 
 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝐵)sin (𝜃)

−(𝑊 − 𝐵) cos(𝜃) sin (𝜙)

−(𝑊 − 𝐵) cos(𝜃) cos (𝜙)

−(𝑦𝑔𝑊 − 𝑦𝑏𝐵) cos(𝜃) cos(𝜙) + (𝑧𝑔𝑊 − 𝑧𝑏𝐵) cos(𝜃) sin (𝜙)

(𝑧𝑔𝑊 − 𝑧𝑏𝐵) sin(𝜃) + (𝑥𝑔𝑊 − 𝑥𝑏𝐵) cos(𝜃) cos(𝜙)

−(𝑥𝑔𝑊 − 𝑥𝑏𝐵) cos(𝜃) sin(𝜙) + (𝑦𝑔𝑊 − 𝑦𝑏𝐵) sin(𝜃) ]
 
 
 
 
 
 

 

 (2.21) 

dimana (𝑥𝑏 , 𝑦𝑏,𝑧𝑏) dinotasikan sebagai koordinat dari titik tengah 

apung (CB). 

 

𝝉𝑬
𝒄𝒖, 𝝉𝑬

𝒘𝒂, 𝝉𝑬
𝒘𝒊 secara berurutan adalah gaya dan momen dari induksi 

arus laut, ombak dan angin  

 

Pada penelitian ini, diasumsikan bahwa center of gravity dan 

center of buoyancy terletak pada axis 𝑂𝑏𝑍𝑏  secara vertikal dan tidak ada 

couplings pada matriks 𝑴,𝑫, dan 𝑫𝒏(𝒗). Dengan menggunakan asumsi 
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tersebut, model umum USV bisa disederhanakan menjadi Model USV 6 

Degrees of Freedom seperti pada Tabel 2.1. 

�̇�𝟏 = 𝑱𝟏(𝜼𝟐)𝒗𝟏   (2.22) 

𝑴𝟏�̇�𝟏 = −𝑪𝟏(𝒗𝟏)𝒗𝟐 − 𝑫𝟏𝒗𝟏 − 𝑫𝒏𝟏(𝒗𝟏)𝒗𝟏 + 𝝉𝟏 + 𝝉𝟏𝑬  (2.23) 

�̇�𝟐 = 𝑱𝟐(𝜼𝟐)𝒗𝟐  (2.24) 

𝑴𝟐�̇�𝟐 = −𝑪𝟏(𝒗𝟏)𝒗𝟏 − 𝑪𝟐(𝒗𝟐)𝒗𝟐 − 𝑫𝟐𝒗𝟐 − 𝑫𝒏𝟐(𝒗𝟐)𝒗𝟐 −  

𝒈𝟐(𝜼𝟐)  + 𝝉𝟐 + 𝝉𝟐𝑬   (2.25) 

Dimana, 

𝜼 = [𝜼𝟏 𝜼𝟐]
𝑇,  𝜼𝟏 = [𝑥 𝑦 𝑧]𝑇 , 𝜼𝟐 = [𝜙 𝜃 𝜓]𝑇  

𝒗 = [𝒗𝟏 𝒗𝟐]
𝑇, 𝒗𝟏 = [𝑢 𝑣 𝑤 ]𝑇, 𝒗𝟐 = [𝑝 𝑞 𝑟 ]𝑇 

 

𝑱𝟏(𝜂2) =  

[

cos(𝜓) cos(𝜃) − cos(𝜓) cos(𝜙) + sin(𝜙) sin(𝜃) cos(𝜓)

sin(𝜓) cos(𝜃) cos(𝜓) cos(𝜙) + sin(𝜙) sin(𝜃) sin(𝜓)

− sin(𝜃) sin(𝜙) cos(𝜃)
  

sin(𝜓) sin(𝜙) + sin (𝜃) cos(𝜓) cos(𝜙)

− cos(𝜓) sin(𝜙) + sin (𝜃) sin(𝜓) cos(𝜙)

cos(𝜙) cos (𝜃)

]  (2.26) 

  

𝑱𝟐(𝜂2) =  [

1 sin(𝜙) tan (𝜃) cos(𝜙) tan(𝜓)

0 cos(𝜙) − sin(𝜙)

0 sin(𝜙) /cos (𝜃) cos(𝜙) /cos (𝜃)

]  (2.27) 

𝑴𝟏 = [

𝑚11 0 0
0 𝑚22 0
0 0 𝑚33

] , 𝑴𝟐 = [

𝑚44 0 0
0 𝑚55 0
0 0 𝑚66

]  (2.28) 

Dengan,  

𝑚11 = 𝑚 − 𝑋�̇� , 𝑚22 = 𝑚 − 𝑌�̇� ,   
(2.29) 

𝑚33 = 𝑚 − 𝑍�̇� , 𝑚44 = 𝐼𝑥 − 𝐾�̇�,   (2.30) 

𝑚55 = 𝐼𝑦 − 𝑀�̇� , 𝑚66 = 𝐼𝑧 − 𝑁�̇� .  (2.31) 

𝑪𝟏(𝒗𝟏) = [

0 𝑚33𝑤 −𝑚22𝑣
−𝑚33𝑤 0 𝑚11𝑢
𝑚22𝑣 −𝑚11𝑢 0

]  (2.32) 
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𝑪𝟐(𝒗𝟐) = [

0 𝑚66𝑟 −𝑚55𝑞
−𝑚66𝑟 0 𝑚44𝑝
𝑚55𝑞 −𝑚44𝑝 0

]  (2.33) 

𝑫𝟏 = [

−𝑋𝑢 0 0
0 −𝑌𝑣 0
0 0 −𝑍𝑤

]  (2.34) 

𝑑11 = −𝑋𝑢 , 𝑑22 = −𝑌𝑣 , 𝑑33 = −𝑍𝑤  (2.35) 

𝑫𝟐 = [

−𝐾𝑝 0 0

0 −𝑀𝑞 0

0 0 −𝑁𝑟

]  (2.36) 

𝑑44 = −𝐾𝑝 , 𝑑55 = −𝑀𝑞 , 𝑑66 = −𝑁𝑟  (2.37) 

𝑫𝒏𝟏(𝒗𝟏) = [

∑ 𝑑𝑢𝑖|𝑢|𝑖−13
𝑖=2 0 0

0 ∑ 𝑑𝑣𝑖|𝑣|𝑖−13
𝑖=2 0

0 0 ∑ 𝑑𝑤𝑖|𝑤|𝑖−13
𝑖=2

]  

 (2.38) 

𝑫𝒏𝟐(𝒗𝟐) = [

∑ 𝑑𝑝𝑖|𝑝|𝑖−13
𝑖=2 0 0

0 ∑ 𝑑𝑞𝑖|𝑞|𝑖−13
𝑖=2 0

0 0 ∑ 𝑑𝑟𝑖|𝑟|
𝑖−13

𝑖=2

]  

 (2.39) 

Dimana 𝑑𝑢𝑖 , 𝑑𝑣𝑖 , 𝑑𝑤𝑖 , 𝑑𝑝𝑖 , 𝑑𝑞𝑖 , dan 𝑑𝑟𝑖  untuk 𝑖 = 2,3  adalah 

koefisien damping hidrodinamis nonlinear. 

𝒈𝟐(𝜼𝟐) = [
𝜌𝑔∇𝐺𝑀𝑇

̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑠𝑖𝑛(𝜙)𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝜌𝑔∇𝐺𝑀𝐿
̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

0

]  (2.40) 

Dengan 𝜌, 𝑔, ∇, 𝐺𝑀𝑇
̅̅ ̅̅ ̅̅ , dan 𝐺𝑀𝐿

̅̅ ̅̅ ̅̅  adalah massa jenis air, percepatan 

gravitasi, volume air yang dipindahkan, transverse metacentric height, 

dan longitudinal metacentric height. 

𝝉𝟏 = [

𝜏𝑢

0
0

] , 𝝉𝟐 = [

𝜏𝑝

𝜏𝑞

𝜏𝑟

]  (2.41) 

𝝉𝟏𝑬 = [

𝜏𝐸𝑢

𝜏𝐸𝑣

𝜏𝐸𝑤

] , 𝝉𝟐𝑬 = [

𝜏𝐸𝑝

𝜏𝐸𝑞

𝜏𝐸𝑟

]  (2.42) 
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Dimana 𝜏𝐸𝑢 , 𝜏𝐸𝑣 , 𝜏𝐸𝑤 , 𝜏𝐸𝑝 , 𝜏𝐸𝑞da 𝜏𝐸𝑟  adalah gangguan lingkungan 

yang berupa gaya atau momen gaya yang bekerja pada sumbu surge, sway, 

heave, roll, pitch, dan yaw secara berurutan. 

Tabel 2.2 Notasi dan Keterangan Parameter USV 

Notasi Keterangan 

𝑙 Panjang kapal 

𝑚 Massa kapal 

𝜌 Massa jenis air 

𝑔 Percepatan Gravitasi 

∇ Volume air yang dipindahkan / displacement volume 

𝐺𝑀𝑇
̅̅ ̅̅ ̅̅  Transverse metacentric height 

𝐺𝑀𝐿
̅̅ ̅̅ ̅̅  Longitudinal metacentric height 

𝛈 Vektor posisi dan orientasi pada kerangka acuan bumi 

𝑣1 
Vektor kecepatan translasi pada kerangka acuan badan 

kapal 

𝑣2 Vektor kecepatan sudut pada kerangka acuan badan kapal 

𝑱𝟏(𝜂2), 
𝑱𝟐(𝜂2) 

Matrik transformasi 

𝑴𝟏, 𝑴𝟐 Penjumlahan matrik massa rigid body dan massa tambahan 

𝑪𝟏, 𝑪𝟐 
Penjumlahan matriks sentripetal dan coriolis dari rigid body 

dan hidrodinamik 

𝑫𝟏, 𝑫𝟐 Matrik damper linier 

𝑫𝒏𝟏(𝒗𝟏), 
𝑫𝒏𝟐(𝒗𝟐) 

Matrik damper nonlinier 

𝒈𝟐(𝜼𝟐) Restoring Moments Vector 

𝝉𝟏, 𝝉𝟐 Matrik gaya dan momen yang bekerja USV 

𝝉𝟏𝑬, 𝝉𝟐𝑬 
Vektor gaya dan momen dari induksi arus laut, ombak dan 

angin 

𝜏𝑢 Input gaya pada sumbu X 
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Notasi Keterangan 

𝜏𝑟 Input momen torsi pada sumbu Yaw 

𝐼𝑥 Momen Inersia terhadap 𝑂𝑏𝑋𝑏 

𝐼𝑌 Momen Inersia terhadap 𝑂𝑏𝑌𝑏 

𝐼𝑍 Momen Inersia terhadap 𝑂𝑏𝑍𝑏 

𝑋�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu x karena percepatan 

kapal �̇� 

𝑌�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu y karena percepatan 

kapal �̇� 

𝑍�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu y karena percepatan 

kapal �̇� 

𝐾�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu 𝜙 karena percepatan 

kapal �̇� 

𝑀�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu 𝜃 karena percepatan 

kapal �̇� 

𝑁�̇� 
Massa tambahan kapal searah sumbu 𝜓 karena percepatan 

kapal �̇� 

𝑋𝑢 Konstanta damper linier x karena kecepatan translasi 𝑢 

𝑌𝑣 Konstanta damper linier y karena kecepatan translasi 𝑣 

𝑍𝑤 Konstanta damper linier z karena kecepatan translasi 𝑤 

𝐾𝑝 Konstanta damper linier 𝜙 karena kecepatan sudut 𝑝 

𝑀𝑞 Konstanta damper linier 𝜃 karena kecepatan sudut 𝑞 

𝑁𝑟 Konstanta damper linier 𝜓 karena kecepatan sudut 𝑟 

𝑑𝑢2, 𝑑𝑢3 Konstanta damper nonlinier x karena kecepatan translasi 𝑢 

𝑑𝑣2, 𝑑𝑣3 Konstanta damper nonlinier y karena kecepatan translasi 𝑣 

𝑑𝑤2, 𝑑𝑤3 Konstanta damper nonlinier z karena kecepatan translasi 𝑤 

𝑑𝑝2, 𝑑𝑝3 Konstanta damper nonlinier 𝜙 karena kecepatan sudut 𝑝 

𝑑𝑞2, 𝑑𝑞3 Konstanta damper nonlinier 𝜃 karena kecepatan sudut 𝑞 

𝑑𝑟2, 𝑑𝑟3 Konstanta damper nonlinier 𝜓 karena kecepatan sudut 𝑟 
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Dari persamaan diatas, dengan mengabaikan gangguan eksternal 

maka didapatkan persamaan matematika per sumbu koordinat sebagai 

berikut :  

 

�̇� = (
1

𝑚11
) ∗ (−𝑚33𝑤𝑞 + 𝑚22𝑣𝑟 − 𝑑11𝑢 − 𝑑𝑢2|𝑢|𝑢   (2.43) 

−𝑑𝑢3|𝑢|2𝑢 + 𝑇𝑢)   

�̇� = (
1

𝑚22
) ∗ (𝑚33𝑤𝑝 − 𝑚11𝑢𝑟 − 𝑑22𝑣 − 𝑑𝑣2|𝑣|𝑣  (2.44) 

−𝑑𝑣3|𝑣|2𝑣)   

�̇� = (
1

𝑚33
) ∗ (−𝑚22𝑣𝑝 + 𝑚11𝑢𝑞 − 𝑑33𝑤 − 𝑑𝑤2|𝑤|𝑤  (2.45) 

−𝑑𝑤3|𝑤|2𝑤 − 𝐾𝑏𝑧)     

�̇� = (
1

𝑚44
) ∗ (−𝑚33𝑤𝑣 + 𝑚22𝑣𝑤 − 𝑚66𝑟𝑞 + 𝑚55𝑞𝑟  (2.46) 

−𝑑44𝑝 −𝑑𝑝2|𝑝|𝑝 − 𝑑𝑝3|𝑝|2𝑝 + 𝑘𝑣𝑟𝑣𝑟 − ∇𝑟𝑜𝑙𝑙𝜌𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜙)𝑐𝑜𝑠(𝜃)) 

�̇�  = (
1

𝑚55
) ∗ (𝑚33𝑤𝑢 − 𝑚11𝑢𝑤 + 𝑚66𝑟𝑝 − 𝑚44𝑝𝑟   (2.47) 

−𝑑55𝑞 − 𝑑𝑞2|𝑞|𝑞 − 𝑑𝑞3|𝑞|2𝑞 + 𝑘𝑢𝑢𝑢2 − ∇𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝜌𝑔𝑠𝑖𝑛(𝜃))  

�̇� = (
1

𝑚66
) ∗ (−𝑚22𝑣𝑢 + 𝑚11𝑢𝑣 − 𝑚55𝑞𝑝 + 𝑚44𝑝𝑞  (2.48) 

−𝑑66𝑟 − 𝑑𝑟2|𝑟|𝑟 − 𝑑𝑟3|𝑟|
2𝑟 + 𝑇𝑟)     

Dimana : 

∇𝑟𝑜𝑙𝑙= ∇𝑘𝑟𝑜𝑙𝑙   
(2.49) 

∇𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ= ∇𝑘𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ  (2.50) 

 

2.3 Gangguan Eksternal 

2.3.1 Gaya dan Momen dari Induksi Angin 

Besarnya gaya dan momen oleh induksi angin adalah 

𝝉𝑬
𝒘𝒊 = 

1

2
𝜌𝑎𝑉𝑤

2 [

𝐶𝑥(𝛾𝑤)𝐴𝐹𝑤

𝐶𝑦(𝛾𝑤)𝐴𝐿𝑤

𝐶𝑁(𝛾𝑤)𝐴𝐿𝑤𝐿𝑂𝐴

]  (2.51) 

Dimana 𝑉𝑤  adalah kecepatan angin, 𝜌𝑎 adalah kerapatan udara, 

𝐴𝐹𝑤 adalah area proyeksi dari depan,𝐴𝐿𝑤 area proyeksi dari samping, 
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𝐿𝑂𝐴 adalah panjang keseluruhan dari kapal, dan 𝛾𝑤 adalah sudut relatif 

angin yang menghempas kapal. Gambar arah kecepatan angin dapat 

dilihar pada Gambar 2.3. 

𝛾𝑤 = 𝜓 − 𝛽𝑤 − 𝜋,              (2.52) 

Dengan 𝛽𝑤  adalah arah angin seperti pada Gambar 2.4. 

𝐶𝑋(𝛾𝑤), 𝐶𝑌(𝛾𝑤),dan𝐶𝑁(𝛾𝑤)  adalah koefisien angin yang bekerja pada 

sumbu gerak [𝑥 𝑦 𝜓]𝑇 . Pendekatan koefisien angin dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.3 Kecepatan angin dan arahnya 

 

 

Gambar 2.4 Definisi Sudut Datang kapal 
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Berikut adalah tabel nilai pendekatan model koeffisien angin: 

Tabel 2.3 Pendekatan Model Koeffisien Angin 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑋(𝛾𝑤) 0,8 

Pendekatan Fungsi −𝐴cos (𝛾𝑤) 

𝐶𝑋(𝛾𝑤) −0,8cos (𝛾𝑤) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑌(𝛾𝑤) 0,9 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (𝛾𝑤) 

𝐶𝑌(𝛾𝑤) −0,9sin (𝛾𝑤) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑁(𝛾𝑤) 0,018 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (2𝛾𝑤) 

𝐶𝑁(𝛾𝑤) −0,018sin (2𝛾𝑤) 

Massa Jenis Udara 1,225 kg/m3 

Gambar 2.5 Koefisien Angin 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
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Matriks Pengaruh Angin 

𝝉𝑬
𝒘𝒊 = 

1

2
 x 1,225 x 𝑉𝑤

2 [

−0,8cos(𝛾𝑤)𝐴𝐹𝑤

−0,9sin(𝛾𝑤)𝐴𝐿𝑤

−0,018sin(2𝛾𝑤)𝐴𝐿𝑤𝐿𝑂𝐴

] (2.53) 

Variabel yang dibutuhkan adalah 𝑉𝑤 dan 𝛾𝑤. 

2.3.2 Gaya dan Momen dari Induksi Arus 

Besarnya gaya dan momen dari induksi arus adalah 

𝝉𝑬
𝒄𝒖 = 

1

2
𝜌𝑤𝑉𝑐

2 [

𝐶𝑥(𝛾𝑐)𝐴𝐹𝑐

𝐶𝑦(𝛾𝑐)𝐴𝐿𝑐

𝐶𝑁(𝛾𝑐)𝐴𝐿𝑐𝐿𝑂𝐴

]  (2.54) 

Dimana 𝑉𝑐  adalah kecepatan arus, 𝜌𝑤 adalah kerapatan air, 𝐴𝐹𝑐 

adalah area proyeksi dari depan yang terendam air, 𝐴𝐿𝑐area proyeksi dari 

samping yang terendam air, 𝐿𝑂𝐴 adalah panjang keseluruhan dari kapal, 

dan 𝛾𝑐 adalah sudut relatif arus yang menghempas kapal. 

𝛾𝑐 = 𝜓 + 𝛽𝑐 − 𝜋,                              (2.55) 

Dengan 𝛽𝑐  adalah arah arus. 𝐶𝑋(𝛾𝑐), 𝐶𝑌(𝛾𝑐), dan 𝐶𝑁(𝛾𝑐)  adalah 

koefisien arus yang bekerja pada sumbu gerak [𝑥 𝑦 𝜓]𝑇.  

Tabel 2.4 Pendekatan Model Koeffisien Arus 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑋(𝛾𝑐) 0,01453 

Pendekatan Fungsi −𝐴cos (𝛾𝑐) 

𝐶𝑋(𝛾𝑐) −0,01453cos (𝛾𝑐) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑌(𝛾𝑐) 0,03712 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (𝛾𝑐) 

𝐶𝑌(𝛾𝑐) −0,03712sin (𝛾𝑐) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑁(𝛾𝑐) 0,001036 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (2𝛾𝑐) 

𝐶𝑁(𝛾𝑐) −0,001036sin (2𝛾𝑐) 

Massa Jenis Air 1029 kg/m3 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
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Matriks Pengaruh Arus 

𝝉𝑬
𝒄𝒖 = 

1

2
x 1029 x 𝑉𝑐

2 [

−0,01453cos (𝛾𝑐)𝐴𝐹𝑐

−0,03712sin (𝛾𝑐)𝐴𝐿𝑐

−0,001036sin (2𝛾𝑐)𝐴𝐿𝑤𝐿𝑂𝐴

]  (2.56) 

  

Variabel yang dibutuhkan adalah 𝑉𝑐dan 𝛾𝑐. 

2.3.3 Gaya dan Momen dari Induksi Ombak 

Besarnya gaya dan momen dari induksi ombak adalah 

𝝉𝑬
𝒘𝒂 = 

1

2
𝜌𝑤(𝐴𝑤𝑎)2sin (𝜔𝑡 + 𝜃) [

𝐶𝑥(𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐹𝑐

𝐶𝑦(𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐿𝑐

𝐶𝑁(𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐿𝑐𝐿𝑂𝐴

]  (2.57) 

Dimana 𝐴𝑤𝑎  adalah Amplitudo Ombak, 𝜌𝑤 adalah kerapatan 

air, 𝜔  adalah frekuensi ombak,  𝜃  adalah sudut fasa ombak, 𝐴𝐹𝑐  adalah 

area proyeksi dari depan yang terendam air, 𝐴𝐿𝑐 area proyeksi dari 

samping yang terendam air, 𝐿𝑂𝐴 adalah panjang keseluruhan dari kapal, 

dan 𝛾𝑤𝑎 adalah sudut relatif arus yang menghempas kapal. 

𝛾𝑤𝑎 = 𝜓 + 𝛽𝑤𝑎 − 𝜋,  (2.58) 

Dengan 𝛽𝑤𝑎  adalah arah arus. 𝐶𝑋(𝛾𝑤𝑎), 𝐶𝑌(𝛾𝑤𝑎), dan 𝐶𝑁(𝛾𝑤𝑎) 

adalah koefisien arus yang bekerja pada sumbu gerak [𝑥 𝑦 𝜓]𝑇.  

Tabel 2.5 Pendekatan Model Koeffisien ombak 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑋(𝛾𝑤𝑎) 0,028244 

Pendekatan Fungsi −𝐴cos (𝛾𝑤𝑎) 

𝐶𝑋(𝛾𝑤𝑎) −0,028244cos (𝛾𝑤𝑎) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑌(𝛾𝑤𝑎) 0,08374 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (𝛾𝑤𝑎) 

𝐶𝑌(𝛾𝑤𝑎) −0,08374sin (𝛾𝑤𝑎) 

Puncak Nilai Koefisien 𝐶𝑁(𝛾𝑤𝑎) 0,02094 

Pendekatan Fungsi −𝐴sin (2𝛾𝑤𝑎) 

𝐶𝑁(𝛾𝑤𝑎) −0,02094sin (2𝛾𝑤𝑎) 

Massa Jenis Air 1029 kg/m3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram_per_cubic_metre
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Matriks Pengaruh Ombak 

𝝉𝑬
𝒘𝒂 =

1

2
 x 1029 𝑥 (𝐴𝑤𝑎)2 sin(𝜔𝑡 + 𝜃)  

[

−0,028244cos (𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐹𝑐

−0,08374sin (𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐿𝑐

−0,02094sin (2𝛾𝑤𝑎)𝐴𝐿𝑐𝐿𝑂𝐴

]  (2.59) 

  

Variabel yang dibutuhkan adalah 𝐴𝑤𝑎,𝜔, 𝜃 dan 𝛾𝑤𝑎. 

 

2.4 Kontroler PID MRAC dengan MIT Rule 

Sistem autopilot dikembangkan agar USV mampu beroperasi pada 

kecepatan dan sudut heading yang sesuai dengan keinginan user. Sistem 

autopilot akan mengendalikan variabel USV yang dapat dikontrol seperti 

sudut rudder dan %throttle mesin. Metode kontrol adaptif dikembangkan 

agar sistem autopilot tetap dapat bekerja dengan baik walaupun USV 

mendapatkan gangguan eksternal sekalipun seperti angin, arus maupun 

ombak. Salah satu metode kontrol adaptif yang dapat digunakan untuk 

sistem kontrol autopilot USV adalah PID MRAC (Model Reference 

Adaptive Control) dengan menggunakan metode adaptasi MIT Rule. PID 

MRAC adalah sistem kontrol adaptif berbasis referensi model. Di mana 

untuk mengatur perilaku plant non-linier USV, diperlukan sebuah 

referensi model yang diinginkan. Kontroler PID MRAC akan 

menyesuaikan respon plant sedekat mungkin dengan respon referensi 

model yang diinginkan. Diagram blok PID MRAC secara umum dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

2.4.1 Parameter Kontroler PID MRAC 

Berdasarkan konsep kontrol adaptif pada PID MRAC, nilai dari 

parameter gain proporsional, gain integral dan gain derivatif seperti Tabel 

2.6 akan di-update secara otomatis sepanjang waktu seiring respon plant 

yang mengikuti model referensi.  

Tabel 2.6 Tabel Parameter Kontroler 

Parameter Keterangan 

𝑲𝒑 Konstanta Proporsional 

𝑲𝒊 Konstanta Waktu Integral 



23 

 

𝑲𝒅 Konstanta Waktu Differensial 

 

Gambar 2.6 Diagram blok kontroler PID MRAC dengan MIT Rule 

2.4.2 Persamaan Tuning Parameter PID 

Desain sistem menggunakan PID MRAC dilakukan dengan 

pendekatan gradient dari aturan MIT. Berdasarkan pendekatan gradient, 

sebuah cost function (𝜓(𝜙) ) merupakan fungsi error tracking (𝑒𝑢 ). 

Besarnya error tracking (𝑒𝑢) didefinisikan sebagai berikut : 

𝑒𝑢 = 𝑢(𝑡) − 𝑦𝑚(𝑡)  (2.60) 

𝜓(𝜙) =
1

2
𝑒𝑢(𝜙)  (2.61) 

Berdasarkan aturan MIT, rate perubahan 𝛷  secara langsung 

proporsional terhadap negative gradient dari cost function, seperti 

ditunjukan pada persamaan berikut :  
𝑑𝜙

𝑑𝑡
= −𝛾

𝜕𝜓

𝜕𝜙
  (2.62) 

Dimana 𝜙 = vektor parameter controller, 𝑒𝑢 = error tracking u, 𝛾 

= Gain adaptif dan 
𝜕𝜓

𝜕𝜙
 = sensitivity derivative 

 

Berdasarkan Gambar 2.6, sinyal kontrol (input plant) pada PID 

MRAC didefinisikan sebagai berikut: 

𝑢(𝑠) = 𝐾𝑃[𝑢𝑟 − 𝑦𝑚] +
𝐾𝐼

𝑠
[𝑢𝑟 − 𝑦𝑚] − 𝐾𝐷𝑠𝑦𝑚 (2.63) 

Dimana, 

 

Adjusment Mechanism 

Reference Model 

𝑦𝑚 

𝑢𝑟 

(𝑢𝑟 − 𝑦) 

𝑦 

𝑒 

+ 

+ 

+ 

− 

+ 

− 

𝑲𝒅𝒔 

𝑲𝒑 +
𝑲𝒊

𝒔
 

Plant 
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𝑢(𝑠)   = Sinyal kontrol 

𝑦𝑚  = Sinyal model referensi 

𝑢𝑟    = Setpoint 

𝐾𝑃 , 𝐾𝐷 , 𝐾𝐼   = Parameter PID MRAC 

 

Untuk menghitung persamaan tuning parameter PID MRAC 

berdasarkan MIT Rule, maka persamaan parameter dapat dituliskan 

sebagai berikut: 
𝑑𝐾𝑃

𝑑𝑡
= −𝛾𝑃

𝜕𝜓

𝜕𝐾𝑃
= −𝛾𝑃  

𝜕𝜓

𝜕𝑒
 
𝜕𝑒

𝜕𝑦
 

𝜕𝑦

𝜕𝐾𝑃
  (2.64) 

𝑑𝐾𝐼

𝑑𝑡
= −𝛾𝐼

𝜕𝜓

𝜕𝐾𝐼
= −𝛾𝐼  

𝜕𝜓

𝜕𝑒
 
𝜕𝑒

𝜕𝑦
 
𝜕𝑦

𝜕𝐾𝐼
  (2.65) 

𝑑𝐾𝐷

𝑑𝑡
= −𝛾𝐷

𝜕𝜓

𝜕𝐾𝐷
= −𝛾𝐷  

𝜕𝜓

𝜕𝑒
 
𝜕𝑒

𝜕𝑦
 

𝜕𝑦

𝜕𝐾𝐷
  (2.66) 

 

Dimana, 

𝜓  = Cost function 

𝑒 = Sinyal error tracking 

𝑦   = Sinyal output  

𝛾𝑃 = Gain adaptif proporsional 

𝛾𝐼  = Gain adaptif integral 

𝛾𝐷  = Gain adaptif derivative 

 

2.5 Sistem Pemanduan Sliding Curve 

Metode sliding curve merupakan suatu metode trajectory tracking 

yang memanfaatkan informasi sudut arah hadap (heading) kapal dan 

sasaran virtual yang bergerak sepanjang lintasan sliding curve sehingga 

dapat digunakan untuk memandu pergerakan USV agar bisa mengikuti 

trayektori yang telah ditentukan. Tujuan utama dari metode pemanduan 

sliding curve ini adalah meminimumkan cross-track error atau selisih 

jarak antara posisi USV setiap saat terhadap trayektori yang ada serta 

menyamakan sudut arah hadap USV dengan sudut lintasan. Dengan 

cross-track error yang minimum serta sudut arah hadap USV yang sama 

dengan trayektori, maka akan didapatkan pergerakan USV yang 

mengikuti trayektori tersebut. Metode dari sliding curve ini 

dikembangkan dari metode carrot-chasing , dimana Algoritma dasarnya 

hampir sama, hanya saja kurva lintasan yang menjadi acuan memiliki 

toleransi tertentu sehingga apabila USV masih berada pada rentang jarak 
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toleransi tersebut terhadap trayektori masih dianggap berada di jalur yang 

tepat. 

 

Algoritma pemanduan sliding curve ini terpisah menjadi 2 macam 

yaitu untuk lintasan garis lurus dan lintasan lingkaran atau loiter seperti 

pada Gambar 2.7. 𝜓 adalah sudut heading atau arah hadap USV, 𝑑 adalah 

cross-track error, 𝑊𝑖  adalah waypoint saat ke 𝑖 , 𝑊𝑖+1  adalah waypoint 

saat ke 𝑖 +  1, 𝑞 adalah titik tegak lurus dari posisi USV ke trayektori, 𝑏 

adalah lebar sliding curve, 𝑠  adalah sasaran virtual, dan 𝛿  adalah 

parameter jarak yang mengatur jauh dekatnya titik 𝑠. Dapat dilihat juga 

bahwa metode sliding curve ini menggerakkan sasaran virtual dari satu 

waypoint ke waypoint selanjutnya, sehingga lintasan yang akan diikuti 

merupakan susunan dari titik-titik sepanjang trayektori. Susunan titik-titik 

yang berada di sepanjang trayektori dapat dikatakan sebagai waypoint 

virtual, karena waypoint sesungguhnya yang harus dilewati 

USV hanyalah 4 buah titik sehingga titik-titik tersebut haruslah melalui 

waypoint yang sesungguhnya. Perlu diperhatikan untuk pemilihan 𝛿 

sebaiknya tidak melebihi jarak antara waypoint. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan pada metode pemanduan sliding curve Lintasan 

Garis Lurus sebagai berikut: 

1. Menentukan posisi waypoint saat ke 𝑖  dan saat ke 𝑖 + 1, serta 

konfigurasi posisi dan arah hadap USV awal 

𝑊𝑖  =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)    (2.67) 

Gambar 2.7 Pemanduan Sliding Curve 
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𝑊𝑖 + 1 =  (𝑥𝑖 + 1, 𝑦𝑖 + 1)  (2.68) 

𝑝 =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝜓   (2.69) 

2. Menghitung jarak antara posisi sekarang terhadap 𝑊𝑖  dan sudut 

kemiringan garis (𝜃) yang menghubungkan 𝑊𝑖 dengan 𝑊𝑖+1 

𝑅𝑢  =  ||𝑊𝑖  −  𝑝||   (2.70) 

𝜃 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑖 + 1 −  𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 + 1 − 𝑥𝑖)   
(2.71) 

3. Mencari sudut antara 𝑊𝑖 dengan posisi sekarang serta sudut 𝛽 

𝜃𝑢  =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦 −  𝑦𝑖 , 𝑥 − 𝑥𝑖)   
(2.72) 

𝛽 =  𝜃 − 𝜃𝑢  (2.73) 

4. Mencari jarak dari 𝑊𝑖 ke titik 𝑞 

𝑅 =  √𝑅𝑢
2  −  (𝑅𝑢 𝑠𝑖𝑛(𝛽))

2
     

(2.74) 

5. Melakukan update dari posisi sasaran atau virtual target 

(𝑥𝑡′, 𝑦𝑡′)  ←  ((𝑅 +  𝛿)𝑐𝑜𝑠𝜃 , (𝑅 +  𝛿)𝑠𝑖𝑛𝜃)      (2.75) 

6. Menghitung sudut arah hadap yang harus dicapai USV untuk 

mengejar sasaran virtual 

𝜓𝑑  =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑡 ′ −  𝑦, 𝑥𝑡 ′ −  𝑥)       (2.76) 

Sedangkan untuk lintasan loiter atau lingkaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, posisi dan 

sudut arah hadap USV kondisi awal. 

𝑂 =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝑟  (2.77) 

𝑝 =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝜓  (2.78) 

2. Menghitung jarak orthogonal dari posisi USV saat ini terhadap 

lingkaran 

𝑑 =  ||𝑂 −  𝑝||  −  𝑟       (2.79) 

3. Mencari sudut antara titik posisi sekarang dengan titik sasaran 

virtual 

𝜃 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦 −  𝑦𝑖 , 𝑥 − 𝑥𝑖)   
(2.80) 

4. Melakukan update posisi sasaran virtual 

(𝑥𝑡′, 𝑦𝑡′)  ←  (𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃 +  𝜆), 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃 +  𝜆))  (2.81) 
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5. Menghitung sudut arah hadap yang harus dicapai USV untuk 

mengejar sasaran virtual 

𝜓𝑑  =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑡 ′ −  𝑦, 𝑥𝑡 ′ −  𝑥)  (2.82) 

Kedua algoritma di atas merupakan algoritma untuk pemanduan 

sudut yaw (𝜓) pada USV, atau dalam sumbu kartesian adalah untuk 

bidang x-y.  

 

2.6 Path Planning 

Path planning adalah tugas penting dalam navigasi USV, path 

planning membuat USV dapat menemukan jalur yang optimal (terpendek) 

dari titik awal ke titik target, berdasarkan pada beberapa kinerja indikator 

(seperti biaya minimum perjalanan, waktu tempuh terpendek, rute 

lintasan terpendek). Dan selama proses ini, USV perlu menghindari 

rintangan yang berpotensi terjadi tabrakan. Menurut jenis informasi 

lingkungan yang digunakan untuk menghitung jalur optimal, 

permasalahan jalur ini dapat dibagi menjadi dua jenis: perencanaan jalur 

global (global path planning) dan perencanaan jalur lokal (local path 

planning).  

2.6.1 Global Path Planning 

Perencanaan jalur global bertujuan untuk menemukan suatu jalur 

optimal berdasarkan peta geografis global. Untuk menyelesaikan 

permasalahan global path planning, diperlukan informasi berupa map 

yang berisikan informasi mengenai ukuran dan posisi obstacle statis. 

Namun, perencanaan jalur global tidak cukup untuk mengendalikan 

sebuah USV secara realtime, terutama ketika ada beberapa tugas 

mendadak yang harus segera diselesaikan atau ada hambatan tidak 

terduga yang muncul selama perjalanan (obstacle dinamis). Akan tetapi, 

global path planning hanya mampu menyelesaikan permasalahan path 

planning dalam lingkungan statis oleh karena tidak adanya sensor yang 

digunakan.Perencanaan jalur global membutuhkan lokasi awal dan lokasi 

target dalam peta global yang dibuat untuk menghitung jalur awal, 

sehingga peta global juga disebut peta statis. Algoritma yang umum 

digunakan untuk perencanaan jalur global adalah metode pencarian 

heuristik dan serangkaian algoritma cerdas. Karena itu, jalur lokal 

perencanaan (local path planning) sangat dibutuhkan sehingga secara 

konstan memperoleh informasi sensor dari lingkungan sekitar, dan 

menghitung jalur bebas tabrakan secara realtime (online). 
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Ilustrasi dari kedua metode path planning dapat ditunjukkan pada 

Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Global dan Local Path Planning 

2.6.2 Local Path Planning 

Perencanaan jalur lokal didasarkan pada informasi lingkungan 

lokal dan estimasi keadaan USV sendiri, dan bertujuan untuk 

merencanakan jalur lokal tanpa tabrakan secara dinamis. Karena dengan 

faktor-faktor yang tidak pasti, seperti pergerakan objek atau obstacle 

dalam lingkungan yang dinamis, path planning dalam lingkungan 

dinamis menjadi masalah dengan kompleksitas yang tinggi. Dalam hal ini, 

algoritma path planning dituntut untuk adaptif dengan karakteristik 

dinamis lingkungan, dengan memperoleh informasi (seperti ukuran, 

bentuk, dan lokasi) tentang bagian lingkungan sekitar yang tidak 

diketahui melalui berbagai sensor USV. Ketika sensor USV mendeteksi 

adanya obstacle dinamis yang berpotensi tabrakan, maka dengan local re-

planning, USV mampu merencanakan jalur baru bebas tabrakan. 

2.6.3 Dynamic Path Planning 

Dynamic path planning adalah perpaduan dari global path 

planning dan local path planning dimana model lingkungan akan di 

update jika terdeteksi obstacle lain yang sebelumnya tidak terdeteksi. 

Selain itu, diperlukan juga kemampuan USVuntuk mengetahui posisinya 
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saat ini relatif dengan lingkungan agar bisa menjadi salah satu 

pertimbangan dalam melakukan path planning.  

Dynamic Path Planning Algorithm yang berbasis Algoritma 

Genetika diharapkan mampu mencapai tujuan tugas akhir ini dalam 

mencapai tujuan. Dynamic Path Planning Algorithm sendiri terdiri atas 

beberapa subprogram, antara lain : Goal Heading, Compute Shortest Path, 

Path Optimization, Detect Obstacle, Predict Collision dan sebagainya. 

Masing-masing subprogram tersebut mempunyai fungsi masing-masing 

yang jika digabungkan akan menyelesaikan permasalahan path planning. 

Konsep-konsep pada algoritma genetika tersebut akan diterapkan dalam 

penyusunan dynamic path planning algorithm, sehingga akan dihasilkan 

sebuah jalur optimal (terpendek) yang bisa dilalui sebuah USV tanpa 

menabrak obstacle baik statis maupun dinamis. 

Struktur keseluruhan sistem USV pada Dynamic Path planning 

dapat dilihat pada Gambar 2.9, yang menggambarkan sistem dengan tiga 

subsistem utamanya (sistem awareness state, sistem eksekutif, dan sistem 

navigasi otonom (autonomous navigation system, ANS) dan aliran 

informasi di antara ketiga subsistem. Pada umumnya, USV yang 

digunakan sebagai objek penelitian adalah kapal yang menggunakan 

sistem rudder, sehingga perintah sistem eksekutifnya terdiri dari 

kecepatan thruster dan sudut belok propeller thruster (sudut rudder). 

Informasi lingkungan dibagi menjadi informasi statis dan informasi 

dinamis. Informasi lingkungan statis dapat diperoleh dengan grafik 

elektronik atau gambar satelit sebagai waypoint awal dan waypoint tujuan. 

Informasi dinamis di sekitarnya terutama berasal dari sistem awareness 

state melalui peralatan terpasang (global positioning system (GPS), radar,  

lidar, kamera, dan sonar).  

Pada gambar struktur sistem USV Gambar 2.9, sistem navigasi 

otonom (ANS) memainkan peran penting karena menghubungkan sistem 

state awareness dan sistem eksekutif. ANS mengandung tiga komponen, 

yaitu, Path Planner System, Guidance System dan Controller. Path 

Planner dapat memodelkan lingkungan statis dan dinamis dan 

menghasilkan poin jalur referensi yang dioptimalkan oleh algoritma path 

planning dan menyediakannya untuk sistem guidance agar USV dapat 

mengikuti jalur optimal hasil path planning. Algoritma global path 

planning mampu menghasilkan global path terpendek tanpa menabrak 

obstacle statis. Informasi global path ini menggunakan gambar satelit atau 

GPS. Sedangkan algoritma local path planning mampu melakukan path 

re-planning dengan path terpedenk untuk menghindari obstacle dinamis 
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dengan meng-update global path. Controller PID menghasilkan perintah 

kontrol ke sistem eksekutif yang memungkinkan USV untuk mengikuti 

titik jalur referensi dan mampu menghindari kendala dinamis lokal. 

 

 

 

2.7 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika sebagai cabang dari algoritma evolusi 

merupakan metode adaptif yang biasa digunakan untuk memecahkan 

suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi (E. Satriyanto, 

2009). Algoritma ini didasarkan pada proses genetik yang ada dalam 

makhluk hidup, yaitu perkembangan generasi dalam sebuah populasi 

yang alami, secara lambat laun mengikuti prinsip seleksi alam. Dengan 

Path Planning :  

Global Path Planning 

and Local Path Planning 

(PF, NN, GA, Fuzzy, etc) 

Planned 

Path 

Autonomous Navigation System (ANS) 

Environtmenal Information 

(Electronic Chart, Satellite Images) 

=> Initial and Destination Point 

Executive System 

(Thruster Speed and 

Rudder Angle) 

Control Command 

Guidance System 

 And Controller 

(PID) 

GPS, Radar, Lidar, 

Cameras, Sonar, and 

so on  

State  

Awareness 

System 

Trajectory and 

Position of Obstacles  

Navigation Information 

(location, heading and speed) 

Feedback 

Sensor 

Gambar 2.9 Struktur Keseluruhan dari sistem USV 
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meniru teori evolusi ini, algoritma genetika dapat digunakan untuk 

mencari solusi permasalahan-permasalahan dalam dunia nyata. 

Algoritma genetika pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1975 

oleh John Holland dalam bukunya yang berjudul “Adaption in Natural 

and Artificial Systems” dan kemudian dikembangkan bersama murid dan 

rekan kerjanya (M. Obitko, 1998). Algoritma ini bekerja dengan sebuah 

populasi yang terdiri dari individu-individu yang masing-masing individu 

tersebut merepresentasikan sebuah solusi yang mungkin bagi masalah 

yang ada. Suatu individu direpresentasikan sebagai kumpulan gen yang 

disebut kromosom. Dengan menggunakan algorithma genetika, solusi 

yang dihasilkan belum tentu merupakan solusi eksak dari masalah 

optimisasi yang diselesaikan. Beberapa definisi penting dalam algoritma 

genetikaadalah sebagai berikut (E. Satriyanto, 2009): 

• Gen 

Sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk arti 

tertentu. Dalam algoritma genetika, gen ini dapat berupa nilai biner, 

float, integer maupun karakter, atau kombinatorial. 

• Kromosom 

Merupakan gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. 

• Individu 

Menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu 

solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Dalam  

beberapa masalah yang dapat dipecahkan dengan algoritma  

genetika, individu ini dapat juga merupakan kromosom itu sendiri. 

• Populasi 

Merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama  

dalam satu siklus proses evolusi. 

• Generasi 

Menyatakan satu siklus proses evolusi atau satu iterasi di dalam   

algoritma genetika. 

 

Dalam suatu masalah optimisasi, dikenal fungsi objektif atau 

fungsi tujuan yang merupakan fungsi pengevaluasi atau fungsi yang ingin 

dioptimalkan. Sedangkan dalam algoritma genetika, fungsi tersebut 

dinamakan fungsi fitness. Masing-masing individu memiliki nilai fitness 

tertentu. 
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Sebelum algoritma genetika dapat dijalankan, maka sebuah kode 

yang representatif untuk persoalan harus dirancang. Untuk ini maka suatu 

solusi dalam ruang permasalahan dikodekan dalam bentuk kromosom 

yang terdiri dari komponen genetik terkecil yaitu gen. Dengan teori 

evolusi dan teori genetika, di dalam penerapan algoritma genetika akan 

melibatkan beberapa operator, yaitu seleksi, crossover, dan mutasi. 

Tahapan dari algoritma genetika yaitu pertama membentuk suatu 

populasi awal, kemudian populasi tersebut dievaluasi dengan fungsi 

fitness yang telah ditentukan, selanjutnya populasi tersebut diproses 

(direkombinasi) dengan menggunakan operator-operator genetik seperti, 

seleksi, crossover, dan mutasi sehingga menghasilkan populasi baru 

untuk generasi berikutnya. Proses atau tahapan-tahapan tersebut diulang 

hingga mencapai kriteria berhenti tertentu. Kriteria berhenti dapat berupa 

batas generasi atau nilai optimal tertentu yang diinginkan. Representasi 

gen, kromosom dan populasi dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

Gambar 2.10 Gen, Kromosom dan Populasi 

 

Bentuk diagram alir algoritma genetika dapat digambarkan seperti 

pada Gambar 2.11 dimana alur algoritma genetika dilakukan berulang 

secara iterasi hingga ditemukan individu baru yang memiliki nilai fitness 

yang diinginkan atau solusi paling optimal. Jumlah pemilihan panjang 

kromosom dan jumlah populasi mempengaruhi jumlah iterasi algoritma 

genetika yang mana hal ini akan berdampak pada waktu komputasi 

algoritma genetika. Pada implementasi nyata penggunaan algoritma 

Gen 

Kromosom 

Populasi 
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genetika pada kasus pencarian solusi optimal atau biaya minimum, waktu 

perhitungan algoritma untuk menemukan individu sesuai solusi optimal 

menjadi indikator yang harus diminimumkan. 

 

 

Gambar 2.11 Bentuk diagram alir algoritma genetika 

 

2.7.1 Pembentukan Populasi Awal 

Langkah awal dari algoritma genetika adalah menentukan 

representasi gen dan kromosom dari populasi. Terdapat beberapa jenis 

representasi, yaitu string bit (10011 ...), array bilangan real (65,55, -67,99, 

77,33 ...), elemen permutasi (E1, E2, E5 ...), daftar aturan (R1, R2, R3 ...), 

dan representasi lainnya (E. Satriyanto, 2009). Terdapat beberapa teknik 
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pengkodean dalam algoritma genetika, diantaranya (S. Lukas, T. Anwar, 

dan W. Yuliani, 2005) : 

a. Pengkodean Biner  (binary encoding)    

Contohnya: 

Tabel 2.7 Pengkodean Biner 

Kromosom 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

Kromosom 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

 

b. Pengkodean Permutasi (permutation encoding) 

Dalam pengkodean jenis ini tiap gen dalam kromosom 

merepresentasikan suatu urutan. 

Contohnya: 

Tabel 2.8 Pengkodean Permutasi 

Kromosom 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kromosom 2 2 8 9 3 7 4 6 1 5 

 

c. Pengkodean Nilai (value encoding) 

Dalam pengkodean jenis ini tiap gen dalam kromosom adalah 

string dari suatu nilai. 

Contohnya: 

Tabel 2.9 Pengkodean Nilai 

Kromosom 1 1,232 5,324 0,455 2,388 

Kromosom 2 ABCDEJAKAJAHAHAAHR 

Kromosom 3 (left), (right), (back), (forward) 

 

Populasi awal dibentuk dengan cara membangkitkan kromosom 

(individu) secara acak sebanyak ukuran populasi. Ukuran populasi akan 
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berpengaruh pada daerah pencarian solusi dan waktu komputasi yang 

dibutuhkan. Ukuran populasi sebaiknya disesuaikan dengan ukuran 

masalah yang akan diselesaikan. 

2.7.2 Fungsi Fitness 

Setelah populasi awal telah terbentuk, maka selanjutnya adalah 

mengevaluasi populasi tersebut dengan suatu fungsi fitness. Nilai fitness 

menyatakan seberapa baik nilai dari suatu kromosom (individu) atau 

solusi yang didapat. Nilai ini akan menjadi acuan dalam mencapai nilai 

optimal dalam algorithma genetika. Di dalam evolusi alam, individu yang 

bernilai fitness tinggi yang akan bertahan hidup, sementara individu 

bernilai fitness rendah tidak akan bertahan. Penentuan fungsi fitness 

biasanya disesuaikan dengan kondisi masalahnya. 

2.7.3 Seleksi 

Setelah membentuk populasi awal dan menentukan fungsi fitness, 

maka selanjutnya adalah melakukan seleksi pada populasi tersebut. 

Seleksi merupakan proses untuk menentukan individu mana saja yang 

akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana keturunan 

terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Alat yang biasa 

digunakan adalah fungsi fitness. 

Individu yang terpilih atau terseleksi adalah individu dengan nilai 

fitness terbaik. Hal itu karena diharapkan dari individu yang baik akan 

didapatkan keturunan yang baik bahkan lebih baik dari individu tersebut 

sesuai dengan prinsip evolusi biologi. Ada beberapa macam metode 

seleksi yang ada pada algorithma genetika, diantaranya (S. Kusumadewi, 

2003) : 

a. Seleksi dengan Roda Roulette 

b. Seleksi Lokal 

c. Seleksi dengan Pemotongan 

d. Seleksi dengan Turnamen 

Dalam seleksi tersebut, proses seleksi akan menghasilkan populasi 

orang tua. Kemudian dari populasi orang tua akan dipilih sepasang 

kromosom orang tua yang selanjutnya mengalami proses crossover. 

Elitism merupakan usaha untuk mempertahankan individu atau 

kromosom terbaik dari populasi yang ada. Sehingga individu terbaik ini 

tidak terseleksi maupun mengalami kawin silang saat proses genetika 

selanjutnya. Sehingga individu terbaik ini dapat bertahan di generasi 

selanjutnya dan sangat mempengaruhi hasil dari algoritma genetika. 
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Gambar 2.12 Diagram alir proses Crossover 

Sebelum dilakukannya kawin silang terlebih dahulu dilakukan proses 

seleksi orang tua yang akan dikawinkan.  

2.7.4 Crossover 

Crossover adalah operator dari algoritma genetika yang 

melibatkan dua kromosom orang tua untuk membentuk kromosom baru 

(reproduksi). Tidak semua kromosom pada suatu populasi akan 

mengalami proses crossover. Kemungkinan suatu kromosom mengalami 

proses crossover adalah didasarkan pada probabilitas crossover (Pc) yang 

telah ditentukan. Probabilitas crossover menyatakan peluang suatu 

kromosom mengalami crossover. Proses crossover ini yang nantinya akan 

menghasilkan populasi kromosom anak (offspring). Pada Gambar 2.12 

diilustrasikan diagram alir pada proses crossover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat beberapa metode teknik crossover yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi berbasis algoritma 

genetika diantaranya adalah: 

a. Crossover Satu Titik (Single Point Crossover) 

Dalam single point crossover ini, point crossover acak dipilih dan 

tails dari kedua orang tuanya (gen setelah point crossover) ditukar 

untuk mendapatkan offspring baru. single point crossover dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2.13 berikut: 
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Gambar 2.13 Single Point Crossover 

b. Crossover Banyak Titik (Multi Point Crossover) 

Multi point crossover adalah generalisasi single point crossover di 

mana segmen antara 2 atau lebih crossover point ditukar untuk 

mendapatkan offspring baru. Multi Point Crossover dapat dilihat 

pada Gambar 2.14 berikut: 

 

Gambar 2.14 Multi Point Crossover 

c. Crossover Seragam (Uniform Crossover) 

Dalam uniform crossover, kromosom tidak terbagi menjadi segmen 

yang dibatasi oleh point crossover, melainkan setiap gen 

diberlakukan secara terpisah. Teknik ini pada dasarnya 

menggunakan konsep probabilitas dalam melempar koin pada setiap 

kromosom untuk memutuskan apakah kromosom tersebut akan 

terpilih atau tidak menjadi offspring baru. Teknik ini juga dapat 

membiaskan (bias) koin ke satu orangtua, untuk memiliki lebih 

banyak materi genetik pada anak dari orangtua tersebut. uniform 

crossover dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut: 

 

 

Gambar 2.15 Uniform Crossover 

d. Rekombinasi Aritmatika Utuh (Whole Arithmetic Recombination) 
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Teknik ini biasanya digunakan untuk representasi bilangan bulat 

dengan mengambil rata-rata bobot (weighted) dari dua orang tua 

dengan menggunakan rumus berikut: 

𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑1 =  𝛼. 𝑥 + (1 − 𝛼) . 𝑦  (2.83) 

𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑2 =  𝛼. 𝑥 + (1 − 𝛼) . 𝑦    (2.84) 

Secara jelas jika 𝛼 =  0,5, maka kedua anak akan sama seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.16 berikut. 

 

Gambar 2.16 Whole Arithmetic Recombination 

e. Davis’ Order Crossover (OX1) 

OX1 digunakan untuk crossover berbasis permutasi dengan tujuan 

untuk mentransmisikan informasi tentang pemesanan relatif 

kepada offspring. Prinsip kerja teknik ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Pilih dua kromosom berbeda pada populasi orang tua secara 

berurutan. 

b) Pilih substring dari orang tua secara berurut. 

c) Salin substring dan node sumber ke offspring yang akan 

digenerasi dengan posisi yang sama. 

d) Abaikan gen dengan nilai yang sama dengan yang sudah ada di 

tahap 2. 

e) Tempatkan sisa substring kromosom orang tua ke offspring 

setelah daerah substring dari offspring dengan urutan yang sama. 

Gambar metode Davis’ Order Crossover ditunjukkan pada 

Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.17 Order Crossover 
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Salah satu teknik crossover yang paling sederhana untuk 

diimplementasikan pada aplikasi acak algoritma genetika (GA) adalah 

Single Point Crossover. Saat melakukan crossover, kedua kromosom 

orang tua dibagi berdasarkan satu titik crossover (crossover point) yang 

ditentukan secara acak. Selanjutnya, genotipe anak baru dibuat dengan 

menambahkan bagian pertama (head) dari orang tua pertama dengan 

bagian kedua dari orang tua kedua (tail). Satu titik crossover pada kedua 

string kromosom orang tua dipilih. Semua gen yang berada di setelah titik 

itu pada kedua string kromosom orang tua akan saling bertukar dan 

menjadi offspring baru. Gambar 2.18 menunjukkan proses single point 

crossover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 Mutasi 

Tahapan selanjutnya setelah crossover adalah mutasi. Operator 

mutasi ini berperan untuk mengembalikan solusi optimal yang dapat 

hilang akibat proses crossover sebelumnya. Representasi proses Mutasi 

dapat dilihat pada Gambar 2.19. Operator mutasi dapat mencegah 

terjadinya solusi optimum lokal (N. Murniati, 2009). Banyaknya 

kromosom yang akan mengalami mutasi dihitung berdasarkan 

probabilitas mutasi (Pm) yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jika 

probabilitas mutasi yang digunakan adalah 0% maka tidak akan ada 

kromosom yang mengalami mutasi pada populasi tersebut. Pada Gambar 

2.20 diilustrasikan diagram alir pada proses mutasi. 

Parents  Offspring Baru 

Crossover Point 

Gambar 2.18 Proses Crossover pada Parents dan Offspring baru  
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Gambar 2.20 Diagram alir proses Mutasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa teknik mutasi pada GA adalah teknik Swap Mutation, 

Scramble Mutation, Inversion Mutation dan Uniform Mutation. Pada 

swap mutation, dipilih dua posisi gen pada kromosom secara acak, dan 

ditukar nilainya. Pada scramble mutation, subset gen dipilih dan nilainya 

diacak (shuffled randomly). Pada inversion mutation, dipilih subset gen 

seperti dalam scramble mutation, tetapi bukannya mengacak subset, 

namun hanya membalik seluruh string dalam subset tersebut. Pada 

uniform mutation, nilai gen yang dipilih diganti dengan nilai acak 

seragam sesua batas atas dan bawah yang ditentukan pengguna untuk gen 

tersebut. 

Sebelum Mutasi 

Setelah Mutasi 

Gambar 2.19 Proses Mutasi 
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2.8 Persamaan Lingkaran 

Oleh karena semua obstacle berbentuk lingkaran, maka diperlukan 

cara untuk menyatakan suatu lingkaran yang terletak pada sumbu 

Cartesian seperti pada Gambar 2.21. Dalam koordinat Cartesian, 

persamaan lingkaran yang memiliki jari-jari 𝑟, dengan pusat di (𝑎, 𝑏) 

adalah:  

(𝑥 −  𝑎)2  +  (𝑦 −  𝑏)2  =  𝑟2  (2.85) 

Persamaan (2.83) juga bisa dituliskan dalam bentuk umum 

persamaan Lingkaran 

𝑥2  +  𝑦2  +  𝐴𝑥 +  𝐵𝑦 +  𝐶 =  0   (2.86) 

 

Gambar 2.21 Lingkaran dalam Koordinat Kartesius 

Persamaan garis singgung digunakan dalam penelitian ini untuk 

menentukan apakah path yang dihasilkan akan menabrak halangan 

(obstacle). Pada Gambar 2.22, terdapat 3 kemungkinan antara hubungan 

antara garis yang menghubungkan titik (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2) mungkin akan 

bercsinggungan dengan sebuah lingkaran dengan jari-jari 𝑟 dan pusat di 

(𝑎, 𝑏). Di bagian kiri, terjadi intersection di 2 titik imajiner (tidak 

bersinggunan). Di bagian tengah, terjadi intersection di satu titik saja, 

sedangkan di kanan terjadi intersection di dua titik.  

Untuk membedakan ketiga hal tersebut, dibutuhkan persamaan 

dari garis lurus dan persamaan lingkaran. Berikut persamaan garis lurus 

𝑦 =  𝑚𝑥 +  𝑛    (2.87) 

Persamaan (2.87) kemudian di substitusi ke Persamaan (2.85) 

sehingga menjadi: 

𝑥2
 + (𝑚𝑥 +  𝑛)2  +  𝐴𝑥 +  𝐵(𝑚𝑥 +  𝑛)  +  𝐶 =  0   (2.88) 
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Gambar 2.22 Kemungkinan Garis Menyinggung Lingkaran 

 

Diskriminan (D) Persamaan (2.88) kemudian menjadi penentu 

apakah garis tersebut menyinggung lingkaran di 0,1 atau 2 titik. Jika D 

lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Jika D sama 

dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di satu titik. Jika D lebih 

besar dari 0, maka garis menyingguna lingkaran di dua titik atau dengan 

kata lain, memotong lingkaran. Teori mengenai garis dan lingkaran ini 

berguna untuk menentukan apakah path yang telah dirancang 

menyinggung suatu obstacle yang dalam kasus ini, berbentuk lingkaran. 

Dengan kata lain, teori ini diperlukan untuk menguji feasibility suatu 

path. 
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BAB 3 

PERANCANGAN SISTEM 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tahapan perancangan sistem  

yang terbagi menjadi 4 tahapan perancangan. Tahap perancangan yang 

pertama adalah perancangan model USV. Pada tahap ini akan dibahas 

mengenai model matematika body USV yang digunakan, penjelasan 

parameter, dan model gangguan eksternal. Tahapan kedua adalah 

merancang alur algoritma path planning secara global dan lokal berbasis 

algoritma genetika yang membuat USV mampu melakukan local path re-

planning untuk menghindari halangan (obstacle) yang berpotensi terjadi 

tabrakan. Tahapan ini meliputi identifikasi masalah, perancangan 

algoritma genetika, perancangan sistem dynamic path planning dalam 

lingkungan dinamis. Tahapan selanjutnya adalah perancangan sistem 

pemanduan (guidance) yang menggunakan algoritma sliding curve, 

dimana masukan dari sistem pemanduan ini adalah titik-titik waypoint 

path planner, posisi USV dalam bidang 𝑥𝑦 koordinat bumi. Keluaran dari 

sistem pemanduan ini adalah sudut yaw target yang harus dicapai agar 

USV bisa mengikuti trayektori hingga menuju waypoint tujuan. Informasi 

sudut yaw target ini kemudian diterima oleh sistem autopilot untuk 

memberikan perintah kontrol sudut belok propeller thruster agar kapal 

bisa melakukan manuver sesuai trayektori yang diinginkan. Tahapan 

terakhir adalah perancangan sistem autopilot yang mengimplementasikan 

kontroler PID MRAC Diskrit untuk mengatur kecepatan translasi sumbu-

x (kecepatan surge) dan sudut belok propeller thruster (sudut yaw) USV 

yang diperoleh dari sistem pemandu USV berdasarkan model yang sudah 

didapatkan parameternya. 

 

3.1 Perancangan Model USV 

3.1.1 Perancangan Model Dinamika USV 

Perancangan sistem secara keseluruhan dimulai dengan 

merancang model dinamika USV. Dalam menurunkan persamaan gerak 

kapal laut, Dinamika kapal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian 

kinematika, yang hanya memperlakukan aspek geometri gerak, dan 

bagian kinetika, yang merupakan analisis gaya yang menghasilkan gerak. 

Persamaan dinamika yang telah didapatkan pada bab sebelumnya akan 

digunakan sebagai model yang merepresentasikan USV dengan 6 derajat 

kebebasan. Tiga koordiant pertama (x, y, z) dan turunan pertamanya (u, 
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v, w) untuk menyatakan posisi dan pergerakan translasi USV umum, 

sedangkan tiga koordinat terakhir (𝜙, 𝜃, 𝜓) dan turunan pertamanya (p, 

q, r) untuk menyatakan arah dan pergerakan rotasi USV umum.  

Diagram blok dari model dinamika USV (Plant Body USV dan 

blok Transformasi) ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Dinamika USV 

Pada blok Plant Body USV Gambar 3.1, terdapat masukan berupa 

gaya dorong dan momen vektor pada sumbu surge dan yaw yang 

dihasilkan oleh PID MRAC yang akan dibahas pada subbab berikutnya. 

Gaya dorong dan vektor momen di atas menunjukkan bahwa pada 

penelitian ini, digunakan kapal permukaan yang tidak memiliki aktuator 

independen pada sumbu sway ( 𝑣 ) atau yang disebut dengan kapal 

underactuated. Sehingga kapalyang digunakan pada simulasi dilengkapi 

dengan sepasang baling-baling. Sedangkan untuk keluarannya adalah 

kecepatan translasi pada sumbu surge (u), sway (v), heave (r) dan 

kecepatan rotasi pada sumbu roll (p), pitch (q), yaw (r). Persamaan yang 

digunakan pada blok ini adalah persamaan kinetika yang ada pada 

persamaan (2.23) dan persamaan (2.25). 

Untuk menghasilkan keluaran berupa posisi USV pada earth-

frame yang nantinya akan digunakan dalam path planner untuk 

menghasilkan jalur baru bebas tabrakan, maka dilakukan transformasi 

koordinat melalui blok Transformasi yang menggunakan persamaan 

kinematika pada persamaan (2.22) dan persamaan (2.24). Masukan pada 

blok Transformasi adalah kecepatan translasi dan rotasi pada body-

frame( 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞 dan 𝑟 ) yang merupakan keluaran blok Plant Body 

USV sebelumnya. 
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Perancangan sistem blok Plant Body USV dan blok Transformasi 

pada Simulink Matlab dapat ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.2 Blok Simulink Plant Body USV dan Transformasi 

Blok Matlab function Konversi Sinyal digunakan untuk 

mengkonversi sinyal Ship_Tu (gaya thruster) dan Ship_Tr (sudut yaw 

referensi) keluaran PID MRAC menjadi gaya dorong dan momen vektor 

𝜏𝑢 dan 𝜏𝑟 yang akan menjadi masukan blok Plant Body. Ilustrasi diagram 

gaya dapat ditampilkan pada Gambar 3.3. Persamaan yang digunakan 

pada blok fungsi ini adalah: 

Tu = Ship_Tu  × cos(gaya thruster)  (3.1) 

Tr = Ship_Tr  × sin(sudut 𝑦𝑎𝑤)   (3.2) 

 

Gambar 3.3 Gaya Thruster dan Sudut Yaw Referensi 
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Sudut Yaw 

referensi 



46 

 

Subsistem yang ada pada blok simulink Plant Body USV dan blok 

Simulink Transformasi (Gambar 3.2) dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan 

Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.4 Subsistem blok Plant Body USV dan Model Gangguan 

 

 

Gambar 3.5 Subsistem Blok Transformasi 

Seluruh nilai parameter USV seperti massa, momen inersia, 

konstanta damper serta parameter lainnya dapat ditampilkan pada Tabel 
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3.1. Nilai parameter ini digunakan pada persamaan kinetika tiap sumbu 

koordinat �̇�, �̇�, �̇�, �̇�, �̇� dan �̇� pada persamaan (2.43) hingga persamaan 

(2.48). Nilai parameter ini didapatkan berdasarkan asumsi logis 

spesifikasi parameter USV dan literatur yang telah diperoleh. 

Tabel 3.1 Nilai Parameter yang digunakan pada USV 

Parameter Nilai Parameter Nilai 

𝑚 446,2810 𝑑33 4,3140496e+03 

𝑙 6 𝑑44 2,3802e+03 

𝑚11 3,123967e+02 𝑑55 4,4628e+04 

𝑚22 3,570248e+02 𝑑66 2,3802e+03 

𝑚33 3,629752e+02 𝑑𝑢2 59,504132 

𝑚44 4,596837e+02 𝑑𝑣2 2,7374876e+02 

𝑚55 9,595041e+03 𝑑𝑤2 2,7374876e+02 

𝑚66 9,600992e+03 𝑑𝑝2 0 

𝑑11 -74,3801653 𝑑𝑞2 0 

𝑑22 4,3140496e+02 𝑑𝑟2 59,504132 

𝜌 1025 ∇ 1,9698 

𝑔 9,8 𝐾𝑏 1000 

𝑘𝑟𝑜𝑙𝑙  1,5 𝑘𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ 10 

𝑘𝑢𝑢 1140 𝑘𝑣𝑟 20000 

 

3.1.2 Perancangan Model Gangguan Eksternal 

USV adalah teknologi kapal tanpa awak yang bergerak di atas 

permukaan air, sehingga pergerakan USV dipengaruhi oleh gangguan 

lingkungan eksternal layaknya kapal pada umumnya. Adapun gangguan 

eksternal diantaranya adalah gangguan angin, arus dan ombak. Gaya dan 

momen yang dibangkitkan oleh gangguan lingkungan akan 

mempengaruhi dinamika model USV yang menyebabkan adanya 

perubahan nilai tak tentu pada posisi, orientasi, dan kecepatan USV 

selama perjalanan.  
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Tabel 3.2 menampilkan data luas area permukaan Ship Structure/ 

Bangunan Atas Kapal dan luas area permukaan Ship Hull/Lambung Kapal. 

Tabel 3.2 Data Luas Area Permukaan Bangunan Atas Kapal 

𝐴𝐹𝑤 2,0318 𝑚2 

𝐴𝐿𝑤 7,6067 𝑚2 

𝐴𝐹𝑐 0,3145 𝑚2 

𝐴𝐿𝑐 2,1900 𝑚2 

𝐿𝑂𝐴 6 𝑚 

 

Dengan memasukkan parameter Tabel 3.2 pada persamaan (2.41), 

(2.44) dan (2.47) yang masing-masing menyatakan besar induksi angin, 

arus, dan ombak, maka didapatkan persamaan induksi gangguan 

lingkungan eksternal sebagai berikut : 

 

𝝉𝑬
𝒘𝒊 = 

1

2
× 1,225 ×  𝑉𝑤

2 × [

−0,8cos (𝛾𝑤) × 2,0318 

−0,9sin (𝛾𝑤) × 7,6067

−0,18 sin(2𝛾𝑤) × 7,6067 × 6
]  

 (3.3) 

𝝉𝑬
𝒄𝒖 = 

1

2
× 1029 ×  𝑉𝑐

2 × [

−0,01453cos (𝛾𝑤) × 0,3145

−0,03712sin (𝛾𝑤) × 2,1900

−0,001036 sin(2𝛾𝑤) × 2,1900 × 6 
]  

 (3.4) 

𝝉𝑬
𝒄𝒖 = 

1

2
× 1029 ×  (𝐴𝑤𝑎)

2 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) ×  

[

−0,028244cos (𝛾𝑤𝑎) × 0,3145

−0,08374sin (𝛾𝑤𝑎) × 2,1900

−0,02094 sin(2𝛾𝑤𝑎) ×2,1900 × 6 
]  

 (3.5) 

Blok Simulink perancangan gangguan eksternal Angin, Arus dan 

Ombak dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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3.2 Perancangan Path Planning berbasis Algoritma Genetika 

Pada tugas akhir ini, permasalahan yang dibahas adalah 

permasalahan path planning yang bertujuan menemukan sebuah jalur 

optimal bebas tabrakan yaitu rute perjalanan terpendek antara dua 

waypoint  yang berada dalam sebuah map yang merupakan representasi 

dari map global. Path planning sendiri merupakan salah satu tugas 

penting dalam melakukan navigasi USV. Indikator yang menjadi 

permasalahan path planning USV pada umumnya diantaranya adalah 

biaya minimum perjalanan, waktu tempuh terpendek dan rute lintasan 

terpendek. Dan selama proses path planning berlangsung, USV harus bisa 

menghindari segala rintangan yang berpotensi terjadi tabrakan. Dynamic 

path planning berbasis algoritma genetika (genetic algorithm) akan 

diterapkan dalam tugas akhir ini untuk menyelesaikan permasalahan 

navigasi dalam lingkungan dinamis yang memiliki obstacle bergerak.  

Dynamic path planning sendiri merupakan perpaduan antara 

global path planning dan local path planning. Global path planning 

bertujuan untuk merencanakan jalur terpendek antara titk awal dan titk 

tujuan berdasarkan peta global, sedangkan local path planning bertujuan 

untuk melakukan obstacle collision avoidance ketika USV mendeteksi 

adanya obstacle dalam range bahaya dengan bantuan sensor. Local path 

planning ini membuat USV mampu melakukan path re-planningatau 

merencanakan jalur baru untuk menghindari obstacle tersebut. Seperti 

yang telah dicantumkan dalam batasan masalah tugas akhir ini, local path 

planning USV tidak menggunakan sensor dalam mendeteksi obstacle 

dinamis ataupun menggunakan estimasi tabrakan obstacle dinamis, 

melainkan dilakukan deteksi obstacle berbasis simulasi MATLAB. 

Dengan asumsi halangan (obstacle) tersebut telah diketahui posisi dan 

vektor kecepatannya yang konstan dalam map global sehingga tabrakan 

dapat disimulasikan. Gambar peta global (Map) yang digunakan pada 

tugas akhir ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

Map yang digunakan sebagai representasi area kerja USV 

memiliki grid yang seragam dengan ukuran 40x40 grid dimana ukuran 1 

grid pada map mewakili 10 meter. Grid tersebut membatasi titik yang 

mungkin menjadi waypoint, sehingga waypoint selalu merupakan 

bilangan bulat. Titik awal gerak USV (starting waypoint) diletakkan di 

ujung kiri bawah, sedangkan titik tujuannya (Final waypoint) diletakkan 

di ujung kanan atas. Obstacle yang digunakan dibatasi dalam bentuk 

lingkaran dengan radius yang seragam sebesar 1 grid dan tersebar pada 

seluruh area dalam map. Gambar 3.7 menggambarkan salah satu contoh 
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konfigurasi 4 obstacle baik statis maupun dinamis dalam permasahalan 

path planning ini. Halangan (obstacle) dalam kasus ini mempresentasikan 

sebuah luasan lingkaran yang tidak boleh dilewati oleh USV, dengan kata 

lain, koordinat titik-titik yang membentuk luasan lingkaran harus tidak 

terdaftar sebagai titik yang mungkin menjadi kandidat waypoint yang 

dibentuk oleh path planner.   

 

Gambar 3.6 Peta global 

USV yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah USV 

Trimaran 6 derajat kebebasan dengan mengabaikan pergerakan USV pada 

koordinat 𝑧 sehingga batasan pengoperasian kapal berada pada sebuah 

bidang dua dimensi dalam koordinat 𝑥𝑦. Selain itu, USV dengan 6 derajat 

kebebasan memiliki kemudahan dalam memodelkan dinamika kapal 

sehingga mungkin untuk dilakukan simulasi manuver kapal pada sistem 

path planning. Dalam dinamika kapal di dunia nyata, ada beberapa sistem 

propulsi (pendorong) yang digunakan sebagai penggerak kapal, seperti 

propeller (baling-baling) dan waterjet. Sedangkan untuk mesin utama 

(thruster), ada yang menggunakan motor diesel dan motor elektrik seperti 

motor brush-less electric, atau motor listrik biasa, yang dikombinasikan 

dengan baling-baling. Selain sistem propulsi kapal, terdapat sistem 

kemudi (steering) kapal yang terdiri dari sistem rudder atau sistem azipod 

untuk melakukan belok kapal. Sistem rudder menggunakan sirip rudder 

untuk mengubah sudut heading kapal (sudut rudder) yang dalam hal ini 
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merupakan sudut yaw pada koordinat 𝑥𝑦 dengan mesin propulsi dibuat 

tetap (fixed). Sedangkan sistem azipod menggunakan propeller (baling-

baling) yang terletak pada suatu pod dan bisa dirotasikan untuk mengubah 

sudut belok kapal (sudut rudder). Mesin pendorong dan mesin kemudi 

diberi sinyal kontrol oleh kontroler untuk mengatur besaran gaya dorong 

dan sudut heading agar memiliki kecepatan translasi dan manuver yang 

diinginkan. Selain itu, digunakan GPS untuk memetakan posisi kapal dan 

posisi koordinat waypoint yang dibentuk pada sistem perencaan jalur. 

Pemrosesan path planning dalam dunia nyata dilakukan oleh prosesor lain 

yang bisa menghasilkan waktu komputasi dalam orde mili detik. Hal ini 

dikarenakan pencarian jalur baru (re-planning path) harus dilakukan 

secepat mungkin sehingga tidak menghambat kinerja kapal dalam 

lingkungan dinamis riil dengan banyak rintangan bergerak.  

Namun dalam pemrosesan path planning berbasis simulasi 

MATLAB dilakukan secara simultan (bersamaan) antara sistem dinamika 

kapal dan sitem path planner pada Simulink MATLAB yang sama. 

Sehingga waktu komputasi dihasilkan dalam orde detik. Selain itu, sistem 

dinamika kapal secara keseluruhan seperti mesin thruster dan mesin 

kemudi tidak dibahas dan tidak disimulasikan pada penelitian tugas akhir 

ini sesuai batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. 

 
Gambar 3.7 Konfigurasi obstacle dalam dynamic path planning 
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 Langkah awal yang dilakukan dalam merancang algoritma path 

planning berbasis algoritma genetika ini diawali dengan inisialisasi 

populasi. Ukuran populasi yang dibangkitkan dalam proses pencarian 

path menentukan waktu komputasi program dan banyaknya kromosom. 

Kromosom dalam kasus pencarian jalur terpendek ini merupakan deretan 

gen yang mewakili koordinat 𝑥𝑦 sehingga dibutuhan 2 jenis kromosom 

yaitu kromosom x dan kromosom y. Setiap kromosom merupakan path 

yang akan menjadi solusi dari permasalahan path planning yang bebas 

tabrakan dengan obstacle pada lingkungan statis. Oleh karena itu, 

diperlukan informasi mengenai posisi obstacle secara global agar bisa 

memastikan bahwa kromosom yang dibangkitkan benar-benar telah 

memenuhi kriteria tersebut.  

Namun dalam permasalahan path planning dinamis yang akan 

dibahas, timbul permasalahan dimana proses pencarian path baru (re-

planning path) harus dilakukan dengan waktu yang cukup cepat. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, kromosom terbaik yang diperoleh untuk 

mencari path pada permasalahan path planning dalam lingkungan statis 

digunakan dalam proses pembangkitan populasi awal pada path planning 

lingkungan dinamis sehingga bisa memotong waktu komputasi. Path 

planning dalam lingkungan dinamis dilakukan oleh algoritma 

perencanaan jalur lokal. Ketika suatu obstacle dinamis terdeteksi dalam 

range jarak bahaya USV, atau dengan kata lain dalam ruang lingkup lokal 

USV, maka algoritma ini akan melakukan perencanaan jalur baru (re-

planning path) untuk menghindari obstacle dinamis yang berpotensi 

tabrakan. Kromosom yang merupakan path terpendek dibangkitkan 

setelah menjadi kandidat waypoint yang tidak memotong atau 

menyinggung lingkaran sebagai representasi obstacle. Posisi obstacle 

dalam linkungan dinamis merupakan lokasi prediksi tabrakan dalam 

ruang lingkup lokal USV. Populasi awal dalam dynamic path planning 

adalah lokasi USV saat itu ketika obstacle dinamis dalam range bahaya 

terdeteksi. Setelah selesai membangkitkan populasi awal hingga sesuai 

nilai populasi yang telah ditetapkan, setiap kromosom selanjutnya akan 

dievaluasi menggunakan fitness function untuk mengetahui kromosom 

yang memiliki jarak terpendek pada generasi tersebut. Setelah itu, 

dilakukan proses seleksi menggunakan seleksi roulette wheel untuk 

memilih kromosom yang akan dikawin-silangkan (crossover). Proses 

crossover mengawinkan 2 kromosom sebagai parents dengan cara saling 

menukar gen-gen dengan panjang crossover point yang telah ditetapkan. 

Gen yang ditukar adalah semua gen dalam kromosom yang bukan 
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merupakan titik awal dan titik akhir. Setelah dilakukan crossover, maka 

akan terbentuk individu baru yang merupakan kromosom offspring (anak). 

Proses berikutnya adalah proses mutasi yang dilakukan dengan cara 

mengubah nilai gen dalam suatu kromosom dengan suatu bilangan acak. 

Lalu, setelah diperoleh sebuah kromosom baru, kromosom ini masih 

harus dicek terlebih dahulu apakah kromosom tersebut memenuhi syarat 

bebas tabrakan obstacle atau path yang terbentuk dalam kromosom tidak 

bersinggungan maupun berpotongan dengan lingkarang obstacle.  

Alur Kerja dynamic path planning berbasis genetic algorithm 

terlampir pada subbab-subbab berikutnya.  

Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan algoritma genetika dalam permasalahan path 

planning: 

a. Pengkodean/Representasi kromosom 

b. Inisialisasi populasi 

c. Menentukan nilai fitness 

d. Proses seleksi dan Elitism 

e. Proses crossover 

f. Proses mutasi 

g. Pengujian feasibility kromosom 

3.2.1 Pengkodean Atau Representasi Kromosom 

Pada algoritma genetika yang dijelaskan pada tugas akhir ini, jenis 

representasi kromosom yang digunakan adalah representasi permutasi 

atau pengkodean permutasi. Dengan mempresentasikan waypoint-

waypoint pada path dengan bilangan bulat 1, 2, 3, …, n sebagai kromosom. 

Tiap kode dari titik waypoint dapat dianggap sebagai gen pada kromosom, 

sehingga kromosom merupakan untaian kode-kode dari waypoint-

waypoint yang membentuk suatu jalur (path) dan merepresentasikan 

suatu urutan pada path tersebut. Urutan yang dimaksud adalah urutan 

titik-titik waypoint dari titik awal hingga menuju titik akhir. Pada 

permasalahan path planning ini, digunakan sebuah map yang memiliki 

dua dimensi pada koordinat 𝑥𝑦  untuk menggambarkan jalur atau path 

terpendek yang dibentuk berdasarkan tiap gen pada kromosom yang 

mewakili waypoint-waypoint kandidat. Untuk memperoleh koordinat 

posisi sebuah titik dalam map tersebut, maka diperlukan informasi akan 

posisinya terhadap sumbu x dan sumbu y. Oleh karena itu, setiap kali 

proses pembuatan kromosom, diperlukan dua kromosom yang mewakili 
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posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Ilustrasi pengkodean gen atau 

kromosom dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 
 

 

3.2.2 Inisialisasi Populasi 

Tahap ini bertujuan untuk membangkitkan sebuah populasi yang 

berisi sejumlah kromosom yang telah ditentukan banyaknya. Jumlah 

populasi yang dipilih akan menentukan banyaknya jumlah kromosom 

dalam populasi. Apabila ukuran populasi ynag dipilih sebanyak N 

populasi maka akan dibangkitkan N buah kromosom pada populasi 

tersebut. Dalam proses inisialisasi populasi ini, terdapat beberapa 

parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu diantaranya adalah 

ukuran populasi, panjang kromosom (jumlah titik waypoint pada path), 

posisi obstacle di dalam map dan gen pertama sebagai titik waypoint awal 

serta gen terakhir sebagai titik waypoint tujuan. Parameter-parameter 

tersebut harus diketahui karena dalam setiap proses pembentukan 

kromosom (chromosome generation) dibangkitkan kromosom sejumlah 

ukuran populasi dimana gen yang dibangkitkan pada suatu kromosom 

merupakan gen selain gen pertama dan gen terakhir karena gen tersebut 

adalah titik waypoint yang telah ditentukan koordinatnya dalam proses 

path planning ini sebagai titik Start USV dan titik Final USV. Jadi selama 

satu proses pembangkitan kromosom hingga ddapatkan kromosom 

kandidat terbaik dengan algoritma genetika, gen pertama dan gen terakhir 

memiliki nilai konstan yang tidak melalui proses seleksi, crossover 

maupun mutasi yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. 

Setelah itu, kromosom yang dibangkitkan harus dipastikan untuk tidak 

0 15 ... 27 40

0 11 ... 32 40

Kromosom 

Sumbu X 

Kromosom 

Sumbu Y 

Titik Awal Titik Tujuan Waypoint 

Gambar 3.8 Representasi Kromosom 
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melewati lingkaran obstacle yang telah ditentukan posisinya. Jika 

kromosom yang baru ternyata melewati obstacle yang telah ditentukan, 

maka akan dicari lagi sebuah kromosom hingga akhirnya ditemukan 

kromosom bebas dari obstacle. Pengujian ini akan dibahas pada subbab 

pengujian feasibility kromosom. Pada Gambar 3.9, ditampilkan sebuah 

populasi dengan ukuran populasi sebanyak 10 dengan panjang kromosom 

5. Pemilihan ukuran populasi dan panjang kromosom akan menentukan 

kecepatan komputasi proses pembangkitan kromosom terbaik oleh 

algoritma genetika.  

 

Kromosom Sumbu X Kromosom Sumbu Y 

0 4 4 28 40  0 3 1 21 40 

0 5 11 22 40  0 0 7 0 40 

0 12 37 0 40  0 29 30 16 40 

0 39 40 38 40  0 32 33 31 40 

0 22 24 8 40  0 18 18 2 40 

0 33 9 26 40  0 24 4 4 40 

0 2 34 20 40  0 3 27 21 40 

0 33 35 28 40  0 26 4 19 40 

0 10 18 26 40  0 1 3 17 40 

0 34 30 15 40  0 26 22 7 40 

           

Gambar 3.9 Populasi dengan ukuran 10  

Dalam proses pemilihan titik yang terpilih menjadi sebuah 

kromosom, digunakan metode weighted sampling.  Weighted sampling 

adalah metode sampling yang memberikan suatu bobot (weight) pada 

seluruh titik koordinat waypoint pada peta global path planning, sehingga 

pada map bidang xy terdapat daerah tertentu yang memiliki probabilitas 

yang lebih besar dibanding daerah lain untuk dipilih sebagai kandidat titik 

waypoint terbaik sesuai kriteria fitness function (fungsi tujuan) yang 

diinginkan. Pada titik awal dan titik akhir yang telah ditetapkan (0,0) dan 

(40,40), lintasan terpendek yang dihasilkan adalah berupa garis lurus dari 

titik awal ke akhir. Dengan demikian, untuk penentuan weight, pada 

daerah yang dekat diukur dari garis yang menghubungkan koordinat 

posisi USV saat akan dilakukan path planning dengan titik tujuan, akan 

diberi probabilitas 0,95 dibagi dengan jumlah titik yang ada dalam daerah 

tersebut. Sedangkan daerah yang lain akan memiliki probabilitas sebesar 

0,05 dibagi dengan jumlah titik yang ada dalam daerahya. Weighted 
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Sampling digunakan agar titik-titik kemungkinan yang menjadi path USV 

dibatasi pada daerah yang memiliki probabilitas lebih tinggi. Nilai 

probabilitas lebih tinggi ditentukan sebesar 0,95 menunjukkan bahwa 

titik-titik pada daerah dengan probabilitas lebih tinggi akan terpilih 

menjadi lintasan USV. Distribusi probabilitas yang digunakan dalam 

sampling diilustrasikan pada Gambar 3.10. Daerah merah menunjukkan 

daerah dengan probabilitas lebih tinggi sebesar 0,95 sedangkan daerah 

biru menunjukkan daerah dengan probabilitas lebih rendah sebesar 0,05. 

Dalam global path planning, weighted sampling digunakan untuk 

memilih daerah dekat yang berada di atas dan di bawah garis L dengan 

luasan ≤ radius obstacle + 8. Garis L yang dimaksud penulis adalah garis 

yang menghubungkan koordinat posisi USV saat akan dilakukan path 

planning (𝑥𝑢𝑠𝑣, 𝑦𝑢𝑠𝑣) dengan titik tujuan. Posisi obstacle statis hampir 

tersebar merata pada global map ukuran 40x40 sehingga diperlukan 

daerah weighted sampling yang lebih luas. 

Sedangkan dalam local path planning, metode weighted sampling 

digunakan untuk memilih daerah weighted berdasarkan arah vektor 

kecepatan obstacle dinamis untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

tabrakan kembali setelah path baru diperoleh sehingga tidak perlu 

dilakukan pengecekan tiap kromosom pembangkitan hasil algoritma 

genetika terhadap trayektori USV. Algoritma genetika yang digunakan 

penulis pada tugas akhir ini tidak menyeleksi kembali titik-titik kandidat 

waypoint yang akan menjadi lintasan USV apakah melewati trayektori 

obstacle dinamis pada waktu yang sama. Oleh karena itu penulis 

memberikan saran untuk pengembangan tugas akhir ini pada akhir bab, 

yaitu perlu adanya pengembangan algoritma genetika yang bisa 

menyeleksi path baru USV terhadap trayektori obstacle dinamis dengan 

cara memprediksi trayektori USV pada waktu mendatang menggunakan 

suatu metode prediktif.  

Ketentuan daerah berbobot dijelaskan sebagai berikut: jika arah 

vektor kecepatan obstacle yang dideteksi memiliki arah sudut >90 derajat 

(obstacle menuju ke daerah kiri pada map global), maka penentuan bobot 

(weight) adalah daerah yang berada di bawah garis L atau berlawanan 

dengan arah vektor kecepatan obstacle. Jika arah vektor kecepatan 

obstacle memiliki arah sudut <0 derajat (obstacle menuju ke daerah kanan 

pada map global), maka penentuan bobot (weight) adalah daerah yang 

berada di atas garis L (radius obstacle + 8). Untuk kondisi selain kedua 

kondisi di atas, penentuan bobot (weight) adalah daerah yang berada di 

atas dan di bawah garis L (radius obstacle + 3). Ilustrasi penentuan weight 
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berdasarkan vektor kecepatan obstacle dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

Pada ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ketika obstacle yang 

berpotensi tabrakan dideteksi USV dengan arah sudut vektor kecepatan 

lebih dari 90 derajat, maka local path planning akan mencari jalur baru 

ke arah kanan USV (daerah di bawah garis L yang diberi bobot lebih). 

 

Gambar 3.10 Weighted Sampling pada Local Path Planning 

 

Gambar 3.11 Ilustrasi Pemilihan daerah Weighted Sampling 
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3.2.3 Menentukan Nilai Fitness Function 

Fungsi fitness digunakan untuk menentukan seberapa baik 

individu yang direpresentasikan oleh suatu kromosom. Dalam kasus ini 

permasalahan path planning yaitu untuk mencari lintasan t yaitu jarak 

terpendek dari titik awal (0,0) dan titik tujuan (40,40) yang telah 

disebutkan subbab sebelumnya. Nilai fitness yang dapat digunakan adalah 

1 / total jarak (satu per total jarak). Dalam hal ini yang dimaksud total 

jarak adalah jumlah jarak antara titik waypoint satu dengan waypoint 

lainnya yang menjadi path USV. Semakin tinggi nilai fitness dari suatu 

individu atau kromosom, maka semakin baik individu tersebut. Oleh 

karena itu, fitness function diharapkan meningkat seiring dengan 

menurunnya jarak, sehingga dapat dikatakan bahwa fitness function 

memiliki hubungan terbalik dengan persamaan jarak dari dua titik 

(distance). 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑖, 𝑗) = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2
  (3.6) 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1/𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑖, 𝑗)    (3.7) 

. 

Oleh karena dalam proses pembangkitan kromosom telah 

dipastikan secara algoritma bahwa semua kromosom tidak akan melewati 

obstacle dengan cara dilakukan uji feasibility, maka nilai fitness function 

pada saat path-nya menyinggung atau memotong lingkaran sebagai 

representasi obstacle tidak perlu ditentukan.  

3.2.4 Proses Seleksi dan Elitism 

Setelah terbentuk populasi awal, selanjutnya hasil populasi 

tersebut akan diseleksi. Metode seleksi yang digunakan dalam algoritma 

genetika untuk permasalahan path planning ini adalah seleksi roda 

roulette. 

Dalam metode roda roulette, proses seleksi individu diibaratkan 

seperti dalam permainan judi roda roulette. Dimana pemain akan 

memutar roda yang telah terpartisi menjadi beberapa bagian untuk 

mendapatkan suatu hadiah. 

Kaitannya dengan metode seleksi yang dibahas pada permasalahan 

ini adalah suatu kromosom diibaratkan sebagai hadiah. Partisi-partisi 

pada roda roulette merupakan interval dari nilai kumulatif probabilitas 

masing-masing kromosom. Kemudian proses memutar roda dinyatakan 

dengan menentukan suatu bilangan acak pada interval [a,b]. Proses 
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seleksi roulette wheel dapat juga disebut sebagai fitness proportionate 

selection, dimana proses seleksi dilakukan secara acak, namun kromosom 

dengan nilai fitness besar diberi probabilitas yang besar juga 

(proporsional). Proses tersebut dilakukan sebanyak parent yang 

diperlukan untuk membangkitkan generasi berikutnya (offspring) yang 

memiliki jumlah populasi yang sama. Kromosom-kromosom yang 

terpilih tersebut akan membentuk populasi orang tua (parents). 

Salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan kromosom 

terbaik dalam suatu generasi adalah dengan menerapkan elitism. Dalam 

proses elitism, kromosom yang memiliki nilai fitness paling tinggi tidak 

akan mengikuti proses crossover dan mutasi, melainkan akan langsung 

menjadi kromosom berikutnya. Dalam tugas akhir ini, elitism diterapkan 

dengan hanya mengambil 1 kromosom terbaik agar populasi yang lain 

bisa berkesempatan mencari solusi yang lebih baik. 

Adapun tahapan dari proses seleksi sebagai berikut: 

Tahap 1 : Hitung nilai fitness dari masing-masing kromosom   

sejumlah populasi awal dikurangi satu. Pada tahap ini 

dilakukan Elitism yang merupakan usaha untuk 

mempertahankan individu atau kromosom terbaik dari 

populasi yang ada. Elitism mengambil kromosom 

pertama karena sebelumnya semua kromosom telah 

diurutkan berdasarkan nilai fitnessnya. 

Tahap 2 : Hitung total fitness semua individu atau kromosom. 

Tahap 3 : Hitung probabilitas dan nilai kumulatif masing- 

masing kromosom berdasarkan rumus berikut: 

𝑃(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑖) =
𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑖)

∑ 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑗)𝑁
𝑗=1

  (3.8) 

𝑃𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓(𝑘) = ∑ 𝑃(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑖)𝑘
𝑖=1   (3.9) 

Tahap 4 : Dari probabilitas tersebut, hitung jatah masing-masing  

individu pada angka 0 sampai 1, atau dengan kata lain 

jatah tersebut merupakan kumulatif probabilitas masing-

masing kromosom. 

Tahap 5 : Bangkitkan suatu bilangan acak roulette antara 0 sampai  

1 sebanyak populasi parent.  

Tahap 6 : Dari bilangan acak yang dihasilkan, tentukan kromosom  
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mana yang terpilih dalam proses seleksi berdasarkan 

nilai kumulatif probabilitas yang bersesuaian yang telah 

ditentukan sebelumnya pada tahap 4. 

 

Tabel 3.3 memperlihatkan hasil seleksi pada generasi pertama 

dengan bilangan acak yang dibangkitkan. 

Tabel 3.3 Populasi Kromosom Parent Sumbu X 

Nilai 

Kumulatif 

Kromosom 

Parent 

Kromosom 

Sumbu X 
Representasai Kromosom 

0,1436 Parent 1 Kromosom 1 0 12 21 38 40 

1,0000 Parent 2 Kromosom 9 0 15 27 14 40 

0,1436 Parent 3 Kromosom 1 0 12 21 38 40 

0,7114 Parent 4 Kromosom 6 0 31 16 29 40 

0,8127 Parent 5 Kromosom 7 0 18 30 21 40 

0,6098 Parent 6 Kromosom 5 0 35 19 29 40 

0,3962 Parent 7 Kromosom 3 0 10 9 31 40 

0,7114 Parent 8 Kromosom 6 0 31 16 29 40 

0,5067 Parent 9 Kromosom 4 0 30 22 23 40 

 

3.2.5 Proses Crossover 

Salah satu komponen yang paling penting dalam algoritma 

genetika adalah crossover atau perkawinan silang. Crossover merupakan 

suatu proses persilangan sepasang kromosom orang tua (parent) untuk 

menghasilkan anak (offspring) yang akan menjadi individu atau 

kromosom baru pada populasi di generasi berikutnya. Offspring yang 

dihasilkan dari proses crossover diharapkan mewarisi sifat-sifat unggul 

yang dimiliki oleh kromosom orang tua.. Metode crossover yang 

digunakan adalah metode single point crossover, dimana gen dalam kedua 
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kromosom parent setelah point crossover ditukar. Banyaknya kromosom 

yang di-crossover dipengaruhi oleh parameter probabilitas crossover (Pc). 

Adapun tahapan dari proses crossover sebagai berikut: 

Tahap 1 : Pilih populasi kromosom berbeda pada populasi orang tua  

secara acak berdasarkan probabilitas crossover. 

Tahap 2 : Bangkitkan satu bilangan acak (nilainya berupa bilangan bulat  

dari 1 sampai panjang gen dari suatu kromosom), dimana 

bilangan ini (crossover point) akan dijadikan posisi awal gen 

dari suatu kromosom yang akan mengalami crossover. Tandai 

alel-alel yang akan dikawinsilangkan (mulai dari posisi awal 

gen hingga posisi akhir gen). Dereta gen (alel) yang berada 

pada sebelum crossover point akan menjadi head pada suatu 

kromosom parent sedangkan gen yang berada di setelah 

crossover point akan menjadi tail. 

Tahap 3 : Tukarkan alel pada parent 1 dan parent 2 yang ditandai  

sebagai head atau tail. 

Pada Tabel 3.4 ditunjukkan proses crossover pada generasi 

pertama dimana N-1 buah kromosom parent dipilih untuk mengalami 

crossover. Hampir semua kromosom dipilih karena probabilitas 

kromosom mengalami crossover adalah 0,9. Sehingga terdapat 

kromosom parent yang tidak mengalami proses crossover dan akan 

menghasilkan kromosom child dengan gen yang sama persis. 

Tabel 3.4 Kromosom parent dan kromosom child sumbu X 

Kromosom Parent Sumbu X Kromosom Child Sumbu X 

Head Tail (Offspring Baru) 

0 37 36 32 40 0 37 32 27 40 

0 14 27 24 40 0 14 31 10 40 

0 21 22 29 40 0 21 22 29 40 

0 14 27 24 40 0 14 32 27 40 

0 24 32 27 40 0 24 27 24 40 
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0 21 22 29 40 0 21 22 29 40 

0 20 31 10 40 0 20 27 24 40 

0 36 34 13 40 0 36 34 13 40 

0 24 32 27 40 0 24 36 32 40 

 

Pada Tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa alel tail pada kromosom 

parent satu dan kromosom parent lainnya dikawinkan silang atau ditukar 

antar kedua parent tersebut.  

3.2.6 Proses Mutasi 

Mutasi adalah suatu proses genetika yang dilakukan untuk 

mempertahankan keanekaragaman genetik populasi. Hal tersebut 

dilakukan untuk mencegah populasi terjebak dalam solusi optimal lokal. 

Daftar populasi baru hasil crossover dipilih secara acak untuk 

dilibatkan dalam proses mutase berdasarkan probabilitas mutasi yang 

ditentukan. Pada algoritma genetika, mutasi memainkan peran penting, 

yaitu menggantikan gen-gen yang hilang dari populasi selama proses 

seleksi atau mengembalikan kromosom optimal yang hilang akibat proses 

crossover. Dan memunculkan kromosom yang tidak ditampilkan pada 

populasi awal yang bisa jadi lebih baik dari kromosom pada populasi saat 

itu. Pada penelitian ini, digunakan tipe uniform mutation. 

Adapun tahapan dari proses mutasi sebagai berikut: 

Tahap 1 : Pilih populasi kromosom yang berasal dari anak (child) hasil  

proses crossover sejumlah ukuran populasi awal. 

Tahap 2 : Pilih semua gen pada setiap kromosom selain gen pertama  

dan gen terakhir untuk dijadikan populasi yang akan dimutasi. 

Hal ini dikarenakan kedua gen tersebut adalah titik awal dan 

titik tujuan path planning yang sudah ditetapkan di awal 

algoritma. 

Tahap 3 : Pilih gen mana yang akan disisipkan suatu bilangan acak  

(dimutasi) pada populasi kromosom berdasarkan probabilitas 

mutasi. 

Tahap 4 : Bangkitkan bilangan acak dari angka 1 hingga ukuran semua  

titik yang mungkin berdasarkan weighted sampling pada peta 

2 dimensi yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya. 
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Bilangan acak tersebut mewakili koordinat titik pada bidang 

𝑥𝑦. 

Tahap 5 : Sisipkan gen yang dipilih dengan suatu nilai yang merupakan  

koordinat titik hasil pembangkitan bilangan acak pada tahap 4. 

Pada Tabel 3.5 ditampilkan kromosom anak hasil dari proses 

mutasi pada generasi pertama. Jumlah gen yang dimutasi bergantung pada 

probabilitas mutasi yang ditetapkan penulis yaitu sebesar 0,35. 

 

Tabel 3.5 Kromosom child hasil mutasi 

Kromosom Sumbu X Kromosom Child Sumbu X 

Hasil Crossover Hasil Mutasi 

0 22 39 32 40 0 22 39 20 40 

0 16 21 8 40 0 34 21 14 40 

0 22 39 32 40 0 35 10 32 40 

0 13 17 35 40 0 13 17 35 40 

0 16 21 8 40 0 19 32 8 40 

0 10 30 18 40 0 9 30 18 40 

0 24 13 6 40 0 0 33 6 40 

0 24 13 6 40 0 24 13 6 40 

0 10 30 18 40 0 10 11 18 40 

0 36 16 34 40 0 14 16 34 40 

 

3.2.7 Pengujian feasibility 

Pada tahap ini, kromosom yang telah ditemukan dari proses-proses 

sebelumnya dites feasibility-nya, dimana kriteria feasible-nya adalah baik 

titik belok maupun path yang berupa garis lurus antara kedua titik 

waypoint tidak boleh melewati obstacle. Tes dilakukan menggunakan 

persamaan matematika untuk mengecek apakah path (garis lurus) yang 
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menghubungkan titik-titik waypoint hasil pembangkitan kromosom 

bersinggungan atau memotong dengan suatu lingkarang sebagai 

representasi dari halangan (obstacle). Hal ini dilakukan dengan cara 

menerapkan teori garis singgung lingkaran yang telah terlampir di Bab 2.  

Proses pengujian ini dilakukan setiap selesai proses pembentukan 

kromosom dan proses mutasi. Setelah proses crossover tidak dilakukan 

pengecekan feasibility karena selain proses ini menggunakan 

computational cost yang besar, proses crossover juga langsung diikuti 

oleh proses mutasi yang membuat proses ini menjadi redundant. 

 

3.2.8 Alur Kerja dari Path Planning pada Lingkungan Statis 

Alur kerja path planning statis berbasis algoritma genetika adalah: 
1. Tentukan parameter-parameter yang diperlukan diantaranya: 

Titik waypoint awal dan waypoint tujuan, ukuran populasi, 

panjang kromosom, nilai Pc (probabilitas crossover) dan Pm 

(probabilitas mutasi), banyak generasi N, posisi dan ukuran 

obstacle. 

2. Inisialisasi populasi pertama. 

3. Lakukan uji feasibility untuk memastikan baik titik maupun 

garis path hasil pembangkitan kromosom tidak menyinggung 

atau memotong lingkaran sebagai representasi bentuk obstacle. 

4. Untuk generasi pertama hingga ke-N, lakukan: 

a. Hitung nilai fitness masing-masing kromosom 

b. Seleksi dan Elitism 

c. Crossover 

d. Mutasi 

e. Pastikan baik titik maupun garis tidak menyinggung 

obstacle (uji feasibility). 

f. Update kromosom sumbu-𝑥 dan kromosom sumbu-𝑦 

 

3.2.9 Perancangan Sistem Dynamic Path Planning 

Untuk menyelesaikan permasalahan path planning yang dibahas 

pada tugas akhir ini, maka akan digunakan dynamic path planning 

(perencanaan jalur dinamis). Dynamic path planning adalah perencanaan 

jalur di lingkungan dinamis dengan menggabungkan metode global path 

planning dan local path planning agar USV bisa menghindari obstacle 

dinamis. Global path planning digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan path planning di lingkungan statis (peta global). Sedangkan 
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local path planning digunakan untuk menyelesaikan permasalahan path 

planning di lingkungan dinamis dengan obstacle bergerak dimana path 

re-planningdilakukan ketika sensor USV mendeteksi obstacle dalam 

range bahaya untuk menghindari obstacle tersebut.  

Langkah awal menjalankan program dynamic path planning 

adalah dengan mengkonstruksi peta global (global map) yang berisi 

informasi tentang titik waypoint awal (start), titik waypoint akhir (final), 

posisi dan ukuran obstacle statis. Kemudian dijalankan program global 

path planning untuk memperoleh jalur dengan jarak perjalanan minimum 

antara titik awal dan titik tujuan tanpa menabrak obstacle statis. Global 

path planning tidak menggunakan informasi sensor untuk menghasilkan 

waypoint, melainkan hanya mengandalkan informasi lingkungan yang 

diprogram. Oleh karena itu, informasi tersebut harus mencangkup 

keseluruhan dari lingkungan, dan hanya bisa menghindar dari obstacle 

statis. Ketika di tengah perjalanan selama menjalankan global path 

planning, tiba-tiba dideteksi adanya obstacle dinamis yang berpotensi 

terjadi tabrakan. Metode deteksi obstacle yang digunakan berbasis 

simulasi MATLAB dengan memprediksi lokasi tabrakan berdasarkan plot 

data jarak USV dengan obstacle dinamis sebagai fungsi dari waktu dan 

persamaan gerak linier. Setelah itu, dijalankan program local path 

planning berbasis algoritma genetika untuk membuat jalur baru dan dapat 

menghindari obstacle dinamis tersebut. Kemudian dilakukan kembali 

path planning berdasarkan path baru hasil waypoint dari local path 

planning. 

Sistem trajectory tracking diperlukan untuk menunjukkan 

kapabilitas algoritma untuk melakukan replanning dari sebuah path yang 

tiba-tiba terhalang oleh sebuah obstacle setelah kapal menjalani path asal 

pada peta global. Sistem trajectory tracking ini men-simulasikan 

bagaimana sebuah USV dapat bergerak mengikuti sebuah set waypoints 

dari titk awal hingga mencapai tujuan akhir. Sistem trajectory tracking 

merupakan gabungan sistem pemanduan (guidance) dan kontroler yang 

menggunakan model dinamika USV riil. Sistem guidance USV 

digunakan untuk memandu kapal agar bisa mengikuti path yang 

dihasilkan oleh path planner berdasarkan sudut yaw target yang harus 

dicapai oleh sudut heading kapal. Sedangkan Kontroler digunakan untuk 

mengatur nilai sudut heading kapal agar sesuai dengan nilai sudut yaw 

target yang dihasilkan oleh sistem pemandu. Pada tugas akhir ini akan 

digunakan sistem pemanduan sliding curve dan kontroler PID MRAC 

Diskrit yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.  
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Perancangan sistem global path planning dan local path planning 

pada Simulink MATLAB dapat ditunjukkan pada Gambar 3.12 dan  

Gambar 3.13. Kedua path planning ini menggunakan algoritma genetika 

untuk memperoleh path terpendek. Kode program algoritma genetika 

terlampir. 

 

Gambar 3.12 Blok Simulink Global Path Planning  

 

 

Gambar 3.13 Blok Simulink Local Path Planning dan Path 

Generator 
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Gambar perancangan sistem dynamic path planning dan metode 

deteksi obstacle serta prediksi tabrakan dapat dilihat pada Gambar 3.14.  

 

Gambar 3.14 Blok Simulink Dynamic Path Planning 

Segala konfigurasi obstacle (posisi, ukuran, dan kecepatan 

obstalce), dan fungsi plot animation serta metode deteksi obstacle 

terdapat pada blok dynamic path planning. Prinsip kerja sistem dynamic 

path planning yang menggabungkan global path planning dan local path 

planning dan sistem keseluruhan USV dijelaskan sebagai berikut: 

 

Alur kerja dynamic path planning adalah: 

1. Menjalankan program global path planning berdasarkan alur 

kerja path planning statis pada peta global untuk memperoleh set 

waypoint yang menghasilkan lintasan terpendek antara waypoint 

awal dan waypoint akhir. 

2. Selama menjalankan global path planning, dideteksi adanya 

obstacle dalam range bahaya yang menandakan akan terjadi 

potensi tabrakan, sehingga diperlukan re-planning path. 
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3. Menjalankan program local path planning berdasarkan alur kerja 

path planning statis berbasis algoritma genetika, namun 

digunakan posisi kapal terakhir sejak dideteksi obstacle sebagai 

populasi pertama untuk mempercepat proses algoritma genetika. 

4. Menjalankan path planning kembali sesuai waypoint baru. 

 

Adapun diagram alur strategi path planning di lingkungan dinamis: 

 

Gambar 3.15 Diagram Alur Dynamic Path Planning 
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Sistem navigasi USV dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.16 Diagram Blok Dynamic Path Planning USV 

 

Berdasarkan pada Gambar 3.16,  mula-mula dilakukan inisialisasi 

berupa peta global yang mengandung informasi titik awal dan titik tujuan 

(goal), kemudian dilakukan global path planning untuk menghasilan set 

waypoint yang membentuk path terpendek bebas tabrakan antara kedua 

titik tersebut. Set waypoint tersebut dikirim ke blok sistem pemanduan 
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diproses ke kontroler PID MRAC Diskrit. Perintah kontrol dikirim ke 

blok dinamika USV untuk menghasilkan nilai sudut yaw dan kecepatan 

translasi sesuai referensi input PID MRAC. Kedua nilai tersebut akan 
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jika dideteksi adanya obstacle dinamis dalam range bahaya +100 m dan 

diprediksi terjadi collision, maka dilakukan local path planning untuk 

memperoleh jalur baru bebas tabrakandan meng-update jalur global pada 

peta global. 

Blok Obstacle Detection dan Collision Prediction pada Gambar 

3.16 berisi algoritma yang bisa mendeteksi adanya obstacle dinamis 

dalam range USV + 100 m berbasis simulasi MATLAB dan sekaligus 

bisa memberikan keluaran berupa lokasi tabrakan (collision) apabila 

diprediksi akan terjadi tabrakan. Metode prediksi tabrakan ini 

menggunakan konsep vektor dan persamaan garis lurus dengan asumsi 

obstacle dinamis bergerak dengan vektor kecepatan konstan (nilai dan 

arah kecepatan konstan. Metode deteksi tabrakan obstacle ini tidak bisa 

digunakan apabila vektor kecepatan obstacle dan kecepatan USV yang 

berubah (tidak konstan) sehingga penulis memberikan saran untuk 

pengembangan tugas akhir ini pada akhir bab, yaitu pengembangan 

metode deteksi tabrakan dengan cara menggunakan model matematis 

USV (prediction model USV) untuk memprediksi trayektori USV pada 

masa mendatang berdasarkan state saat ini dan perilaku model USV. 

Algoritma yang bisa diajukan adalah filter Kalman. Hal ini juga bisa 

diterapkan pada pengembangan algoritma genetika yang bisa menyeleksi 

path baru hasil path re-planning USV terhadap trayektori obstacle 

dinamis di masa mendatang. Gambar 3.18 menampilkan ilustrasi metode 

deteksi obstacle dan prediksi tabrakan. Adapun langkah-langkah prediksi 

tabrakan (collision) sebagai berikut: 

1. Ketika suatu obstacle dinamis dideteksi oleh lingkaran besar 

dengan garis putus-putus sebagai range bahaya, maka algoritma 

deteksi obstacle mengambil 2 data jarak obstacle terhadap USV 

sebagai fungsi dari waktu dengan beda waktu pengambilan jarak 

sebesar 𝑇𝑠 = 0,1 detik (sampling time). 

2. Kedua data jarak tersebut akan dicari persamaannya menggunakan 

persamaan linier karena obstacle bergerak dengan kecepatan 

konstan dan plot jarak terhadap waktu akan menghasilkan bentuk 

parabola lancip. 

𝑑 =
𝑡−𝑡1
𝑡2−𝑡1

∗ (𝑑2 − 𝑑1) + 𝑑1   (3.10) 

Dimana,  

𝑡1  = Data waktu pertama 

𝑑1 = Data jarak pertama 
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𝑡2  = Data waktu kedua 

𝑑2 = Data jarak kedua 

3. Dicari 𝑡 ketika nilai 𝑑  pada persamaan (3.10) kurang dari sama 

dengan nol (𝑑 ≤  0) dimana rentang 𝑡 =  waktu ketika obstacle 

dideteksi pertama kali hingga 𝑡 = waktu akhir simulasi. 

4. Nilai 𝑡  yang diperoleh pada tahap 3 dimasukkan ke persamaan 

gerak lurus. 

𝑑𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑐 + 𝑣 ∗ 𝑡   (3.11) 

Dimana, 

𝑑𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = Lokasi prediksi tabrakan 

𝑐 = Lokasi obstacle saat dideteksi pertama kali 

𝑣 = Vektor kecepatan obstacle 

5. 𝑑𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  yang diperoleh merupakan pusat lingkaran obstacle 

ketika terjadi tabrakan. Nilai tersebut selanjutnya dihitung jarak 

absolutnya terhadap garis yang menghubungkan 2 waypoint 

terdekat (waypoint setelah dilewati USV dan waypoint yang akan 

dilewati USV). Perhitungan ini menggunakan konsep vektor yakni 

perkalian dot antara vektor 2 waypoint dan vektor waypoint-

idengan 𝑑𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ditunjukkan pada persamaan (3.13) dan (3.14).  

6. Apabila jarak absolut (𝑃) yang diperoleh pada tahap 5 termasuk 

jarak bahaya, maka obstacle dinamis tersebut dianggap akan 

terjadi tabrakan dan dieksekusi algoritma genetika untuk mencari 

jalur baru yang bisa menghindari tabrakan. Jarak bahaya 

menggunakan persamaan (3.12) dengan mempertimbangkan lebar 

USV dan lebar obstacle.  

𝑃 < 𝐿𝑢 + 𝑟𝑎𝑑   (3.12) 

Dimana, 

𝐿𝑢 = Lebar USV dan 𝑟𝑎𝑑 = Radius obstacle 

 

Perhitungan jarak 𝑃 menggunakan persamaan vektor berikut: 

𝐴. �⃗⃗� =  |𝐴||𝐵|𝑐𝑜𝑠 (𝜃)     (3.13) 

𝑃 = 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜃)  (3.14) 

Gambar vektor dan ilustrasi deteksi obstacle/prediksi tabrakan 

masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3.17 dan Gambar 3.18. 
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Gambar 3.17 Menghitung Jarak Absolut Titik terhadap Vektor 

 

Gambar 3.18 Ilustrasi Deteksi Obstacle dan Prediksi Tabrakan 

 

3.3 Perancangan Pemanduan USV 

Setelah trayektori bebas tabrakan telah dibuat pada perancangan 

path planning, maka USV memerlukan sistem pemanduan untuk bisa 
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perancangan sistem pemanduan USV ini, akan digunakan algoritma 

sliding curve guidance yang memiliki 2 macam strategi pemanduan yaitu 

lintasan garis lurus dan lintasan lingkaran. Strategi pemanduan yang 

digunakan pada perancangan sistem pemandu hanya lintasan garis lurus 

karena jarak antar waypoint sasaran hasil perhitungan algoritma path 

planning berbasis algorirma genetika berjauhan sehingga USV tidak perlu 

melakukan manuver sudut tajam yang merupakan strategi pemanduan 

lintasan lingkaran. Pemandu USV akan menerima informasi berupa posisi 

USV saat ini dan waypoint sasaran. Informasi tersebut kemudian akan 

diproses menjadi perhitungan sudut heading USV target yang harus 

dicapai agar USV bisa bergerak mengikuti waypoint yang diinginkan 

sesuai path planning berbasis algoritma genetika. Pemanduan yang 

digunakan adalah pemandu untuk gerakan yaw (𝜓) USV. Pemandu untuk 

gerakan yaw menerima informasi berupa sudut yaw dan posisi USV saat 

ini dalam koordinat 𝑥 dan 𝑦 sistem koordinat bumi. 

Urutan algoritma sistem pemanduan garis lurus untuk sudut yaw 

dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Algoritma Sistem Pemanduan Yaw garis lurus 

No. Algoritma Keterangan 

1. 𝑊𝑖  =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)    Waypoint ke 𝑖 

2. 𝑊𝑖 + 1 =  (𝑥𝑖 + 1, 𝑦𝑖 + 1)  Waypoint ke 𝑖 + 1 

3. 𝑝 =  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝜓   
Posisi dan orientasi 

USV pada bidang 𝑥𝑦 

4. 𝑅𝑢  =  ||𝑊𝑖  –  𝑝||   Jarak 𝑊𝑖 terhadap 𝑝 

5. 𝜃 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 , 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)   𝜃 pada bidang 𝑥𝑦 

6. 𝜃𝑢  =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦 – 𝑦𝑖 , 𝑥 – 𝑥𝑖)     𝜃𝑢 pada bidang 𝑥𝑦 

7. 𝛽 =  𝜃 – 𝜃𝑢  𝛽 pada bidang 𝑥𝑦 

8. 𝑅 =  √𝑅𝑢
2 – (𝑅𝑢 𝑠𝑖𝑛(𝛽))

2
  𝑅 pada bidang 𝑥𝑦 
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9. 
𝑥𝑡′ ←  (𝑅 +  𝛿)𝑐𝑜𝑠𝜃  

𝑦𝑡 ′ ←  (𝑅 +  𝛿)𝑠𝑖𝑛𝜃      

Posisi sasaran virtual 

(𝑠) pada lintasan 

dengan 𝛿 adalah jarak 

sasaran virtual dengan 

USV 

10. 𝜓𝑑  =  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑡 ′ −  𝑦, 𝑥𝑡′ −  𝑥)  
Sudut Yaw (𝜓) Target 

(𝜓𝑟𝑒𝑓) 

 

Diagram blok sistem Trajectory tracking USV dengan pemanduan 

sliding curve dapat ditunjukkan pada Gambar 3.19 

 

 

Gambar 3.19 Diagram Blok Sistem Trajectory tracking USV 

 

Berdasarkan Gambar 3.19 di atas, terlihat bahwa informasi yang 

diperlukan dalam pemanduan sliding curve adalah informasi posisi USV 

dalam bidang 𝑥𝑦 koordinat bumi (earth-frame) yang dihasilkan oleh blok 

dinamika USV. Informasi masukan lainnya dalah setpoint kecepatan USV 

yang diinginkan dan waypoint awal yang dideklarasikan dalam 

perencanaan jalur global (map global) yaitu waypoint awal dan waypoint 

tujuan. Keluaran blok pemanduan adalah sudut yaw target dan kecepatan 

target yang nantinya akan menjadi masukan pada PID MRAC pengaturan 

kecepatan translasi USV dan PID MRAC pengaturan sudut yaw USV. 
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Gambar blok simulink Sliding Curve Guidance dapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.20. Kode program sistem guidance berbasis algoritma sliding 

curve terlampir. 

 

Gambar 3.20 Blok Simulink Guidance USV 

 

3.4 Perancangan Sistem Autopilot USV 

Sistem autopilot yang digunakan pada USV akan menerima 

masukan berupa informasi sudut yaw Target (referensi) yang diterima dari 

sistem pemanduan USV berdasarkan path planning yang telah dibuat. 

Sudut referensi tersebut kemudian akan menjadi masukan dari kontroler 

PID MRAC (Model Reference Adaptive Control) Diskrit berbasis MIT 

Rule. Tujuan utama dari sistem autopilot ini adalah mengatur nilai 

kecepatan translasi simbu x (kecepatan surge) sesuai setpoint yang diingin 

dan mengatur sudut heading kapal (sudut yaw) sesuai keluaran dari sistem 

pemanduan USV. Kontroler PID MRAC ini akan memberikan keluaran 

berupa sinyal kontrol kepada mesin thruster dan penggerak rudder kapal 

sebagai aktuator agar USV bisa memiliki kecepatan surge konstan dan 

manuver sudut yaw yang sama dengan sudut referensi. Diagram blok PID 

MRAC dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

Pada dasarnya sistem kontrol autopilot pada USV dibagi menjadi 

2 bagian. Bagian pertama merupakan sistem pengaturan kecepatan 

translasi searah sumbu x (u), dimana kontroler PID MRAC dengan MIT 

Rule mengatur besarnya gaya motor thruster (τ) atau %throttle mesin 
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yang harus dihasilkan agar kecepatan translasi searah sumbu x memiliki 

spesifikasi performansi yang diinginkan yaitu sistem dengan zero offset 

(steady state error nol) dan time constant sistem hasil desain sesuai 

dengan nilai yang diinginkan. Pada pengaturan kecepatan translasi, 

digunakan kontroler PI.  Hal ini dikarenakan kontroler PI relatif lambat 

dalam reaksinya terhadap variasi cepat (respon lambat) karena istilah I 

(Integral) membutuhkan waktu untuk bereaksi. Kontroler PI juga dapat 

menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap performasi kondisi 

steady state tanpa adanya steady-state error (stabil). Atau dapat dikatakan 

kontroler PI cocok dalam permasalahan pengaturan kecepatan translasi 

yang memiliki setpoint nilai kecepatan konstan (respon lambat). 

Bagian kedua merupakan sistem pengaturan sudut heading (ψ), 

dimana kontroler PID MRAC dengan MIT Rule mengatur besarnya sudut 

belok propeller thruster yang harus dihasilkan agar USV memiliki sudut 

yaw yang diinginkan zero offset (steady state error nol) dan time constant 

sistem hasil desain sesuai dengan nilai yang diinginkan. Pada pengaturan 

sudut heading, digunakan kontroler PD. Hal ini dikarenakan kontroler PD 

dapat bereaksi cepat untuk mengontrol perubahan sinyal error namun 

menyebabkan penurunan performansi kondisi steady state. Kontroler PD 

menyebabkan penurunan overshoot maksimal dan pengurangan rise time 

(waktu yang dibutuhkan dari 10% ke 90% nilai steady state) dan settling 

time (waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady state). 

Sehingga kontroler PD cocok digunakan pada pengaturan sudut heading 

yang memiliki sinyal error berubah-ubah (respon cepat) dalam 

permasalahan trajectory tracking dimana nilai sudut heading USV 

dituntut bergerak cepat untuk mencapai sudut yaw referensi berdasarkan 

waypoint hasil sistem pemanduan agar USV dapat mengikuti path hasil 

path planning.  Diagram blok sistem pengaturan manuver USV dapat 

dilihat seperti pada Gambar 3.22. 

Pada PID MRAC berbasis MIT Rule, keluaran dari respon plant 

kapal diharapkan memiliki nilai yang sedekat mungkin dengan model 

referensi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan error steady state 

mendekati nol. Karena pada perancangan sistem autopilot pada peneltian 

tugas akhir ini dibutuhkan nilai kecepatan translasi kapal konstan dan 

besar sudut heading kapal yang sesuai sudut referensi keluaran sistem 

pemandu kapal, maka model referensi yang diambil merupakan model 

orde 1 dimana respon ini akan memiliki respon steady state (konstan). 

Permasalahan yang dihadapi dalam perancangan autopilot ini adalah 
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menentukan persamaan tuning parameter PID MRAC (𝐾𝑃 , 𝐾𝐷 , 𝐾𝐼) dalam 

waktu diskrit sesuai model refensi yang dimasukkan.  

 

Gambar 3.21 Kontroler PID MRAC 

 

Berikut adalah tahapan merumuskan persamaan tuning parameter 

PID MRAC berbasis MIT Rule : 

1. Berdasarkan Gambar 3.21 Sinyal kontrol (input plant) 

didefinisikan sebagai : 

𝑢(𝑠) = 𝐾𝑃[𝑢𝑟 − 𝑦𝑚] +
𝐾𝐼
𝑠

[𝑢𝑟 − 𝑦𝑚] − 𝐾𝐷𝑠𝑦𝑚  (3.15) 

2. Diambil suatu plant orde 1 𝐺(𝑠) 

𝐺(𝑠) =
𝑏

𝑠+𝑎
   (3.16) 

𝑦(𝑠) =
𝑏

𝑠+𝑎
𝑢(𝑠)  (3.17) 

Pada PID MRAC, model output plant (𝑦) akan memiliki respon 

yang sedekat mungkin dengan model referensi yang diinginkan 

(𝑦(𝑚)) sehingga pada persamaan (3.15) varibel 𝑦𝑚 dapat diganti 

dengan variable 𝑦.  

𝑢(𝑠) = 𝐾𝑃[𝑢𝑟 − 𝑦] +
𝐾𝐼
𝑠

[𝑢𝑟 − 𝑦] − 𝐾𝐷𝑠𝑦  (3.18) 

3. Mensubstitusikan persamaan (3.17) ke dalam persamaan (3.18) 

𝑦 =
𝑏

𝑠+𝑎
(𝐾𝑃[𝑢𝑟 − 𝑦] +

𝐾𝐼
𝑠

[𝑢𝑟 − 𝑦] − 𝐾𝐷𝑠𝑦 )  (3.19) 
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4. Menyederhanakan persamaan (3.19) hingga didapatkan suatu 

fungsi transfer 
𝑦

𝑢𝑟
  

𝑦 (𝑠2 + 𝑎𝑠) = 𝑏𝐾𝑃𝑠[𝑢𝑟 − 𝑦] + 𝑏𝐾𝐼[𝑢𝑟 − 𝑦] − 𝑏𝐾𝐷𝑠2y)  

 (3.20) 

𝑦(𝑠2 + 𝑎𝑠) + 𝑏𝐾𝑃𝑦𝑠 + 𝑏𝐾𝐼y + 𝑏𝐾𝐷𝑦𝑠2 = 𝑏𝐾𝑃𝑢𝑟𝑠 + 𝑏𝐾𝐼𝑢𝑟  

 (3.21) 

𝑦[(1 + 𝑏𝐾𝐷)𝑠2 + (𝑏𝐾𝑃)𝑠 + 𝑏𝐾𝐼] = 𝑢𝑟[𝑏𝐾𝑃𝑠 + 𝑏𝐾𝐼]     

 (3.22) 

𝑦 =
𝑏𝐾𝑃𝑠+𝑏𝐾𝐼

(1+𝑏𝐾𝐷)𝑠2+(𝑏𝐾𝑃)𝑠+𝑏𝐾𝐼
𝑢𝑟  (3.23) 

Dimana, 

𝑦  = Output plant 

𝑢𝑟    = Setpoint 

𝐾𝑃 , 𝐾𝐷 , 𝐾𝐼   = Parameter PID MRAC 

5. Menentukan orde model referensi 

Dikarenakan pada penelitian tugas akhir ini, PID MRAC 

diharapkan bisa mengatur nilai kecepatan translasi searah sumbu x 

(u) dan nilai sudut heading (ψ) sesuai setpoint yang diinginkan 

dengan steady state error nol, maka digunakan model referensi 

orde satu untuk memenuhi kriteria ini. 

→ Model Referensi : 𝑦𝑚 =
1

𝜏𝑠+1
 (3.24) 

Dimana, 

𝜏 = time constant (waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 

63,2% gain steady state-nya) 

 

6. Menentukan rumus parameter Proporsional (𝐾𝑃) 

Kontroler P : 
𝑑𝐾𝑃

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑃

𝜕𝜓

𝜕𝐾𝑃
= −𝛾

𝑃
 
𝜕𝜓

𝜕𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝐾𝑃
 (3.25) 

Dimana, 

𝜓 =
1

2
𝑒𝑢

2         →
𝜕𝜓
𝜕𝑒

= 𝑒𝑢 (3.26) 

𝑒 = 𝑦 − 𝑦𝑚   →  
𝜕𝑒

𝜕𝑦
= 1 (3.27) 

𝑦(𝐾𝑃) =
𝑏𝐾𝑃𝑠+𝑏𝐾𝐼

(1+𝑏𝐾𝐷)𝑠2+(𝑏𝐾𝑃)𝑠+𝑏𝐾𝐼
𝑢𝑟 =

𝑁
𝐷

 𝑢𝑟 (3.28) 
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dengan  N: Pembilang, D: Penyebut 

7. Menggunakan aturan turunan dalam “pembagian fungsi (y(𝐾𝑃))” 

yaitu y sebagai fungsi dari 𝐾𝑃  sehingga didapatkan persamaan 

berikut: 

𝜕𝑦

𝜕𝐾𝑃
= [

𝑏𝑠.𝑢𝑟−𝑏𝑠.𝑦

𝐷
] =

𝑏𝑠(𝑢𝑟−𝑦)

𝐷
  (3.29) 

 

8. Menyamakan persamaan D (penyebut) pada persamaan (3.29) 

dengan persamaan penyebut model referensi pada persamaan (3.24) 

𝑑𝐾𝑃

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑃
𝑒

𝑏𝑠(𝑢𝑟−𝑦)

𝜏𝑠+1
    (3.30) 

 

9. Dilakukan hal yang sama untuk parameter Integral ( 𝐾𝐼 ) dan 

parameter Differensial ( 𝐾𝐷 ) sehingga didapatkan persamaan 

sebagai berikut: 

𝑑𝐾𝐼

𝑑𝑡
= −𝛾

𝐼
𝑒

𝑏(𝑢𝑟−𝑦)

𝜏𝑠+1
  (3.31) 

𝑑𝐾𝐷

𝑑𝑡
= 𝛾

𝐷
𝑒

𝑏𝑠2𝑦

𝜏𝑠+1
  

(3.32) 

Dengan,  

𝛾𝑃 = Gain adaptif proporsional 

 𝛾𝐼 = Gain adaptif integral 

𝛾𝐷 = Gain adaptif derivatif 

3.4.1 Desain Sistem Pengaturan Kecepatan Translasi USV 

Model referensi yang digunakan pada desain sistem pengaturan 

kecepatan  searah sumbu x adalah : 

𝑦𝑚 =
1

16𝑠+1
    (3.33) 

 

Mekanisme adaptasi untuk tuning parameter PID dengan 

menggunakan MIT Rule dapat ditulis sebagai berikut : 
𝑑𝐾𝑝

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑝
𝑒

𝑠[𝑢𝑅−y𝑢]

16𝑠+1
  (3.34) 

𝑑𝐾𝑖

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑖
𝑒

[𝑢𝑅−𝑦𝑢]

16𝑠+1
  (3.35) 
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𝑑𝐾𝑑

𝑑𝑡
= 𝛾

𝑑
𝑒

𝑠2𝑦𝑢

16𝑠+1
  

(3.36) 

  

Kontroler yang digunakan pada pengaturan kecepatan translasi 

adalah kontroler PI MRAC sehingga nilai dari 𝛾𝑑 diatur menjadi nol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Desain Sistem Pengaturan Sudut Yaw USV 

Model referensi yang digunakan pada desain sistem pengaturan 

sudut yaw adalah : 

𝑦𝑚 =
1

4,9𝑠+1
     (3.37) 

 

Mekanisme adaptasi untuk tuning parameter PID dengan 

menggunakan MIT Rule dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑑𝐾𝑝

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑝
𝑒

𝑠[𝑢𝑅−𝑦𝜓]

4,9𝑠+1
  

(3.38) 

𝑑𝐾𝑖

𝑑𝑡
= −𝛾

𝑖
𝑒

[𝑢𝑅−𝑦𝜓]

4,9𝑠+1
  

(3.39) 

Gambar 3.22 Diagram Blok Manuver Sistem Kontrol USV 

PID  MRAC 1 

PID MRAC 2  

Cos  𝛿𝜓 

 
 
 

Sin 𝛿𝜓 

 

USV 

PID 1 

PID 2 

𝜏𝑢 = 𝜏𝑐𝑜𝑠𝛿𝜓 

𝜏𝑟 = 𝜏 sin 𝛿𝜓 

𝜏 

𝛿𝜓

 

𝑢 𝑢𝑅  

𝜓 
𝜓𝑅 

(𝑢𝑟 − 𝑦𝑢) 

 

MIT Rule 

MIT Rule 

(PID u) 
𝑦𝑚𝑢 

𝑦𝑚𝜓 

𝑒𝑢 

𝑒𝜓 

1

16𝑠 + 1
 

1

4.9𝑠 + 1
 

− 

− 

+ 

+ 

+ 

+ 

− 

− 

(𝑢𝑟 − 𝑦𝜓) 
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𝑑𝐾𝑑

𝑑𝑡
= 𝛾

𝑑
𝑒

𝑠2𝑦𝜓

4,9𝑠+1
  

(3.40) 

 

Kontroler yang digunakan pada pengaturan sudut heading adalah 

kontroler PD MRAC sehingga nilai dari 𝛾𝐼 diatur menjadi nol. 

Notasi yang digunakan pada persamaan tuning parameter PID 

MRAC dapat dilihat pada Gambar 3.22. Masukan dari blok PID MRAC 

adalah error antara output plant dengan setpoint (𝑢𝑟 − 𝑦) dan error antara 

output plant dengan model referensi (𝑒𝑢). Keluaran PID MRAC 1 adalah 

gaya thruster sedangkan keluaran PID MRAC 2 adalah sudut yaw. 

Pemilihan dari nilai gain adaptif 𝛾  mempengaruhi performa dari PID 

MRAC. 

 

3.4.3 Perancangan Sistem Kontrol Dikrit 

Persamaan tuning parameter PID MRAC dengan MIT Rule yang 

sudah diperoleh merupakan sistem kontrol waktu kontinyu yang 

menggunakan fungsi transfer domain s. Sehingga sistem model waktu 

kontinyu harus diubah kedalam sistem model waktu diskrit sebelum 

diimplementasikan pada sistem USV keseluruhan. Pada implementasi 

USV secara riil, keseluruhan sistem baik sistem control dan navigasi 

dilakukan oleh suatu komputer atau mikroprosesor dengan berbagai 

macam algoritma yang tersedia untuk melakukan pemrosesan sinyal 

Sehingga pada penelitian tugas akhir ini dilakukan pemrosesan sinyal 

control dalam waktu diskrit menggunakan PID MRAC yang telah 

didiskritkan.  

Metode konversi model sistem waktu kontinyu menjadi waktu 

diskrit diantaranya adalah metode Zero-Order Hold (ZOH). Gambar 3.23 

berikut mengilustrasikan diskritisasi Zero-Order Hold 𝐻𝑑(𝑧) dari model 

linear waktu-kontinyu 𝐻(𝑠). 
Blok ZOH menghasilkan sinyal input waktu kontinyu 𝑢(𝑡) dengan 

menahan setiap nilai sampel 𝑢(𝑘) konstan selama satu periode sampel: 

𝑢 (𝑡)  =  𝑢 [𝑘],   𝑘𝑇𝑠 ≤ 𝑡 ≤  (𝑘 + 1)𝑇𝑠     (3.41) 

 

Sinyal 𝑢(𝑡) adalah masukan ke sistem kontinyu 𝐻(𝑠). Keluaran 

𝑦[𝑘] dihasilkan dari pengambilan sampel 𝑦(𝑡) setiap detik 𝑇𝑠. 
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Penahan urutan nol merekonstruksi bentuk gelombang waktu 

kontinyu berikut dari urutan sampel 𝑥[𝑛], dengan asumsi satu sampel per 

interval waktu T : 

𝑥𝑍𝑂𝐻(𝑡) = ∑ 𝑥[𝑛]. 𝑟𝑒𝑐𝑡 (
𝑡−𝑇

2−𝑛𝑇

𝑇
)∞

𝑛=−∞     (3.42) 

Dimana 𝑟𝑒𝑐𝑡 adalah fungsi persegi panjang. 

Fungsi 𝑟𝑒𝑐𝑡 (
𝑡−𝑇

2−𝑛𝑇

𝑇
)  shifted dan time-scaled serta sinyal 

konstan 𝑥𝑍𝑂𝐻(𝑡) digambarkan pada Gambar 3.24. 

 

 

Gambar 3.23 Diagram Blok ZOH 

 
 

 

Melalui proses diskritisasi ZOH, maka model referensi 𝑦𝑚 dengan 

input error (𝑢𝑅 − 𝑦) dapat dinyatakan sebagai persamaan beda. 

𝑦[𝑛] − 𝐴𝑦[𝑛 − 1] = 𝐵𝑥[𝑛]  (3.43) 

Dimana, 

 𝑛     = bilangan bulat  

𝑦[𝑛] = output  

𝑥[𝑛] = input 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑢𝑅 − 𝑦) 

 

Model diskritisasi dengan metode ZOH pada model referensi yang 

perancangan sistem pengaturan kecepatan translasi sumbu-𝑥 dan sistem 

Gambar 3.24 Sinyal rect dan 𝑥𝑍𝑂𝐻(𝑡) dalam proses ZOH 
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pengaturan sudut yaw masing-masing ditunjukkan pada persamaan (3.33) 

dan (3.37) berikut: 

𝑦[𝑛]  =  0.0006248𝑥[𝑛] + 0.9994𝑦[𝑛 − 1]   (3.44) 

𝑦[𝑛]  =  0.002039𝑥[𝑛] + 0.998𝑦[𝑛 − 1]  (3.45) 

 

Persamaan (3.34) hingga (3.36) dan persamaan (3.38) hingga (3.40) 

yang masing-masing menyatakan persamaan tuning parameter 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼 , 𝐾𝐷 

PID MRAC  pengaturan kecepatan translasi dan PID MRAC pengaturan 

sudut yaw merupakan model dalam waktu kontinyu sehingga perlu 

dikonversi menjadi waktu diskrit terlebih dahulu sebelum 

diimplementasikan ke simulasi MATLAB. Proses diskritisasi ini 

memerlukan perhitungan integral diskrit dan turunan diskrit yang dapat 

ditunjukkan pada persamaan (3.46), (3.47) dan (3.48). 

𝐾𝑃 = ∫𝑈𝑃 = ∫−𝛾𝑝𝑒 [
𝑠

4,9𝑠+1
(𝑢𝑅 − 𝑦)]  (3.46) 

𝐾𝐼 = ∫𝑈𝐼 = ∫−𝛾𝑝𝑒 [
1

4,9𝑠+1
(𝑢𝑅 − 𝑦)]  (3.47) 

𝐾𝐷 = ∫𝑈𝐷 = ∫−𝛾𝑝𝑒
𝑑

𝑑𝑡
[

𝑠
4,9𝑠+1

(𝑢𝑅 − 𝑦)]   (3.48) 

 

Untuk diskritisasi perhitungan ketiga parameter di atas yang 

menggunakan integral dapat didekati dengan metode trapezoid seperti 

pada Gambar 3.25. Metode ini menggunakan rumus perhitungan luas 

bangun trapesium untuk menghitung hasil integral. Adapun rumus 

perhitungan integral dengan metode trapezoid adalah: 

∫ 𝑓(𝑥)Δ𝑥
𝑏

𝑎

=
1

2
𝑇𝑠 [

𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
+ ∑ 𝑓(𝑎 + 𝑘. 𝑇𝑠)

𝑛−1

𝑘=1

] (3.49) 

Dimana, 

𝑓(𝑥) = fungsi x  

𝑇𝑠      =
𝑏−𝑎
𝑛

   

dengan, 

𝑇𝑠 = Time sampling,  

𝑎 = nilai awal  

𝑏 = nilai akhir 

 

Implementasi perhitungan integral diskrit pada Matlab Function 

menggunakan persamaan berikut: 
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𝑦[𝑛]  =  𝑦[𝑛 − 1] + (𝑈[𝑛] + 𝑈[𝑛 − 1]) × 𝑇𝑠/2  (3.50) 

Dimana,  

 𝑦[𝑛]  = Output besaran parameter PID 

𝑈[𝑛] = Input 
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 

𝑇𝑠      = Time Sampling 

 

Gambar 3.25 Metode Integral Trapezoid 

Sedangkan untuk diskritisasi perhitungan parameter Differensial 

𝐾𝐷 PID MRAC pada persamaan (3.48) yang menggunakan turunan dapat 

didekati rumus limit. 
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑡
= lim

𝑇𝑠→0

𝑓(𝑥+𝑇𝑠)−𝑓(𝑥)

𝑇𝑠
  (3.51) 

 

Sehingga apabila dituliskan pada Matlab Function dapat ditulisan 

sebagai berikut : 

𝑦[𝑛]  =  (𝑈[𝑛] − 𝑈[𝑛 − 1])/𝑇𝑠   (3.52) 

 

Perangangan sistem kontrol autopilot USV pada Simulink 

MATLAB dapat ditunjukkan pada Gambar 3.26 dan Gambar 3.27. Kode 

program PID MRAC Diskrit terlampir. 

 

Gambar 3.26 Blok Simulink PID MRAC Translasi dan Kemudi 
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Gambar 3.27 Subblok Simulink PID MRAC Translasi dan Kemudi 

Pada Gambar 3.26, masukan blok PID MRAC Diskrit Translasi 

adalah kecepatan translasi sumbu-𝑥 referensi (X) dan kecepatan translasi 

sumbu-𝑥 USV (Y), dengan keluaran (output) berupa gaya dan momen 

pada sumbu surge (u). Sedangkan blok PID MRAC Diskrit Kemudi 

memiliki masukan sudut yaw referensi (X) dan sudut yaw USV (Y), 

dengan keluarannya adalah sudut rudder. Kedua keluaran PID MRAC ini 

selanjutnya akan dikonversi sehingga menjadi masukan pada dinamika 

USV yang nilainya akan menentukan besar kecepatan translasi dan sudut 

heading USV. Pada subblok PID MRAC seperti pada Gambar 3.27, 

terdapat 7 masukan yaitu X (input referensi), Y (input USV), gain adaptif 

proporsional 𝛾𝑃, gain adaptif integral 𝛾𝐼, gain adaptif derivatif 𝛾𝐷, waktu 

sampling (𝑇𝑠) dan waktu simulasi. Penentuan nilai gain adaptif ini akan 

dibahas pada bab berikutnya.  



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 4 

HASIL DAN ANALISA 
Pada bab ini akan dibahas hasil dan analisa yang diperoleh setelah 

menjalankan simulasi MATLAB dynamic path planning dalam 

lingkungan dinamis berbasis algoritma genetika dengan menggunakan 

dinamika USV 6 derajat kebebasan dan sistem trajectory tracking USV 

yang terdiri dari sistem pemanduan sliding curve dan kontroler PID 

MRAC Diskrit MIT Rule.  

4.1 Pengujian Model Matematik USV 

Pengujian terhadap model matematik USV yang telah dirancang 

perlu dilakukan pengujian berupa simulasi respon open loop dari 

dinamika (plant) USV berdasarkan input gaya throttle dan sudut kemudi 

(rudder). Respon open loop ini dibutuhkan untuk mengetahui keabsahan 

model dinamika kapal yang menggunakan estimasi parameter yang 

diperoleh dari literatur dan asumsi logis. Respon open loop ini meliputi 

respon posisi dalam koordinat 𝑥𝑦, respon kecepatan translasi sumbu-𝑥 

dan respon sudut heading (yaw). Pengujian ini dilakukan dengan dua 

skenario yang dibedakan berdasarkan sudut rudder/heading (sudut belok 

kapal). 

Skenario pertama adalah mula-mula plant USV dijalankan dengan 

mengatur throttle sebesar 10% dan sudut rudder 0 radian (bergerak lurus) 

selama 5 detik pertama, lalu kapal dibelokkan sebesar 0,3 radian mulai 

detik ke 5 hingga waktu simulasi berakhir pada detik ke-20. Sedangkan 

untuk skenario kedua adalah dilakukan tahapan yang sama dengan 

skenario pertama namun dengan sudut rudder 0,5 radian. Gambar 4.1 

menunjukan pergerakan posisi kapal tanpa awak dari titik mula (0,0) 

membentuk garis lurus kemudian pada detik ke-50 membentuk lintasan 

melingkar. Radius lintasan melingkar tersebut dipengaruhi oleh sudut 

rudder dan %throttle sesuai masukan. Terlihat bahwa sudut rudder 0,3 

rad (17,19 derajat) memiliki radius lintasan melingkar lebih besar dari 

pada sudut rudder 0,5 rad (28,65 derajat). Hasil simulasi ini logis karena 

USV akan membentuk sudut heading kapal konstan berdasarkan masukan 

sudut rudder sehingga membentuk lintasan melingkar. Gambar 4.2 dan 

Gambar 4.3 masing-masing menunjukkan respon sudut heading dan 

respon kecepatan translasi sumbu-𝑥  untuk dua skenario ini. Pemilihan 

nilai rudder sebesar 0,3 rad dan 0,5 rad dikarenakan kedua nilai tersebut 

masih bisa dilakukan oleh manuver USV dimana rentang kemampuan 

belok USV adalah +1,0472 rad (60 derajat). 
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Tabel 4.1 Konfigurasi Parameter Respon Open loop 

 Skenario 1 Skenario 2 

% Throttle 10 10 

Sudut rudder (rad) 0,3 0,5 

Step Time Rudder (s) 5 5 

 

Gambar 4.1 Respon Posisi USV, throttle 10%  

 

Gambar 4.2 Respon Kecepatan Translasi Sumbu-𝑥 USV 
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Gambar 4.3 Respon Sudut Heading USV 

Gambar 4.2 menunjukkan respon kecepatan tranlasi sumbu- 𝑥 

memiliki output steady state sebesar 6,456 m/s dengan settling time 

sebesar 4,8 detik dan time constant 0,72 detik. Setelah 5 detik, kecepatan 

tranlasi sumbu-𝑥 mengalami penurunan nilai karena pembelokkan sudut 

rudder. Besarnya kecepatan translasi sumbu- 𝑥  dipengaruhi oleh 

masukan %throttle atau gaya dorong thruster kapal sumbu-𝑥 . Gaya 

thruster maksimal USV adalah 20000 N sehingga apabila diterapkan 

10%throttle maka USV hanya menerima gaya dorong sebesar 2000 N. 

Hasil ini logis mengingat massa kapal = 446,2810 kg dengan panjang 

kapal = 6 m. 

 

4.2 Pengujian Sistem Autopilot 

Pengujian sistem autopilot dilakukan untuk memvalidasi apakah 

sistem autopilot USV yangtelah dirancang dapat bekerja sesuai yang 

diinginkan. Sistem autopilot ini menggunakan kontroler PID MRAC 

berbasis MIT Rule sehingga harus didapatkan nilai-nilai parameter gain 

kontroler terlebih dahulu seperti 𝐾𝑃 , 𝐾𝐼  𝑑𝑎𝑛 𝐾𝐷 . Untuk mendapatkan nilai 

parameter kontroler, akan dilakukan tuning dengan metode prosedural. 

Sistem kontrol autopilot USV yang digunakan dibagi menjadi dua 

kontroler yaitu PID MRAC untuk pengaturan kecepatan translasi sumbu-

𝑥  dan PID MRAC untuk pengaturan sudut heading (𝜓 ). Pengaturan 
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kecepatan translasi dibutuhkan respon lambat dengan error steay state nol 

maka untuk mempermudah tuning gain PID MRAC digunakan kontroler 

PI MRAC sehingga nilai parameter gain 𝛾𝐷  diatur menjadi nol. 

Sedangkan pada pengaturan sudut heading dibutuhkan respon cepat dan 

dapat meminimalkan overshoot maka digunakan kontroler PD MRAC 

sehingga nilai parameter gain 𝛾𝐼 diatur menjadi nol.  Metode tuning gain 

adaptif PID MRAC dilakukan berdasarkan karakteristik kontroler PID 

umum seperti pada Tabel 4.2. Parameter gangguan eksternal yang 

digunakan adalah: gain ombak = 0,1, gain angin = 0,5 dan gain arus = 0,1. 

Tabel 4.2 Karakteristik Kontroler PID 

Gain 

Adaptif 
Rise Time Overshoot 

Settling 

Time 

Steady state 

error 

𝜸𝑷 Berkurang Bertambah 
Sedikit 

Perubahan 
Berkurang 

𝜸𝑰 Berkurang Bertambah Bertambah Berkurang 

𝜸𝑫 
Sedikit 

Perubahan 

Sedikit 

Berkurang 

Sedikit 

Berkurang 

Tidak 

Berubah 

 

Adapun prosedur tuning kontroler PI pada pengaturan kecepatan 

translasi sebagai berikut: 

1. Melakukan tuning kontroler PI untuk autopilot kecepatan trasnlasi 

terlebih dahulu dengan kontroler autopilot sudut heading diberi 

setpoint nol. Pertama-tama akan dilakukan analisa respon closed 

loop sistem ketika diberi gain integral nol dan gain proporsional 

yang diubah-ubah dengan setpoint berupa nilai konstan kecepatan 

translasi. Tuning gain adaptif proporsional (𝛾𝑃) dilakukan dengan 

menaikkan nilai gain proporsional secara bertahap hingga 

mencapai nilai steady state error dan settling time kecil.  

2. Kemudian ditambahkan gain adaptif integral dengan menaikkan 

nilai gainnya secara berlahan (penambahan nilai pada 1 angka di 

belakang koma) hingga respon memiliki error steady state nol, 

settling time cukup cepat, RMS error kecil dan nilai time constant 

berkisar pada nilai 16 s sehingga sama dengan nilai time constant 

model referensi pengaturan kecepatan translasi. 

Model Referensi pengaturan kecepatan translasi sumbu-𝑥 adalah  
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𝑦𝑚 =
1

16𝑠+1
  ( 4.1) 

Dengan, time constant = 16 detik 

 

Setelah melakukan tuning pada autopilot kecepatan translasi 

sumbu-𝑥 , maka akan dilanjutkan dengan tuning pada autopilot sudut 

heading. Pada autopilot ini digunakan kontroler PD. Prosedur tuning 

kontroler PD pada pengaturan sudut heading sebagai berikut: 

1. Melakukan tuning kontroler PD untuk autopilot sudut heading 

dengan kontroler autopilot kecepatan translasi diberi setpoint 5. 

Pertama-tama dilakukan analisa respon closed loop sistem ketika 

diberi gain derivatif nol dan gain proporsional yang diubah-ubah 

dengan setpoint kontroler berupa fungsi step dimana sudut heading 

(radian) diberi nilai pada detik ke-30. Tuning gain adaptif 

proporsional ( 𝛾𝑃 ) dilakukan dengan menaikkan nilai gain 

proporsional secara bertahap hingga respon memiliki nilai steady 

state error, RMS error dan settling time yang relatif stabil dan 

kecil.  

2. Kemudian ditambahkan gain adaptif derivatif dengan menaikkan 

nilai gainnya secara signifikan (penambahan nilai pada orde 100) 

hingga respon memiliki time constant yang sama dengan model 

referensi yakni 4,9 detik, settling time yang cepat dan puncak 

osilasi (%overshoot) yang rendah serta nilai RMS error kecil. Pada 

permasalahan trajectory tracking, respon sudut heading dituntut 

memiliki respon yang cepat dengan input berubah-ubah untuk bisa 

menghasilkan respon posisi 𝑥𝑦  akurat, maka nilai steady state 

error tidak menjadi salah satu faktor penentuan gain derivatif. 

Model Referensi pengaturan sudut heading adalah  

𝑦𝑚 =
1

4,9𝑠+1
  ( 4.2) 

Dengan, time constant = 4,9 detik 

 

4.2.1 Pengujian Autopilot Kecepatan Translasi Sumbu-𝑥 

Pengujian autopilot kecepatan translasi mula-mula dilakukan 

dengan memberi masukan setpoint sebesar 5 dikarenakan pada tugas 

akhir ini, diinginkan kecepatan steady state USV sebesar 5 m/s. Pada 

tahap awal, akan diuji sistem autopilot dengan hanya kontroler 
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proporsional saja. Gain kontroler akan diubah-ubah senilai 5, 10, 30, 60 

dan 100. Nilai gain adaptif proporsional 𝛾𝑃 yang diambil memiliki nilai 

terbesar adalah 100 karena dengan gain 𝛾𝑃  yang terlalu besar 

menyebabkan overshoot bertambah. Hasil pengujian kontroler 

proporsional dapat dilihat pada Tabel 4.3. Waktu simulasi yang 

digunakan adalah 200 detik. 

 

Tabel 4.3 Kontroler Proporsional Autopilot Kecepatan Translasi 

𝜸𝑷 
Settling Time 

(Detik) 

Steady state error 

(%) 

RMS Error 

 

5 192,1455 57,4934 2,6173 

10 190,4139 55,5339 2,5255 

30 184,6250 51,4577 2,3331 

60 29,1779 48,6168 2,1988 

100 27,3744 46,5693 2,1022 

 

Gambar 4.4 Respon Kecepatan Translasi dengan Kontroler P 

Dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.3 bahwa gain 𝛾𝑃 yang semakin 

besar akan memberikan settling time yang lebih cepat, error steady state 

dan RMS error yang lebih kecil. Steady state error dihasilkan dari besar 

simpangan antara gain steady state respon dengan setpoint = 5, sedangkan 

RMS error dihitung berdasarkan selisih antara respon yang dihasilkan 
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dengan respon model referensi berdasarkan rumus root mean square. 

Disimpulkan bahwa nilai 𝛾𝑃 =  60 memberikan respon yang baik dan 

memberikan penurunan nilai settling time yang signifikan. Settling time 

adalah waktu yang dibutuhkan hingga respon meraih kondisi stabil 

dengan toleransi tertentu. Hal ini menandakan gain 𝛾𝑃 =  60 memiliki 

respon yang stabil pada detik ke-29. Gambar 4.4 menunjukkan respon 

kontroler P. 

Dari hasil pengujian kontroler proporsional ini maka akan 

ditetapkan nilai gain proporsional yang akan digunakan adalah 𝛾𝑃 = 60. 

Untuk mengurangi error steady state dan RMS error maka pada sistem 

autopilot kecepatan translasi ini akan ditambahkan kontroler integral 

dengan gain adaptif 𝛾𝐼 . Kontrol integral melakukan penjumlahan 

(mengintegralkan) pada nilai error sebelumnya, yang tidak diperbaiki, 

dengan demikian, kontrol integral dapat mereduksi steady state error 

secara signifikan sesuai Tabel 4.2. Oleh karena karakteristiknya yang 

sensitif dalam mengurangi error maka gain kontroler akan diubah-ubah 

pada nilai 0,2, 0,5, 1 dan 1,5. Hasil pengujian kontroler proporsional-

integral (PI) dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Kontroler Proporsional-Integral (PI) Autopilot Kecepatan  

𝜸𝑷 𝜸𝑰 

Time 

Constant 

(Detik) 

Settling 

Time 

(Detik) 

Steady 

state 

error 

(%) 

RMS 

Error 

Overshoot 

(%) 

60 0.2 22,9000 70,3190 0,2895 0,2385 0,6458 

60 0.5 19,2200 58,2678 0,3573 0,1293 1,1349 

60 1 17,2700 52,8079 0,4357 0,0929 1,5278 

60 1,5 16,4200 97,1779 0,4906 0,0867 1,7273 

 

Penggunaan nilai gain adaptif integral 𝛾𝐼  = 0,1 menghasilkan 

perbedaan nilai settling time dan steady state error yang signifikan 

dengan penggunaan nilai gain proporsional sebelumnya. Kontroler 

integral dapat menghilangkan steady state error hingga mendekati 0 % 

seperti pada tabel pengujian kontroler PI Tabel 4.4. Dapat dilihat bahwa 

memperbesar gain integral dalam rentang 0 ≤ 𝛾𝐼 ≤ 1 akan mempercepat 

settling time, mengurangi time constant respon, serta mengurangi steady 

state error dan RMS error serta memperbesar %overhoot respon. Tetapi 
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pada gain 𝛾𝐼 ≥  1, terjadi kenaikan nilai settling time pada respon, 

sedangkan pada gain 𝛾𝐼 ≥  0,5, terjadi kenaikan steady state error. 

Kenaikan ini dikarenakan nilai integral yang tinggi dapat 

menyebabkan %overshoot dan berdampak pada nilai settling time dan 

steady state error sesuai dengan karakteristik integral pada Tabel 4.2. 

Dengan mengacu pada  model referensi yang digunakan pada autopilot 

kecepatan translasi sumbu-𝑥 , maka nilai gain adaptif 𝛾𝐼  terbaik sesuai 

model referensi adalah 𝛾𝐼  = 1,5 yang memiliki time constant yang hampir 

sama dengan time constant model referensi yaitu sebesar 16 detik dan 

RMS error yang paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk respon 

yang diperoleh mendekati bentuk model referensi yang digunakan pada 

PID MRAC, namun gain 𝛾𝐼  = 1,5 menghasilkan settling time yang lebih 

lama, atau dengan kata lain respon membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk mencapai kondisi stabil. Dengan pertimbangan nilai steady state 

error dan RMS error yang sudah tergolong relatif kecil serta nilai time 

constant yang mendekati nilai time constant model referensi (selisih 1,27 

detik), maka gain adaptif integral yang akan digunakan adalah 𝛾𝐼  = 1. 

Terdapat osilasi pada respon disebabkan oleh adanya gangguan eksternal. 

Respon kecepatan translasi sumbu-𝑥 dapat ditunjukkan pada Gambar 4.5 

 

 
Gambar 4.5 Respon Kecepatan Translasi dengan Kontroler PI 

 

Seperti yang telah dibahas pada bab 3, bahwa penambahan kontroler 

derivatif tidak diperlukan dalam pengaturan kecepatan translasi sumbu-𝑥 
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ini. Hal ini dikarenakan penambahan gain D yang tidak berpengaruh 

signifikan pada respon kecepatan translasi sumbu-𝑥  dan menyebabkan 

proses tuning gain adaptif yang lebih cepat. %Overshoot yang timbul pada 

respon juga tidak bisa dihilangkan dengan penambahan kontroler derivatif.  

 

4.2.2 Pengujian Autopilot Sudut Heading 

Pengujian autopilot sudut heading mula-mula dilakukan dengan 

memberi masukan setpoint sebesar 0,5 radian atau 28,6 derajat dimana 

batas nilai setpoint sudut heading yang diterapkan harus sesuai dengan 

kemampuan manuver USV sebesar +1,0472 rad (60 dejarat). Pada tahap 

pertama, akan diuji sistem autopilot dengan hanya kontroler proporsional 

saja. Gain kontroler akan diubah-ubah pada nilai 30, 60, 100, 150 dan 200. 

Nilai gain adaptif proporsional 𝛾𝑃 yang diambil memiliki nilai terkecil = 

30 karena dengan gain 𝛾𝑃  di bawah 30 menyebabkan steady state error 

yang tinggi dan puncak osilasi yang besar. Hasil pengujian kontroler 

proporsional dapat dilihat pada Tabel 4.5. Waktu simulasi yang 

digunakan adalah 200 detik. 

 

Tabel 4.5 Kontroler Proporsional Autopilot Sudut Heading 

𝜸𝑷 
Settling Time 

(Detik) 

Steady state 

error (%) 
RMS Error 

Overshoot 

(%) 

30 163,0982 6,4443 0,0555 23,7481 

60 150,9778 3,0539 0,0470 32,8606 

100 39,8421 1,8992 0,0450 35,6488 

150 34,5268 1,3411 0,0438 35,9017 

200 35,5524 1,0516 0,0430 35,8361 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa pemilihan nilai gain 

adaptif 𝛾𝑃 yang semakin tinggi memberikan nilai settling time yang lebih 

pendek, nilai error steady state yang semakin kecil, RMS error yang 

relatif kecil dan %overshoot yang tinggi. Pada kontroler proporsional 

autopilot sudut heading ini timbul osilasi dan overshoot seiring 

meningkatnya gain adaptif proporsional sesuai karakteristik gain 

proporsional pada Tabel 4.2. Dengan pertimbangan nilai settling time, 

steady state error dan RMS error yang cukup stabil nilainya dan relatif 

kecil dalam rentang gain ≤ 100 sehingga nilai 𝛾𝑃 yang digunakan adalah 
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𝛾𝑃 = 100. Selain itu besar %overshoot yang timbul juga cenderung stabil 

pada nilai 35%. Gambar 4.6 menampilkan respon sudut heading dengan 

kontroler proporsional. 

Untuk mengurangi besarnya osilasi dan overhoot yang timbul pada 

respon dengan kontroler proporsional maka pada sistem autopilot sudut 

heading ini akan ditambahkan kontroler derivatif dengan gain adaptif 𝛾𝐷. 

Kontrol derivatif adalah reaksi terhadap laju perubahan error (turunan 

dari error), dan memperlambat laju perubahan respon kontroler. Sehingga 

kontrol derivatif dapat digunakan untuk mengurangi besarnya osilasi 

maupun overshoot yang dihasilkan oleh tingginya gain proporsional dan 

dapat meningkatkan stabilitas sistem. Gain kontroler akan diubah-ubah 

pada nilai 100, 200, 400, 1000 dan 2000. Nilai yang dipilih sebagai gain 

derivatif adalah orde 100. Hal ini sesuai karakteristik kontroler derivatif 

yang menyebabkan sedikit pengurangan overshoot berdasarkan pada 

Tabel 4.2. Hasil pengujian kontroler proporsional derivatif ditunjukkan 

pada Tabel 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Respon Sudut Heading dengan Kontroler Proporsional 
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Tabel 4.6 Kontroler Proporsional Derivatif Autopilot Sudut 

Heading 

𝜸𝑷 𝜸𝑫 

Time 

Constant 

(Detik) 

Settling 

Time 

(Detik) 

Steady 

state 

error 

(%) 

RMS 

Error 

Overshoot 

Undershoot 

(%) 

100 100 4,4300 23,0465 2,2219 0,0416 
31,0509 

19,6636 

100 200 4,4500 16,8507 2,4563 0,0397 
26,3483 

14,3747 

100 400 4,4900 13,9075 2,9056 0,0369 
17,2313 

8,1132 

100 800 4,6400 13,9643 3,9029 0,0340 
2,7323 

6,2209 

100 1400 5 13,0574 5,5915 0,0354 
0 

8,3593 

 

Dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.6 bahwa memperbesar gain 

adaptif derivatif yang signifikan akan mengurangi besarnya puncak 

overshoot dan banyaknya gelombang osilasi respon, menaikkan sedikit 

nilai time constant respon, mengurangi sedikit nilai settling time dan 

menghasilkan nilai RMS error yang relatif kecil dan stabil. Nilai adaptif 

gain derivatif yang tinggi tidak bisa menghilangkan adanya undershoot 

(osilasi setelah settling time) pada respon, hal ini disebabkan oleh noise 

yang disebabkan oleh gangguan eksternal dimana gangguan ini akan lebih 

banyak berdampak pada respon autopilot sudut heading daripada 

autopilot kecepatan translasi. Peningkatan gain derivatif juga 

menyebabkan peningkatan nilai steady state error. Hal ini tidak sesuai 

dengan karakteristik kontrol derivatif pada Tabel 4.2 dikarenakan tabel 

karakteristik tersebut menggunakan kontroler PID. Berdasarkan model 

referensi yang digunakan pada autopilot sudut heading ini, maka 

dibutuhkan respon yang mendekati model referensi yaitu respon yang 

memiliki time constant sebesar 4,9 detik. Dengan pertimbangan nilai 

settling time yang cukup cepat, RMS error kecil dan tidak adanya 

overshoot pada respon, maka nilai gain adaptif yang digunakan adalah  

𝛾𝐷  = 1400 dengan selisih time constant dengan model referensi sebesar 

0,1 detik.  



98 

 

Pada permasalahan trajectory tracking ini, nilai time constant dan 

settling time yang cepat dibutuhkan agar USV dapat menghasilkan sudut 

heading dalam waktu cepat dan dapat mengikuti set waypoint target 

berdasarkan setpoint sudut heading (𝜓) referensi dari sistem pemanduan 

yang nilainya berubah-ubah dalam orde waktu mili detik. Sebaliknya, 

nilai steady state error tidak digunakan sebagai salah satu acuan dalam 

pemilihan gain terbaik karena respon sudut heading membutuhkan respon 

cepat tanpa sempat meraih nilai steady state-nya. Nilai parameter gain 

PID MRAC secara keseluruhan ditunjukkan pada Tabel 4.7. Hasil 

pengujian kontroler proporsional-derivatif dalam sistem autopilot sudut 

heading dapat ditunjukkan pada Gambar 4.7 dimana osilasi yang timbul 

pada respon disebabkan oleh gangguan eksternal. 

 

Gambar 4.7 Respon Sudut Heading dengan Kontroler PD 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas alasan penggunaan kontroler 

PD pada pengaturan sudut heading USV, sehingga penambahan kontroler 

integral tidak diperlukan karena dapat menyebabkan respon mengalami 

penurunan stabilitas dan osilasi yang signifikan meskipun dapat 

mengurangi nilai steady state error respon. Pada permasalahan trajectory 

tracking, USV harus memiliki kemampuan yang cepat dalam mengikuti 

sudut heading (yaw) referensi berdasarkan waypoint-waypoint tujuan 

sehingga error yang terjadi bervariasi sangat cepat dan kontrol integral 
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tidak dapat mengakumulasikan atau mengintegral error tersebut dalam 

waktu cepat. Jika gain integral dengan nilai yang kecil diimplementasikan 

pada sistem pengaturan sudut heading ini, respon posisi USV dalam 

koordinat 𝑥𝑦  akan mengalami osilasi, dengan kata lain tidak bisa 

menghasilkan trayektori lurus dan menyebabkan cross track error besar.  

Tabel 4.7 menampilkan parameter gain PID MRAC untuk 

autopilot kecepatan translasi dan sudut heading USV. Berdasarkan teori 

kontrol adaptif pada PID MRAC, nilai dari parameter gain proporsional, 

gain integral dan gain derivatif di-update secara otomatis sepanjang 

waktu seiring respon plant yang mengikuti model referensi. Hal ini 

terlihat pada  

Gambar 4.9, Gambar 4.10 dan Gambar 4.11 yang masing-masing 

menyatakan nilai gain 𝐾𝑃, 𝐾𝐼  pada PID MRAC 1 dan nilai gain 𝐾𝑃 , 𝐾𝐷 

pada PID MRAC 2. PID MRAC 1 merupakan kontroler untuk pengaturan 

kecepatan translasi sumbu- 𝑥  sedangkan PID MRAC 2 merupakan 

kontroler untuk pengaturan sudut heading. Jadi PID MRAC berbasis MIT 

Rule yang digunakan pada tugas akhir ini sudah sesuai dengan konsep 

kontrol adaptif dan memberikan performa yang baik dalam mengatur 

kecepatan translasi sumbu-𝑥  USV dan sudut heading USV sehingga 

nantinya sistem keseluruhan USV (Dinamika, sistem kontrol autopilot, 

sistem pemanduan) akan menghasilkan posisi USV secara akurat dan 

dapat menghasilkan lintasan mulus sesuai waypoint target. Keakuratan 

lintasan USV yang dihasilkan akan diuji pada pengujian sistem guidance 

berdasarkan parameter gain PID MRAC Diskrit MIT Rule yang telah 

didapatkan sebelumnya melalui diimplementasikan langsung pada 

trajectory tracking dalam menjalankan sistem dynamic path planning dan 

akan dibahas pada subbab berikutnya.  

 

Tabel 4.7 Parameter Gain PID MRAC Keseluruhan Autopilot USV 

Gain PID MRAC 1 PID MRAC 2 

𝜸𝑷 

(Gain Adaptif P) 
60 100 

𝜸𝑰 

(Gain Adaptif I) 
1 0 

𝜸𝑫 

(Gain Adaptif D) 
0 1400 

𝑲𝑷 

(Gain Paramter P) 

7,656 (Maksimal) 

-22,700 (Minimal) 
1,301 (Maksimal) 
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𝑲𝑰 

(Gain Paramter I) 
1076,7 (Maksimal) 0 

𝑲𝑫 

(Gain Paramter D) 
0 -0,939 (Minimal) 

 

 
Gambar 4.8 Gain 𝐾𝑃 Adaptif PID MRAC 1 

 
Gambar 4.9 Gain 𝐾𝐼  Adaptif PID MRAC 1 



101 

 

 

Gambar 4.10 Gain 𝐾𝑃 Adaptif PID MRAC 2 

 

 

Gambar 4.11 Gain 𝐾𝐷 Adaptif PID MRAC 2 
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4.3 Simulasi Path Planning Berbasis Algoritma Genetika 

Tujuan dari path planning adalah menemukan jalur dengan jarak 

terpendek yang bebas dari obstacle berdasarkan set waypoint yang 

menjadi waypoint target USV selama bergerak dari titik waypoint awal 

(0,0) ke titik waypoint tujuan (40,40). Pada algoritma genetika yang 

digunakan pada path planning, selain informasi mengenai obstacle, 

sebelum menjalankan program, harus ditetapkan dahulu ukuran populasi, 

ukuran kromosom, banyak generasi (N), nilai Pc (Probabilitas crossover) 

dan nilai Pm (Probabilitas mutasi).  

Pada subbab ini, akan dibahas mengenai pengaruh parameter-

parameter algoritma genetika yang digunakan pada lingkungan statis 

terhadap tingkat keoptimalan (performansi) algoritma genetika dalam 

menghasilkan jarak terpendek dan waktu komputasi yang dibutuhkan.    

Adapun yang dibahas diantaranya adalah pengaruh dari jumlah, posisi dan 

ukuran obstacle dalam sebuah map, pengaruh dari ukuran populasi dan 

ukuran kromosom, pengaruh ukuran map. 

4.3.1 Pengaruh dari Jumlah, Posisi dan Ukuran Obstacle 

Mula-mula ditetapkan terlebih dahulu inisialisasi sebagai berikut : 

Titik awal = (0,0), titk akhir = (40,40), ukuran populasi = 20 (terdapat 20 

kromosom yang dibangkitkan), ukuran kromosom atau banyak gen = 4 (1 

titik awal, 2 via points, 1 titik akhir), jumlah generasi = 50 (iterasi 

pembangkitan kromosom), Pc = 0,9 dan Pm = 0,35, ukuran obstacle 

(radius obstacle) = 1 dan 3, daerah weighted sampling radius obstacle + 

8, serta dilakukan dengan menerapkan elitism. Algoritma genetika ini 

dilakukan dengan 3 konfigurasi obstacle seperti pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Konfigurasi Jumlah, Posisi dan Ukuran Obstacle 

 Konfigurasi 1 Konfigurasi 2 Konfigurasi 3 

Jumlah Obstacle 3 6 3 

Posisi Obstacle 

(8,8) 
(8,8) 

(8,8) 
(15,20) 

(15,20) 
(30,28) 

(15,20) 
(20,26) 

(30,28) 
(22,6) 

(30,28) 
(29,16) 

Radius Obstacle 1 1 3 
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Gambar 4.12 Path Terbaik dalam 50 Generasi (Konfigurasi 1) 

Pada Gambar 4.12, path terpendek dengan konfigurasi 3 obstacle 

ditemukan setelah 12,31 detik dengan panjang lintasan = 57,6970. 

Berdasarkan Gambar 4.13, nilai panjang lintasan terpendek konvergen 

(konstan) pada generasi ke-27. Hal ini menunjukkan bahwa lintasan 

terpendek diperoleh dengan hanya memerlukan 27 iterasi pembangkitan 

kromosom. 

 

Gambar 4.13 Plot Path Length terhadap Generasi (Konfigurasi 1)   

Menggunakan nilai parameter yang sama, jika konfigurasi jumlah 

obstacle diubah menjadi lebih banyak, path akan masih bisa ditemukan 

namun waktu komputasi yang dibutuhkan algoritma menjadi lebih lama. 
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Jika posisi obstacle berada pada jarak yang saling berdekatan, maka 

waktu komputasi akan mengalami peningkatan signifikan. Pada Gambar 

4.14 dengan konfigurasi 6 obstacle, diperoleh panjang lintasan (Path 

Length) sebesar 58,3446 dengan waktu komputasi 37,15 detik.  

Gambar 4.14 menunjukkan adanya dua obstacle dengan posisi (8,8) 

yang hampir menyinggung path yang terbentuk sehingga apabila 

diterapkan pada USV riil akan terjadi tabrakan. Hal ini disebabkan efek 

gambar figure yang kecil pada MATLAB. Namun sebenarnya jarak 

obstacle tersebut masih berjauhan. Jarak absolut obstacle (8,8) terhadap 

path yang terbentuk adalah sebesar 2,3476 yang mana jarak ini masih 

tergolong jarak aman.  

 
Gambar 4.14 Path Terbaik dalam 50 Generasi (Konfigurasi 2) 

 
Gambar 4.15 Plot Path Length terhadap Generasi (Konfigurasi 2) 
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Dilihat pada Gambar 4.15, lintasan terpendek yang diperoleh pada 

konfigurasi 6 obstacle memerlukan 33 iterasi. Jika dibandingkan nilai 

path length yang diperoleh dengan path tanpa obstacle (path length tanpa 

obstacle adalah 40√2 = 56,5685), maka selisih yang diperoleh saat 

kofigurasi 3 obstacle dengan tanpa obstacle adalah 1,1285, sedangkan 

selisih saat konfigurasi 6 obstacle adalah 1,7761. Konfigurasi 2 (6 

obstacle) menghasilkan panjang lintasan yang lebih panjang daripada 

konfigurasi 1 (3 obstacle). Nilai selisih ini dapat dibandingkan apabila 

konfigurasi 6 obstacle merupakan konfigurasi tambahan dari konfigurasi 

3 obstacle (tambahan 3 obstacle baru). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak obstacle dalam sebuah map, maka waktu komputasi juga 

semakin lama, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan path length 

(panjang lintasan) yang dihasilkan. Apabila posisi obstacle semakin 

berdekatan (kompleks), maka path length yang dihasilkan semakin 

meningkat signifikan dan waktu komputasi juga akan meningkat.  

Selanjutkan dilakukan simulasi algoritma genetika untuk 

mengetahui pengaruh ukuran obstacle terhadap jarak path dan waktu 

komputasi. Berdasarkan Tabel 4.8, konfigurasi 1 memiliki radius obstacle 

sebesar 1 sedangkan konfigurasi 3 memiliki radius obstacle sebesar 3.   

 

 
Gambar 4.16 Path Terbaik dalam 50 generasi (Konfigurasi 3) 

 

Dari Gambar 4.16, dapat dilihat bahwa panjang lintasan yang 

dihasilkan adalah 58,9733 dengan waktu komputasi sebesar 21,7 detik. 

Apabila dibandingkan dengan konfigurasi 1 yang memiliki radius 
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obstacle = 1, maka pada konfigurasi 3 dengan radius obstacle = 3 

menghasilkan panjang path yang lebih panjang dan waktu komputasi 

yang lebih lama. Panjang path terbaik diperoleh pada generasi ke-17 

seperti pada Gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Plot Path Length terhadap Generasi (Konfigurasi 3) 

4.3.2 Pengaruh dari Ukuran Populasi dan Kromosom 

Ukuran populasi menentukan banyaknya kromosom yang 

dibangkitkan setiap generasi. Dengan kata lain, ukuran populasi yang 

besar akan mampu mencangkup area yang lebih besar dibanding yang 

kecil. Untuk melihat pengaruh dari ukuran kromosom saja, parameter 

yang lain dibuat konstan seperti ukuran kromosom = 4, konfigurasi 3 

obstacle dengan radius = 1, dilakukan dalam 50 generasi, Pc = 0,9 dan 

Pm = 0,35, daerah weighted sampling radius obstacle + 8. Dilakukan 4 

percobaan nilai populasi yakni 8, 25, 60 dan 150 populasi. 

Tabel 4.9 Pengaruh Ukuran Populasi, Panjang Path dan Generasi 

Ukuran 

Populasi 
Panjang Path 

Waktu 

Komputasi 

(detik) 

Cenderung 

konvergen di 

Generasi ke- 

8 57,7051 9,40 38 

25 57,5458 16,17 31 

60 57,5642 33,50 14 

150 57,6199 72,87 3 
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Gambar 4.18 Plot Path Length berdasarkan Populasi 

Jika menggunakan suatu analogi, di dalam suatu populasi yang 

besar, terdapat kemungkinan lebih besar bahwa akan ada “seseorang” 

(kromosom) dengan “bakat” (nilai fitness) yang luar biasa. Dengan 

demikian, akan dibutuhkan generasi lebih sedikit pada suatu “penduduk” 

dengan jumlah populasi yang besar agar bisa “menghasilkan seseorang” 

dengan “bakat” yang luar biasa, dan sebaliknya. Hal serupa juga 

ditemukan pada kasus ini, dimana pada Tabel 4.9, terdapat hubungan 

berbalik lurus antara besar populasi dengan pada generasi ke-berapa nilai 

jarak terpendek diperoleh. Terlihat bahwa jumlah populasi sebesar 8 

membutuhkan 38 generasi (iterasi) untuk menghasilkan path terpendek 

atau konvergen pada generasi ke-38. Konvergen dalam hal ini adalah 

kondisi ketika nilai panjang path cenderung konstan (stabil). Jadi 

konvergen dihitung pada generasi ketika panjang path mengalami 

penurunun signifikan terakhir seperti pada Gambar 4.18. 

Tabel 4.9 juga menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus 

antara jumlah populasi dan waktu komputasi dimana semakin besar 

populasi pada algoritma genetika, maka dibutuhkan waktu komputasi 

yang lebih lama. Hasil analisa lain bahwa jumlah populasi tidak 

mempengaruhi panjang path yang ditemukan karena berapapun jumlah 

populasi yang dibangkitkan, nilai panjang path masih dalam rentang nilai 

57.  Hal ini dapat diperjelas pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Path Terbaik berdasarkan Populasi 

 

Ukuran kromosom merepresentasikan banyaknya gen atau 

dimensi waypoint. Untuk melihat pengaruh ukuran kromosom, dilakukan 

4 percobaan pada nilai 3, 4, 5 dan 6 (jumlah gen yang dibangkitkan adalah 

1, 2, 3 dan 4) dengan parameter yang lain dibuat konstan seperti ukuran 

populasi = 30, konfigurasi 3 obstacle dengan radius = 1, dilakukan dalam 

50 generasi, Pc = 0,9 dan Pm = 0,35, daerah weighted sampling radius 

obstacle + 8. 

 

Tabel 4.10 Pengaruh Ukuran Kromosom, Panjang Path dan 

Generasi 

Ukuran 

Kromosom 
Panjang Path 

Waktu 

Komputasi 

(detik) 

Cenderung 

konvergen di 

Generasi ke- 

3 57,9903 8,33 10 

4 57,5978 14,33 12 

5 58,0614 26,11 14 

6 58,1549 51,11 9 
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Gambar 4.20 Plot Path Length berdasarkan Ukuran Kromosom 

 

Gambar 4.21 Path Terbaik berdasarkan Ukuran Kromosom 

Dari Tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa ukuran kromosom akan 

mempengaruhi waktu komputasi algoritma, dimana semakin panjang 

kromosom, maka waktu komputasi juga akan menjadi semakin lama 

namun tidak berpengaruh signigikan pada panjang path yang diperoleh 

(Gambar 4.21) dan jumlah generasi yang menyebabkan konvergen. 
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Berdasarkan Gambar 4.20, dalam kasus ukuran kromosom = 3, terlihat 

bahwa grafik path length hampir mendekati garis lurus, atau dengan kata 

lain, pada generasi pembangkitan awal, path yang terbentuk sudah berada 

pada rentang nilai 58. Begitu juga pada ukuran kromosom = 4 yang bisa 

menghasilkan path pada nilai 58 pada generasi awal pembangkitan. 

Sedangkan pada kasus kromosom = 5 dan ukuran kromosom = 6, path 

awal pembangkitan masing-masing berada pada nilai 61 dan 67. Hal ini 

menandakan bahwa ukuran/panjang kromosom = 4 sudah cukup untuk 

menghasilkan path terpendek dalam waktu singkat pada konfigurasi 3 

obstacle. Semakin padat obsctacle dalam sebuah lingkungan, maka nilai 

ukuran kromosom yang diperlukan juga akan semakin besar. 

 

4.3.3 Pengaruh dari Ukuran Map 

Pada sub-subbab sebelumnya, pengaruh parameter algoritma 

genetika dilakukan pada lingkungan statis atau dalam permasalahan path 

planning dinamis ini disebut dengan global path planning, sedangkan 

local path planning dilakukan untuk menghindari tabrakan obstacle 

dinamis dengan melakukan pencarian jalur baru (path re-planning). 

Sehingga local map yang digunakan pada local path planning adalah map 

dengan ukuran yang lebih kecil dari map 40x40 yang digunakan 

sebelumnya. Oleh karena itu, akan dilakukan ujicoba pengaruh ukuran 

map pada waktu komputasi dengan mengambil ukuran 15x15, 25x25, 

40x40 dan 40x40 dengan parameter lain dibuat konstan seperti ukuran 

populasi = 30, konfigurasi 1 obstacle dengan posisi (8,8) dan radius = 1, 

dilakukan dalam 50 generasi, Pc = 0,9 dan Pm = 0,35, daerah weighted 

sampling radius obstacle + 8. 

 

Tabel 4.11 Pengaruh Ukuran Map 

Ukuran Map Panjang Path 
Waktu Komputasi 

(detik) 

15x15 22,0129 10,51 

25x25 36,7082 8,84 

40x40 57,2138 9,21 

40x40 85,782 14,3 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa tidak ada suatu hubungan 

antara ukuran map dengan waktu komputasi. Hal ini mungkin disebabkan 
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oleh posisi dan jumlah obstacle serta algoritma uji feasibility yang 

menyeleksi kromosom agar tidak bersinggungan dengan obstacle. 

Apabila dianalisis satu persatu, ukuran map 25x25 memiliki waktu 

komputasi paling cepat yakni 8,84 detik, diikuti oleh ukuran map 40x40 

yang memiliki waktu komputasi sebesar 9,21 detik. Sedangkan 

pengaruhnya kepada panjang path sudah jelas apabila ukuran map yang 

lebih besar memiliki panjang path yang lebih panjang. 

 

4.4 Simulasi Dynamic Path Planning  

Pada subbab ini akan dibahas simulasi sistem trajectory tracking 

USV dan program dynamic path planning berbasis algoritma genetika 

pada dua skenario yang berbeda. Simulasi dilakukan untuk menguji 

validasi algoritma path planning pada lingkungan berbasis simulasi: 

lingkungan statis dan dinamis. Untuk melakukan simulasi path planning 

berbasis algoritma genetika dalam lingkungan dinamis pada tugas akhir 

ini, diperlukan simulasi model dinamika USV dan simulasi trajectory 

tracking untuk memandu USV mengikuti trayektori target sesuai hasil 

path planning. Simulasi pada lingkungan statis hanya menjalankan 

program global path planning untuk mencari jalur terpendek bebas 

tabrakan obstacle statis. Sedangkan untuk mensimulasikan USV yang 

bergerak dalam perjalanan menuju tujuan pada lingkungan dinamis, 

namun tiba-tiba menemukan obstacle yang berpotensi tabrakan, maka 

dibutuhkan program local path planning untuk mencari path baru yang 

bebas tabrakan.  

Dalam simulasi ini, digunakan program trajectory tracking yang 

meliputi sistem pemanduan sliding curve dan kontroler PID MRAC 

Diskrit untuk mensimulasikan gerak sebuah USV dengan 6 derajat 

kebebasan dalam mengikuti sebuah set waypoint. Spesifikasi USV dan 

parameternya serta alur kerja simulasi terlampir di Bab 3. Parameter 

trajectory tracking USV dan algoritma genetika ditampilkan pada Tabel 

4.12. Mula-mula, dirancang suatu global map dengan ukuran 40x40 

dimana waypoint pertama berada di koordinat (0,0) dan waypoint tujuan 

berada di koordinat (40,40). Ukuran 1 grid pada peta global mewakiliki 

jarak 10 meter. Setelah itu digunakan parameter algoritma genetika pada 

Tabel 4.12 dan menerapkan elitism. Terdapat 2 konfigurasi obstacle yang 

digunakan pada simulasi seperti pada Tabel 4.13. Konfigurasi pertama 

adalah peta global dengan jumlah obstacle statis sebanyak 3 dan obstacle 

dinamis sebanyak 2, sedangkan konfigurasi kedua, jumlah obstacle statis 
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sebanyak 2 dan obstacle dinamis sebanyak 3. Posisi obstacle dinamis 

pada Tabel 4.13 merupakan koordinat titik awal obstacle. 

Tabel 4.12 Parameter Trajectory tracking USV dan Algoritma 

 Parameter Nilai 

USV 

Ukuran USV (P, L) (6, 2,4) m 

Sudut heading awal USV 450 

Kecepatan awal USV 0 m/s 

Kecepatan target USV (setpoint) 5 m/s 

Gain gangguan ombak (𝐴𝑤𝑎) 0.1 

Gain gangguan angin (𝐴𝑤𝑖) 0.5 

Gain gangguan arus (𝐴𝑐𝑢) 0.1 

Model referensi pengaturan kecepatan 

translasi PID MRAC 

1

16𝑠 + 1
 

𝛾𝑃 (gain adaptif P) 60 

𝛾𝐼 (gain adaptif I) 1 

𝛾𝐷 (gain adaptif D) 0 

Rentang rudder angle  +600 

Model referensi pengaturan sudut 

heading PID MRAC 

1

4.9𝑠 + 1
 

𝛾𝑃 (Gain adaptif P) 100 

𝛾𝐼 (Gain adaptif I) 0 

𝛾𝐷 (Gain adaptif D) 1400 

𝛿 (jarak titik 𝑠 sliding curve guidance) 15 m 

Time Sampling 0,01 s 

Algoritma 

Path 

Planning 

Range obstacle detection 100 m 

Ukuran populasi 20 

Ukuran kromosom 4 

Banyak generasi N 

(global path planning) 
30 

Banyak generasi N 

(local path planning) 
20 

Pc (probabilitas crossover) 0,9 

Pm (probabilitas mutasi) 0,35 

Probabilitas Weighted Sampling 

 (Ptinggi, Prendah) 
(0,95, 0,05) 
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Algoritma path planning dilakukan dengan software MATLAB 

R2018b dan simulasi program dijalankan pada komputer dengan 

spesifikasi: prosesor Intel Core i5 2.60 GHz, RAM 4 GB dan sistem 

operasi Windows 10 64-bit. Hasil simulasi ditampilkan berdasarkan 

tahapan gerak USV tiap waktu (time-dependent motion sequences). Kode 

simbol dan warna pada gambar simulasi dijelaskan sebagai berikut: 

• Titik-titik waypoint direpresentasikan sebagai lingkaran kecil 

berwarna hijau. Titik awal dan titik akhir USV masing-masing adalah 

lingkaran hijau yang berada di koordinat (0,0) dan koordinat (40,40). 

Jika USV telah memasuki luasan lingkaran waypoint akhir, maka 

dapat dikatakan simulasi berakhir (finish). 

• Obstacle statis direpresentasikan sebagai lingkaran merah atau kotak 

merah dengan ukuran tertentu, sedangkan obstacle dinamis 

direpresentasikan sebagai objek berbentuk kapal berwarna merah. 

• USV direpresentasikan sebagai objek berbentuk kapal berwarna biru 

dengan ukuran yang diperbesar 4 kali dari ukuran asli. 

• Terdapat tiga kurva pada gambar simulasi. Kurva magenta 

menyatakan trayektori target hasil path planning algoritma genetika. 

Kurva biru menyatakan lintasan yang ditempuh USV. Kurva merah 

menyatakan lintasan tempuh obstacle dinamis. 

• Lokasi prediksi tabrakan direpresentasikan sebagai lingkaran biru 

dengan radius sama dengan panjang ukuran terbesar obstacle. 

• Lingkaran besar dengan pusat USV adalah range deteksi obstacle 

dengan radius 100 meter. 

Tabel 4.13 Konfigurasi Obstacle pada Dynamic Path Planning 

Obstacle 

Konfigurasi 1 Konfigurasi 2 

Posisi 
Vektor 

Kecepatan 
Posisi 

Vektor 

Kecepatan 

Statis 

(12,9) 0 m/s (10,17) 0 m/s 

(15,17) 0 m/s (26,26) 0 m/s 

(34,28) 0 m/s   

Radius/0.5*L sisi = 20 m Radius/0.5*L sisi = 30 m 

Dinamis 

(40,0) 4 m/s, 127o (30,0) 4,5 m/s, 154,8o 

(-10,20) 4,8 m/s, -15o (20,36) 3 m/s, -90o 

  (40,20) 1,6 m/s, 108,4o 

P = 20 m, L = 12 m P = 20 m, L = 12 m 
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4.4.1 Dynamic Path Planning Konfigurasi 1 

Pengujian pertama, dilakukan simulasi konfigurasi 1 pada 

lingkungan statis tanpa adanya obstacle dinamis. Pada simulasi ini 

dijalankan program global path planning untuk mencari jalur terpendek 

yang bebas tabrakan dengan obstacle statis dari titik awal ke titik tujuan. 

Path terpendek hasil global path planning ditemukan selama 16,81 detik 

(cost time) dengan panjang lintasan terpendek (trayektori target) = 577,8 

m. Hasil akhir simulasi ditunjukkan pada Gambar 4.22b. Tampak bahwa 

USV dapat bergerak mengikuti trayektori target dengan halus tanpa 

menabrak obstacle dan sampai hingga ke titik tujuan (40,40).  

 

 

Gambar 4.22 Simulasi Konf.1 pada Lingkungan Statis  

 

Selanjutnya, untuk menguji kapabilitas algoritma path planning 

berbasis algoritma genetika untuk menghindari obstacle dinamis, dua 

obstacle bergerak berbentuk kapal ditambahkan dengan parameter ukuran 

dan vektor kecepatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.13. Gambar tahapan 

simulasi ditunjukkan pada Gambar 4.23a-d dan Gambar 4.24e-f.  

Pada Gambar 4.23b simulasi detik ke-28, USV mendeteksi adanya 

obstacle dinamis ( 𝑣 =  4,8 m/s) yang tiba-tiba muncul dalam range 

bahaya dan diprediksi tidak akan terjadi tabrakan sehingga local path 

planning tidak dijalankan. Untuk menguji sistem obstacle detection dan 

collision prediction apakah obstacle dinamis yang dideteksi benar-benar 

(a) Detik ke-0 (b) Detik ke-131 
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tidak akan menabrak USV, dapat dilihat pada Gambar 4.23c. Tampak 

jelas bahwa obstacle tersebut mendahului gerak USV sehingga tidak akan 

terjadi tabrakan. Hal ini membuktikan kapabilitas sistem prediksi 

tabrakan yang mampu memprediksi secara cukup akurat apakah akan 

terjadi tabrakan atau tidak meskipun menggunakan metode pendekatan. 

Pada Gambar 4.23d detik ke-67, USV mendeteksi obstacle 

dinamis kedua ( 𝑣 =  4,0 m/s) dan diprediksi akan terjadi tabrakan 

sehingga local path planning dijalankan untuk mencari lintasan baru 

bebas tabrakan.  

Gambar 4.24e menunjukkan validasi kapabilitas algoritma 

genetika dalam menjalankan local path planning dan mampu 

menghasilkan waypoint baru yang membentuk lintasan terpendek dan 

bebas tabrakan sehingga USV dapat melakukan manuver untuk 

menghindari obstacle tersebut. Dengan memanfaatkan informasi posisi 

terakhir USV sejak obstacle diprediksi menabrak (detik ke-67), populasi 

awal kromosom dapat diinisialisasi dari angka koordinat posisi USV 

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan waypoint baru pertama hasil local 

path planning. Selain itu, pencarian path baru hanya dilakukan hingga 

generasi ke-20. Dengan demikian, waktu komputasi yang diperoleh 

adalah 0,98 detik dengan jarak terpendek (trayektori target) sebesar 

340,54 m. Trade-off ini perlu dilakukan dalam ranah implementasi riil 

karena USV diusahakan agar tidak diam terlalu lama dalam mencari path 

yang baru. Hal ini membuktikan kehandalan algoritma path planning 

berbasis algoritma genetika dalam melakukan path re-planning dalam 

waktu singkat untuk melakukan obstacle avoidance.  

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa lintasan 

hasil path planning yang diambil adalah path yang membelakangi arah 

vektor kecepatan obstacle untuk menjamin bahwa lintasan tersebut benar-

benar aman untuk dijadikan trayektori USV yang bebas tabrakan. Dengan 

vektor obstacle 𝜃 ≥ 90𝑜 , algoritma genetika mencari path baru pada 

daerah weighted sampling yang berada di bawah garis lurus antara 

waypoint pertama (22,23) hasil local path planning dengan waypoint 

tujuan (40,40).  

Hasil akhir gerak USV dari titik awal (0,0) hingga titik tujuan 

(40,40) dapat ditunjukkan pada Gambar 4.24f. Tampak bahwa USV 

bergerak dengan lintasan yang halus dan dapat mengikuti trayektori target 

hasil sistem trajectory tracking. Waktu yang diperlukan USV bergerak 

dari titik awal (0,0) hingga titik tujuan (40,40) selama proses dynamic 

path planning adalah 134,8 detik dengan total jarak yang ditempuh 
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(mileage) sebesar 590,65 m. Adanya noise (osilasi) kecil pada lintasan 

USV disebabkan oleh gangguan eksternal lingkungan. Dengan besar 

kecepatan USV yang masih kecil saat proses starting gerak USV, maka 

gangguan eksternal akan lebih banyak berdampak pada pengurangan 

performa sistem trajectory tracking yang menghasilkan noise pada respon 

pengaturan sudut yaw kapal. Hal ini logis karena angin, arus dan ombak 

dapat mengombang-ambingkan kapal dalam perairan. 

 

 
Gambar 4.23 Simulasi Dynamic Path Planning Konf. 1 (1) 

(a) Detik ke-0 (b) Detik ke-28 

(c) Detik ke-46 (d) Detik ke-67 
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Gambar 4.24 Simulasi Dynamic Path Planning Konf. 1 (2) 

Hasil evaluasi karakteristik kontrol USV dan performa  algoritma 

genetika pada lingkungan statis dan dinamis ditampilkan pada Gambar 

4.25. Gambar 4.25a-d menampilkan state output USV (kecepatan dan 

sudut heading) dan perilaku kontrol (gaya dorong thruster dan perintah 

sudut rudder) selama proses path planning berlangsung. Pada Gambar 

4.25a terlihat bahwa kurva kecepatan translasi USV mengikuti model 

referensi orde 1 dengan time constant sebesar 18,25 detik dan stabil pada 

nilai 5 m/s sesuai setpoint. Gambar 4.25b menunjukkan hasil respon sudut 

heading USV selama mengikuti trayektori target. Terlihat bahwa sebelum 

terjadi obstacle avoidance (path re-planning), kurva sudut heading pada 

kedua lingkungan sama. Pada lingkungan dinamis detik ke-67, algoritma 

untuk obstacle avoidance dijalankan sehingga heading USV berubah 

mengikuti path baru yang bebas tabrakan. Gambar 4.25c menampilkan 

kurva gaya dorong thruster yang mempengaruhi besar kecepatan USV. 

Gambar 4.25d menampilkan kurva perintah kontrol sudut rudder. 

Diperlukan untuk mengatur sudut rudder secara maksimal agar USV 

dapat bergerak ke titik sasaran ( 𝑠 ) dengan cepat. Gambar 4.25e 

menampilkan waktu komputasi yang dijalankan. Gambar 4.25f 

menampilkan kurva jarak kelima obstacle terhadap USV. Diperoleh jarak 

terkecil obstacle selama proses path planning adalah 35 meter dan 

nilainya lebih dari jarak aman USV. 

(e) Detik ke-85 (f) Detik ke-134 
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Gambar 4.25 Hasil Evaluasi Kontrol dan Algoritma pada Konf. 1 

  

(a) Kecepatan Translasi (b) Sudut Heading 

(c) Gaya Thruster (d) Perintah Sudut Rudder 

(e) Waktu Komputasi (f) Jarak Obstacle 
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Gambar 4.26 menampilkan trayektori USV selama proses path 

planning dari titik awal (0,0) hingga titik akhir tujuan (40,40). Garis biru 

mempresentasikan lintasan USV yang dihasilkan dari program trajectory 

tracking (sistem pemandu, kontroler PID MRAC dan model dinamika 

USV riil). Pada trayektori lingkungan statis seperti pada Gambar 4.26 a, 

terlihat bahwa lintasan gerak USV berimpit dengan lintasan trayektori 

target dengan nilai RMS Cross Track Error = 0,1415. Sedangkan pada 

trayektori lingkungan dinamis yang ditunjukkan pada Gambar 4.26 b, 

lintasan USV juga berimpit dengan lintasan trayektori target dengan nilai 

RMS Cross Track Error = 0,1569. Cross Track Error adalah deviasi 

antara lintasan yang telah direncanakan (trayektori target) dengan lintasan 

USV. Dengan dihasilkannya nilai RMS Cross Track Error yang kecil (0 

– 0,5), dapat disimpulkan program trajectory tracking yang digunakan 

pada USV menghasilkan performa yang baik dalam memandu USV 

bergerak sesuai trayektori target dari titik awal hingga titik tujuan. 

 
 

 

 

4.4.2 Dynamic Path Planning Konfigurasi 2 

Selanjutnya akan dilakukan pengujian kedua yaitu simulasi 

dynamic path planning konfigurasi 2 seperti pada Tabel 4.13 dengan dua 

obstacle statis dan tiga obstacle dinamis. Mula-mula dilakukan simulasi 

konfigurasi 2 pada lingkungan statis tanpa adanya obstacle dinamis. Path 

terpendek hasil global path planning ditemukan selama 10,09 detik (cost 

time) dengan panjang lintasan terpendek = 581,92 m. Hasil akhir simulasi 

ditunjukkan pada Gambar 4.27b. Tampak bahwa USV dapat bergerak 

(a) Lingkungan Statis (b) Lingkungan Dinamis 

Gambar 4.26 Trayektori USV Pada Lingkungan Statis dan 

Dinamis 
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mengikuti trayektori target dengan halus tanpa menabrak obstacle dan 

sampai hingga ke titik tujuan (40,40). Terlihat bahwa waktu komputasi 

algoritma genetika konfigurasi 2 lebih pendek daripada waktu komputasi 

konfigurasi 1. Hal ini disebabkan oleh pengaruh jumlah obstacle statis 

pada peta global dimana jumlah obstacle statis pada konfigurasi 2 lebih 

sedikit daripada konfigurasi 1 meskipun ukuran obstacle konfigurasi 2 

lebih besar. Hal ini sesuai karakteristik algorima genetika yang telah 

dibahas pada subbab sebelumnya yaitu waktu komputasi algoritma akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah obstacle. 

 

 

 

Untuk menguji kapabilitas algoritma path planning berbasis 

algoritma genetika pada lingkungan dinamis, tiga obstacle bergerak 

berbentuk kapal ditambahkan dengan parameter ukuran dan vektor 

kecepatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.13. Gambar tahapan simulasi 

ditunjukkan pada Gambar 4.28a-d dan Gambar 4.29e-h. 

Pada Gambar 4.28b simulasi detik ke-30, USV mendeteksi 

obstacle dinamis pertama ( 𝑣 =  4,5 m/s) dalam range bahaya dan 

diprediksi akan terjadi tabrakan sehingga algoritma local path planning 

(path re-planning) berbasis algoritma genetika dijalankan untuk mencari 

lintasan baru yang dapat menghindari tabrakan yang akan terjadi. 

Lingkaran biru mempresentasikan lokasi prediksi tabrakan. Path baru 

(a) Detik ke-0 (b) Detik ke-132 

Gambar 4.27 Simulasi Konf. 2 pada Lingkungan Statis 
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yang dihasilkan memiliki panjang lintasan terpendek (trayektori target) 

sebesar 496,68 m dengan waktu komputasi 4,85 detik. Terlihat pada 

Gambar 4.28c, bahwa local path planning berbasis algoritma genetika 

mampu mencari path baruyang bebas tabrakan ditunjukkan dengan USV 

yang bergerak ke sebelah kanan dari jalur awal atau mendahului obstacle 

dari arah belakang. Hal ini membuktikan kapabilitas algoritma genetika 

dalam melakukan path re-planning dalam waktu singkat untuk 

melakukan obstacle avoidance pada konfigurasi obstacle lain. 

Pada detik simulasi ke-56 seperti pada Gambar 4.28d, USV 

mendeteksi kembali adanya obstacle dinamis kedua (𝑣 = 3,0 m/s) dan 

diprediksi akan terjadi tabrakan dimana lokasi prediksi tabrakan tersebut 

digambarkan sebagai lingkaran biru. Sehingga program local path 

planning dijalankan untuk mencari lintasan baru bebas tabrakan. 

Dihasilkan path baru selama 1,13 detik dengan panjang terpendek = 

402,89 m. Terlihat pada peta global bahwa trayektori target hasil path re-

planning membentuk lintasan yang akan menabrak obstacle statis kedua 

sehingga apabila obstacle statis tersebut sudah berada di range bahaya 

USV, maka akan dilakukan kembali local path planning. 

Pada Gambar 4.29e, USV berhasil menghindari tabrakan dengan 

obstacle dinamis kedua (𝑣 =  3,0 m/s) ditunjukkan dengan jalur baru 

sebelah kiri yang diambil USV. Kemudian pada detik ke-69, dideteksi 

bahwa adanya obstacle statis yang menghalangi lintasan USV menuju 

titik tujuan (40,40) sehingga harus dilakukan program local path planning 

untuk mencari lintasan baru bebas tabrakan. Dihasilkan path baru hasil 

path re-planning dalam waktu 3,55 detik dengan panjang terpendeknya = 

352,16 m. Pada Gambar 4.29e, tampak jelas bahwa USV berhasil 

menghindari tabrakan halangan statis.  

Pada Gambar 4.29f, tampak bahwa USV tidak menabrak obstacle 

dinamis ketiga ( 𝑣 =  1,6 m/s) sehingga USV tidak perlu melakukan 

program local path planning atau pencarian jalur baru.  

Pada simulasi dynamic path planning konfigurasi 2 ini, USV perlu 

menjalankan tiga kali program local path planning untuk melakukan 

obstacle avoidance. Dengan berbagai skenario path re-planning yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika mampu 

melakukan obstacle avoidance dalam lingkungan dinamis secara akurat 

pada berbagai kondisi obstacle. 

Hasil respon posisi USV selama bergerak dari titik awal (0,0) 

hingga sampai ke titik akhir (40,40) dapat ditunjukkan pada Gambar 

4.29h. Tampak bahwa USV bergerak sesuai lintasan trayektori target hasil 
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sistem trajectory tracking dengan halus. Waktu yang diperlukan USV 

bergerak dari titik awal (0,0) hingga titik tujuan (40,40) selama proses 

dynamic path planning adalah 141,4 detik dengan total jarak yang 

ditempuh (mileage) sebesar 603,25 m. Adanya noise (osilasi) kecil pada 

lintasan USV disebabkan oleh gangguan eksternal lingkungan. 

 

 

Gambar 4.28 Simulasi Dynamic Path Planning Konf. 2 (1) 

(a) Detik ke-0 (b) Detik ke-30 

(c) Detik ke-48 (d) Detik ke-56 
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Gambar 4.29 Simulasi Dynamic Path Planning Konf. 2 (2) 

Hasil evaluasi karakteristik kontrol USV dan performa  algoritma 

genetika pada lingkungan statis dan dinamis ditampilkan pada Gambar 

4.30. Gambar 4.30a-d menampilkan state output USV (kecepatan dan 

sudut heading) dan perilaku kontrol (gaya dorong thruster dan perintah 

sudut rudder) selama proses path planning konfigurasi 2 berlangsung. 

Pada Gambar 4.30a terlihat bahwa kurva kecepatan translasi USV 

(e) Detik ke-69 (f) Detik ke-97 

(g) Detik ke-126 (h) Detik ke-141 
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mengikuti model referensi orde 1 dengan time constant sebesar 18,62 

detik dan stabil pada nilai steady state = 5 m/s sesuai kecepatan target 

USV. Gambar 4.30b menunjukkan hasil respon sudut heading USV 

selama mengikuti trayektori target hasil path planning. Terlihat bahwa 

sebelum terjadi obstacle avoidance (path re-planning), kurva sudut 

heading pada kedua lingkungan sama. Pada lingkungan dinamis detik ke-

30, algoritma untuk obstacle avoidance dijalankan sehingga heading 

USV berubah mengikuti path baru yang bebas tabrakan. Pada kisaran 

detik ke-60, sudut heading meraih nilai tertinggi sebesar 1,4 radian. Hal 

ini disebabkan karena USV mengambil jalur atas (sudut yaw relatif 

terhadap earth frame tinggi) selama proses path planning untuk 

menghindari tabrakan. Gambar 4.30c menampilkan kurva gaya dorong 

thruster yang mempengaruhi besar kecepatan USV. Gambar 4.30d 

menampilkan kurva perintah kontrol sudut rudder. Diperlukan untuk 

mengatur sudut rudder secara maksimal agar USV dapat bergerak 

mengikuti titik sasaran virtual (𝑠) dengan cepat. Tampak bahwa setiap 

nilai puncak atas dan bawah dari kurva kontrol sudut rudder diperlukan 

untuk memandu USV agar memiliki sudut heading sesuai target hasil 

pemanduan. Ketika USV sudah mencapai besar sudut heading target 

dimana USV tidak perlu melakukan manuver belok, maka perintah sudut 

rudder dimatikan (menjadi nilai nol). Gambar 4.30e menampilkan waktu 

komputasi algoritma genetika yang dijalankan berbasis simulasi. Tampak 

bahwa pada detik ke-0 (sumbu-x kurva), waktu komputasi = 10.09 s. Hal 

ini tentu tampak tidak logis dikarenakan program algoritma genetika dan  

program fungsi plot USV real-time dilakukan secara simultan pada 

simulasi, atau dengan kata lain kedua program tersebut dijalankan sesuai 

sequences untuk dieksekusi oleh MATLAB. Pada ranah riil, kedua 

program tersebut (algoritma genetika dan trajectory tracking USV) 

dijalankan dengan mikroprosesor yang berbeda sehingga dapat dijalankan 

bersamaan dan waktu komputasi algoritma genetika dapat dilakukan 

sangat cepat dalam orde mili detik. Gambar 4.30f menampilkan kurva 

jarak kelima obstacle terhadap USV. Diperoleh jarak terkecil obstacle 

adalah 25 meter dan nilainya lebih dari jarak aman USV. 

Setelah dilakukan pengujian kedua skenario simulasi dynamic 

path planning (konf.1 dan konf. 2), perilaku manuver USV dan performa 

algoritma genetika memberikan hasil yang baik dalam memandu USV 

menjalankan dynamic path planning yang bebas tabrakan. 
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Gambar 4.30 Hasil Evaluasi Kontrol dan Algoritma Konf. 2 

(a) Kecepatan Translasi (b) Sudut Heading  

(c) Gaya Thruster  (d) Perintah Sudut Rudder 

(e) Waktu Komputasi (f) Jarak Obstacle 
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Gambar 4.31 menampilkan trayektori USV selama proses path 

planning konfigurasi 2 dari titik awal (0,0) hingga titik akhir tujuan 

(40,40). Garis biru mempresentasikan lintasan USV yang dihasilkan dari 

program trajectory tracking (sistem pemandu, kontroler PID MRAC dan 

model dinamika USV riil). Pada trayektori lingkungan statis seperti pada 

Gambar 4.31a, terlihat bahwa lintasan gerak USV berimpit dengan 

lintasan trayektori target dengan nilai RMS Cross Track Error yang = 

0,1934. Sedangkan pada trayektori lingkungan dinamis yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.31b, lintasan USV juga berimpit dengan lintasan 

trayektori target dengan nilai RMS Cross Track Error = 0,2437. Dengan 

nilai RMS Cross Track Error trayektori USV pada lingkangan statis dan 

dinamis pada rentang 0 hingga 0,5, maka dapat dikatakan sistem 

trajectory tracking menghasilkan lintasan yang akurat. 

 

 

Gambar 4.31 Trayektori USV pada Lingkungan Statis dan Dinamis 

  

(a) Lingkungan Statis  (b) Lingkungan Dinamis  
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BAB 5 

PENUTUP 
 

Dari perancangan dan analisa yang telah dilakukan, dapat 

dirangkum dalam sebuah kesimpulan. Untuk kekurangan dan kendala 

yang dihadapi, dituliskan dalam bagian saran, untuk membantu penelitian 

selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian simulasi mengenai trajectory 

tracking USV dan dynamic path planning berbasis algoritma genetika, 

dapat disimpulkan bahwa USV dengan parameter kapal riil mampu 

melakukan navigasi di lingkungan dinamis dengan gangguan eksternal 

(angin, arus dan ombak) tanpa menabrak obstacle statis maupun dinamis. 

Serta mampu mengikuti trayektori target hasil pemanduan sliding curve 

secara akurat, ditunjukkan dengan nilai RMS Cross Track Error yang di 

bawah 0,25. Penggunaan kontroler PID MRAC Diskrit dapat digunakan 

pada sistem autopilot USV yang memiliki plant dengan orde tinggi dan 

nonlinier untuk mengatur kecepatan linier sumbu-x (surge) dan sudut yaw 

USV. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian yang memenuhi 

spesifikasi desain yang diinginkan yaitu respon orde 1 dengan time 

constant yang mendekati 16 detik dan 4,9 detik untuk masing-masing 

kecepatan surge dan sudut yaw. Serta memiliki nilai settling time yang 

cukup cepat dan steady state error yang mendekati nol.   

Dalam menjalankan global path planning dan local path planning, 

algoritma genetika mampu menghasilkan path yang terpendek dan bebas 

tabrakan dengan obstacle dalam waktu yang singkat. Untuk membantu 

mempercepat algoritma genetika dalam proses mencari solusi terbaik 

(dalam kasus dynamic path planning), informasi posisi USV terakhir 

relatif terhadap lingkungan (koodinat xy earth-frame) saat akan dilakukan 

path re-planning digunakan sebagai populasi awal untuk membangkitkan 

kromosom. Dalam global path planning di lingkungan statis, path 

terpendek yang ditemukan dalam 16,81 detik adalah 577,88 meter dalam 

peta global ukuran 400x400 m2. Untuk lingkungan dinamis, proses local 

path planning (path re-planning) yang dilakukan dalam 0,98 detik 

mampu menemukan sebuah path baru yang tidak menabrak obstacle 

sehingga USV mampu melakukan obstacle avoidance dengan cepat.  
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5.2 Saran 

Untuk pengembangan selanjutnya pada topik penelitian path 

planning USV, terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain: 

1. Perbandingan dan penggabungan dengan metode path planning 

lain untuk menghindari halangan dinamis seperti metode artificial 

potential field (APF), velocity obstacle (VO), fuzzy logic, neural 

network (NN), dynamical virtual ship (DVS), dan sebagainya 

sehingga bisa diperoleh solusi yang lebih efisien baik dari segi 

waktu, maupun komputasi. 

2. Pengembangan metode prediksi tabrakan (collision prediction) 

dengan menggunakan model prediktif matematis USV (prediction 

model USV) untuk memprediksi trayektori USV pada masa 

mendatang berdasarkan state saat ini dan perilaku model USV 

seperti filter Kalman dan metode prediktif lainnya.  

3. Pengembangan algoritma genetika agar bisa menyeleksi path baru 

hasil path re-planning USV terhadap trayektori obstacle dinamis 

di masa mendatang dengan menggunakan model prediktif 

matematis USV pada setiap iterasi pembangkitan kromosom. 

4. Pengembangan sistem pemanduan dan kontroler yang berbeda 

seperti algoritma control obstacle avoidance yang menggunakan 

metode fuzzy estimator sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

USV dalam melakukan obstacle avoidance secara akurat tanpa ada 

delay. 

5. Menggunakan ukuran peta global yang lebih besar sehingga 

dapat disimulasikan trayektori obstacle yang lebih bervariasi 

dan kompleks seperti ditambahkannya obstacle dengan vektor 

kecepatan dan percepatan yang dinamis. 

6. Menggunakan koefisien dinamika serta parameter USV yang 

sesuai untuk mendapatkan simulasi USV yang akurat 
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LAMPIRAN 
 

A1. Program Matlab Data Parameter USV 

 
clear 

clc 

m=1500; 

Xud=450; 

Yvd=300; 

Zwd=280; 

Kpd=0; 

Mqd=58500; 

Nrd=58480; 

Xu=250;  

Yv=-1450; 

Zw=-1450; 

Kp=-8000; 

Mq=-150000; 

Nr=-8000; 

Ix=1545.04791152175; 

Iy=(1500/2)*11^2; 

Iz=(1500/2)*11^2; 

  

Tu=0;Tr=3000;TrTime=5; 

intz=0;introll=0;intpitch=0; 

kroll=1.5;kpitch=50; 

kuu=1140;kvr=20000; 

k_zwave=1.25/5; 

%Wave 

% Awa=0.1; 

Awa=0.1; 

%Wind 

% Awi=0.5; 

Awi=0.5; 

%Current 

% Acu=0.1; 

Acu=0.1; 

  

rho=1025;g=9.8;vol=((6/11)^2)*6.6206; 

m11=m-Xud;m22=m-Yvd;m33=m-Zwd; 

m44=Ix-Kpd;m55=Iy-Mqd;m66=Iz-Nrd; 

d11=-Xu;d22=-Yv;d33=-Zw; 

d44=-Kp;d55=-Mq;d66=-Nr; 
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du2=200;dv2=920.1;dw2=920.1; 

du3=0;dv3=0;dw3=0; 

dp2=0;dq2=0;dr2=200; 

dp3=0;dq3=0;dr3=0; 

Kb=1000; 

  

m11=((6/11)^2)*m11; 

m22=((6/11)^2)*m22; 

m33=((6/11)^2)*m33; 

m44=((6/11)^2)*m44; 

m55=((6/11)^2)*m55; 

m66=((6/11)^2)*m66; 

d11=((6/11)^2)*d11; 

d22=((6/11)^2)*d22; 

d33=10*((6/11)^2)*d33; 

d44=((6/11)^2)*d44; 

d55=((6/11)^2)*d55; 

d66=((6/11)^2)*d66; 

du2=((6/11)^2)*du2; 

dv2=((6/11)^2)*dv2; 

dw2=((6/11)^2)*dw2; 

dp2=((6/11)^2)*dp2; 

dq2=((6/11)^2)*dq2; 

dr2=((6/11)^2)*dr2; 

disp('param') 

 

A2. Program Matlab Konversi Sinyal untuk 𝝉𝒖 dan  𝝉𝒓  

 
function [Tu,Tr] = CV(Ship_Tu,Ship_Yaw) 
Tu=Ship_Tu*cos(Ship_Yaw); 
Tr=Ship_Tu*sin(Ship_Yaw); 
end 

 

A3. Program Matlab Kontroler PID MRAC Diskrit Pengaturan Kecepatan 

Translasi Sumbu-x 

 
% Main Function 

function y = PID_MRAC_Diskrit(u) 

%variabel data sebelum 

persistent e_last eu_last MR_last de_last ie_last 

Y_last TFI_last TFP_last TFD_last TFIE_last TFPE_last 

TFDE_last ITFPE_last ITFIE_last ITFDE_last 
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%Variabel data sekarang 

%X(input),Y(input),e,de,ie,MR,TFI,TFP,TFD,TFPE,TFIE,TF

DE,ITFIE,ITFPE,ITFDE,KI,KP,KD,I,P,D,Uc(output) 

%persistent X Y Gain_P Gain_I Gain_D Ts; 

% e de ie MR TFI TFP TFD TFPE TFIE TFDE ITFIE ITFPE 

ITFDE KI KP KD I P D 

%persistent e de ie MR TFI TFP TFD TFPE TFIE TFDE 

ITFIE ITFPE ITFDE KI KP KD I P D 

%Deklarasi konstanta 

  

%Ambil Data Input 

X = u(1); 

Y = u(2); 

Gain_P = u(3); 

Gain_I = u(4); 

Gain_D = u(5); 

Ts = u(6); 

t = u(7); 

%Ts = 0.01; 

if t==0 

    e_last = 0; 

    eu_last = 0; 

    MR_last = 0;  

    de_last = 0;  

    ie_last = 0; 

    Y_last = 0; 

    TFI_last = 0;  

    TFP_last = 0;  

    TFD_last = 0; 

    TFIE_last = 0; 

    TFPE_last = 0; 

    TFDE_last = 0; 

    ITFPE_last = 0; 

    ITFIE_last = 0; 

    ITFDE_last = 0; 

end 

%Hitung model reference 

[MR,MR_last] = HMR(X,MR_last); 

%Hitung Error 

e = MR - Y; %Sebenarnya e = Y - MR, namun dikasih 

minus menjadi e=(-e) 

%Hitung Error  

eu= X - Y; 

%Hitung derivative error 
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de = Derivative_Diskrit(Y,Y_last,Ts);  

%Hitung Integral error 

[ie,ie_last] = 

Integral_Diskrit(eu,eu_last,ie_last,Ts); 

  

%hitung kontrol proporsional 

    %hitung output TFP( 

    [TFP,TFP_last] = HTFP(eu,eu_last,TFP_last); 

    %Hitung TFPE 

    TFPE = TFP*e; 

    %hitung integral TFPE 

    [ITFPE,ITFPE_last] = 

Integral_Diskrit(TFPE,TFPE_last,ITFPE_last,Ts); 

    %hitung KP 

    KP = ITFPE*Gain_P; 

    %Hitung Proporsional Control 

    P = KP*eu; 

    %Post Iteration 

    TFPE_last = TFPE; 

%hitung kontrol Integral 

    %hitung output TFI 

    [TFI,TFI_last] = HMR(eu,TFI_last); 

    %hitung TFIE 

    TFIE = TFI*e; 

    %hitung integral TFIE 

    [ITFIE,ITFIE_last] = 

Integral_Diskrit(TFIE,TFIE_last,ITFIE_last,Ts); 

    %hitung KI 

    KI = ITFIE*Gain_I; 

    %hitung Integral Control 

    I = KI*ie; 

    %Post Iteration 

    TFIE_last = TFIE; 

%hitung kontrol derivative 

    %hitung TFD 

    [TFD,TFD_last] = HTFP(de,de_last,TFD_last); 

    %hitung TFDE 

    TFDE = TFD*e; 

    %hitung ITFDE 

    [ITFDE,ITFDE_last] = 

Integral_Diskrit(TFDE,TFDE_last,ITFDE_last,Ts); 

    %hitung KD 

    KD = ITFDE*Gain_D; 

    %hitung Derivetive Control 
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    D = -KD*de; 

    %Post Iteration 

    TFDE_last = TFDE; 

%Post Iteration error 

e_last = e; 

eu_last = eu; 

e_last = ie; 

de_last = de; 

Y_last = Y; 

%hitung aksi kontrol 

y = P+I+D; 

end 

function [y,y_last] = HMR(x_n,y_l) %G=1/(16s+1) 

y = 0.0006248*x_n+0.9994*y_l; 

y_last = y; 

end 

function [y,y_last] = HTFP(x_n,x_l,y_l) 

y = 0.0625*x_n-0.0625*x_l+0.9994*y_l; 

y_last=y; 

end  

%fungsi hitung Integral 

function [y,Y_last] = 

Integral_Diskrit(U,u_last,y_last,Ts) 

y = y_last+(U+u_last)*Ts/2; 

Y_last=y; 

end 

%fungsi hitung derivative 

function y = Derivative_Diskrit(U,u_last,Ts) 

y = (U-u_last)/Ts; 

end 

 

A4. Program Matlab Kontroler PID MRAC Diskrit Pengaturan Sudut 

Heading 

 
% Main Function 

function y = PID_MRAC_Diskrit(u) 

%variabel data sebelum 

persistent e_last eu_last MR_last de_last ie_last 

Y_last TFI_last TFP_last TFD_last TFIE_last TFPE_last 

TFDE_last ITFPE_last ITFIE_last ITFDE_last 

%Variabel data sekarang 

%X(input),Y(input),e,de,ie,MR,TFI,TFP,TFD,TFPE,TFIE,TF

DE,ITFIE,ITFPE,ITFDE,KI,KP,KD,I,P,D,Uc(output) 
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%persistent X Y Gain_P Gain_I Gain_D Ts; 

% e de ie MR TFI TFP TFD TFPE TFIE TFDE ITFIE ITFPE 

ITFDE KI KP KD I P D 

%persistent e de ie MR TFI TFP TFD TFPE TFIE TFDE 

ITFIE ITFPE ITFDE KI KP KD I P D 

%Deklarasi konstanta 

  

%Ambil Data Input 

X = u(1); 

Y = u(2); 

Gain_P = u(3); 

Gain_I = u(4); 

Gain_D = u(5); 

Ts = u(6); 

t = u(7); 

%Ts = 0.01; 

if t==0 

    e_last = 0; 

    eu_last = 0; 

    MR_last = 0;  

    de_last = 0;  

    ie_last = 0; 

    Y_last = 0; 

    TFI_last = 0;  

    TFP_last = 0;  

    TFD_last = 0; 

    TFIE_last = 0; 

    TFPE_last = 0; 

    TFDE_last = 0; 

    ITFPE_last = 0; 

    ITFIE_last = 0; 

    ITFDE_last = 0; 

end 

%Hitung model reference 

[MR,MR_last] = HMR(X,MR_last); 

%Hitung Error 

e = MR - Y; %Sebenarnya e = Y - MR, namun dikasih 

minus menjadi e=(-e) 

%Hitung Error  

eu= X - Y; 

%Hitung derivative error 

de = Derivative_Diskrit(Y,Y_last,Ts); 

%Hitung Integral error 
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[ie,ie_last] = 

Integral_Diskrit(eu,eu_last,ie_last,Ts); 

  

%hitung kontrol proporsional 

    %hitung output TFP( 

    [TFP,TFP_last] = HTFP(eu,eu_last,TFP_last); 

    %Hitung TFPE 

    TFPE = TFP*e; 

    %hitung integral TFPE 

    [ITFPE,ITFPE_last] = 

Integral_Diskrit(TFPE,TFPE_last,ITFPE_last,Ts); 

    %hitung KP 

    KP = ITFPE*Gain_P; 

    %Hitung Proporsional Control 

    P = KP*eu; 

    %Post Iteration 

    TFPE_last = TFPE; 

%hitung kontrol Integral 

    %hitung output TFI 

    [TFI,TFI_last] = HMR(eu,TFI_last); 

    %hitung TFIE 

    TFIE = TFI*e; 

    %hitung integral TFIE 

    [ITFIE,ITFIE_last] = 

Integral_Diskrit(TFIE,TFIE_last,ITFIE_last,Ts); 

    %hitung KI 

    KI = ITFIE*Gain_I; 

    %hitung Integral Control 

    I = KI*ie; 

    %Post Iteration 

    TFIE_last = TFIE; 

%hitung kontrol derivative 

    %hitung TFD 

    [TFD,TFD_last] = HTFP(de,de_last,TFD_last); 

    %hitung TFDE 

    TFDE = TFD*e; 

    %hitung ITFDE 

    [ITFDE,ITFDE_last] = 

Integral_Diskrit(TFDE,TFDE_last,ITFDE_last,Ts); 

    %hitung KD 

    KD = ITFDE*Gain_D; 

    %hitung Derivetive Control 

    D = -KD*de; 

    %Post Iteration 
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    TFDE_last = TFDE; 

%Post Iteration error 

e_last = e; 

eu_last = eu; 

e_last = ie; 

de_last = de; 

Y_last = Y; 

%hitung aksi kontrol 

y = P+I+D; 

end 

function [y,y_last] = HMR(x_n,y_l) %G=1/(4.9s+1) 

y = 0.002039*x_n+0.998*y_l; 

y_last = y; 

end 

function [y,y_last] = HTFP(x_n,x_l,y_l) 

y = 0.2041*x_n-0.2041*x_l+0.998*y_l; 

y_last=y; 

end 

%fungsi hitung Integral 

function [y,Y_last] = 

Integral_Diskrit(U,u_last,y_last,Ts) 

y = y_last+(U+u_last)*Ts/2; 

Y_last=y; 

end 

%fungsi hitung derivative 

function y = Derivative_Diskrit(U,u_last,Ts) 

y = (U-u_last)/Ts; 

end 

 

A5. Program Matlab Sistem Pemanduan Sliding Curve 
 

function [dy, pos_vir, SR, Stop, JarakTempuh] = 

Waypoint_Planner(WP_Tolerance, PP, SP, en, WP, 

time) 
% function [SR,DW,PPPyaw] = 

Waypoint_Planner(WP,WP_Tolerance,PP,   SP,en) 

global index jarak location pj icol ccek pp 

%Penjelasan variabel 

%Variabel Input: 

%   PP: Present locationition : [x,y] 

%   WP: Waypoint         : 

[x_target,y_target,Toleransi_waypoint] 
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%   SP: Speed Parameter  : 

[Speed_max,waktu_menuju_target] 

%   en: Enable           : [Enable_bit] 

%Variable Output 

%   SR: Ship Refference  : [speed_target,0,yaw_error] 

%   DW: Distance to waypoint: 

[length_resultan,length_x,length_y] 

%   ST: Status           : [bit_status] 

delta=15; %delta=20 

A=index; 

% SLIDING CURVE GUIDANCE 

############################### 

%%SLIDING STRAIGHT LINE 

x = PP(1); 

y = PP(2); 

yaw = PP(3); 

%w1 = sebelum 

%w2 = saat ini/sesudah 

w2_x=WP(A+2,1); 

w1_x=WP(A+1,1); %wpts1 

w2_y=WP(A+2,2); 

w1_y=WP(A+1,2); %wpts1 

%   WP_Tolerance 

toleransi_waypoint=WP_Tolerance; 

%   SP 

Speed_max=SP; 

%   en 

Enable_bit=en; 

% % %Sliding Yaw 

R_uy = sqrt((w1_x-x)^2 + (w1_y-y)^2);   %Ru untuk yaw  

thetay = atan2((w2_y-w1_y),(w2_x-w1_x));  %Theta 

bidang x-y 

theta_uy = atan2((y-w1_y),(x-w1_x));    %thetau x-y 

betay = thetay-theta_uy; 

dy = R_uy*sin(betay); 

Ry = sqrt(R_uy^2-(R_uy*sin(betay))^2);      %Beta x-y 

x_target = w1_x+(Ry+delta)*cos(thetay);  

y_target = w1_y+(Ry+delta)*sin(thetay); 

x_vir = x_target; 

y_vir = y_target; 

pos_vir = [x_vir y_vir]; 

Yaw_Target = atan2((y_target-y),(x_target-

x)); %DESIRED YAW 
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% if Yaw_Target>pi/2 

%     Yaw_Target=pi/2; 

% elseif Yaw_Target<-pi/2 

%     Yaw_Target=-pi/2; 

% end 

length_x_sebelum=w2_x-w1_x; 

length_y_sebelum=w2_y-w1_y; 

length_x=w2_x-x_target; 

length_y=w2_y-y_target; 

Speed_Target=Speed_max; 

if icol>=2 

   if pp==0 

   ccek(1:2)=[time;icol]; 

   end 

   pp=pp+1; 

   ccek(3)=time-ccek(1); 

   if (ccek(3))<=2 

       Speed_Target=0.1*Speed_max; 

   end 

   if ccek(2)~=icol 

      pp=0; 

   end 

  

end 

  

%menghitung JARAK TEMPUH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

dist=0; 

if pj==1 

location(1,:)=[x y]; 

elseif pj==2 

location(2,:)=[x y]; 

elseif pj>=3 

location(1,:)=location(2,:); 

location(2,:)=[x y]; 

end 

dist=sqrt((location(2,2)-

location(1,2))^2+(location(2,1)-location(1,1))^2); 

jarak=jarak+dist; 

JarakTempuh=jarak; 

pj=pj+1; 

  

wpfinal_x=WP(end-1,1); 

wpfinal_y=WP(end-1,2); 

Lx=wpfinal_x-x; 
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Ly=wpfinal_y-y; 

length_resultan=sqrt(Lx^2+Ly^2); 

%Perintah stop simulasi 

if  icol>=1 && length_resultan<=(toleransi_waypoint+1) 

    Stop=1; 

else 

    Stop=0; 

end 

%menyatakan status planner 

if abs(length_x)<=toleransi_waypoint && 

abs(length_y)<=toleransi_waypoint 

    bit_status=1; 

    Enable_Bit=0; 

    index=index+1; 

    A=index; 

else 

    bit_status=0; 

end 

    %menjalankan planner berdasarkan input Enable_bit 

if Enable_bit==1 

    % menulis Variabel Output 

    SR=[Speed_Target Yaw_Target]; 

%     DW=[length_resultan length_x length_y]; 

    ST=bit_status; 

else 

    % menulis Variabel Output 

    SR=[0 0]; %memberhentikan kontroller kapal 

%     DW=[length_resultan length_x length_y]; 

    ST=bit_status; 

end 

 

A6. Program Matlab Deklarasi Global Map  

 
function 

[static_obs,static_rad,obs1,obs2,obs3,sp,ep,GAon]=Glob

alMAP 

global global_en_GA 

% DEKLARASI WP GLOBAL dan Obstacle Statis ######### 

map_size=40; 

wp1=[0 0]; %starting point => WAYPOINT 1 

wp2=[map_size map_size]; %end point => WAYPOINT 2 

sp=[wp1]; %WAYPOINT GLOBAL 2x2 

ep=[wp2]; 
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obs1 = [10 17]; 

obs2 = [26 25]; 

obs3 = [0 0];  

static_obs=[obs1;obs2;obs3]; 

static_rad=[3]; 

global_en_GA=global_en_GA+1; 

GAon=global_en_GA; 

end 

 

A7. Program Matlab Algoritma Genetika  

 
function [LocalOut] =GA(u) 

enGA1=u(9); 

enGA2=u(10); 

enGA3=u(11); 

enGA4=u(12); 

enGA5=u(13); 

  

% WAYPOINT tanpa GA 

LocalOut=zeros(8,2); %WAYPOINT 7x2 

 

if enGA1==1 || enGA2==1 || enGA3==1 || enGA4==1 || 

enGA5==1  

wp=3; 

% globalvariables 

tic; 

pop=20; %population size 

vp=[0 1 2 3 4 5]; %number of via points / gene length 

rad_REAL=u(14); %RADIUS OF REAL OBSTACLE ###### 

%Karena USV memiliki panjang kapal 6 m, lebar 1,5 m 

maka path kapal harus memiliki jarak minimum ke 

obstacle +-1 m 

rad=rad_REAL+1; 

% map_size=40; 

pos_usv=[u(5) u(6)]; 

start=[round(u(5)) round(u(6))]; 

final=[round(u(7)) round(u(8))]; 

% wp1=[start]; %starting point => WAYPOINT 1 [x;y] 

% wp2=[final]; %nd point => WAYPOINT 3      [x;y] 

map_size=final(1);  

WPGA=[start;final]; %WAYPOINT 

  

%% posible locations 
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pos_map=[]; 

for k=1:map_size+1 

for l=1:map_size+1 

pos_map_t=[l-1;k-1]; 

pos_map=[pos_map pos_map_t]; 

end 

end 

%% Collision Position 

obs_total=[round(u(1)) round(u(2));round(u(1)) 

round(u(2))]; 

obs_map=obs_total'; 

%% possible location & Waypoint & obstacle position 

pos=pos_map; 

sp=[WPGA(1,1);WPGA(1,2)]; 

ep=[WPGA(2,1);WPGA(2,2)]; 

obs=obs_map; 

%% pastikan via points tidak pada sp/ep/obs 

no_via_ind1 

=find((pos(1,:)==sp(1)&pos(2,:)==sp(2))|(pos(1,:)==ep(

1)&pos(2,:)==ep(2))); 

no_via_ind2=[]; 

for i=1:size(obs,2) 

no_via_ind2=[no_via_ind2 find((pos(1,:)-

obs(1,i)).^2+(pos(2,:)-obs(2,i)).^2<=rad^2)]; 

%titik yg di dlm obs 

end 

no_via = union(no_via_ind1,no_via_ind2); 

sop=pos; 

sopp=sop; 

sop(:,no_via_ind1)=[];  

pos(:,no_via)=[]; 

% figure(21) 

% plot(Waypoint(:,1),Waypoint(:,2),'g*'); 

% hold on 

% line(Waypoint(:,1),Waypoint(:,2)) 

% hold on 

% plot(obs_map(1,:),obs_map(2,:),'ro', 

'markersize',rad_REAL*28) 

% xlim([sp(1) ep(1)]) 

% ylim([sp(2) ep(2)]) 

% title('Path Sebelum Algoritma Menghindari Halangan 

diterapkan'); 

% figure(22) 

% plot(pos(1,:), pos(2,:), 'ro' ); 
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% xlim([sp(1) ep(1)]) 

% ylim([sp(2) ep(2)]) 

% title('Possible Via Points' ); 

% figure(23) 

% plot(sop(1,:), sop(2,:), 'bo'); 

% xlim([sp(1) ep(1)]) 

% ylim([sp(2) ep(2)]) 

% title('Titik yang Mungkin Dilewati'); 

yw=area_weighted(sp(1),sp(2),ep(1),ep(2)); 

xv=yw(1,:); 

yv=yw(2,:); 

xq=pos(1,:); 

yq=pos(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

poos=[pos;zeros(2,length(pos))]; 

vobs_x=u(3); 

vobs_y=u(4); 

teta=atan2(vobs_y,vobs_x); %arah obstacle 

teta=teta*180/pi; 

for u=1:length(pos) 

   if teta>=90 %GA path cari lintasan BAWAH  

      if in(u)==1  

         if abs(poos(1,u)-poos(2,u))<=rad+10 

         poos(3,u)=5; 

         else 

         poos(3,u)=2; 

         end 

      else 

         poos(3,u)=2; 

      end 

   elseif teta<0  %GA path cari lintasan BAWAH  

       if in(u)==0 

          if abs(poos(1,u)-poos(2,u))<=rad+10 

          poos(3,u)=5; 

          else 

          poos(3,u)=2; 

          end 

       else 

          poos(3,u)=2; 

       end 

   else 

       if abs(poos(1,u)-poos(2,u))<=rad+10 

          poos(3,u)=5; 

       else 
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          poos(3,u)=2; 

       end 

   end 

end 

u1=sum(poos(3,:)==5); 

u2=sum(poos(3,:)==2); 

for j=1:length(pos) 

if poos(3,j)==5 

poos(4,j)=0.95/u1; 

else 

poos(4,j)=0.05/u2; 

end 

end 

%0.55 0.45 

% figure(24) 
% for ii=1:length(poos) 
% if poos(3,ii)==5 
% plot(poos(1,ii), poos(2,ii), 'ro'); 
% hold on 
% else 
% plot(poos(1,ii), poos(2,ii), 'bo'); 
% hold on 
% end 
% end 
% set(gca,'FontSize',12) 
% xlim([sp(1) ep(1)]) 
% ylim([sp(2) ep(2)]) 
% title('Titik yang Menjadi Path kapal') 

 
[xch,ych]=generate_chr(pop,vp(wp),pos,sp,obs,ep,rad,po

os); %generate chromosome yang mungkin 

ch_dist=[]; 

for i=2:vp(wp)+2 

ch_dist(:,i-1)= sqrt((xch(:,i-1)- 

xch(:,i)).^2+(ych(:,i-1)-ych(:,i)).^2); 

end 

ch_fitness = sum(ch_dist')'; 

best_ch_ind= find(ch_fitness == min(ch_fitness)); 

ch_order = [[1:length(ch_fitness)']' ch_fitness]; 

ch_order = sortrows(ch_order,2); %re-oder chromosomes 

menurut fitness 

konv_fitness=[]; 
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%% iteration 

ite=0; 

NN=20; 

for generation = 1:NN 

Pc=0.9; 

Pm=0.35; 

elite= ch_order(1,:); 

xe=xch(elite(:,1),:); 

ye=ych(elite(:,1),:); 

order=ch_order(2:end,:); 

bit=round(rand*(vp(wp)-1)); 

  

[xchild1,ychild1] = 

cross(order,xch,ych,Pc,bit,vp(wp)); 

chn_size=0; 

chn_size= pop-size(xchild1,1); 

  

[xchld2,ychld2]=generate_chr(chn_size,vp(wp),pos,sp,ob

s,ep,rad,poos); 

%buat jumlah current population = starting population 

xchild1=[xchild1;xchld2]; 

ychild1=[ychild1;ychld2]; 

[xchild2,ychild2]=mutate(xchild1,ychild1,pos,Pm,obs,ra

d,poos); 

%%%update chromosome 

xchn= xchild2; 

ychn= ychild2; 

%jika chromosome kurang, buat baru 

chn_size=0; 

chn_size= pop-size(xchn,1); 

[xchn2,ychn2]=generate_chr(chn_size,vp(wp),pos,sp,obs,

ep,rad,poos); 

xch_t= [xchn ; xchn2]; 

xch(2:end,:)= xch_t(1:pop-1,:); 

xch(1,:)=xe; 

ych_t= [ychn ; ychn2]; 

ych(2:end,:)= ych_t(1:pop-1,:); 

ych(1,:)=ye; 

%OUTPUT xch ych 

###########++++++++++++#############++++++++++ 

%%%chromosome re-evaluation 

ch_dist=[]; 

for i=2:vp(wp)+2 



147 

 

ch_dist(:,i-1)=sqrt((xch(:,i-1)-xch(:,i)).^2+(ych(:,i-

1)-ych(:,i)).^2); 

end 

ch_fitness = sum(ch_dist')'; 

best_ch_ind=find(ch_fitness==min(ch_fitness)); 

ch_order = [[1:length(ch_fitness)']' ch_fitness] ; 

ch_order = sortrows(ch_order,2);  %reoder the 

chromosomes menurut fitness 

lols=min(ch_fitness); 

konv_fitness=[konv_fitness lols];  

ch_pick=1; 

%% hasil pada generasi ke x 

%FIX 

if generation==NN 

order=ch_order; 

best=ch_order(ch_pick,1); 

Lpath=order(ch_pick,2); 

xch=[xch(best(1),:)]; 

ych=[ych(best(1),:)]; 

end 

% figure(35) 

% plot(xch,ych,'g*') 

% hold on 

% line(xch,ych) 

% plot(obs_map(1,:),obs_map(2,:),'ro', 

'markersize',rad_REAL*28) 

% title('the best chromosome at the 50th generation') 

% text(12,30,['path length =',num2str(Lpath)]) 

% hold off 

% print('-dtiff',['ob3_10_',num2str(wp)]) 

% end 

ite=ite+1; 

end  

toc; 

Length_Path=[konv_fitness]; 

% figure(37) 

% plot(1:ite,Length_Path) 

% title('min. distance found') 

% xlabel('generation') 

% ylabel('distance') 

% Save xch ych generation-i to FIX xch ych 

xch_best=xch; 

ych_best=ych; 
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%OUTPUT MAIN FUCNTION GA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Xx=[pos_usv(1) xch_best(2:end) obs_total(1,1) 

Length_Path(end) toc 1]; %1 di end untuk cek GA aktif 

Yy=[pos_usv(2) ych_best(2:end) obs_total(1,2) 

Length_Path(end) toc 1]; 

LocalOut=[Xx' Yy']; %8x2 

end 

%END MAIN FUNCTION ################################## 

end 

  

%################################## 

%%FUNCTIONxx 

function [Xch,Ych] = 

generate_chr(n,vp,pos,sp,obs,ep,rad,poos) 

i=1; 

Xch=zeros(n,vp+2); 

Ych=zeros(n,vp+2); 

%a=true; 

while i < n+1 

chs_ind=randsample(1:length(pos),vp,true,poos(4,:)); %

pop size dari possible comb.%rentang nilai,jumlah 

sample,true,weighted sampling     

ch_t=[sp pos(:,chs_ind) ep];  

[test_result]=test_chr(ch_t(1,:),ch_t(2,:),obs,rad); 

if test_result == 1 

Xch(i,:)= ch_t(1,:); 

Ych(i,:)= ch_t(2,:); 

i=i+1; 

%a=false; 

end 

end 

end 

 

function [test_result]=test_chr(xc,yc,obs,rad) 

clear test_result; 

rad=rad+0.25; 

v_fit=zeros(size(xc,2),length(obs),size(xc,1)); 

for p=1: size(xc,1) 

for q=2: size(xc,2) 

for r=1: length(obs) 

x2= xc(p,q); 

y2=yc(p,q); 

x1=xc(p,q-1); 

y1=yc(p,q-1); 
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x0=obs(1,r); 

y0=obs(2,r); 

if x1==x2 %%cari xsol ysol dulu 

pol1=1; 

pol2= -2*y0; 

pol3= y0^2+x1^2-2*x0*x1+x0^2-rad^2; 

ysol= roots([pol1 pol2 pol3]); 

xsol= [x1;x2]; 

%%% else represent in polynoimal,descending order of X 

else 

m=(y2-y1)/(x2-x1); 

c=y1-m*x1; 

pol1= m^2+1; 

pol2= (2*m*c-2*y0*m-2*x0); 

pol3= c^2-2*y0*c+y0^2+x0^2-rad^2; 

xsol= roots([pol1 pol2 pol3]); 

ysol= m*xsol + c; 

end 

sol= [xsol,ysol]; 

sol_d = dist([x1,y1],[xsol';ysol']); 

obs_d = dist([x1,y1],[x0;y0]); 

if isreal(sol) && (obs_d > min(sol_d) && obs_d < 

max(sol_d)) 

v_fit(q,r,p ) = 1; 

end 

end 

if sum(sum(v_fit(:,:,p))) <1 

test_result(p)=1; 

else 

test_result(p)=0; 

end 

end 

end 

end 

  

%% 1 point crossover pada posisi bit ke-1 

function [xchild,ychild] = 

cross(order,xch,ych,Pc,bit,vp) 

if bit < 0 || bit > 5 

error('choose diff bit number') 

return 

end 

ch_fitness_t = order(:,2); 

ch_fitness= 1./ch_fitness_t; 
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p= ch_fitness/(sum(ch_fitness));  

xp= xch(order(:,1),:); 

yp= ych(order(:,1),:); 

for i=1:length(p) 

q(i)=sum(p(1:i)); 

end 

%%chromosome clone 

roulette=rand(1,length(p)); 

for i=1:length(p) 

qk_t=find(q>roulette(i)); 

qk(i)=qk_t(1); 

end 

xp=xp(qk,:); 

yp=yp(qk,:); 

%%chromosome crossover 

roulette=rand(1,length(p)); 

vc=find(roulette<Pc); 

xparent = xp; 

xhead= xparent(vc,1:vp-bit); 

xtail=xparent(vc,vp-bit+1:end); 

yparent = yp ; 

yhead= yparent(vc, 1:vp-bit); 

ytail=yparent(vc,vp-bit+1:end); 

xchild=xparent; 

ychild=yparent; 

xtail= flipud(xtail); 

ytail= flipud(ytail); 

xchild(vc,:)= [xhead xtail]; 

ychild(vc,:)= [yhead ytail]; 

end 

  

function [xchild,ychild] = 

mutate(xp,yp,pos,Pm,obs,rad,poos) 

xhead= xp(:,1); 

xbody= xp(:,2:end-1); 

xtail= xp(:,end); 

yhead= yp(:,1); 

ybody= yp(:,2:end-1); 

ytail= yp(:,end); 

%%mutasi dilakukan pada bagian tengah chromosome 

Ppm=rand(size(xbody,1),size(xbody,2)); 

m_ind=find(Ppm < Pm); 

child_ind=randsample(1:length(pos),length(m_ind),true,

poos(4,:)); 
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xbody(m_ind)= pos(1,child_ind); 

ybody(m_ind)= pos(2,child_ind); 

xchild= [xhead xbody xtail]; 

ychild= [yhead ybody ytail]; 

[test_result]=test_chr(xchild,ychild,obs,rad); 

xchild(find(test_result == 0),:)=[]; 

ychild(test_result == 0,:)=[]; 

end 

  

function [result] = area_weighted(sp1,sp2,ep1,ep2) 

dx=sp1:ep1; 

step=length(dx); 

%1 sisi datar 

sideA = linier(sp1,sp2,ep1,sp2,dx); 

xA = dx; 

%2 sisi vertikal 

sideB = linspace(sp2,ep2,step); 

xB = zeros(1,step)+ep1; 

%3 sisi miring 

sideC=linier(sp1,sp2,ep1,ep2,dx); 

xC = dx; 

result = [xA xB xC;sideA sideB sideC]; 

end 

  

function [result] = linier(x1,y1,x2,y2,x) 

result=((y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1))+y1; 

end 

 

A8. Program Matlab Path Generator 

 
function WPSelect(GlobalPath,LocalPath) 

global WaypointCurrent global_en_GA en_GA saveWPx 

saveWPy saveobs icol tGA Lpath 

  

% DEKLARASI WP #############################3 

if GlobalPath(end,1)==1 

WaypointCurrent=GlobalPath(1:4,:); %WAYPOINT 4x2 

Lpath(1)=10*GlobalPath(5,1); %Length Path GA 

tGA(1)=GlobalPath(6,1); %time elapse GA 

saveWPx(1,:)=WaypointCurrent(:,1)'; %WaypointX 

update!!! 

saveWPy(1,:)=WaypointCurrent(:,2)'; %WaypointY 

update!!! 
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icol=icol+1; 

elseif LocalPath(end,1)==1 % WP HASIL GA 

WaypointCurrent=LocalPath(1:4,:); %WAYPOINT 4x2 

icol=icol+1; 

saveWPx(icol,:)=WaypointCurrent(:,1)'; %WaypointX 

update!!! 

saveWPy(icol,:)=WaypointCurrent(:,2)'; %WaypointY 

update!!! 

saveobs(icol-1,:)=LocalPath(5,:); %obstaclce collision 

Posisition update!!! 

Lpath(icol)=10*LocalPath(6,1); %Length Path GA 

tGA(icol)=LocalPath(7,1); %time elapse GA 

end 

end 

 

A9. Program Matlab Dynamic Path Planning untuk Deklarasi Obstacle 

Dinamis dan Fungsi Plot Real-Time 
 

function 

[Stop,OUTF,SafeDist,GA_on,pos_obs,v_obs,rad_obs,sp_GA,

ep_GA] = PathPlanning(en_ANIM, static_obs, static_rad, 

X, Y, VX, Yaw, time, Waypoint, scale, teta_rot, 

JarakTempuh, pos_vir) 

global itecol ctx pt savei data_dist tcol d_col en_GA 

tpk iteWP index Lpath tGA icol trackobs pos_u  

% ANIMATION Collision USV 

Stop=0; 

en_tx=0; 

static=0; 

% map_size=Waypoint(end,1); %40 

map_size=40; 

% Transformasi Koordinat dan Simpan data X Y USV 

Collision 

XY=trans(X,Y,scale,teta_rot); 

Xusv=XY(1); 

Yusv=XY(2); 

% Sasaran Virtual 

XY_vir=trans(pos_vir(1),pos_vir(2),scale,teta_rot); 

X_vir=XY_vir(1); 

Y_vir=XY_vir(2); 

WP=Waypoint; 

%Define Yaw Target <><><>>><> 

w1_x=WP(iteWP+1,1); 
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w1_y=WP(iteWP+1,2); 

w2_x=WP(iteWP+2,1); 

w2_y=WP(iteWP+2,2); 

if (iteWP+3)<=length(WP) 

w3_x=WP(iteWP+3,1); 

w3_y=WP(iteWP+3,2); 

else 

w3_x=w2_x; 

w3_y=w2_y; 

end 

toleransi_waypoint=8/10; 

length_x=w2_x-Xusv; 

length_y=w2_y-Yusv;  

  

if w2_x>0 && w2_y>0 && iteWP<=(length(WP)-3) 

if abs(length_x)<=toleransi_waypoint && 

abs(length_y)<=toleransi_waypoint 

    iteWP=iteWP+1; 

end 

% if Xusv>=w2_x && Yusv>=w2_y 

%     iteWP=iteWP+1; 

% end 

end 

YawTarget=atan2((w2_y-w1_y),(w2_x-w1_x)); 

pos_u=findlast([w1_x w1_y],[w2_x w2_y],[Xusv Yusv]); 

% CASES #################################### 

% 1 cell == 10 m 

% USV KOTAK 

%// Radius radar 

rradar = 100/10; 

%// waktu USV dari titik awal ke titik akhir 

tusv=time; 

% ttempuh=max(Xbaru(:,1)); 

% // center usv 

cu = [Xusv;Yusv]; 

% //number plot_square 

ns = 12; 

% // number plot_circle 

n = 50;  

% // USV+radar 

Lusv = 12/10; %lebar usv in simulation 

square = Plot_Ship(cu,Yaw+teta_rot,[25 10],scale); 

squarecek = Plot_Ship(cu,Yaw+teta_rot,[27 

12],scale); %+2m 
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square_radar = plot_circle(n,rradar,cu); 

% Sasaran Virtual /////// 

Vir_Target = plot_circle(n,0.2,[X_vir;Y_vir]); 

minx=-10; 

maxx=50; 

miny=-10; 

maxy=50; 

if en_ANIM==1 

dt = 0.01;                     % time step for 

animation 

clf;                          % Clear the figure 

axis equal 

axis([minx maxx miny maxy]);           % Set axis 

limits 

hold on 

grid on; 

end 

% OBSTACLE LINGKARAN >>>>>>>>>>>> 

%// radius 1 cell = 10 m 

r_static=static_rad; 

r_dynamic=1; 

%// center obstacle 

% STATIC OBSTACLE ################# 

pc1 = static_obs(1,:)'; 

pc2 = static_obs(2,:)'; 

% pc3 = static_obs(3,:)'; 

c1 = pc1; 

c2 = pc2; 

% DYNAMIC OBSTACLE ################# 

pc3 = [30;0]; 

c3 = pc3; 

pc4 = [20;36]; 

c4 = pc4; 

pc5 = [40;20]; %40 10 

c5 = pc5; 

%// N obstacle 

no = 5; 

%// find v dynamic obstacle 

%teta obs: 180 degree-60 degree => 180 degree-30 

degree  

% 2 

%  arah 

%     1 

%MANUAL: TETA, V DYNAMIC OBS Declaration 
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    %STATIC 

    v1 = 0/10;  

    v2 = 0/10; 

    teta_obs1 = pi-pi/7;      

    teta_obs2 = -pi/3.2727;    

    %DYNAMIC 

    if static==0 

    v3 = 4.5/10;    %(4.5) 

    v4 = 3/10;      %(3) 

    v5 = 1.6/10;    %(1.6) 

    else 

    v3 = 0;    %(4.5) 

    v4 = 0;      %(3) 

    v5 = 0;    %(1.6)         

    end 

    teta_obs3 = pi-pi/7.1425;      

    teta_obs4 = -pi/2;     

    teta_obs5 = pi-pi/2.5152; 

    vobs1 = [v1*cos(teta_obs1);v1*sin(teta_obs1)]; 

     vobs2 = [v2*cos(teta_obs2);v2*sin(teta_obs2)]; 

      vobs3 = [v3*cos(teta_obs3);v3*sin(teta_obs3)]; 

       vobs4 = [v4*cos(teta_obs4);v4*sin(teta_obs4)];  

        vobs5 = [v5*cos(teta_obs5);v5*sin(teta_obs5)];  

%STATIC OBSTACLE>>> 

% pobs1=plot_circle(n,r_static,c1); 

pobs1=plot_square(c1,r_static,ns); 

pobs2=plot_circle(n,r_static,c2); 

%DYNAMIC OBSTACLE>>> 

if time~=0  % update position  

c3 = c3+vobs3*time;     

c4 = c4+vobs4*time; 

c5 = c5+vobs5*time; 

end 

pobs3 = Plot_Ship(c3,teta_obs3,[20 12],scale); 

pobs4 = Plot_Ship(c4,teta_obs4,[20 12],scale); 

pobs5 = Plot_Ship(c5,teta_obs5,[20 12],scale); 

  

trackobs(1,1)=c1(1);trackobs(1,2)=c1(2); 

trackobs(2,1)=c2(1);trackobs(2,2)=c2(2); 

trackobs(3,1)=c3(1);trackobs(3,2)=c3(2); 

trackobs(4,1)=c4(1);trackobs(4,2)=c4(2); 

trackobs(5,1)=c5(1);trackobs(5,2)=c5(2); 

if en_ANIM==1 

% Plot Posisi XY USV 
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plot(square(1,:),square(2,:),'b-') 

hold on; 

% Plot Posisi Sasaran Virtual 

% plot(Vir_Target(1,:),Vir_Target(2,:),'r-') 

% hold on; 

% Plot Posisi Obstacle STATIS 

################################## 

plot(pobs1(1,:),pobs1(2,:),'r-') 

hold on; 

plot(pobs2(1,:),pobs2(2,:),'r-') 

hold on 

% plot(pobs3(1,:),pobs3(2,:),'r-') 

% hold on; 

% Plot Posisi Obstacle DINAMIS 

################################## 

plot(pobs3(1,:),pobs3(2,:),'r-') 

hold on; 

plot(pobs4(1,:),pobs4(2,:),'r-') 

hold on; 

plot(pobs5(1,:),pobs5(2,:),'r-') 

hold on; 

plot(square_radar(1,:),square_radar(2,:),'r-') 

hold on; 

plot(Waypoint(:,1),Waypoint(:,2),'go'); 

hold on;  

if static==0 

%DISPLAY V OBS DINAMIS 

% if c1(1)>=minx & c1(2)>=miny 

% strobs = sprintf('obs(%.1fm/s)' ,v1*10); 

% txobs1 = text(c1(1)+2,c1(2)+2,{strobs}); 

% end 

% if c2(1)>=minx & c2(2)>=miny 

% strobs = sprintf('obs(%.1fm/s)' ,v2*10); 

% txobs2 = text(c2(1)+2,c2(2)+2,{strobs}); 

% end 

if c3(1)>0 

tx = text(c3(1)+2,c3(2)+2,['' num2str(1) 

''],'FontSize',13); 

tx = text(map_size-5,0,['1 : ' num2str(v3*10) 

'm/s'],'FontSize',13); 

end 

if c4(2)>0 

tx = text(c4(1)+2,c4(2)+2,['' num2str(2) 

''],'FontSize',13); 
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tx = text(map_size-5,-4,['2 : ' num2str(v4*10) 

'.0m/s'],'FontSize',13); 

end 

if c5(1)<50  

tx = text(c5(1)+2,c5(2)+2,['' num2str(3) 

''],'FontSize',13); 

tx = text(map_size-5,-8,['3 : ' num2str(v5*10) 

'm/s'],'FontSize',13); 

end 

end 

end 

%Distance USV with DYNAMIC OBSTACLE 

realtime >>>>>>>>>>>>> 

dobs1=sqrt((cu(1)-c1(1))^2+(cu(2)-c1(2))^2); 

dobs2=sqrt((cu(1)-c2(1))^2+(cu(2)-c2(2))^2); 

dobs3=sqrt((cu(1)-c3(1))^2+(cu(2)-c3(2))^2); 

dobs4=sqrt((cu(1)-c4(1))^2+(cu(2)-c4(2))^2); 

dobs5=sqrt((cu(1)-c5(1))^2+(cu(2)-c5(2))^2); 

%CEK DETECT IN RADAR )))))))))))))))))))))))))) 

xv=square_radar(1,:); 

yv=square_radar(2,:); 

% STATIC and DYNAMIC OBSTACLES 

##################################### 

% DYNAMIC PATH PLANNING >>>> 

% PLOT COLLISION ################ 

pos_obs=[0;0]; 

v_obs=[0;0]; 

rad_obs=[0]; 

sp_GA=[0;0]; 

ep_GA=[0;0]; 

if en_GA(1)==1 

en_GA(1)=2; 

end 

if en_GA(2)==1 

en_GA(2)=2; 

end 

if en_GA(3)==1 

en_GA(3)=2; 

end 

if en_GA(4)==1 

en_GA(4)=2; 

end 

if en_GA(5)==1 

en_GA(5)=2; 
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end 

  

%deklarasi initial 

Ts=0.1; %TIme Sampling 

ccol=[0;0]; 

pobs_col = plot_circle(n,0,ccol); 

%OBSTACLE 1 ####### 

xq=pobs1(1,:); 

yq=pobs1(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

N_radar1 = numel(xq(in)); 

%OBSTACLE 2 ####### 

xq=pobs2(1,:); 

yq=pobs2(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

N_radar2 = numel(xq(in)); 

%OBSTACLE 3 ####### 

xq=pobs3(1,:); 

yq=pobs3(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

N_radar3 = numel(xq(in)); 

%OBSTACLE 4 ####### 

xq=pobs4(1,:); 

yq=pobs4(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

N_radar4 = numel(xq(in)); 

%OBSTACLE 5 ####### 

xq=pobs5(1,:); 

yq=pobs5(2,:); 

[in,on] = inpolygon(xq,yq,xv,yv); 

N_radar5 = numel(xq(in)); 

  

%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Safedist_st = (Lusv+r_static); 

Safedist_dy = (Lusv+r_dynamic); 

SafeDist=[Safedist_st;Safedist_dy]; 

% DETECT IN RADAR ))))))))))))))))))))) 

% Mt=[0;0;0]; 

%OBSTACLE 1 

########################################OBSTACLE 

if N_radar1>=1 

if en_GA(1)==0 

   if savei(1)==3 

   savei(1)=1; 



159 

 

   end 

if savei(1)==1 

   data_dist(1,1)=[time]; 

   data_dist(1,2)=[dobs1];  %d(k-1) 

elseif savei(1)==2 

   data_dist(1,3)=[time];  %d(k) 

   data_dist(1,4)=[dobs1]; 

   tpeak=300; 

   for tt=0:Ts:tpeak 

dist_predict=linier(data_dist(1,1),data_dist(1,2),data

_dist(1,3),data_dist(1,4),tt); 

   if dist_predict<=0 

      tcol(1)=tt; 

      break 

   end 

   end 

end 

savei(1)=savei(1)+1; 

%OBSTACLE1 : Collision? 

   if savei(1)==3 && tcol(1)>0  

      ccol=pc1+vobs1*(tcol(1)); 

      dcek_obs=sqrt((ccol(1)-cu(1))^2+(ccol(2)-

cu(2))^2); 

      dcek_wp=sqrt((w2_x-cu(1))^2+(w2_y-cu(2))^2); 

      wstart=[w1_x w1_y]; 

      wfinal=[w2_x w2_y]; 

      %KONDISI_LAIN////////////// 

      if dcek_obs>dcek_wp 

         wstart=[w2_x w2_y]; 

         wfinal=[w3_x w3_y]; 

      end 

      %KONDISI_UTAMA//////////// 

      d_col(1)=vector(wstart,wfinal,ccol);       

   if d_col(1)<=Safedist_st 

      if en_ANIM==1 

      pobs_col=plot_circle(n,r_static,ccol); 

      plot(pobs_col(1,:),pobs_col(2,:),'b-') 

      hold on;  

      end 

      % pos_obs size 2x1 [posisi_obstacle] 

      pos_obs=[ccol(1);ccol(2)]; 

      % speed_obs 2x1 

      v_obs=[vobs1(1);vobs1(2)]; 

      % radius obs 1x1 



160 

 

      rad_obs=[r_static+1]; 

      % sp_GA start pos 2x1 

      sp_GA=[cu(1);cu(2)]; 

      % ep_GA final pos 1x1 

      ep_GA=[map_size;map_size]; 

      en_GA(1)=1; 

      iteWP=0; 

      index=0; 

   end 

   end 

end 

end 

 

%OBSTACLE 2 

########################################OBSTACLE 

if N_radar2>=1 

if en_GA(2)==0 

   if savei(2)==3 

   savei(2)=1; 

   end 

if savei(2)==1 

   data_dist(2,1)=[time]; 

   data_dist(2,2)=[dobs2];  %d(k-1) 

elseif savei(2)==2 

   data_dist(2,3)=[time];  %d(k) 

   data_dist(2,4)=[dobs2]; 

   tpeak=300; 

   for tt=0:Ts:tpeak  

dist_predict=linier(data_dist(2,1),data_dist(2,2),data

_dist(2,3),data_dist(2,4),tt); 

   if dist_predict<=0 

      tcol(2)=tt; 

      break 

   end 

   end 

end 

savei(2)=savei(2)+1; 

%OBSTACLE 2 : Collision? 

   if savei(2)==3 && tcol(2)>0  

      ccol=pc2+vobs2*(tcol(2)); 

      dcek_obs=sqrt((ccol(1)-cu(1))^2+(ccol(2)-

cu(2))^2); 

      dcek_wp=sqrt((w2_x-cu(1))^2+(w2_y-cu(2))^2); 

      wstart=[w1_x w1_y]; 
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      wfinal=[w2_x w2_y]; 

      %KONDISI_LAIN////////////// 

      if dcek_obs>dcek_wp 

         wstart=[w2_x w2_y]; 

         wfinal=[w3_x w3_y]; 

      end 

      %KONDISI_UTAMA//////////// 

      d_col(2)=vector(wstart,wfinal,ccol); 

   if d_col(2)<=Safedist_st 

      if en_ANIM==1 

      pobs_col=plot_circle(n,r_static,ccol); 

      plot(pobs_col(1,:),pobs_col(2,:),'b-') 

      hold on;  

      end 

      % pos_obs size 2x1 [posisi_obstacle] 

      pos_obs=[ccol(1);ccol(2)]; 

      % speed_obs 2x1 

      v_obs=[vobs2(1);vobs2(2)]; 

      % radius obs 1x1 

      rad_obs=[r_static+1]; 

      % sp_GA start pos 2x1 

      sp_GA=[cu(1);cu(2)]; 

      % ep_GA final pos 1x1 

      ep_GA=[map_size;map_size];  

      en_GA(2)=1; 

      iteWP=0; 

      index=0; 

   end 

   end 

end 

end 

  

%OBSTACLE 3 

##############################################OBSTACLE 

if N_radar3>=1 

if en_GA(3)==0 

   if savei(3)==3 

   savei(3)=1; 

   end 

if savei(3)==1 

   data_dist(3,1)=[time]; 

   data_dist(3,2)=[dobs3];  %d(k-1) 

elseif savei(3)==2 

   data_dist(3,3)=[time];  %d(k) 
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   data_dist(3,4)=[dobs3]; 

   tpeak=300; 

   for tt=0:Ts:tpeak 

dist_predict=linier(data_dist(3,1),data_dist(3,2),data

_dist(3,3),data_dist(3,4),tt); 

   if dist_predict<=0 

      tcol(3)=tt; 

      break 

   end 

   end 

end 

savei(3)=savei(3)+1; 

%OBSTACLE 3 : Collision? 

   if savei(3)==3 && tcol(3)>0  

      ccol=pc3+vobs3*(tcol(3)); 

      dcek_obs=sqrt((ccol(1)-cu(1))^2+(ccol(2)-

cu(2))^2); 

      dcek_wp=sqrt((w2_x-cu(1))^2+(w2_y-cu(2))^2); 

      wstart=[w1_x w1_y]; 

      wfinal=[w2_x w2_y]; 

      %KONDISI_LAIN////////////// 

      if dcek_obs>dcek_wp 

         wstart=[w2_x w2_y]; 

         wfinal=[w3_x w3_y]; 

      end 

      %KONDISI_UTAMA//////////// 

      d_col(3)=vector(wstart,wfinal,ccol); 

   if d_col(3)<=Safedist_st 

      if en_ANIM==1 

      pobs_col=plot_circle(n,r_dynamic,ccol); 

      plot(pobs_col(1,:),pobs_col(2,:),'b-') 

      hold on;  

      end 

      % pos_obs size 2x1 [posisi_obstacle] 

      pos_obs=[ccol(1);ccol(2)]; 

      % speed_obs 2x1 

      v_obs=[vobs3(1);vobs3(2)]; 

      % radius obs 1x1 

      rad_obs=[r_dynamic]; 

      % sp_GA start pos 2x1 

      sp_GA=[cu(1);cu(2)]; 

      % ep_GA final pos 1x1 

      ep_GA=[map_size;map_size]; 

      en_GA(3)=1; 
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      iteWP=0; 

      index=0; 

   end 

   end 

end 

end 

  

%OBSTACLE 4 

########################################OBSTACLE 

if N_radar4>=1 

if en_GA(4)==0 

   if savei(4)==3 

   savei(4)=1; 

   end 

if savei(4)==1 

   data_dist(4,1)=[time]; 

   data_dist(4,2)=[dobs4];  %d(k-1) 

elseif savei(4)==2 

   data_dist(4,3)=[time];  %d(k) 

   data_dist(4,4)=[dobs4]; 

   tpeak=300; 

   for tt=0:Ts:tpeak 

dist_predict=linier(data_dist(4,1),data_dist(4,2),data

_dist(4,3),data_dist(4,4),tt); 

   if dist_predict<=0 

      tcol(4)=tt; 

      break 

   end 

   end 

end 

savei(4)=savei(4)+1; 

%OBSTALCE 4 : Collision? 

   if savei(4)==3 && tcol(4)>0  

      ccol=pc4+vobs4*(tcol(4)); 

      dcek_obs=sqrt((ccol(1)-cu(1))^2+(ccol(2)-

cu(2))^2); 

      dcek_wp=sqrt((w2_x-cu(1))^2+(w2_y-cu(2))^2); 

      wstart=[w1_x w1_y]; 

      wfinal=[w2_x w2_y]; 

      %KONDISI_LAIN////////////// 

      if dcek_obs>dcek_wp 

         wstart=[w2_x w2_y]; 

         wfinal=[w3_x w3_y]; 

      end 
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      %KONDISI_UTAMA//////////// 

      d_col(4)=vector(wstart,wfinal,ccol); 

   if d_col(4)<=Safedist_dy 

      if en_ANIM==1 

      pobs_col=plot_circle(n,r_dynamic,ccol); 

      plot(pobs_col(1,:),pobs_col(2,:),'b-') 

      hold on;  

      end 

      % pos_obs size 2x1 [posisi_obstacle] 

      pos_obs=[ccol(1);ccol(2)]; 

      % speed_obs 2x1 

      v_obs=[vobs4(1);vobs4(2)]; 

      % radius obs 1x1 

      rad_obs=[r_dynamic]; 

      % sp_GA start pos 2x1 

      sp_GA=[cu(1);cu(2)]; 

      % ep_GA final pos 1x1 

      ep_GA=[map_size;map_size]; 

      en_GA(4)=1; 

      iteWP=0; 

      index=0; 

   end 

   end 

end 

end 

  

%OBSTACLE 5 

########################################OBSTACLE 

if N_radar5>=1 

if en_GA(5)==0 

   if savei(5)==3 

   savei(5)=1; 

   end 

if savei(5)==1 

   data_dist(5,1)=[time]; 

   data_dist(5,2)=[dobs5];  %d(k-1) 

elseif savei(5)==2 

   data_dist(5,3)=[time];  %d(k) 

   data_dist(5,4)=[dobs5]; 

   tpeak=300; 

   for tt=0:Ts:tpeak 

dist_predict=linier(data_dist(5,1),data_dist(5,2),data

_dist(5,3),data_dist(5,4),tt); 

   if dist_predict<=0 
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      tcol(5)=tt; 

      break 

   end 

   end 

end 

savei(5)=savei(5)+1; 

%OBSTACLE 5 : Collision? 

   if savei(5)==3 && tcol(5)>0  

      ccol=pc5+vobs5*(tcol(5)); 

      dcek_obs=sqrt((ccol(1)-cu(1))^2+(ccol(2)-

cu(2))^2); 

      dcek_wp=sqrt((w2_x-cu(1))^2+(w2_y-cu(2))^2); 

      wstart=[w1_x w1_y]; 

      wfinal=[w2_x w2_y]; 

      %KONDISI_LAIN////////////// 

      if dcek_obs>dcek_wp 

         wstart=[w2_x w2_y]; 

         wfinal=[w3_x w3_y]; 

      end 

      %KONDISI_UTAMA//////////// 

      d_col(5)=vector(wstart,wfinal,ccol); 

   if d_col(5)<=Safedist_dy 

      if en_ANIM==1 

      pobs_col=plot_circle(n,r_dynamic,ccol); 

      plot(pobs_col(1,:),pobs_col(2,:),'b-') 

      hold on;  

      end 

      % pos_obs size 2x1 [posisi_obstacle] 

      pos_obs=[ccol(1);ccol(2)]; 

      % speed_obs 2x1 

      v_obs=[vobs5(1);vobs5(2)]; 

      % radius obs 1x1 

      rad_obs=[r_dynamic]; 

      % sp_GA start pos 2x1 

      sp_GA=[cu(1);cu(2)]; 

      % ep_GA final pos 1x1 

      ep_GA=[map_size;map_size]; 

      en_GA(5)=1; 

      iteWP=0; 

      index=0; 

   end 

   end 

end 

end 
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%############################>>>>>>>>>>>>>>>> 

GA_on = en_GA; 

OUTF=[dobs1;dobs2;dobs3;dobs4;dobs5]; 

if en_ANIM==1 

% str = sprintf('YawT:%.1fdeg' ,YawTarget*180/pi); 

% tx = text(map_size-50,-8,{str}); 

title('Motion Dynamic Path Planning USV'); 

xlabel('X'); 

ylabel('Y'); 

set(gca,'FontSize',13) 

hold on 

pause(0.01)                    % pause for animation 

end 

end 

  

function [result] = plot_square(center,radius,step) 

A1 = center+[radius;-radius]; 

A2 = center+[radius;radius]; 

A3 = center+[-radius;radius]; 

A4 = center+[-radius;-radius]; 

% square = [A4 A1 A2 A3]; 

%4 >> 1 datar 

x41 = linspace(A4(1),A1(1),step); 

y41 = zeros(1,step)+A4(2); 

%1 >> 2 ver 

y12 = linspace(A1(2),A2(2),step); 

x12 = zeros(1,step)+A1(1); 

%2 >> 3 datar 

x23 = linspace(A2(1),A3(1),step); 

y23 = zeros(1,step)+A2(2); 

%3 >> 4 ver 

y34 = linspace(A3(2),A4(2),step); 

x34 = zeros(1,step)+A3(1); 

result = [x41 x12 x23 x34;y41 y12 y23 y34]; 

end 

  

function [result] = plot_circle(step,radius,center) 

t = linspace(0,2*pi,step); 

xrun = center(1) + radius*sin(t); 

yrun = center(2) + radius*cos(t); 

result = [ xrun ; yrun ];  

end 

  

function [result] = trans(X,Y,scale,teta) 
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Xbaru = [X*cos(teta)-Y*sin(teta)];     

Ybaru = [X*sin(teta)+Y*cos(teta)]; 

Xbaru = Xbaru/scale; 

Ybaru = Ybaru/scale; 

result = [Xbaru Ybaru]; 

end 

  

function [result] = linier(x1,y1,x2,y2,x) 

result = ((y2-y1)*(x-x1)/(x2-x1))+y1; 

end 

  

function [result] = vector(wp1,wp2,col) 

vec1 = [wp2(1)-wp1(1);wp2(2)-wp1(2)]; %vector WP to WP 

vec2 = [col(1)-wp1(1);col(2)-wp1(2)]; %vector WP to 

obs collision 

abs_vec1 = sqrt(vec1(1)^2+vec1(2)^2); 

abs_vec2 = sqrt(vec2(1)^2+vec2(2)^2); 

%vector.vector2=|vector1||vector2|cos(teta) 

teta = 

acos((vec1(1)*vec2(1)+vec1(2)*vec2(2))/(abs_vec1*abs_v

ec2)); %satuan radian 

%distance obstacle to vector1>>> 

result = abs_vec2*sin(teta); 

end 

  

%VEKTOR FOR PLOT ONLY 

function [result] = findlast(wp1,wp2,col) 

vec1 = [wp2(1)-wp1(1);wp2(2)-wp1(2)]; %vector WP to WP 

vec2 = [col(1)-wp1(1);col(2)-wp1(2)]; %vector WP to 

obs collision 

abs_vec1 = sqrt(vec1(1)^2+vec1(2)^2); 

abs_vec2 = sqrt(vec2(1)^2+vec2(2)^2); 

%vector.vector2=|vector1||vector2|cos(teta) 

teta = 

acos((vec1(1)*vec2(1)+vec1(2)*vec2(2))/(abs_vec1*abs_v

ec2)); %satuan radian 

%distance obstacle to vector1>>> 

dist = abs_vec2*cos(teta); 

rot = atan2((wp2(2)-wp1(2)),(wp2(1)-wp1(1))); 

dx = dist*cos(rot); 

dy = dist*sin(rot); 

xu = wp1(1)+dx; 

yu = wp1(2)+dy; 

result=[xu;yu]; 
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end 

  

function [result] = 

Plot_Ship(current_coor,current_yaw,shipSize,scale) 

% calculate USV PolyPosition  

current_x = current_coor(1); 

current_y = current_coor(2); 

frontX = shipSize(1)/scale/2*cos(current_yaw); 

frontY = shipSize(1)/scale/2*sin(current_yaw); 

leftX = shipSize(2)/scale/2*cos(current_yaw+(pi/2)); 

leftY = shipSize(2)/scale/2*sin(current_yaw+(pi/2)); 

  currentPolyMap = zeros(2,6);           

  currentPolyMap(1,:) = [  current_x+frontX ... 

  current_x+leftX ...  

  current_x+leftX-frontX ... 

  current_x-leftX-frontX ... 

  current_x-leftX ... 

  current_x+frontX]; 

  currentPolyMap(2,:) = [  current_y+frontY ... 

  current_y+leftY ... 

  current_y+leftY-frontY ... 

  current_y-leftY-frontY ... 

  current_y-leftY ... 

  current_y+frontY]; 

result = [ currentPolyMap(1,:) ; 

currentPolyMap(2,:) ]; 

end 
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B1. Diagram Blok Simulink Keseluruhan 

 

 
 

 

 

B2. Diagram Blok Simulink USV Dynamic, Controller, Guidance 

 

 
 

 

 



170 

 

 

BIOGRAFI PENULIS 
 

Fian Ilham Pratama, lahir di Gresik, Jawa 

Timur pada tanggal 13 Maret 1998. Penulis 

merupakan putra pertama dari dua bersaudara. 

Penulis menempuh pendidikan di SDN 

Pongangan pada tahun 2004. Kemudian 

memasuki SMPN 2 Gresik pada tahun 2010. 

Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan 

pendidikan di SMAN 1 Gresik. Pada tahun 

2016 penulis memulai jenjang S1 Departemen 

Teknik Elektro, di Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS), Surabaya, dengan mengambil 

Program Studi Teknik Sistem Pengaturan. 

Untuk menghubungi penulis, dapat melalui 

surat elektronik pada alamat email fianilham1@gmail.com.   

 

 

mailto:fianilham1@gmail.com

