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ABSTRACT 

Odor source localization is a research which combines the ability to recognize and classify odor fragrance with 
autonomus localization method. This paper will present some experiment results regarding odor source localization 
using a single agent or multi agents. Our experiment shows that single agent approach is not suitable to overcome odor 
localization in a dynamic environment. Hence, we propose a new method based on the Particle Swarm Optimization 
(PSO) and it’s modifications to solve the problem. Our research experiment shows that PSO success where single agent 
failed. The modifications aim to enhance PSO so that it can be used to localize multiple odor sources. All of the 
modifications are verified using our simulation software and/or Al-Fath robot. The result shows that our approach can 
localize four odor sources inside 7x7 m room in 13,216 minutes.  
Keywords: Robotics, Particle Swarm Optimization, Odor Source Localization, Image Manipulation, GPS-Adhock. 
 
1. Latar Belakang 
Penggunaan berbagai jenis gas dalam kehidupan sehari-hari turut andil dalam meningkatkan kenyamanan hidup manusia 
saat ini. Namun, peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya bahaya yang muncul akibat ketidakhati-hatian dalam 
penggunaan gas, seperti kebocoran tabung atau pipa. Sebagai contoh, kebocoran gas elpiji pada daerah dengan tingkat 
kepadatan yang tinggi berpotensi mengakibatkan kebakaran yang sangat besar apabila tidak ditangani dengan baik. 
Selain itu, keretakan di permukaan bumi akibat kesalahan pengeboran atau gempa dapat menyebabkan keluarnya gas-gas 
dari dalam perut bumi, yang pada akhirnya mengganggu penduduk di sekitar area tersebut. Apabila gas yang keluar 
mengandung zat beracun, maka kebocoran tersebut dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada tingkat yang tidak 
berbahaya, gas yang keluar hanya akan menyebabkan pusing dan/atau mual pada orang yang menghirupnya. Sayangnya, 
beberapa jenis gas beracun sering digunakan sebagai bahan pelengkap pada proses produksi [1].  
 

  
(a) Dua Orang Sedang Berusaha Menutup Sumber 

Kebocoran Gas 
(b) Masker untuk Melindungi Diri dari Zat-zat 

Berbahaya pada Saat Pencarian 
Gambar 1. Penanganan Kebocoran Gas 

Penanganan kebocoran gas paling tidak terdiri dari tiga tahap, yaitu mendeteksi, mencari, dan menutup sumber 
kebocoran. Kebocoran gas dapat dideteksi secara konvensional dengan memanfaatkan mata, hidung, atau telinga. Namun 
teknik konvensional seperti ini tidak selalu dapat diandalkan karena tingkat kepekaan panca indra setiap orang berbeda-
beda. Terlebih lagi, tidak semua gas memiliki bau atau warna, dan hanya kebocoran bertekanan cukup tinggilah yang 
dapat menghasilkan suara dalam rentang pendengaran manusia. Apabila kebocoran sudah terdeteksi, tim pencari akan 
mencari titik kebocoran. Tim pencari ini umumnya terdiri dari manusia dan anjing dengan kemampuan penciuman yang 
tajam. Setelah mereka menemukan titik kebocoran, maka titik tersebut dan area di sekitarnya akan ditutup sehingga gas 
tidak dapat kembali keluar. Pada teknik pencarian konvensional ini, tim pencari sangat rentan terhadap bahaya yang 
mungkin ditimbulkan oleh gas yang bocor. Mereka bisa saja kehilangan nyawa saat bertugas di lapangan.  
 
Kondisi dan teknis pencarian konvensional seperti inilah yang mendorong kami membangun sebuah perangkat keras 
automatis untuk membantu pencarian sumber kebocoran. Kemajuan teknologi sensor bau saat ini bahkan sudah mampu 
mengenali bau pelarut organik, gas-gas berbahaya, atau gas yang mudah terbakar. Bahkan pada penelitian hidung 
elektronik yang dilakukan oleh W. Jatmiko dalam makalahnya[2], sensor bau sudah dapat mengenai dan membedakan bau 
buah-buahan. Untuk membangun robot pencari sumber asap tidaklah cukup dengan hanya menggabungkan sensor bau 
dengan sebuah robot autonomus. Robot harus memiliki pengetahuan tentang teknik mencari sumber asap. 
 
2. Pendekatan Berbasiskan Sistem Cerdas 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah mencari teknik pencarian yang cocok untuk robot pencari sumber asap. Oleh 
karena banyaknya variasi kondisi di dunia nyata, kami menggunakan asumsi dan batasan berikut: 
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1. Lantai ruang pencarian merupakan lantai yang rata dan kasar.  
2. Tidak ada benda lain dalam ruang pencarian kecuali robot-robot pencari. Hal ini juga berarti bahwa ruang 

pencarian hanya berbentuk satu ruangan kosong.  
3. Robot selalu memulai pencarian dari salah satu sisi ruangan.  
4. Selalu ada angin yang bergerak dalam ruang pencarian. 
5. Gas dapat bergerak keluar dari ruang pencarian.  
6. Gas yang keluar dalam ruang pencarian dapat berasal dari banyak sumber.  
7. Konsentrasi zat yang keluar dari sumber asap diasumsikan konstan.  

Oleh karena penelitian ini berfokus pada teknik pencarian, maka makalah ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai 
teknik pengenalan gas.  
 
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gas yang penting untuk diperhatikan pada saat melakukan 
pencarian. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan 
pencarian, agar pencarian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Setelah penjelasan mengenai keduanya, 
kemudian akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dasar dalam pencarian sumber asap menggunakan robot beserta 
beberapa contoh teknik pencarian yang sudah diusulkan oleh beberapa peneliti lainnya.  
 
2.1 Asap dan Lingkungan Pencarian 
Agar pemasalahan pencarian sumber asap dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sistem cerdas, maka kita 
harus terlebih dahulu mempelajari prilaku gas dan lingkungan pencarian. Ada dua sifat umum gas yang mempengaruhi 
bagaimana molekul-molekul gas bergerak di udara, yaitu sifat adveksi dan difusi. Adveksi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI)[3] adalah massa udara secara horizontal yang mengakibatkan perubahan unsur fisik udara (seperti 
suhu). Pada konteks pencarian sumber asap, adveksi dapat diartikan sebagai perpindahan molekul zat dalam udara karena 
terbawa oleh angin[4]. Sifat angin yang selalu bergerak dengan cepat dan berubah arah menyebabkan asap berpindah 
tempat dan menyebar dengan cepat pula. Sedangkan difusi menurut KBBI[3] adalah penyebaran atau pemencaran sesuatu 
dari satu pihak ke pihak lainnya. Jika dilihat dari konteks penelitian ini, difusi adalah perpindahan molekul-molekul zat 
dalam udara ke daerah dengan konsentrasi zat yang lebih rendah sampai mencapai titik kesetimbangan[4].  
 
Kedua sifat tersebut, adveksi dan difusi, memberikan informasi berguna untuk pencarian. Sifat adveksi memberitahu kita 
bahwa angin dapat membuat gas berpindah tempat dengan sangat cepat. Perubahan cepat ini tentu akan menyulitkan agen 
sewaktu melakukan pencarian. Analoginya, lebih mudah mencari orang yang diam di suatu tempat, daripada orang yang 
selalu berpindah tempat. Gas memiliki kecenderungan untuk berdifusi dengan udara di sekelilingnya[5]. Sifat ini 
memberitahu kita bahwa konsentrasi zat yang baru keluar dari sumbernya akan selalu lebih pekat dari konsentrasi zat di 
area yang jauh dari sumbernya. Fakta ini sangat bermanfaat sebagai landasan dalam pencarian, dimana robot pencari 
harus selalu diarahkan ke area dengan konsentrasi zat yang lebih tinggi[6]. Namun, perlu diingat bahwa kecilnya 
konsentrasi zat merupakan salah satu penyebab utama sulitnya menemukan asap pada awal pencarian.  
 
Setiap jenis gas juga memiliki sifat khusus yang merupakan sifat bawaan dari zat yang terkandung di dalamnya. Sifat 
bawaan ini menentukan warna, bau, dan efek dari gas yang terbentuk. Sebagai contoh, uap yang dihasilkan dari 
pemanasan air akan terlihat putih dan tipis, tidak berbau, serta lembab. Sementara, gas belerang akan terlihat berwarna 
putih, berbau pekat, dan berbahaya pada tingkat tertentu. Secara sederhana, sifat-sifat bawaan ini dapat dikelompokkan 
menjadi gas tampak, gas berbau, gas beracun, dan gas mudah terbakar. Tentu saja ciri dari tiap kelompok gas tersebut 
akan membantu kita menentukan kombinasi sensor yang paling efektif untuk digunakan dalam pencarian. Oleh karena 
itu, penting sekali untuk mengetahui jenis zat yang ingin ditemukan.  
 
Sifat gas dan kondisi lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap desain robot pencari. Sebagai contoh, massa jenis gas 
di udara akan menentukan seberapa tinggi gas tersebut dapat naik di udara, sehingga akan mempengaruhi posisi sensor 
pada robot. Semakin kecil massa jenis suatu gas, maka semakin tinggi pula gas tersebut dapat naik ke udara. Keadaan 
lingkungan jelas harus diperhatikan dalam menentukan desain robot. Desain robot yang dapat bergerak di air, dalam air, 
di tanah berbatu, dan lantai rata, tentu berbeda-beda. Kesalahan dalam memperhatikan kondisi lingkungan akan 
menyebabkan robot yang sudah dibuat tidak dapat digunakan sama sekali. 
 
2.2 Teknik Dasar dalam Pencarian Sumber Sumber Asap 
Berdasarkan penelitian Hayes, et al[7][8], pencarian sumber asap dengan menggunakan robot autonomus dapat dipisah 
dalam tiga kegiatan utama, yaitu pencarian asap, mengikuti asap, dan deklarasi sumber asap. Ilustrasi dari ketiga tahapan 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap:  

1. Pencarian Asap (Plume Finding), yaitu kegiatan mencari kandungan zat target dalam udara. Pada tahap ini, agen 
harus bergerak ke seluruh arah dalam ruang pencarian, sampai agen mendeteksi zat di udara. Tentu saja agen 
pencari dapat bergerak secara acak atau berdasarkan suatu pola. Apabila zat sudah ditemukan, maka pencarian 
akan masuk tahap berikutnya, yaitu mengikuti asap. Ilustrasi dari langkah ini diperlihatkan pada Gambar 2 (a).  

2. Mengikuti Asap (Plume Tracing), yaitu kegiatan mengikuti gas untuk menemukan arah datang atau sumber gas. 
Berbeda dengan tahap sebelumnya, pada tahap ini agen mutlak memerlukan algoritma pelacakan yang mampu 
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menjaga kontak antara agen dengan gas. Performa agen pada tahap ini akan menentukan tingkat keefektifan 
teknik pencarian sumber asap. Ada banyak algoritma yang sudah dikembangkan untuk membuat agen bekerja 
dengan efektif pada tahap ini. Penulis akan membahas secara singkat mengenai beberapa algoritma tersebut 
sebelum membahas lebih jauh mengenai algoritma yang penulis usulkan.  

3. Deklarasi Sumber Asap (Source declaration), yaitu mendeklarasikan bahwa sumber asap sudah ditemukan. 
Umumnya, agen pencari akan melakukan hal ini apabila ia mendeteksi area yang memiliki tingkat kepekatan zat 
yang sangat tinggi. Tentu saja ambang batas yang terlalu tinggi atau rendah dapat membuat agen melakukan 
interpretasi yang salah. Hal ini harus diperhatikan dengan baik, terutama saat melakukan pencarian dalam area 
dengan konsentrasi gas yang sangat pekat karena asap tidak dapat bergerak ke ruang terbuka.  

Perpindahan ketiga langkah di atas tidak mungkin terjadi secara terurut, dari langkah satu pindah ke langkah dua dan 
kemudian ke langkah tiga. Kondisi ruang pencarian yang dinamis tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Umumnya, 
agen akan berputar pada tahap pertama dan kedua selama beberapa kali, sebelum akhirnya masuk ke tahap ketiga.  
 

  
(a) Pencarian Asap (b) Mengikuti Asap 

 
(c) Deklarasi Sumber Asap 

Gambar 2. Tiga Langkah pada Pencarian Sumber Asap 

 
2.3 Beberapa Teknik Pencarian Sumber Asap 
Umumnya teknik-teknik pencarian sumber asap terinspirasi dari cara serangga, secara individu, bertahan hidup. Salah 
satu contohnya adalah bagaimana seekor lalat memanfaatkan pergerakan angin dalam mencari pasangannya saat musim 
berkembang biak tiba. Pada saat itu, pasangan sang lalat akan mengeluarkan bau tertentu untuk menarik pasangannya. 
Lalat yang mencium bau tersebut kemudian akan bergerak melawan arah angin, dengan demikian pasangan lalat ini akan 
bertemu sehingga proses perkembangbiakan dapat berlangsung. Teknik pencarian ini diadopsi dan diterapkan oleh 
Belanger JH dan MA Willis dalam lingkungan yang sederhana[9]. Teknik ini kemudian dikenal dengan nama 
anemotaksis.  
 
Teknik anemotaksis memanfaatkan angin dalam pencarian sumber zat. Ada teknik lain yang memanfaatkan pergerakan 
zat yang terbawa oleh angin berdasarkan konsentrasinya pada suatu posisi untuk dapat menemukan sumber zat tersebut. 
Pendekatan yang dikenal dengan nama kemotaksis ini biasa dipakai oleh mahluk laut seperti lobster dalam menemukan 
makanan yang telah terekstraksi di dalam air. Sama seperti udara, air merupakan fluida bergerak dimana pengaruh dari 
turbulensi juga mempengaruhi pergerakan dari zat-zat yang terkandung pada fluida tersebut. Berkembangnya kehidupan 
lobster di lautan telah menunjukkan bahwa teknik kemotaksis merupakan teknik pencarian yang handal[10].  
 
Baik anemotaksis maupun kemotaksis mengalami kegagalan pada saat menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis. 
Anemotaksis akan mengalami kesulitan jika terjadi perubahan arah angin yang cukup drastis, sementara kemotaksis akan 
mengalami kesulitan ketika zat yang dicari tiba-tiba hilang dari area sekitar agen pencari. Untuk mengatasi kekurangan 
tersebut, maka kedua metode ini dikombinasikan sehingga dapat saling menutupi kelemahan masing-masing. Metode 
kombinasi ini disebut dengan Odor-Gated Rheotaxis (OGR)[11]. Model lain dari metode kombinasi OGR yang lebih baik 
dalam pencarian dengan satu robot adalah metode zig-zag[12] dan surge[7]. 
 
Meski perbaikan algoritma dengan menggunakan agen tunggal ini menunjukkan peningkatan, namun ruang lingkup 
pencarian dengan algoritma tersebut umumnya relatif kecil. Agen-agen pencari yang menggunakan teknik-teknik ini akan 
menghadapi masalah jika diterjunkan dalam wilayah pencarian yang luas, seperti di hutan atau daerah industri. Masalah 
lain yang sangat penting diperhatikan adalah pergerakan angin yang tidak stabil. Angin dalam alam terbuka tidak 
selamanya bergerak dengan arah yang sama secara konstan. Angin dapat berubah arah secara bebas tanpa mengikuti pola 
jangka pendek tertentu. Ketidakstabilan arah angin ini menuntun pada melesetnya perkiraan posisi dari sumber asap yang 
ingin diketemukan. Gambar 3 memperlihatkan kegagalan pencarian karena adanya perubahan angin yang mendadak. 
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Gambar 3. Kegagalan Umum Dalam Teknik Pencarian Sumber Asap 

 
3. Pendekatan Dengan Banyak Robot 
Salah satu faktor yang menyebabkan pencarian sumber asap menjadi sulit adalah pergerakan angin yang dinamis. Angin 
yang dapat berubah setiap saat ini dapat menyebabkan pergerakan asap berubah secara drastis. Pada akhirnya, perubahan 
drastis tersebut membuat agen kehilangan asap yang sedang diikutinya. Kegiatan mencari kembali asap yang sudah 
berpindah ini bukanlah urusan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, walaupun umumnya perpindahan asap 
relatif tidak begitu jauh dari posisi sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat proses 
pencarian ini adalah dengan menggunakan lebih dari satu agen pencari[13]. Tentu saja permasalahan dari teknik ini adalah 
bagaimana mengkoordinasikan setiap agen agar pencarian tetap berjalan efektif. Kami mengusulkan penggunaan 
algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) sebagai algoritma utama dalam pencarian sumber asap. Pada bagian ini 
akan dijelaskan adaptasi yang kami lakukan terhadap PSO dan desain robot kami.  
 
3.1 Particle Swarm Optimization (PSO) 
Particle Swarm Optimization (PSO) pertama kali diperkenalkan oleh R.C. Eberhart dan J. Kennedy pada tahun 1995[14]. 
Algoritma ini dibuat dengan meniru teknik binatang dalam mencari sumber makanan secara berkelompok. Pada konsep 
PSO, setiap binatang atau agen akan dianggap sebagai sebuah partikel. Menurut penciptanya, algoritma PSO merupakan 
algoritma yang sangat sederhana karena hanya memerlukan operasi matematika primitif dan secara komputasional tidak 
‘mahal’, baik dalam penggunaan memori ataupun pemrosesannya. Selain itu, paradigma PSO dapat diimplementasikan 
hanya dalam beberapa baris kode. Pada pencarian sumber asap, robot-robot pencari akan dianggap sebagai partikel-
partikel PSO, sedangkan sumber gas akan merepresentasikan sumber asap. Persamaan di bawah merupakan persamaan 
PSO dimana posisi partikel dapat ditentukan dengan menjumlahkan posisi partikel saat ini dengan kecepatannya. 
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dimana: Xi

n   = posisi partikel ke-i (i = 1,2,3,...) pada iterasi ke-n (n = 0,1,2,3...) 
Vi

n  = kecepatan partikel ke-i pada iterasi ke-n 
χ  = faktor konstriksi yang bernilai kurang dari 1,  
c1, c2 = faktor akselerasi pengaruh komponen kognitif dan komponen sosial 
pi, pg  = local best dan global best 
xi

n  = posisi partikel ke-i pada iterasi ke-n dan  
rand() = adalah bilangan acak antara 0 sampai 1.  

 

(a) Angin Masih Stabil (b) Terjadi Perubahan Angin 
Yang Signifikan 

Signifikan 

(c) Robot Kesulitan Mencari  
            Asap 

(d) Robot Bergerak Ke Arah          
Yang Salah 
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Gambar 4. Pseudokode Algorima PSO 

Algoritma PSO bersifat konvergen dimana pada iterasi tertentu seluruh partikel akan menuju ke global best. Jika hal ini 
terjadi, maka kemungkinan pergerakan partikel-partikel tidak lagi signifikan sehingga perhitungan PSO menjadi tidak 
efisien. Sifat konvergen ini menentukan apakah solusi yang ditemukan dapat dianggap sebuah keberhasilan atau tidak. 
Terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan parameter untuk menyatakan apakah konvergensi yang terjadi mencapai 
target yang diharapkan atau tidak[14], biasanya parameter-parameter yang digunakan adalah sebagai berikut[11,15,16,17,18,19,20]  

1. Iterasi yang terjadi sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. 
2. Solusi yang bisa diterima sudah ditemukan. 
3. Tidak ada peningkatan dalam beberapa iterasi. 

 
3.2 Arsitektur Perangkat Keras dan Sensor 
Bagian terutama pada robot agar melakukan pencarian sumber asap adalah keberadaan sensor bau/asap. Saat ini terdapat 
dua jenis sensor bau, yaitu sensor yang memanfaatkan semi konduktor oksida logam dari kertas film tebal dan sensor 
yang memanfaatkan quartz crystal micro balance. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 
Sensor semi konduktor oksida metal menawarkan biaya yang murah, tahan lama, dan memiliki sensitivitas yang tinggi 
terhadap gas target sambil memanfaatkan sirkit elektrik sederhana. Sensor-sensor jenis ini sangat cocok digunakan 
sebagai pendeteksi kebocoran gas beracun dan gas yang mudah terbakar. Berbeda dengan sensor berbasis oksida logam, 
sensor dengan prinsip quartz crystal micro balance memiliki respon yang jauh lebih cepat, baik ketika mendeteksi 
polutan maupun saat dalam tahap relaksasi. Tentu saja harga sensor jenis ini juga cukup mahal. Sensor jenis ini sulit 
dikembangkan sendiri karena memiliki rangkaian yang cukup kompleks. W Jatmiko, dalam penelitiannya, mencoba 
mengembangkan teknologi sensor ini untuk mendeteksi dan mengenali aroma buah-buahan[2,6,21].  
 

  
(a) Robot Al-Fath (b) Sensor Bau – Figaro TGS 

Gambar 5. Robot Al-Fath dan Sensor Bau 

Pada penelitian ini, agen pencari adalah jenis robot beroda yang dikembangkan oleh Tim Robotik UI. Robot yang diberi 
nama Al-Fath (Gambar 5 (a)) dibentuk dari Platform Traxter II Trossen Robotics, dengan dua buah sensor bau jenis 
Figaro TGS2600 (Gambar 5 (b)) yang terletak di bagian atas robot. TGS2600 memiliki sensitivitas yang baik terhadap 
alkohol, yang kami gunakan sebagai pembentuk asap[15]. Al-Fath juga dilengkapi dengan satu buah YS1020U wireless 
UART, dua buah sensor ultrasonic SRF08 Devantech, dan satu buah kompas digital jenis CMPS03 Devantech. Semua 
proses yang berhubungan dengan sensor dan komunikasi ditangani oleh satu buah mikrokontroller Atmel AT-MEGA 
2560. Sementara pergerakan roda diatur dengan dua buah mikrokontroller AT-MEGA 8 yang tersinkronisasi terhadap 
AT-MEGA 2560. Secara keseluruhan Al-Fath berukuran 23x20x21 cm. 
 
3.3 Percobaan Pencarian dengan Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) 
Uji coba pencarian sumber asap dengan algoritma PSO dilakukan dalam tiga skenario dan menggunakan tiga buah robot 
Al-Fath sebagai agen pencari. Pencarian dilakukan dalam ruang berukuran 488x488 cm2. Sumber asap ditempatkan pada 
salah satu sisi ruang pencarian dan didorong dengan angin buatan agar asap dapat menyebar. Agar posisi absolut dari 
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setiap agen dapat diketahui, GPS-adhock diterapkan dalam bentuk webservice. Pengenalan agen dilakukan dengan color 
filtering dan blob filtering berdasarkan data dari 12 kamera. Pada penggunaan di lapangan, GPS-adhock ini dapat diganti 
dengan GPS (Global Positioning Systems), akan tetapi perlu diingat bahwa akan ada perubahan tingkat akurasi. 
 

Table 1. Hasil Percobaan 
Skenario Waktu Pencarian 

Melawan Arah Angin, Angin Statis 219 (Sukses) 
Berhadapan Arah Angin, Angin Statis 315(Sukses) 
Berhadapan Arah Angin, Angin Dinamis 241(Sukses) 
Berhadapan Arah Angin, Angin Dinamis 360(Gagal) 
Menyilangi Arah Angin, Angin Statis 234(Gagal) 
Menyilangi Arah Angin, Angin Statis 360(Gagal) 

 
4. Modifikasi Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) 
Salah satu keunggulan algoritma PSO adalah sifat konvergennya, artinya seluruh partikel akan bergerak menuju satu titik 
tertentu setelah beberapa waktu[11,14,15]. Sifat ini jugalah yang menjadi patokan selesai atau tidaknya sebuah pencarian. 
Jika seluruh partikel sudah konvergen, maka besar kemungkinan tidak ada lagi sumber gas lain dalam area pencarian. 
Sifat lain yang menguntungkan adalah penggunaan banyak agen dalam pencarian. Semakin banyak agen, berarti semakin 
luas area yang dapat diawasi agen, dan semakin cepat juga asap dapat ditemukan[20]. Sayangnya, sifat konvergen PSO 
cenderung membuat agen-agen pencari bergerak mendekati satu area tertentu dan memperkecil area pengawasan agen.  

 
Gambar 6. Target Perilaku Agen Pencari  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, target modifikasi algoritma PSO dapat digambarkan secara sederhana seperti yang 
terlihat pada Gambar 6, yaitu mempercepat perubahan sifat konvergen dan divergen PSO sesuai dengan tahap pencarian 
yang sedang dilakukan. Pada saat PSO berada dalam kondisi mencari gas, maka agen-agen harus bersifat divergen dan 
memperluas area pengawasannya. Sedangkan pada saat PSO berada dalam kondisi mengikuti gas, maka agen-agen harus 
bersifat lebih konvergen sehingga posisi sumber dapat lebih cepat ditemukan[19]. Berdasarkan skema inilah, modifikasi 
PSO harus dilakukan.  
 
Ada tiga model modifikasi yang dapat dilakukan, yaitu sebelum masuk perhitungan PSO, mengubah teknik penghitungan 
PSO, dan setelah selesai melakukan perhitungan PSO. Kombinasi dari beberapa modifikasi dapat menyebabkan kinerja 
algoritma menurun atau meningkat secara keseluruhan.Tidak ada jaminan bahwa dengan menggabungkan dua teknik 
modifikasi yang paling baik akan meningkatkan kinerja agen. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat 
modifikasi-modifikasi yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kinerja agen saat melakukan pencarian satu sumber 
dan pencarian banyak sumber.  
 
4.1 Modifikasi untuk Pencarian Satu Sumber 
Pencarian satu sumber merupakan permasalahan yang sangat mendasar dalam penelitian ini. Modifikasi algoritma hanya 
diperlukan untuk mempercepat kinerja agen. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk keperluan ini adalah algoritma 
deteksi dan respon, partikel bermuatan, dan utilisasi angin. Pada makalah ini, kami tidak akan membahas detail dari 
algoritma-algoritma tersebut, namun hanya mengangkat konsep-konsep pentingnya saja.  
 
Algoritma deteksi dan respon (PSO DR)[11] merupakan algoritma yang didesain untuk membuat PSO lebih peka terhadap 
perubahan lingkungan. Algoritma ini menambahkan fase baru dalam algoritma pencarian, yaitu fase kritis. Perhitungan 
pergerakan agen dengan menggunakan PSO disebut sebagai fase PSO. Skema kedua fase ini dapat dilihat pada Gambar 7 
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(a). Pada PSO DR, apabila selama beberapa waktu nilai global best pada fase PSO tidak mengalami perubahan, maka 
akan fase kritis akan dimasuki. Fase kritis akan membuat nilai global best dan seluruh nilai local best para agen pencari 
dikembalikan ke nol. Teknik ini telah terbukti sangat efektif untuk membantu partikel-partikel keluar dari local optima.  
 

 
  

(a) Fase PSO dan Kritis (b) Area Pengaruh Gaya Tolak (c) Konsep Utilisasi Angin 
Gambar 7. Konsep Modifikasi untuk Optimasi Pencarian Satu Sumber 

Partikel bermuatan merupakan teknik yang diusulkan Blackwell dan Bentley[23,24,25] yang intinya adalah menambahkan 
unsur muatan listrik dalam partikel. Adanya muatan listrik ini akan membuat partikel tidak dapat terlalu dekat dengan 
partikel lainnya, yang membuat PSO menjadi lebih divergen. Pengaruh gaya tolak menolak antar partikel terbagi dalam 
tiga area, yaitu area dalam radius inti, area dalam radius luar, dan area di luar radius luar. Jika jarak antara dua partikel 
bermuatan lebih besar dari 2 * Rluar, maka tidak akan ada gaya tolak menolak antara kedua partikel tersebut. Namun, 
apabila jarak kedua partikel lebih kecil, maka besarnya gaya tolak akan berbanding terbalik dengan jarak kedua partikel. 
Semakin dekat jarak kedua partikel, maka akan semakin besar gaya tolak antara keduanya. Adanya partikel bermuatan 
memunculkan adanya jenis partikel netral, yaitu partikel yang tidak memiliki muatan listrik. Tentu saja karena partikel ini 
tidak bermuatan, maka tidak ada gaya tolak menolak antara partikel bermuatan dan partikel netral. Perubahan 
perhitungan PSO akibat adanya muatan dapat dilihat dalam empat buah persamaan berikut: 
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dimana: Q  = besar gaya Coulomb yang dimiliki partikel 

Rinti  = radius inti pengaruh gaya tolak menolak partikel bermuatan 
Rluar = radius luar pengaruh gaya tolak menolak partikel bermuatan 
Notasi lainnya memiliki makna yang sama dengan yang ada dalam persamaan PSO 

 
Teknik terakhir adalah utilisasi angin, yaitu adaptasi dari algoritma Odor-Gated Rheotaxis (OGR)[2] yang memanfaatkan 
besarnya konsentrasi zat di udara dan arah angin untuk memandu arah gerak robot. Ada banyak variasi dalam teknik ini, 
yaitu dengan menggunakan area terlarang dan dengan memanfaatkan parameter terkontrol. Secara konseptual, Gambar 7 
(c) menggambarkan ide dari teknik ini. Tentu saja agar teknik ini dapat bekerja, robot harus memiliki sensor angin. Pada 
percobaan yang kami lakukan, penggunaan teknik ini saat agen tidak dalam kondisi mengikuti asap justru menurunkan 
kinerjanya. Oleh karena itu, teknik ini hanya digunakan saat agen sedang mengikuti asap.  
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4.2 Modifikasi untuk Pencarian Banyak Sumber 
Berbeda dengan pencarian satu sumber, permasalahan utama dalam pencarian banyak sumber adalah sulitnya mencari 
seluruh sumber asap yang ada dalam ruang pencarian. Pada pencarian banyak sumber, agen-agen diharapkan dapat 
mencari sumber gas lainnya begitu sebuah sumber ditemukan, dan pada akhirnya menemukan seluruh sumber yang ada. 
Namun, percobaan kami menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, selama gas yang keluar dari sumber 
yang ditemukan masih terus keluar. Gas dari sumber yang sudah ditemukan ini akan menjadi daya tarik utama bagi 
seluruh partikel yang ada di dekatnya. Berdasarkan pengetahuan inilah, modifikasi pertama yang kami lakukan adalah 
membuat agen memiliki kemampuan untuk menutup sumber asap yang sudah berhasil ditemukannya.  
 

  

  

Gambar 8. Pencarian dengan Banyak Kelompok Pencarian dan Penutupan Sumber Asap 

Penggunaan teknik penutupan sumber asap membuat PSO bekerja lebih baik pada area dengan banyak sumber asap. 
Ilustrasi Gambar 8 pada t ke-10 dan t ke-16 memperlihatkan hal tersebut. Perhatikan bahwa pada t ke-16, jumlah sumber 
asap yang aktif berkurang dua buah. Hal ini terjadi karena kedua sumber tersebut ditutup oleh agen pencari. Tanpa 
adanya gangguan dari dua sumber yang sudah ditemukan, agen pencari mampu menemukan tiga sumber yang tersisa. 
Teknik ini kemudian selalu digunakan dalam modifikasi-modifikasi lainnya.Walaupun pencarian berhasil dilakukan, 
pencarian dengan banyak sumber memiliki banyak kerumitan tambahan, seperti jarak yang terlalu jauh antara satu 
sumber dengan sumber lainnya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menemukan seluruh sumber gas.  
 

  
(a) Fase PSO, Kritis, dan Menyebar (b) Teknik Menyebar 

Gambar 9. Konsep Teknik Menyebar 

Ada banyak modifikasi yang sudah dikembangkan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja PSO pada 
pencarian banyak sumber asap[16,19]. Pada makalah ini, kami akan membahas beberapa di antaranya. Salah satu teknik 
yang penting dalam pencarian banyak sumber adalah teknik menyebar, yaitu membuat seluruh partikel menyebar ke 
berbagai penjuru sampai menemukan asap atau mencapai batas ruang pencarian. Teknik menyebar ini kami gabungkan 
dengan teknik PSO DR sebagai sebuah fase, skema perpindahan fase baru ini dapat dilihat pada Gambar 9 (a). Perhatikan 
bahwa fase menyebar (Spread) berada setelah fase kritis. Fase menyebar akan dimasuki apabila partikel-partikel masih 
belum dapat menemukan asap setelah beberapa kali masuk dalam fase kritis. Partikel-partikel akan menyebar seperti 
yang terlihat pada Gambar 9 (b). 
 
Penggunaan teknik menyebar sangatlah efektif untuk mengatasi kegagalan pencarian saat jarak sumber yang belum 
ditemukan terlalu jauh dari sumber terakhir yang ditemukan. Namun, total waktu yang dibutuhkan untuk menemukan 
seluruh sumber asap tidak mengalami penurunan yang signifikan. Salah satu cara intuitif yang mungkin dilakukan adalah 
dengan menggunakan lebih banyak agen pencari, namun sifat konvergen PSO akan membuat agen-agen ini hanya dapat 
fokus pada satu sumber dalam satu waktu. Cara yang mungkin adalah dengan menurunkan lebih dari satu tim pencari, 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                     KEYNOTE SPEAKER 

 

xiv 

dengan demikian setiap tim dapat fokus pada sumber asap yang berbeda.Teknik ini dikenal dengan nama Paralel Niche 
PSO. Setiap kelompok pencarian (niche) akan memiliki nilai global best-nya masing-masing dan antara kedua tim tidak 
diperbolehkan ada pertukaran informasi. Pencarian dengan menggunakan teknik ini mengalami peningkatan kecepatan 
yang sangat drastis, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 8. Pada gambar saat t = 10 dapat dilihat ada kumpulan 
partikel pada sisi sebelah kiri (niche 1) dan sisi sebelah kanan (niche 2). Terlihat bahwa kedua niche ini fokus pada dua 
sumber yang berbeda, sehingga mereka dapat menutup dua sumber asap dalam waktu yang bersamaan. 
 
Penggunaan Paralel Niche PSO berhasil menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian. Namun, 
adakalanya dua niche bergerak mencari satu sumber yang sama. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama teknik 
tersebut. Ada dua teknik yang diusulkan, yaitu Ranged Global Best dan penambahan Partikel Utama. Makalah ini hanya 
akan membahas teknik yang terakhir.  
 
Partikel Utama adalah partikel yang bertugas sebagai pimpinan kelompok dan memiliki daftar seluruh partikel yang 
tergabung dalam niche-nya. Sama seperti partikel bermuatan, partikel ini juga memiliki gaya tolak menolak antar partikel 
bermuatan. Artinya, gaya tolak ini tidak akan berlaku apabila partikel utama berdekatan dengan partikel bermuatan atau 
partikel netral. Hal berbeda justru terlihat pada penghitungan PSO-nya. Oleh karena partikel ini berperan sebagai 
pimpinan kelompok, maka kami menghilangkan perhitungan kognitif dalam perhitungan PSO-nya, sehingga bentuk 
persamaannya menjadi sebagai berikut:  
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Hal ini membuat partikel utama akan bergerak searah dengan perubahan posisi global best. Namun demikian, hal ini 
berarti mensia-siakan sumber daya agen. Atas dasar itulah, kami membuat agar partikel utama dapat bergerak di sekitar 
posisi global best. Keputusan ini sesuai dengan asumsi bahwa posisi sumber asap, umumnya berada di sekitar lokasi 
global best. Perubahan ini membuat persamaan PSO untuk partikel utama berubah menjadi:  
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Pada persamaan tersebut terlihat ada parameter yang bernama radius ketertarikan. Radius ketertarikan ini berhubungan 
dengan kemampuan mengtransfer keanggotaan partikel. Setiap partikel yang masuk dalam area ketertarikan robot utama 
dan partikel tersebut bukanlah anggota dari niche yang sama, maka partikel tersebut akan berpindah keanggotaan dan 
menjadi bagian dari niche yang sama dengan niche partikel utama. Ilustrasi perpindahan keanggotaan dapat dilihat pada 
Gambar 10. Perhatikan pada gambar tersebut Robot 3 (yang berwarna merah) berada dalam area ketertarikan niche 1. 
Pada detik berikunya, Robot 3 ini sudah berganti keanggotaan menjadi bagian niche 1, meninggalkan niche 2. Teknik  
perpindahaan keanggotaan ini beranjak dari asumsi bahwa partikel-partikel yang berada berdekatan, biasanya mencari 
sumber asap yang sama. Perpindahan keanggotaan ini membuat niche yang sedang mencari mendapat bantuan tambahan 
dan juga membuat niche yang ditinggalkan terbebas dari data yang tidak berguna bagi mereka.  
 

  
(a) Konsep Partikel Utama (b) Perpindahan Keanggotaan Robot 3 

Gambar 10. Konsep Robot Utama 
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Ada banyak algoritma modifikasi lain, yang sudah penulis kerjakan, yang masih mengeksploitasi partikel utama. Namun, 
penulis tidak akan membahas seluruh algoritma modifikasi tersebut dalam makalah ini.  
 
4.3 Pengujian Algoritma-algoritma Modifikasi  
Pengujian algoritma-algoritma modifikasi kami lakukan dengan menggunakan dua cara, pertama melakukan pengujian 
secara langsung pada robot Al-Fath dan menggunakan perangkat lunak simulasi robot pencari sumber asap. Khusus 
untuk pencarian banyak sumber, seluruh percobaan kami lakukan dengan perangkat simulasi (Gambar 11 (b)). Perangkat 
simulasi ini dibuat dengan menggunakan OpenGL dan Open Dynamic Engine (ODE) (http://www.ode.org). ODE 
merupakan sebuah kumpulan kode yang dapat membantu mensimulasikan perhitungan fisis. Masih berhubungan dengan 
pencarian banyak sumber, kami mencoba melakukan pencarian dalam ruangan berukuran 7x7, 4 buah sumber, dan 2 
kelompok pencarian yang masing-masing beranggotakan 6 agen. Hasil percobaan ini memperlihatkan rata-rata waktu 
yang dibutuhkan untuk menemukan seluruh sumber asap adalah 792.950 detik atau 13.216 menit.  
 

  
(a) Percobaan Dengan Al-Fath (b) Percobaan Dengan Perangkat Lunak Simulasi Pencari Sumber 

Asap 
Gambar 11. Perangkat Pengujian 

5. Kesimpulan 
Percobaan pencarian satu sumber asap memperlihatkan tingkat keberhasilan agen dalam pencariannya mencapai 100%. 
Tingkat keberhasilan yang hampir serupa juga ditunjukkan pada pencarian banyak sumber asap, namun belum tepat 
100%. Lamanya waktu pencarian, yang mencapai 13.216 menit, mengindikasikan masih diperlukannya teknik yang lebih 
efektif untuk pencarian banyak sumber gas. Perlu diingat bahwa pada pencarian banyak sumber, seluruh algoritma 
modifikasi yang terbukti efektif pada pencarian satu sumber tetaplah digunakan. 
 
6. Rencana Kedepan 
Selain mencoba mengembangkan teknik-teknik pencarian yang lebih efektif untuk kasus banyak sumber asap, penulis 
juga berencana untuk mengadaptasi teknik pencarian ini dalam ranah kebakaran hutan. Tentu saja robot yang akan 
digunakan bukan lagi robot Al-Fath, namun robot helikopter atau pesawat tanpa awak.  
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