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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada masa modern ini kehidupan tidak terlepas dari yang namanya 

teknologi, sebab teknologi-teknologi yang canggih telah banyak mempermudah 

kehidupan kita. Teknologi akan terus berkembang dan perkembangannya 

sangatlah pesat, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangannya. 

Teknologi yang canggih umumny berupa teknologi yang smart, dengan smart 

yang memiliki arti pintar berarti teknologi ini seolah-olah dapat berpikir sendiri. 

Teknologi smart ini pada umumnya dikenal sebagai AI (Artificial Intelligence), 

dimana AI merupakan sistem komputer yang mampu melakukan pekerjaan yang 

umumnya memerlukan kepintaran manusia seperti visual perception, decision 

making, dsb. AI memiliki subset berupa machine learning dan deep learning, 

dimana machine learning merupakan pembelajaran data oleh mesin tanpa harus 

memprogram secara eksplisit, sedangkan deep learning merupakan metode 

machine learning yang bertujuan untuk meniru bagaimana kerja otak manusia 

dengan bantuan artificial neural network, dan biasanya deep learning ini 

digunakan untuk pembelajaran yang lebih kompleks seperti belajar, cerna, dan 

klasifikasi data. Salah satu jenis artificial neural network adalah convolutional 

neural network yang mengfokuskan kearah pembelajaran data berupa gambar-

gambar. 

Dalam dunia ini pembelajaran melalui data sangatlah banyak digunakan 

untuk perkembangan teknologi masa kini, seperti bagaimana kerja dari driverless 

car atau mobil tanpa pengemudi tetapi mampu mengikuti arah jalan, mendeteksi 

adanya objek didepannya dan juga mampu mengetahui kerusakan yang terjadi 

pada bagian dalam mobil dsb. Salah satu pembelajaran data yang digunakan 

adalah mengenali objek yang didepannya. Pada kesempatan ini penulis 

mengambil judul dengan tema pembelajaran data berdasarkan data gambar untuk 

menentukan posisi objek dalam sebuah layar yang ditampilkan oleh kamera. 
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1.2. Batasan Masalah  

Proyek ini menggunakan kamera sebagai pembaca posisi objek dalam 

tampilan dari kamera, akan ada kemungkinan pembacaan yang didapatkan tidak 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

1.3. Tujuan Proyek 

1. Merancang sistem penentuan posisi objek dalam gambar. 

2. Penulis memahami lebih dalam mengenai teknologi smart. 

3. Program dasar untuk perancangan robot berteknologi smart. 

 

1.4. Manfaat Proyek  

Harapan dari proyek ini berupa dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

perkembangan robot teknologi smart lebih lanjut. Proyek ini juga diharapkan 

dapat menjadikan referensi untuk perancangan penentuan posisi objek secara 

smart.  

 

1.5. Sistematika Pembahasan  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup, 

batasan masalah, tujuan proyek, dan manfaat proyek. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar – dasar teori yang 

akan menunjang pengetahuan agar dapat mengerti cara kerja sistem 

untuk penentuan posisi objek.  

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai obeservasi pada 

penelitian, sistematis atau cara kerja alat dan sistem.  

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai percobaan terhadap 

sistem dan juga pembahasan hasil keluaran dari sistem.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
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 Dalam bab ini akan disusun kesimpulan dari proyek secara 

menyeluruh dari awal hingga akhir.  
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