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Abstrak— Pada jaman modern yang semakin 
berkembang teknologinya, sering kali dijumpai segala 
sesuatu hal yang berorientasi pada sistem komputerisasi. 
Dari dasar itulah, hal-hal yang awalnya berhubungan 
dengan sistem dinamis dan membutuhkan pemodelan yang 
bersifat matematis dirasa sangat sulit untuk bisa 
dikembangkan dengan metode yang sudah ada secara 
manual. Salah satu cara yang ditempuh dalam ide untuk 
mengembangkan suatu sistem kontrol yang baru, yang bisa 
mempermudah pekerjaan manusia dan pemodelan 
matematis adalah dengan membangun faktor ‘kepintaran’ 
dalam sistem kontrol tersebut. Sistem ‘pintar’ yang 
merupakan Jaringan Neural ini akan diaplikasikan pada 
suatu sistem kontrol yang disebut Truck Backer-Upper, 
dimana sistem ini membutuhkan penghitungan untuk bisa 
mengetahui bagaimana caranya sebuah truk dapat berjalan 
mundur untuk memarkirkan truknya ke tempat pemuatan 
barang (loading dock) dari posisi tertentu dalam suatu area. 
Pengontrolan ini menggunakan metode Backpropagation 
dan bertujuan untuk menghasilkan sudut setir yang tepat 
pada setiap pergerakan truk dari posisi awal hingga posisi 
tujuannya. 

Kata kunci –  Backpropagation, Loading Dock, Jaringan 
Neural, Truck Backer-Upper, Sudut Setir. 

 

I. PENDAHULUAN 
1 Latar Belakang 

Pada jaman modern yang semakin berkembang 
teknologinya, sering kali dijumpai segala sesuatu hal 
yang berorientasi pada sistem komputerisasi. Segala jenis 
pencatatan tidak lagi berdasarkan sistem manual/ditulis 
tangan, melainkan semuanya sudah mengandalkan 
teknologi yang ada dan berorientasi pada penggunaan 
komputer. Dengan adanya tuntutan terhadap 
berkembangnya teknologi, dan juga keinginan manusia 
untuk membuat segala sesuatu menjadi praktis, timbul 
keinginan untuk membuat suatu program atau aplikasi 
yang bertujuan untuk membuat suatu pekerjaan menjadi 
lebih praktis dan bisa memudahkan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Dari dasar itulah, hal-hal yang awalnya 
berhubungan dengan sistem dinamis dan membutuhkan 
pemodelan yang bersifat matematis dirasa sangat sulit 
untuk bisa dikembangkan dengan metode yang sudah ada 
secara manual. Begitu luasnya ruangan pengambilan 

keputusan dan masih banyak lagi hal-hal kompleks 
lainnya menyebabkan sistem dinamis ini menjumpai 
berbagai jenis kesulitan dan membutuhkan sistem kontrol 
yang baru, dimana sistem kontrol yang linier sudah tidak 
mampu lagi menangani hal yang sangat kompleks 
tersebut. 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, segala hal 
yang diinginkan oleh manusia agar segalanya menjadi 
lebih mudah dan praktis menimbulkan ide untuk 
menciptakan adanya sistem kontrol baru tersebut. Tidak 
hanya sistem pencatatan saja yang dirasa perlu dibuat 
secara komputerisasi, tetapi suatu sistem kerja yang 
biasanya dihitung menggunakan otak dan tangan 
dikerjakan secara manual juga dirasa perlu dibuat secara 
komputerisasi. Tentu saja hal ini merupakan suatu ide 
dan terobosan baru untuk bisa dijadikan menjadi hal yang 
nyata. 

Dari sistem dinamis yang dirasa sangat sulit untuk 
dikembangkan secara manual dan matematis inilah, 
menimbulkan suatu ide untuk mengembangkan suatu 
sistem kontrol yang baru, yang bisa mempermudah 
pekerjaan manusia dan pemodelan matematis tidak 
menjumpai kesulitan lagi. Salah satu cara yang ditempuh 
adalah dengan membangun faktor ‘kepintaran’ dalam 
sistem kontrol tersebut. Sistem ‘pintar’ yang dimaksud 
adalah Jaringan Neural. Dengan menggunakan sistem 
‘pintar’ ini, pemodelan matematis tidak lagi diperlukan. 

Dalam Tugas Akhir ini, sistem ‘pintar’ tersebut 
akan diaplikasikan pada suatu sistem kontrol yang 
disebut Truck Backer-Upper, dimana sistem ini 
membutuhkan penghitungan untuk bisa mengetahui 
bagaimana caranya sebuah truk dapat berjalan mundur 
untuk memarkirkan truknya ke tempat pemuatan barang 
(loading dock) dari posisi tertentu dalam suatu area. Dari 
hal itu lah dirasa perlu untuk membuat suatu aplikasi 
yang dapat menghitung bagaimana sebuah truk dapat 
memarkirkan truknya ke tempat pemuatan barang dari 
posisi manapun. Pekerjaan ini mungkin terasa mudah 
bagi orang yang sudah terbiasa melakukannya, tetapi bagi 
pemula sangat tidak praktis. Oleh sebab itu orang mulai 
memikirkan suatu sistem kontrol untuk menggantikan 
pekerjaan ini secara otomatis. 

 
2 Permasalahan 
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Berbagai permasalahan yang dikira dapat 
ditemukan ketika membuat Tugas Akhir ini antara lain: 
 Bagaimana menentukan banyaknya neuron yang 

diperlukan untuk metode pelatihan ini? 
 Bagaimana membuat desain interface yang baik, 

dengan memuat image ke dalam aplikasi tersebut 
(menggunakan gambar yang lebih nyata dan 
menarik, tidak hanya berupa sketsa yang 
sederhana)? 

 Fungsi aktivasi yang mana yang akan digunakan 
untuk membuat aplikasi ini? 

 Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan 
training data dan test data agar nantinya tidak 
terjadi error? 

 Bagaimana membuat truk dapat berjalan mundur 
dan mencapai loading dock dengan sempurna 
apabila jaraknya sangat sempit (terbatas)? 
 

3 Ruang Lingkup 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, terdapat 

batasan-batasan yang akan diuraikan sebagai berikut: 
 Metoda pelatihan yang digunakan untuk membuat 

sistem kontrol ini menggunakan jaringan neural 
dengan konfigurasi Backpropagation. 

 Teori penunjang yang akan dijelaskan hanya teori 
yang berhubungan dan yang akan dipakai dalam 
menganalisa sistem ini. 

 Hanya digunakan sebagai simulasi untuk memarkir 
truk dengan posisi mundur, tidak untuk kendaraan 
lain. 

 Perencanaan sistem ini diperuntukkan bagi panjang 
truk yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

 Uji coba aplikasi simulasi ini menggunakan 
komputer Acer Aspire 4736, dengan menggunakan 
Windows 7 Professional 32 bit 
 

4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan Tugas 

Akhir ini adalah: 
 Dapat membuat suatu aplikasi yang digunakan 

untuk simulasi pemarkiran truk secara mundur. 
 Mempelajari sistem kontrol yang berbasis jaringan 

neural. 
 Mengaplikasikan sistem kontrol yang berbasis 

jaringan neural ini ke dalam sistem parkir truk. 
 Dengan adanya aplikasi simulasi ini diharapkan 

dapat memudahkan pengguna dalam 
mengaplikasikannya di kehidupan nyata. 

 Agar dapat digunakan oleh pemula dan mereka 
yang bukan ahli dalam penghitungan secara 
matematis dan manual. 
 

II. SISTEM KONTROL BERBASIS JARINGAN NEURAL 
Jaringan Neural Buatan adalah sistem pemrosesan 

informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan 
jaringan saraf biologi. Pada jaringan neural buatan, juga 
terdapat istilah neuron atau sering juga disebut dengan 

unit, sel, atau node yang terhubung dengan link yang 
terarah dengan bobot tertentu. Bobot di sini 
melambangkan informasi yang digunakan oleh jaringan 
untuk menyelesaikan persoalan. Pada jaringan neural 
biologis, bobot ini dapat dianalogikan dengan aksi pada 
proses kimia yang terjadi pada synaptic gap. Sedangkan 
setiap neuron sendiri mempunyai internal state yang 
disebut aktivasi di mana aktivasi ini merupakan fungsi 
dari input yang diterima. Suatu neuron akan mengirim 
sinyal ke neuron-neuron lain, tetapi dalam suatu saat, 
hanya ada satu sinyal tersebut yang ditransmisikan pada 
beberapa neuron lain. 

Misalnya, sebuah neuron Y (gambar 1) yang 
menerima input dari neuron X1, X2, dan X3. Aktivasi atau 
output sinyalnya adalah x1, x2, dan x3. Kita asumsikan 
bobot yang menghubungkan neuron X1, X2 dan X3 
dengan neuron Y adalah w1, w2, dan w3. Maka dari sini 
dapat dibentuk input jaringan yin pada neuron Y adalah 
jumlah dari sinyal berbobot masing-masing neuron X1, 
X2, dan X3 di mana: 

yin = w1x1 + w2x2 + w3x3    (1)1 
Aktivasi y dari neuron Y merupakan fungsi dari jaringan 
input yaitu y = f(yin), misalnya dengan persamaan : 

           (2)2 

Atau fungsi aktivasi lainnya. 
Jika neuron Y terhubung oleh neuron lain lebih 

lanjut (gambar 2), misalnya neuron Z1 dan Z2, maka 
neuron Y akan mengirim sinyal y ke neuron Z1 dan Z2 -
tersebut. Tetapi nilai yang diterima Z1 dan Z2 akan 
dihasilkan lewat fungsi aktivasi yang merupakan fungsi 
dari input neuron Z1 dan Z2 seperti pada contoh untuk 
neuron Y tersebut di atas. 

 
Gambar 1 Jaringan Neural Buatan Sederhana3 

 
Jaringan neural dirancang dengan menggunakan 

suatu aturan yang bersifat menyeluruh di mana seluruh 
model jaringan memiliki konsep dasar yang sama. 
Umumnya neuron-neuron yang terletak pada lapisan 
yang sama akan memiliki keadaan yang sama, arsitektur 
sebuah jaringan akan menentukan keberhasilan target 
yang akan dicapai karena tidak semua permasalahan 
dapat diselesaikan dengan arsitektur yang sama. Secara 
umum ada tiga jenis arsitektur jaringan neural yang 
dibedakan berdasarkan jalur sinyal yang dilewati, yaitu 
jaringan feedforward—jaringan dimana aliran sinyal 
berasal dari unit input menuju unit output, yang terdiri 

                                                        
1 Fausset, Laurene, Fundamentals of Neural Networks : Architectures, Algorithms, and 
Applications, (New Jersey : 1994), p.3. 
2 Ibid, p.4. 
3 Ibid, p.4. 
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dari jaringan single-layer dan multilayer. Berikutnya 
yaitu jaringan recurrent, dimana sinyal membentuk jalur 
perulangan yang tertutup dari unit hingga kembali ke 
dirinya sendiri, yang berupa jaringan competitive layer. 

 
Jaringan Multilayer Feedforward 

Jaringan multilayer adalah sebuah jaringan yang 
memiliki satu atau lebih layer node (yang disebut hidden 
units) di antara unit input dengan unit output. Biasanya, 
ada sebuah sebuah lapisan bobot di antara dua tingkat 
unit yang berdekatan (input, hidden, atau output). 
Jaringan multilayer dapat menyelesaikan masalah yang 
lebih rumit dibandingkan dengan jaringan single-layer, 
tetapi pelatihannya mungkin lebih sulit. Namun, dalam 
beberapa kasus, pelatihan dapat lebih berhasil, karena 
memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang tidak 
bisa dilatih untuk melakukannya dengan benar sama 
sekali. 

 
Gambar 2 Jaringan Neural Multilayer Feedforward4 

 
Pelatihan Jaringan Neural 

Pelatihan jaringan neural dimaksudkan untuk 
mencari bobot-bobot yang terdapat dalam tiap layer. Ada 
dua jenis pelatihan dalam sistem jaringan neural, yaitu 
proses belajar terawasi (supervised learning) dan proses 
belajar tak terawasi (unsupervised learning). 

Dalam proses belajar yang terawasi, seolah-olah 
ada “guru” yang mengajari jaringan. Proses ini 
menggunakan teknik untuk menciptakan fungsi untuk 
data-data yang diberikan yang disebut sebagai training 
data. Training data ini terdiri dari sepasang objek input 
(vektor karakteristik) dan output yang diharapkan 
(desired output) dan merupakan associative memory. 
Data-data ini biasanya didapat dari pengalaman atau 
pengetahuan seseorang dalam menyelesaikan persoalan. 
Ada beberapa metode dalam proses belajar terawasi ini, 
diantaranya Hebb Rule atau Delta Rule, Backpropagation 
atau Generalized Delta Rule, Learning Vector 
Quantization dan Counterpropagation. 

                                                        
4 Ibid, p.13. 

Dalam proses belajar tak terawasi, tidak ada “guru” 
yang mengajari jaringan. Dengan kata lain, target output 
tidak diberikan. Training set hanya terdiri dari vektor-
vektor input, tanpa pasangan output. Proses belajar yang 
tak terawasi ini memungkinkan tidak adanya target 
output untuk dibandingkan dengan vektor output sebagai 
hasil komputasi dari vektor input seperti pada supervised 
learning. Metode yang dipakai dalam proses belajar tak 
terawasi ini antara lain Kohonen Self-Organizing Maps 
dan Adaptive Resonance Theory. 

Dari sekian banyak metode pelatihan dalam sistem 
jaringan neural, yang akan dibahas hanya dibatasi pada 
proses belajar Supervised Learning dengan konfigurasi 
Backpropagation saja, karena yang akan dipakai pada 
aplikasi Truck Backer-Upper adalah konfigurasi 
Backpropagation ini. 
 
Jaringan Neural Backpropagation 

Salah satu dari metode pelatihan yang terawasi pada 
jaringan neural adalah metode Backpropagation di mana 
ciri dari metode ini adalah meminimumkan error pada 
output yang dihasilkan oleh jaringan. Backpropagation 
sering digunakan dalam berbagai permasalahan, salah 
satunya untuk men-training sistem kontrol pada Truck 
Backer-Upper. 

Backpropagation memiliki beberapa unit yang ada 
dalam satu atau lebih hidden layer. Gambar di atas adalah 
arsitektur backpropagation dengan n buah input 
(ditambah sebuah bias), sebuah hidden layer yang terdiri 
dari p unit (ditambah sebuah bias), serta m buah unit 
output. 

 
Gambar 3 Jaringan Neural Backpropagation dengan Satu Hidden Layer5 

 
Vji merupakan bobot garis dari unit input Xi ke unit 

hidden layer Zj (Vj0 merupakan bobot garis yang 
menghubungkan bias di unit masukan ke unit hidden 
layer Zj). Wkj merupakan bobot dari unit hidden layer Zj 
ke unit output Yk (Wk0 merupakan bobot dari bias di 
hidden layer ke unit output Zk). 
 
Algoritma Metode Backpropagation 

Proses pelatihan jaringan dengan menggunakan 
metode Backpropagation meliputi tiga fase. Fase pertama 
adalah fase propagasi maju (feedforward). Pola input 

                                                        
5 Ibid, p.291. 
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dihitung maju mulai dari input layer hingga output layer 
menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Fase 
kedua adalah fase mundur, yaitu perhitungan dan 
propagasi balik dari error yang bersangkutan. Selisih 
antara output jaringan dengan target yang diinginkan 
merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut 
dipropagasikan mundur, dimulai dari garis yang 
berhubungan langsung dengan unit-unit di output layer. 
Fase ketiga adalah pembaharuan (adjustment) bobot dan 
bias untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. 

 
 Fase I: Propagasi Maju (feedforward) 

Selama propagasi maju, sinyal input (=Xi) 
dipropagasikan ke hidden layer menggunakan fungsi 
aktivasi yang ditentukan. Output dari setiap unit 
hidden layer (= Zj) tersebut selanjutnya 
dipropagasikan maju lagi ke hidden layer di atasnya 
menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. 
Demikian seterusnya hingga menghasilkan output 
jaringan (=yk). Berikutnya, output jaringan (=yk) 
dibandingkan dengan target yang harus dicapai (=tk). 
Selisih tk-yk adalah kesalahan yang terjadi. Jika 
kesalahan ini lebih kecil dari batas toleransi yang 
ditentukan, maka iterasi dihentikan. Akan tetapi 
apabila kesalahan masih lebih besar dari batas 
toleransinya, maka bobot setiap garis dalam jaringan 
akan dimodifikasi untuk mengurangi kesalahan yang 
terjadi. 

 
 Fase II : Propagasi Mundur 

Berdasarkan kesalahan tk-yk, dihitung faktor δk 
(k = 1,2,..., m) yang dipakai untuk mendistribusikan 
kesalahan di unit yk ke semua unit tersembunyi yang 
terhubung langsung dengan yk. δk juga dipakai untuk 
mengubah bobot garis yang berhubungan langsung 
dengan unit keluaran. Dengan cara yang sama, 
dihitung faktor δ- di setiap unit di hidden layer 
sebagai dasar perubahan bobot semua garis yang 
berasal dari hidden unit pada layer di bawahnya. 
Demikian seterusnya hingga semua faktor δ di 
hidden unit yang berhubungan langsung dengan unit 
input dihitung. 

 
 Fase III: Perubahan Bobot 

Setelah semua faktor δ dihitung, bobot semua 
garis dimodifikasi bersamaan. Perubahan bobot suatu 
garis didasarkan atas faktor δ neuron di layer 
atasnya. Sebagai contoh, perubahan bobot garis yang 
menuju ke layer output didasarkan atas δk yang ada 
di unit output. Ketiga fase tersebut diulang-ulang 
terus hingga kondisi penghentian dipenuhi. 
Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai 
adalah jumlah iterasi atau kesalahan. Iterasi akan 
dihentikan jika jumlah iterasi yang dilakukan sudah 
melebihi jumlah maksimum iterasi yang ditetapkan, 
atau jika kesalahan yang terjadi sudah lebih kecil 
dari batas toleransi yang diijinkan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Truck Backer-Upper 

Sistem truk ini memiliki empat variabel, yaitu x, y, 
φ, dan θ. Dimana x, y, dan φ merupakan variabel input 
yang menggambarkan posisi awal dari truk, dan θ 
merupakan variabel output yang menghasilkan perubahan 
sudut setir dari truk. Variabel-variabel ini memiliki 
batasan-batasan antara lain : 

    0  ≤ x ≤ 100 
-900 ≤ φ ≤ 2700 
-300 ≤ θ  ≤ 300 
Dalam sistem Truck Backer-Upper ini, posisi y 

terhadap tempat pemuatan barang (loading dock) 
dianggap telah jelas, sehingga y dapat diabaikan sebagai 
input. Yang dimaksud dapat diabaikan disini adalah 
posisi y diasumsikan tidak terlalu dekat dengan posisi 
loading dock, sehingga truk dapat sampai tepat pada 
loading dock dalam posisi yang benar. 

 
Blok Diagram Sistem Truck Backer-Upper Dengan 
Kontroler Neural 

 
Gambar 3 Blok Diagram Truck Backer-Upper dengan Kontroler Neural 

 
Cara kerja dari blok diagram sistem kontrol yang 

berbasis jaringan neural ini adalah sebagai berikut. 
Pertama, terdapat data-data input dan output yang 
diharapkan diberikan kepada jaringan. Dari sini jaringan 
akan melatih (proses training) dengan menggunakan 
suatu metoda pelatihan untuk mempelajari pola dari data-
data yang telah diberikan ini. Pelatihan ini akan terus 
berlangsung selama masih terjadi kesalahan antara output 
yang dihasilkan oleh proses pelatihan dengan output yang 
diharapkan (hasil dari output proses masih jauh 
mendekati output yang diharapkan, dan juga masih belum 
melewati batas maksimum kesalahan yang diijinkan). 
Apabila proses pelatihan telah selesai, output yang 
dihasilkan sudah sama dengan atau mendekati dengan 
output yang diharapkan, maka sistem dikatakan sudah 
‘pintar’. Karena proses pelatihan telah selesai, kontroler 
yang berupa jaringan neural yang telah terlatih ini baru 
dapat bekerja dan dapat menghasilkan output seperti yang 
diharapkan bila ada input baru yang masuk.   

Hubungan antara x, y, dan φ dengan x’, y’, dan φ’ 
dapat ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

   x’ = x + r cos φ’             (3) 
   y’ = y + r sin φ’             (4) 
   φ’ = φ + θ             (5) 

di mana r adalah panjang truk. Dalam sistem ini, panjang 
truk diasumsikan r = 10 satuan. 

Dalam sistem kontrol pada umumnya, selama masih 
ada kesalahan (error) antara set point dengan inputnya, 
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atau dengan kata lain Δ≠0, kontroler akan terus bekerja. 
Tetapi pada kenyataannya, apabila y sudah mencapai 
posisi 100, maka secara logis truk sudah tidak bisa 
digerakan lagi, berapapun nilai x dan φ-nya. Oleh karena 
itu harus diberikan batasan sistem untuk ini, dimana 
sistem akan berhenti bekerja apabila y telah mencapai 
posisi 100. Dari batasan yang telah ditentukan ini, maka 
sebaiknya posisi awal y tidak terlalu dekat dengan 
loading dock, agar pergerakan truk untuk menuju posisi 
yang diinginkan nantinya masih agak panjang dan dapat 
sampai pada tujuan dengan titik dan posisi yang benar. 
Spesifikasi Jaringan Neural Truck Backer-Upper 

Pada sistem Truck Backer-Upper, seperti yang telah 
disinggung pada bab sebelumnya, metoda pelatihan yang 
akan dipakai untuk melatih jaringan adalah dengan 
menggunakan metoda Backpropagation dengan 
spesifikasi jaringan sebagai berikut: 

 Terdiri dari dua unit input. 
 Terdiri dari 7 hidden unit (1 hidden layer). 
 Terdiri dari satu unit output. 
 Menggunakan fungsi aktivasi Sigmoid Biner. 
 

Training Data dan Test Data Untuk Jaringan Neural 
Truck Backer-Upper 

Untuk training data input-output yang akan 
digunakan dalam proses pelatihan ini, akan mengambil 
dari aturan-aturan logika fuzzy yang telah ada dan dibuat 
sebelumnya, sering disebut sebagai Fuzzy Associative 
Memories / FAM Bank Matrix ini berjumlah 35 aturan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 4 berikut. 

φ 

x 
 LE LC CE RC RI 

RB PS PM PM PB PB 
RU ZE PM PM PB PB 
RV NS ZE PS PM PB 
VE NM NM ZE PM PM 
LV NB NB NS PS PS 
LU NB NB NB NS PS 
LB NB NB NM NM NS 

 
Gambar 4 Matriks Aturan Fuzzy6 

Cara pembacaan aturan-aturan pada matriks di atas 
adalah sebagai berikut : 
[Aturan-1] : Jika x1 = LE (left) dan φ1 = RB (right below), 
maka θ1 = PB (positive small); 
[Aturan-2] : Jika x2 = LC (left centre) dan φ2 = RB (right 
below), maka θ2 = PB (positive medium); 
[Aturan-3] : Jika x3 = CE (centre) dan φ3 = RB (right 
below), maka θ3 = PM (positive medium); 

. 

. 

. 
dan seterusnya 

[Aturan-35] : Jika x35 = RI (right) dan φ35 = LB (left 
below), maka θ35 = NS (negative small); 

                                                        
6 Kosko, Bart, Neural Network And Fuzzy Systems, A Dynamical Approach To 

Machine Intelligence, (New Jersey : Prentice-Hall, 1992), p.351. 

 
Nilai  yang diambil untuk tiap aturan di sini adalah 

nilai yang ekstrim, yaitu yang memiliki derajat 
keanggotaan 1, sehingga data yang dianggap ideal sama 
dengan data pada sistem yang berbasis logika fuzzy. 
Misalnya pada aturan yang pertama, di mana x = LE, φ = 
RB, dan θ = PB, maka untuk training data yang pertama, 
x = 7,2; φ = -63 dan θ = 30. Demikian seterusnya sampai 
pada aturan yang ke-35. Sehingga training data input-
output yang diberikan untuk pelatihan jaringan neural 
sebanyak 35 vektor (data dapat dilihat pada tabel 1). 
Angka-angka yang didapatkan berasal dari derajat 
keanggotaan dari label fuzzy yang terdiri dari label input, 
yaitu x dan φ, dan lebih output yaitu θ. Untuk setiap nilai 
dari derajat keanggotaan dapat dilihat pada gambar 5. 

Karena fungsi aktivasi yang akan digunakan pada 
sistem ini adalah fungsi aktivasi Sigmoid Biner, maka 
nilai-nilai pada tabel 1(a) harus diubah terlebih dahulu 
menjadi angka-angka pada tabel 1(b) sebelum digunakan 
untuk proses pelatihan jaringan. Karena dalam fungsi 
aktivasi Sigmoid Biner, range input-output sistem adalah 
: 

     0 ≤ x ≤ 100 
-900 ≤ φ ≤ 2700 
-300 ≤ θ ≤ 300 

dari range yang terdapat di atas, maka untuk nilai 
terendah x = 0 dibuat menjadi = 0 dan nilai tertinggi x = 
100 dibuat menjadi = 1. Demikian pula untuk φ, untuk φ 
= -900 dianggap = 0, dan φ = 2700 dianggap = 1. 
Sedangkan untuk θ, θ = -900 dianggap = 0 dan θ = 900 

dianggap = 1. Sebagai contoh, untuk training data yang 
pertama, di mana x = 7,2; φ = -630, dan θ = 300; jika 
diskalakan maka akan menjadi x = 0,072; φ = 0,0750, dan 
θ = 10. Pengubahan nilai menurut skala biner ini adalah 
linier. Dari interval training data yang telah ditentukan, 
maka untuk penskalaan training data tersebut dipakai 
persamaan garis : 
 

Untuk input x : 
 y = 0,01x                        (6) 

Untuk input φ : 
y = (φ + 90)0 / 3600             (7) 

Untuk output θ : 
 y = (θ + 30)0 / 600                (8)  
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Gambar 5 Derajat Keanggotaan Input dan Output Truck Backer-Upper7 

 

                                                        
7 Kosko, Bart, Neural Network And Fuzzy Systems, A Dynamical Approach To 

Machine Intelligence, (New Jersey : Prentice-Hall, 1992), p.342. 

Tabel 1 Training Data Input-Output untuk Pelatihan Jaringan 
Neural

 
 

Pelatihan Jaringan Neural Untuk Sistem Truck 
Backer-Upper 

Dalam pelatihan jaringan neural ini, pertama kali 
adalah dengan melakukan inisialisasi bobot yang akan 
digunakan. Bobot ini didapatkan dari nilai random dan 
dimasukan sebagai input pertama dalam pelatihan sampai 
sistem kontrol ini menjadi pintar. Bobot awal yang 
digunakan dan diinisialisasi yang pertama kali ini dapat 
dilihat pada tabel 2 dan 3 : 

 
Tabel 2 Inisialisasi Bobot untuk Vij, (i = 0,…,2 ; j = 0,…,6) 

j i = 0 i = 1 i = 2 

0 0.019693838 0.107045018 0.505865132 

1 0.85197695 0.392105115 0.257489632 
2 0.225306735 0.101319146 0.63747544 
3 0.639776588 0.15363699 0.297235007 

4 0.066335482 0.681296868 0.72721486 
5 0.820219626 0.201389784 0.787461359 

6 0.117376538 0.186256811 0.078489176 
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Tabel 3 Inisialisasi Bobot untuk Wjk(j = 0,…,7 ; k = 1) 

0.926696812 {0} 0.469848995 {1} 0.285610983 {2} 0.651777384 {3} 

0.890682133 {4} 0.963887583 {5} 0.11952399 {6} 0.232563366 {7} 
 
Pada sistem Truck Backer-Upper ini, pelatihan dilakukan 
sebanyak 150.000 kali dan akhirnya menemukan bobot 
akhir yang telah diuji coba dengan tingkat keakuratan 
yang cukup tinggi dengan data training. Dari hasil 
pelatihan ini, bobot akhir (pada iterasi ke 150.000) dapat 
dilihat pada tabel 4 dan 5. 
 

Tabel 4 Bobot Akhir untuk Vij, (i = 0,…,2 ; j = 0,…,6) 

j i = 0 i = 1 i = 2 

0 -0.939787766 -9.16946933 1.311858883 

1 6.759466116 0.966620475 -9.505534356 

2 -1.983882236 -2.149032225 -0.677588931 

3 14.80615604 7.171308664 -26.4569745 
4 -8.643296799 10.90129059 5.383986916 
5 -6.044507054 2.956090989 8.637868066 
6 0.017858761 -1.588495827 0.265367198 

 
 

Tabel 5 Bobot Akhir untuk Wjk(j = 0,…,7 ; k = 1) 
4.805968678 

{0} 
-2.992411891 

{1} 
-7.877854528 

{2} 0.433897974 {3} 

4.88534475 {4} 7.072449655 {5} 
-10.37110955 

{6} 
-1.687220212 

{7} 
 

Contoh Penentuan Sudut Setir 
Berikut ini akan diberikan contoh bagaimana 

menentukan pergerakan sebuah truk dari suatu posisi 
awal sampai menuju posisi tujuan. Sebagai contoh, truk 
berada pada posisi awal (x, y, φ) = (30, 30, 300). 

Pada langkah pertama, input harus diubah terlebih 
dahulu menurut skala biner. Namun pada program yang 
telah dibuat, area yang ditentukan berukuran 500x500 
sehingga penskalaan untuk x tidak menggunakan 
persamaan (6). Oleh karena itu penskalaan menggunakan 
persamaan x = x / 500, sehingga x menjadi 0,06. Untuk 
penskalaan φ dan θ tetap menggunakan persamaan (7) 
dan (8), sehingga φ menjadi 0,3333 sedangkan untuk y 
diabaikan seperti yang telah dibahas sebelumnya. 
Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan 
langkah umpan maju (feedforward) menggunakan bobot 
yang terdapat pada tabel 4 dan 5, kedua input  tersebut 
diproses dan akhirnya mendapatkan hasil sudut setir θ 
yang diharapkan. Dari hasil perhitungan, didapatkan 
bahwa hasil θ adalah 0,484, lalu dikembalikan lagi 
menjadi skala aslinya yaitu θ = -0,9320. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan apabila input yang diberikan 
(x, y, φ) adalah (30, 30, 300), maka menghasilkan sudut 
setir θ = -0,9320. 

Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan (3) 
sampai dengan (5), maka kita dapat menghitung posisi 
truk yang baru, yaitu : 

 
φ’ = φ + θ 

     = 300 + (-0,932)0 
     = 29,0680 
x’  = x + r cos φ’ 
     = 30 + 10 cos (-0,932)0 

     = 35,740 
y’  = y + r sin φ’ 
     = 30 + 10 sin (-0,932)0 
     = 34,858 

Maka sekarang, truk sudah berada pada posisi (x, y, φ) = 
(35,740 ; 34,858 ; 29,0680). Untuk ilustrasi pergerakan 
truk dari posisi awal (x, y, φ) = (30, 30, 300) ke posisi (x, 
y, φ) = (35,740 ; 34,858 ; 29,0680) terdapat pada gambar 
6 berikut. 

 
Gambar 6 Posisi Awal Truk (x, y, φ) = (30, 30, 300) Pada Iterasi 

Pertama  
Menuju Posisi x, y, φ) = (35,740 ; 34,858 ; 29,0680) 

 
Karena posisi truk yang sekarang masih jauh dari posisi 
akhir yang diharapkan (posisi loading dock/set point) 
yaitu (xf, yf, φf) = (250, 500, 900), maka proses 
perhitungan dengan umpan balik di atas diulangi lagi 
dengan menggunakan posisi terakhir sebagai input yang 
baru. Pengulangan akan terus dilakukan sampai truk telah 
mencapai posisi yang diinginkan. 

Berikut ini adalah tabel dari posisi-posisi yang 
dilalui truk sampai mencapai loading dock untuk posisi 
awal (x, y, φ) = (30, 30, 300). 

 
Tabel 6 Posisi-Posisi Truk dari (x, y, φ) = (30, 30, 300) Sampai pada 

Loading Dock dengan Kontroler Neural 

 x y φ θ 

1 30,000 30,000 30,000 -0,932 

2 35,740 34,858 29,068 0,314 

3 44,454 39,765 29,382 1,268 

4 53,057 44,863 30,650 1,944 

5 61,482 50,250 32,594 2,364 

6 69,678 55,979 34,958 2,556 

7 77,610 62,069 37,514 2,561 

8 85,262 68,507 40,075 2,415 

9 92,636 75,261 42,490 2,169 

10 99,749 82,290 44,659 1,865 

11 106,629 89,547 46,524 1,543 

12 113,312 96,986 48,067 1,233 

13 119,833 104,568 49,300 0,958 
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14 126,226 112,257 50,258 0,727 

15 132,522 120,027 50,985 0,547 

16 138,742 127,856 51,532 0,417 

17 144,906 135,731 51,949 0,334 

18 151,023 143,641 52,283 0,295 

19 157,100 151,583 52,578 0,294 

20 163,136 159,556 52,872 0,329 

21 169,126 167,563 53,201 0,398 

22 175,061 175,612 53,599 0,495 

23 180,925 183,712 54,094 0,620 

24 186,702 191,875 54,714 0,768 

25 192,368 200,114 55,482 0,938 

26 197,899 208,446 56,420 1,122 

27 203,266 216,883 57,542 1,317 

28 208,438 225,442 58,859 1,513 

29 213,381 234,135 60,372 1,704 

30 218,064 242,971 62,076 1,876 

31 222,455 251,955 63,952 2,023 

32 226,527 261,089 65,975 2,132 

33 230,256 270,367 68,107 2,199 

34 233,626 279,782 70,306 2,214 

35 236,629 289,321 72,520 2,182 

36 239,268 298,966 74,702 2,102 

37 241,550 308,702 76,804 1,982 

38 243,495 318,511 78,786 1,830 

39 245,126 328,378 80,616 1,655 

40 246,471 338,287 82,271 1,470 

41 247,561 348,227 83,741 1,280 

42 248,429 358,189 85,021 1,095 

43 249,106 368,166 86,116 0,919 

44 249,623 378,153 87,035 0,758 

45 250,008 388,146 87,793 0,612 

46 250,287 398,142 88,405 0,485 

47 250,480 408,140 88,890 0,377 

48 250,608 418,139 89,267 0,284 

49 250,687 428,139 89,551 0,209 

50 250,729 438,139 89,760 0,149 

51 250,744 448,139 89,909 0,101 

52 250,743 458,139 90,010 0,064 

53 250,730 468,139 90,074 0,037 

54 250,711 478,139 90,111 0,017 

55 250,688 488,139 90,128 0,003 

56 250,665 498,139 90,131  
 

Jadi untuk (x, y, φ) = (30, 30, 300), diperlukan 56 
iterasi untuk mencapai loading docknya. 

Untuk ilustrasi pergerakan truk pada iterasi/langkah 
yang ketiga dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini. 
Sedangkan untuk trayektori lengkap untuk setiap 
langkah-langkah pergerakan truknya dapat dilihat pada 
gambar 8 

 
Gambar 7 Pergerakan Truk Pada Iterasi Ketiga 

Dari Posisi Awal (x, y, φ) = (30, 30, 300) 
 

 
Gambar 8 Trayektori Truk dari Posisi Awal (x, y, φ) = (30, 30, 300)  

Dengan Kontroler Neural 
 
Setelah iterasi ke-56, apabila perhitungan 

dilanjutkan ke iterasi selanjutnya maka akan mencapai (x, 
y, φ) = (250,643 ; 508,139 ; 90,1260). Keadaan ini telah 
melewati y = 500, yang berarti truk telah melewati batas 
loading dock. Oleh karena itu iterasi harus dihentikan 
pada iterasi ke-56, sistem sudah berhenti bekerja sampai 
di sini. 

Pada kenyataannya, posisi akhir dari truk setelah 
mencapai loading dock tidak tepat mencapai (xf, yf, φf) = 
(250, 500, 900), dengan kata lain masih terdapat selisih 
atau error dari pengaturan ini. Namun, jika sistem ini 
direalisasikan, selama selisih ini dianggap tidak terlalu 
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besar (errornya masih bisa ditoleransi), maka dapat 
dikatakan bahwa sistem ini sudah berhasil. Yang 
terpenting adalah tergantung dari besarnya toleransi yang 
diberikan kepada sistem ini, jika masih di dalam batas 
toleransi, maka sistem ini dapat digunakan dan berhasil. 

 
Pengambilan Sampel Data 

Dari hasil yang telah didapatkan dari sistem 
menggunakan kontroler Neural yang telah dijabarkan 
pada bab 3, maka untuk menganalisa hasil pengaturan, 
terlebih dahulu harus melakukan pengambilan sejumlah 
sampel data untuk uji coba yang dianggap telah cukup 
untuk mewakili analisa sistem Truck Backer-Upper. 
Yang dimaksud dengan sampel data ini adalah berupa 
hasil akhir pengaturan atau posisi akhir dari truk (x, y, φ) 
ketika mencapai set point dan juga banyaknya iterasi 
yang dilakukan dari posisi awal truk ditempatkan hingga 
mencapai posisi akhir dari setiap perhitungan yang telah 
dilakukan dengan input (posisi awal) yang telah 
ditentukan sebelumnya. Posisi awal yang diambil dan 
dijadikan sampel pada sistem kontrol ini merupakan 
posisi awal yang cukup ekstrim untuk mewakili sistem 
dan ada pula beberapa posisi lain yang diambil secara 
acak (sembarang posisi). Sampel data yang diambil dan 
digunakan adalah sebanyak 70 data dan terdapat pada 
lampiran C. Penentuan banyaknya sampel data yang 
diambil, yakni 70 data dianggap telah cukup untuk 
dijadikan sampel, berdasarkan segi statistik. Dalam hal 
ini  juga telah dilakukan pemeriksaan apakah 70 sampel 
data ini telah cukup, yaitu dengan melakukan Uji 
Kecukupan Data. Rumus untuk menghitung uji 
kecukupan data adalah sebagai berikut 

   (9)8 

di mana 
k  = harga indeks tingkat kepercayaan/confidence 

level 
s   = derajat ketelitian 
xI  = sampel data 
N  = jumlah sampel data 

Apabila hasil N’ < N, maka jumlah sampel data yang 
telah diambil sudah cukup memenuhi, namun jika N’ > 
N, maka jumlah sampel data harus ditambah lagi. 

Dalam pengujian ini, hasil N’ yang telah dihitung 
berdasarkan rumus Uji Kecukupan Data, diambil nilai k = 
2 yang dalam statistik berarti mempunyai interval tingkat 
kepercayaan sebesar 95% dan derajat ketelitian s sebesar 
5%. Dengan menggunakan rumus (9) dan menggunakan 
sampel data yang terlampir di lampiran C, maka 
diperoleh hasil N’ sebagai berikut : 

x : N’ = 0,108658 < N = 70 
y : N’ = 1,054638 < N = 70 
φ : N’ = 0,316903 < N = 70 

                                                        
8 Wignjosubroto, Sritomo. Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu : Teknik Analisis 

Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja, (Jakarta : PT. Guna Widya, 1995), p.176. 

Karena semua nilai dari N’ < 70, maka sampel data yang 
telah ditentukan sebanyak 70 untuk setiap variabelnya 
memenuhi untuk dapat dianalisa pada sistem. 

 
 
 
Perhitungan Error Sistem 

Jika dilihat dari seluruh hasil uji coba dengan 
sampel data yang telah ditentukan dan terdapat pada 
lampiran C, posisi akhir ketika truk berhenti tidak tepat 
berada pada set point yang diharapkan (xf, yf, φf) = (250, 
500, 900), melainkan memiliki selisih pada saat berhenti 
dengan set pointnya. Hal ini disebut juga sebagai error 
pada sistem, dikarenakan apabila sistem tetap dijalankan 
maka posisi akhir akan melewati set point yang 
diharapkan. Untuk menghitung error dari setiap variabel 
tersebut, juga didasarkan atas persamaan di bawah ini : 

       
Di mana dalam kasus ini  

Nx = set point (xf, yf, φf) 
Nf = titik dari iterasi terakhir yang diperoleh 

 
Karena ingin mengetahui error dari keseluruhan 

sistem untuk setiap variabelnya, maka error yang didapat 
dari perhitungan setiap sampel data dijumlah dan dirata-
rata. Hasil dari rata-rata error untuk setiap variabel 
adalah sebagai berikut : 

Ex = 0,002349% 
Ey = 0,009392% 
Eφ = 0,000838% 

Error dari ketiga variabel di atas tidak dapat digabung 
dan dijadikan menjadi satu, karena variabel tersebut tidak 
membentuk sebagai suatu konstanta tertentu untuk 
menentukan error dari sistem. Jadi untuk perhitungan 
error ini harus dilakukan secara terpisah untuk masing-
masing variabelnya. 
 
Kecepatan Pada Pengaturan Sistem 

Untuk kecepatan pada pengaturan sistem ini, dapat 
dilihat dari jumlah iterasi yang dibutuhkan sistem untuk 
mengontrol truk. Yang dimaksud dengan iterasi di sini 
adalah setiap langkah yang dibutuhkan oleh sistem untuk 
menyetir truk dari posisi awal truk hingga mencapai set 
pointnya. 

Jika dilihat dari hasil terhadap 70 sampel data yang 
telah diambil dan diujicobakan pada sistem ini, jumlah 
iterasi yang dilakukan untuk setiap sampel rata-rata 
terdiri dari 50 hingga 60 iterasi. Tetapi ada pula yang 
iterasinya mencapai angka 80-an, dan ada pula yang 
dibawah 50 iterasi. Hal yang membuat jumlah iterasi ini 
menjadi tidak sama untuk setiap sampel data ini adalah 
posisi awal dari truk ini sendiri, dan juga tingkat 
kemiringan sudut dari truk tersebut. Apabila posisi awal 
truk jauh dengan set pointnya, tentu saja iterasi yang 
dibutuhkan akan lebih banyak dibandingkan dengan yang 
posisinya lebih dekat dengan loading dock. Hal 
berikutnya adalah sudut awal dari posisi truk tersebut. 
Bagian belakang truk dengan posisi awal yang 
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menghadap ke arah loading dock, dengan truk yang 
bagian belakangnya menghadap ke arah sebaliknya dari 
loading dock tentu akan lebih cepat apabila truk telah 
menghadap loading dock. Sebagai contoh, truk yang 
posisi awalnya terletak pada (xf, yf, φf) = (0, 0, 0) pastinya 
akan lebih cepat sampai dari truk yang posisi awalnya 
terletak pada (xf, yf, φf) = (0, 0, -90). Karena untuk posisi 
dengan sudut -90 sistem masih harus memutar truknya 
menjadi menghadap ke set point. Untuk perbandingan 
trayektori dari kedua posisi dapat dilihat pada gambar 9 
dan 10. 

 

 
Gambar 9  Trayektori Truk dari Posisi Awal (x, y, φ) = (0, 0, 00) 

 

 
Gambar 10 Trayektori Truk dari Posisi Awal (x, y, φ) = (0, 0, -900) 

 
Selain posisi awal dari truk yang mempengaruhi 

banyaknya jumlah iterasi, asumsi dari panjang truk juga 
merupakan salah satu pengaruh terhadap kecepatan truk 
untuk mencapai loading docknya. Panjang truk (r) di sini 
dapat dianggap sebagai besarnya gas yang diberikan 

terhadap sistem untuk memundurkan truknya. Semakin 
besar angka yang diberikan terhadap r, maka semakin 
cepat pula pergerakan truknya dan semakin kecil iterasi 
yang terjadi dalam sistem kontrol ini. Dalam sistem yang 
dibuat ini, lebih baik menentukan panjang r tidak terlalu 
besar karena pergerakan setiap langkahnya kurang 
terlihat dan jadinya terlalu cepat pergerakannya. Jadi 
dalam sistem ini telah ditetapkan bahwa panjang r adalah 
hanya 10 satuan saja. 

 
Analisa Hasil Pengaturan Sistem 

Dari hasil ujicoba yang telah dilakukan terhadap 
sistem kontrol Truck Backer-Upper ini, dapat 
dipertimbangkan dari segi error dan kecepatan 
pengontrolan dari sistem ini. Berdasarkan perhitungan 
error yang telah dilakukan terhadap 70 sampel data, 
angkanya menunjukkan bahwa masih cukup dapat 
ditoleransi untuk variabel x, y, dan juga φ.  

Walaupun begitu, tentu saja tidak sepenuhnya 
menemui jalan lurus dan dapat membuat sistem ini 
dengan mudah. Masih terdapat kesulitan-kesulitan yang 
ditemui dalam pembentukan sistem ini. Salah satu 
kesulitannya yang terpenting adalah dalam penentuan 
bobot pada saat pelatihan jaringan. Karena jika bobot 
yang diperoleh salah, maka sistem pun tidak dapat 
bekerja dengan benar. Untuk mendapatkan bobot yang 
benar, maka data training yang dimasukkan pun harus 
akurat, setelah itu baru bisa diproses. Dan juga dalam 
proses pelatihan ini, waktu yang diperlukan cukup lama, 
karena proses harus terus dilakukan sampai bobot 
menjadi pintar, apalagi kalau iterasi yang dilakukan 
sangat banyak karena kita mencari error training 
seminimal mungkin. Selain itu, juga harus dicari 
spesifikasi jaringan yang cocok  untuk sistem, misalnya 
berapa banyak hidden unit yang dipakai, learning rate 
dan fungsi aktivasinya. Karena tidak ada ketentuan 
khusus untuk hal tersebut dalam metode 
Backpropagation, sehingga kadang-kadang harus 
digunakan cara trial dan error. Hal yang membuat sistem 
ini cukup lama untuk bisa jadi dan diimplementasikan 
adalah proses penentuan bobotnya. Apabila proses 
pelatihan sudah selesai dan bobot yang didapatkan sudah 
benar, maka proses implementasi terhadap program 
simulasinya akan sangat cepat, karena proses yang 
dilakukan hanya proses feedforward saja, atau dengan 
kata lain tidak melewati banyak tahap dalam proses 
penghitungan dalam menentukan langkah selanjutnya 
dari truk. 

Namun perlu diperhatikan juga bahwa waktu yang 
diperlukan dalam pembentukan kontroler ini (misalnya 
waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan jaringan) tidak 
mempengaruhi kecepatan pengontrolan sistem. Karena 
pembentukan kontroler ini hanya dilakukan sekali saja 
dalam perencanaan kontroler. Jadi yang mempengaruhi 
kecepatan sistem hanyalah langkah-langkah yang 
dijalankan untuk menentukan sudut setir truk pada setiap 
gerakannya, yaitu fase feedforward. 
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IV. KESIMPULAN 
Dari hasil yang diperoleh dari penerapan jaringan 

neural untuk sistem kontrol Truck Backer-Upper ini, dan 
juga merujuk pada tujuan awal dari pembuatan sistem ini 
yang telah dijelaskan pada pendahuluan, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang telah dibuat untuk membentuk sistem 

kontrol truck backer-upper menggunakan jaringan 
neural ini telah berhasil dibuat program simulasinya 
dan berjalan dengan sukses. Sehingga program 
aplikasi untuk simulasi pemarkiran truk secara 
mundur ini dapat diujicoba dan digunakan sesuai 
kebutuhannya. 

2. Sistem kontrol berdasarkan jaringan neural ini telah 
berhasil dipelajari dan diaplikasikan terhadap sistem 
kontrol truck backer-upper. Dengan menggunakan 
metode Backpropagation, dapat diperoleh bobot 
yang tepat untuk dapat digunakan dalam proses 
penghitungan dari program simulasi ini. 

3. Kontroler neural memiliki kemudahan dan juga 
kesulitan dalam pembentukannya. Jika pada 
kontroler neural kesulitannya terdapat dalam proses 
penghitungan hingga pemilihan bobot yang tepat 
untuk dimasukkan ke dalam sistem kontrol, namun 
memiliki kemudahan dalam proses implementasi 
pengontrolan terhadap program simulasinya. 

4. Sistem kontrol yang berbasis jaringan neural ini telah 
berhasil diaplikasikan ke dalam sistem parkir truk 
melalui program simulasi yang dibuat. 

5. Aplikasi simulasi yang telah dibuat menggunakan 
sistem kontrol berbasis jaringan neural ini telah 
berhasil diujicoba dan dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan nyata, dan juga dapat digunakan oleh 

pemula dalam penggunaannya yang tidak 
memerlukan perhitungan secara matematis dan 
manual. 
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