
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat fenomena alam yang begitu menakjubkan, ketika sekelompok hewan pada
spesies yang sama mampu bergerak secara sinkron. Setiap individu dalam kelom-
pok memiliki arah dan kelajuan yang relatif sama tanpa saling bertabrakan satu
sama lain. Fenomena ini disebut flocking, istilah ini sering digunakan untuk men-
jelaskan gerak berkelompok pada kawanan burung. Adapun school dan herd ada-
lah gerak berkelompok yang merujuk pada hewan ikan dan binatang darat. Sistem
berkelompok ini sangat bermanfaat bagi hewan-hewan tersebut karena dapat mem-
bantu dalam perlindungan diri dari pemangsa, untuk menghemat energi saat burung
sedang bermigrasi (formasi V) maupun membantu saat sedang mencari makanan.

Para ahli biologi sudah banyak yang mengkaji fenomena gerak berkelompok (Niwa,
1996) (Toner, 1998) (Huth & Wissel, 1992)(Huth & Wissel, 1994). Secara konsep,
gerak berkelompok cukup mudah untuk dijelaskan. Ketika sekelompok ikan sedang
diincar oleh pemangsa, semua individu bergerak menuju lokasi yang paling aman.
Namun bagaimana caranya setiap ikan dalam kelompok tersebut mendapatkan in-
formasi yang mereka butuhkan untuk bergerak secara sinkron dan menghindari pe-
mangsa?

Sekitar tahun 1987, Craig Reynolds membuat model untuk memvisualisasikan se-
kelompok hewan yang mampu merespon pergerakan individu di dalam kelompok.
Reynolds memberikan istilah boids untuk mensimulasikan gerak flocking pada bu-
rung dan membuat setiap boids dalam kelompok menjadi sebuah agen independen
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yang mengikuti beberapa aturan sederhana agar mampu melakukan beberapa hal
secara mandiri (Reynolds, 1987).

Dari simulasi yang telah dibuat oleh Craig Reynolds, cukup sulit untuk menakar
keberhasilan dan validitasnya secara obyektif. Maka dari itu terdapat beberapa tin-
jauan lain secara kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang feno-
mena gerak berkelompok. Diantaranya dipaparkan oleh Vicsek yang mengenalkan
Self-Driven Particles System (Chaté et al. , 2008b) yang kemudian menjadi Self-

Propelled Particles System (SPPs) (Vicsek & Zafeiris, 2012). Model interaksi pada
partikel yang bergerak sendiri atau SPP dapat digunakan untuk menjelaskan peru-
bahan gerak setiap partikel yang pada awalnya tidak beraturan menjadi terarah dan
dapat membentuk formasi yang unik.

Telah diketahui dalam membuat simulasi gerak berkelompok, terdapat tiga aturan
dasar yang harus dipenuhi. Adapun tinjauan secara kuantitatif turut menyumbangk-
an agar ditemukannya simulasi gerak berkelompok yang lebih natural.

Namun apa mekanisme minimal yang harus dipenuhi agar gerak berkelompok da-
pat terjadi dan tetap stabil? Flocking dapat dikatakan stabil ketika partikel dapat
berkelompok dengan jumlah anggota yang banyak walaupun disaat yan sama harus
menghindar dari kejaran partikel pemangsa/predator.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mensimulasikan mekanisme mi-
nimal apa yang harus dipenuhi agar flocking dapat terjadi dan tetap stabil.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

• Apa mekanisme minimal terjadinya flocking?

• Bagaimana setiap parameter terasosiasi pada setiap individu dengan gaya-gaya
interaksi yang mempengaruhi eksistensi flocking, geometri, kecepatan, arah
gerak dan stabilitas dari struktur flocking.
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1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

• Semua partikel dianggap sama dan mengikuti aturan yang sama

• Setiap partikel mampu merasakan partikel lainnya jika partikel tersebut berada di
dalam radius persepsi.

• Gaya yang diberikan oleh partikel tetangga yang berbeda turut dipertimbangkan.

• Besar gaya diantara partikel berpasangan bergantung pada jarak diantara pasang-
an dan kecepatan relatif keduanya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

• Studi literatur. Sebelum melakukan analisis dan simulasi, terlebih dahulu dila-
kukan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah dan buku agar men-
dapatkan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan selama penelitian.

• Metode numerik. Besaran-besaran pada simulasi akan diupdate menggunakan
metode interasi Euler.

• Object Oriented Programming (OOP). Metode OOP digunakan untuk memba-
ngun simulasi yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan pokok dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang diuraikan
secara singkat sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masa-
lah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
BAB II TEORI DASAR
Bab ini berisi teori-teori yang dapat membangun penelitian diantaranya, School,
Vicsek Model, Model Interaksi Self-Propelled Particles.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
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Pada bab ini diuraikan tahap-tahap dalam penelitian. Tahapan tersebut meliputi:
analisis persamaan analitik dan mensimulasikan program secara numerik.
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