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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

  Echolocation pada awalnya merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki 

hewan untuk melakukan navigasi. Namun, ada manusia yang berhasil 

mempelajari kemampuan ini dengan tujuan yang sama yaitu navigasi. 

Konsep echolocation memiliki kesamaan dengan konsep SONAR, yaitu 

menggunakan gelombang yang dipantulkan oleh sebuah objek, yang 

kemudian diterima kembali dan kemudian diolah.  Perangkat SONAR 

merupakan kompenen yang sudah populer, dan SONAR juga membuktikan 

bahwa konsep menggunakan pantulan gelombang objek dapat 

diimplementasikan ke dalam sebuah alat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan perangkat 

SONAR yang hanya bisa mendeteksi keberadaan objek di depannya. Dalam 

penelitian ini, beberapa modifikasi sistem SONAR dilakukan seperti 

mengubah frekuensi pancar dan posisi penerima. Dengan metode ini, 

pengukuran besar nya objek dapat dilakukan. 

1.2 Tujuan Pembahasan 

Tujuan tugas akhir ini adalah menganalisa fenomena echolocation yang 

dibangkitkan dengan audio frekuensi dan dianalisa dengan program 

MATLAB.  
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1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini masalah dibatasi dengan analisa jarak dan ukuran 

objek yang  diterima. 

Penelitian ini menggunakan audio frequency sebagai gelombang pengirim. 

Gelombang pengirim ini berkisar 20 Hz sampai 15 kHz, karena 

kemudahannya menggunaan frekuensi yang berbeda.  

Dalam percobaan yang menggunakan beberapa frekuensi dibunyikan 

melalui speaker dan tone generator, kemudian diterima oleh microphone. 

 

1.4 Metode penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini, data diperoleh dari beberapa sumber. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

1. Studi pustaka: mencari dan mengumpulkan data – data penunjang dari 

referensi yang berkaitan  

2. Simulasi: pemodelan, desain percobaan serta  analisis memakai 

simulasi MATLAB. 

1.5 Sistematika penulisan 

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut  

BAB I PENDAHULUAN 



3 
 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah tujuan pembahasan, batasan 

masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini  dijelaskan sejarah echolocation, prinsip kerja SONAR, teori 

singkat tentang perlengkapan audio, dan konsep konsep yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III PERANCANGAN PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang komponen-komponen yang digunakan selama 

penelitian, dan cara pengambilan data di studio dengan menggunakan peralatan 

studio.  

BAB IV ANALISIS FENOMENA ECHOLOCATION DALAM 

MENDETEKSI OBJEK 

 Bab ini menjelaskan hasil percobaan dan analisa yang didapat dalam 

percobaan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran agar dapat digunakan untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

 




