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BAB II 

KONDISI DEMOGRAFI DAN PERKEMBANGAN ROBOT DI JEPANG 

 

 

Pada bab ini, di sub bab bagian pertama penulis akan menjelaskan tentang 

eksplanasi kondisi demografi di Jepang pasca Perang Dunia II hingga di era 

kontemporer, dimana kondisi demografi di Jepang terus mengalami perubahan hingga 

mengalami fenomena aging population. Pada sub-bab selanjutnya adalah eksplanasi 

dari histori perkembangan teknologi robot di Jepang, yang meliputi teknologi robot 

konvensional hingga robot canggih yang dilengkapi teknologi artificial intelligence.  

2.1 Kondisi Demografi Jepang 

Demografi merupakan sebuah studi tentang dinamika populasi manusia, yang  

memahami tentang dinamika suatu populasi yang selalu berubah-ubah, dan perubahan 

tersebut disebabkan karena adanya proses demografi yaitu kelahiran, migrasi, dan 

penuaan (termasuk kematian).27 Kajian atau studi tentang demografi telah menjadi isu 

yang penting untuk dibahas oleh berbagai negara diseluruh dunia. Perubahan 

demografi tidak hanya menjadi masalah di beberapa negara saja, namun telah menjadi 

masalah internasional, hal ini dikarenakan permasalahan demografi dapat berpengaruh 

terhadap ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara. 

                                                             
27 Max Planck Institute for Demographic Research, What is Demography?, diakses dalam 
https://www.demogr.mpg.de/en/education_career/what_is_demography_1908/default.htm (07/01/2019 
14:44) 
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Pada dasarnya, baik negara maju maupun negara berkembang, hampir semua 

negara di seluruh dunia telah mengalami permasalahan demografi. Permasalahan 

demografi negara berkembang cenderung mengalami bonus demografi atau 

pertumbuhan yang tinggi, penyebaran populasi yang tidak merata antar wilayah, 

peluang kerja yang rendah, sehingga struktur populasi tersebut kurang menguntungkan. 

Berbeda dengan negara maju yang cenderung mengalami permasalahan berupa 

menurunnya populasi serta penuaan populasi.28 Seperti negara-negara di Asia Timur, 

khususnya negara Jepang yang mendapatkan masalah atau tantangan berupa penurunan 

jumlah populasi yang signifikan dimana tingkat kelahiran dan kematian menurun. 

Selain itu Jepang juga menjadi sorotan dari pengamat demografi dan media mssa baik 

domestik maupun internasional.29

  

                                                             
28 Zumaeroh, 2011, Penduduk dalam Proses Pembangunan, MAJALAH ILMIAH EKONOMIKA 
VOLUME 14 NOMOR 1 
29 Arsi Widiandari, 2016, Fenomena Shoushika di Jepang : Perubahan Konsep Anak, Izumi, Volume 5, 
No 1, 2016 
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Gambar 2.1 Prediksi dan Populasi Penduduk Jepang Tahun 1872-206030 

 

Demografi Jepang sejak pasca Perang Dunia II mulai mengalami peningkatan 

populasi yang cukup signifikan, dimana dalam tabel tersebut pada tahun 1950 populasi 

Jepang mencapai angka 84 juta.31 Peningkatan populasi tersebut ditandai dengan angka 

kelahiran yang meningkat dengan tajam bersamaan dengan menurunnya angka 

kematian dan peristiwa ini disebut sebagai baby boom.32  

Baby boom atau yang berarti ledakan kelahiran merupakan suatu peristiwa 

meningkatnya angka kelahiran yang tajam di Jepang, dan fenomena ini muncul dua 

kali. Ge 33 ini 

muncul karena diakibatkan oleh kembalinya sejumlah besar tentara Jepang ke tanah air 

                                                             
30 Statistics Bureau of Japan, 2018, Statistical Handbook of Japan 2018, diakses dalam 
https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html (02/07/2019 23.21) 
31 Ibid. 
32 Suryohadiprojo, Sayidiman, 1981, Masyarakat Jepang Dewasa Ini, Jakarta:Gramedia, hal. 17 
33 Generasi dankai adalah generasi baby boom Jepang yang lahir pada tahun 1947-1949 
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yang sebelumnya berada di luar negeri dan mereka kembali ke kehidupan sipil mereka 

dalam rangka memperbaiki perekonomian negaranya. Dengan bantuan investasi 

Amerika Serikat membuat perekonomian Jepang berangsur naik sehingga membuat 

minat akan membangun keluarga semakin meningkat. Akibatnya, lonjakan populasi 

terjadi antara tahun 1947 dan 1949 yang jumlah kelahiran melebihi 2,6 juta per tahun.34  

Sejak munculnya generasi baby boomers, perekonomian dan masyarakat di 

Jepang telah berubah secara signifikan sehingga menimbulkan permasalahaan baru, 

yaitu krisis pangan. Tingginya pertumbuhan penduduk yang dialami Jepang tersebut 

berdampak terhadap perubahan besar terhadap Undang-Undang Perlindungan 

kelahiran pada tahun 1952 yang bertujuan untuk membatasi pertambahan penduduk 

tersebut dengan melonggarkan larangan-larangan pengguguran kandungan atau 

aborsi.35 Kebijakan pemerintah atas pelonggaran aborsi tersebut, membawa peranan 

besar terhadap demografi Jepang, yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran, 

namun hal ini juga di ikuti dengan menurunnya angka kematian, sehingga Jepang tetap 

mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Sedangkan fenomena baby boom 

kedua di Jepang yang mana anak-anak kelahiran tahun tersebut disebut dengan 

 36 yang muncul pada tahun 1971, angka kelahiran juga 

meningkat pesat dan hanya berlangsung sampai tahun 1974.37 

                                                             
34 Yoshida Kazuo, 2005, The Effect of the Baby Boomer Generation on Japan, JAPAN SPOTLIGHT, 
Edisi November / December 
35 Suryohadiprojo, Sayidiman., Loc. Cit, hal. 17
36 Generasi Dankai Junior adalah generasi baby boom kedua yang lahir pada tahun 1971  1974  
37 Cabinet Office Government of Japan, 2005, Annual Report on The Japanese Economy and Public 
Finance, diakses dalam https://www5.cao.go.jp/zenbun/wp-e/wp-je05/05-00301.html (16/07/2019 
00.26) 
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Gambar 2.2. Tingkat Kelahiran di Jepang 1947  201438 

 

Sejak berakhirnya fenomena baby boom kedua, angka kelahiran di Jepang pada 

saat itu terus menurun, khususnya di tahun 1966 yang mengalami penurunan angka 

kelahiran 

dianggap buruk dan hanya terjadi 60 tahun sekali, dimana setiap anak-anak perempuan 

yang lahir dianggap sial. Sehingga di tahun tersebut banyak masyarakat Jepang yang 

melakukan aborsi.39 

2.1.1 Penurunan Angka Kelahiran di Jepang 

Penurunan angka kelahiran yang dialami Jepang dari tahun 1945 sampai 1990 

ternyata mengalami pasang surut, dimana sejak pasca Perang Dunia II angka kelahiran 

mengalami peningkatan semenjak kemunculan fenomena baby boom, dan ketika 

                                                             
38 Statistics Bureau of Japan, 2018, Loc. Cit.
39 Suryohadiprojo, Sayidiman., Loc. Cit. hal.18
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fenomena tersebut berakhir angka kelahiran mulai menurun. Kemunculan fenomena 

baby boom kedua juga demikian, semenjak berakhirnya fenomena tersebut di tahun 

1974, juga mengalami penurunan angka kelahiran hingga tahunn 1990. 

Ketika memasuki abad 21, Jepang terus mengalami penurunan angka kelahiran 

dan mencapai titik terendah pada tahun 2014. Menurut data kementerian kesehatan 

menunjukkan bahwa angka kelahiran turun menjadi 1.001.000 bayi yang lahir pada 

tahun 2014, dimana angka tersebut 9000 lebih rendah dari tahun 2013.40 Jika 

penurunan tingkat kelahiran terus berlangsung dan tidak diatasi, maka Jepang di masa 

depan dipastikan akan mengalami penyusutan populasi. Hal ini seiring dengan data 

pemerintah yang memproyeksikan bahwa Jepang pada tahun 2060 Jepang akan hanya 

memiliki populasi sekitar 90 juta jiwa. 

Menurunnya angka kelahiran yang terus berkelanjutan di Jepang, ternyata 

disebabkan oleh pergeseran struktur keluarga pada masyarakat Jepang, yaitu perubahan 

keluarga dari tradisional ke keluarga modern. Pergeseran tersebut juga berkaitan 

dengan berubahnya paradigma tentang konsep kepemilikan anak.41  

Pada masyarakat agraris, anak cenderung dianggap sebagai harta kekayaan bagi 

sebuah keluarga, karena keberadaan seorang anak dalam keluarga dapat menjadi tenaga 

kerja tambahan untuk membantu produktivitas perekonomian keluarga serta dapat 

menjadi calon penerus usaha keluarga. Sedangkan pada masyarakat modern, 

masyarakat mulai meninggalkan mata pencaharian mereka di bidang pertanian dan 

                                                             
40 BBC, 2015, Concern as Japan's 2014 Birth Rate Falls to Record Low, diakses dalam 
https://www.bbc.com/news/world-asia-30653825 (05/07/2019 14.30) 
41Arsi Widiandari, 2016, FENOMENA SHOUSHIKA DI JEPANG : PERUBAHAN KONSEP ANAK, 
Izumi, Volume 5, No 1 



 

30 
 

beralih ke sektor industri yang tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja.42 Karena 

di dalam industri mereka akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang sudah 

ditentukan, sehingga pendidikan anak tidak lagi sepenuhnya diajarkan dari keluarga, 

melainkan dialihkan ke sekolah yang membutuhkan biaya yang lebih banyak. 

Meningkatnya biaya hidup (melahirkan dan perawatan anak), perubahan 

lingkungan di masyarakat dan sosial, dan meningkatnya jumlah wanita karir 

mengakibatkan kurangnya minat akan pernikahan dan mempunyai anak bagi 

masyarakat Jepang.43 Mengingat biaya hidup yang tinggi di Jepang membuat mereka 

menghabiskan waktu untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan pernikahan. Bagi mayoritas 

orang Jepang, karir merupakan hal yang terpenting untuk saat ini dan menjadi prioritas 

utama, sehingga pernikahan dan membangun rumah tangga dikesampingkan.44  

Perubahan demografi yang dialami Jepang tidak hanya dilihat dari penurunan 

angka kelahiran saja, akan tetapi tingkat harapan hidup juga mempengaruhi.45 

Masyarakat di Jepang memiliki tingkat harapan hidup yang cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan jumlah populasi 

                                                             
42 Ibid. 
43 BBC, 2015, Angka kelahiran di Jepang capai titik terendah, diakses dalam 
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150102_majalah_jepang_kelahiran (13/11/2018, 
14.22) 
44 Jocelyn Voo, 2008, Young women choosing careers over love, diakses dalam 
http://edition.cnn.com/2008/LIVING/personal/01/04/career.relationships/index.html (13/09/2018, 
18.21) 
45 Shusuke Murai, 2017, Japan's Life Expectancy Increases by 4.2 Years Over Quarter Century, diakses 
dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/20/national/science-health/japans-life-expectancy-
increases-4-2-years-quarter-century/#.XR8Q2OgzbIU (05/07/2019 15.50) 
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lansia akan meningkat dan dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu penuaan 

populasi atau yang disebut sebagai fenomena aging population 

2.1.2 Aging Population di Jepang

Aging population didefinisikan sebagai suatu fenomena yang disebabkan oleh 

permasalahan demografi, yaitu meningkatnya populasi lansia yang disebabkan oleh 

tingginya harapan hidup dan rendahnya pertumbuhan penduduk di suatu negara.46 

Fenomena aging population tidak hanya terjadi di Jepang saja, akan tetapi juga terjadi 

di beberapa negara maju seperti Jerman, Jepang, Italia, dan Swedia. Namun Jepang 

merupakan salah satu negara yang mengalami fenomena aging population tertinggi di 

dunia, yang mana pada tahun 2015 populasi lansia di Jepang sudah mencapai angka 

26%.47  

Di Jepang sendiri, menurut gambar 2.1 aging population mulai meningkat 

secara drastis sejak memasuki abad 21. Jumlah populasi lansia terendah adalah terjadi 

pada tahun 1960 yakni sekitar 5,3 juta. Jumlah tersebut setiap tahun mulai meningkat, 

memasuki tahun 2000 jumlah penduduk lansia mencapai angka 22 juta.48 Setelah tahun 

2000 pertumbuhan jumlah penduduk lansia di Jepang semakin meningkat pesat hingga 

mencapai rekor angka tertinggi di tahun 2018 yakni total berjumlah 34.763.678 dari 

total populasi penduduk Jepang yang ada.49

                                                             
46 Government Office for Science, 2016. Future of An Ageing Population,  OGL:Lodnon. 
47 United Nation Report, 2015, World Population Ageing 2015, diakses dalam 
https://www.un.org/en/development/desa/population/.../ageing/WPA2015_Report.pdf (05/07/2019 
21.10) 
48 Statistics Bureau of Japan, 2018, Statistical Handbook of Japan 2018, diakses dalam 
https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html (02/07/2019 23.21) 
49 The World Bank, Population ages 65 and above, total, diakses melalui 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO?end=2018&locations=JP&start=1960&type=p
oints&view=chart (0508/2019 12:33) 
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Gambar 2.3. Piramida Perubahan Populasi di Jepang 50 

 

Meningkatnya jumlah populasi lansia tersebut disebabkan oleh meningkatnya 

harapan hidup rata-rata di Jepang. Menurut Kenji Shibuya, seorang profesor kebijakan 

kesehatan Universitas Tokyo meneliti bahwa harapan hidup rata-rata di Jepang telah 

meningkat 4,2 tahun selama 25 tahun terakhir pada 2015.51 Jepang saat ini merupakan 

salah satu negara yang memiliki tingkat harapan hidup tertinggi di dunia, dengan rata-

rata 83,79 tahun.52 Menurut data dari Statistics Bureau, jika Jepang populasi lansia 

terus mengalami peningkatan, maka Jepang akan mengalami yang dinamakan piramida 

penduduk terbalik seperti pada gambar 2.3, dimana tingkat kelahiran pasca Perang 

Dunia II lebih banyak dari pada tingkat populasi lansia, sedangkan di tahun 2050 

diproyeksikan tingkat populasi lansia lebih banyak daripada tingkat kelahiran.53 

                                                             
50 Statistics Bureau of Japan, 2018, Loc. Cit.
51 Shusuke Murai, 2017, Japan's Life Expectancy Increases by 4.2 Years Over Quarter Century, diakses 
dalam https://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/20/national/science-health/japans-life-expectancy-
increases-4-2-years-quarter-century/#.XR8Q2OgzbIU (05/07/2019 15.50) 
52 The World Bank, Life expectancy at birth, total (years), diakses dalam 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=JP (05/07/2019 23.15) 
53 Statistics Bureau of Japan, 2018, Statistical Handbook of Japan 2017, diakses dalam 
https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/2017all.pdf (06/08/2019 15:30) 
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Peningkatan harapan hidup yang tinggi ini dapat terjadi karena pengaruhi oleh 

tingkat kesejahteraan yang tinggi, seperti akses perawatan kesehatan yang baik dan 

mudah, pola makanan yang sehat, dan pola hidup yang cenderung aktif.54 Dibalik 

tingginya rata-rata harapan hidup, muncul kontradiksi bersamaan berupa menurunnya 

angka kelahiran yang menimbulkan permasalahan baru, yaitu krisis tenaga kerja. Hal 

ini disebabkan oleh meningkatnya populasi lansia dan menurunnya angka kelahiran 

yang berdampak pada menyusutnya populasi usia produktif, sehingga lambat laun 

dapat menganggu perekonomian Jepang, seperti kurangnya jumlah pekerja dan 

penerimaan jumlah pajak.  

2.1.3 Krisis Tenaga Kerja 

Kehadiran penduduk merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah negara, 

selain itu penduduk juga dianggap sebagai sebuah komponen yang mutlak dimiliki. 

Bagi sebuah negara, kuantitas maupun kualitas penduduk dapat membantu mendorong 

pertumbuhan sebuah negara, terutama dalam hal ekonomi. Sebuah negara dengan 

penduduk yang memiliki kualitas baik akan mampu memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki dengan baik. Akan tetapi sebuah negara tidak akan berkembang jika hanya 

dengan memiliki penduduk yang berkualitas baik, sehingga kuantitas penduduk juga 

sama pentingnya dengan kualitas penduduk tersebut untuk saling memenuhi dan 

mendukung satu sama lain. Pentingnya kuantitas penduduk dapat dilihat dari 

berkembangnya suatu negara dengan berbagai sistem ekonomi di berbagai industrinya 

                                                             
54 detikhealt, 2013, Perempuan Jepang Memiliki Harapan Hidup Paling Tinggi, diakses dalam 
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2318101/perempuan-jepang-memiliki-harapan-hidup-
paling-tinggi (05/07/2019 23.45) 
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tentu akan semakin banyak memerlukan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 

industri tersebut. Namun, apabila suatu negara tersebut tidak memiliki cukup 

persediaan peduduk, khususnya tenaga kerja usia produktif maka negara tersebut harus 

mencari alternatif lain apabila tidak ingin mengalami krisis tenaga kerja. 

Seperti halnya yang dialami oleh negara Jepang, sebagai salah satu negara 

dengan ekonomi besar Jepang tercatat memiliki permasalahan demografi yang 

berdampak terhadap  bidang ketenagakerjaannya. Masalah yang Jepang hadapi tersebut 

merupakan dampak dari adanya aging population. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa aging population merupakan fenomena yang disebabkan oleh 

permasalahan demografi, yaitu meningkatnya populasi lansia yang disebabkan oleh 

tingginya harapan hidup dan rendahnya pertumbuhan penduduk di suatu negara. 

Fenomena aging population yang melanda negara Jepang, tentunya memiliki dampak 

terhadap angkatan kerja usia produktif, yaitu menurunnya angka populasi usia 

produktif. Populasi usia produktif adalah jumlah usia yang berkisar antar usia 15-64 

tahun. 

Menurut data biro statistik Jepang pada gambar 2.1 menunjukkan persentase 

meningkat dan menurunnya jumlah penduduk usia produktif di Jepang, usia antara 15-

64 tahun. Tercatat bahwa di tahun 1960-an jumlah populasi usia produktif menduduki 

di tingkat 64,1% kemudian jumlah tersebut perlahan mulai naik hingga mencapai 

angka 69,% di tahun 1970. Setelah tahun 1970, perlahan jumlah populasi usia produktif 

di Jepang mengalami penurunan hingga di tahun 1980 berjumlah 67,4%, namun 
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kemudian angka tersebut dapat kembali naik hingga mencapai persentase tertinggi di 

tahun 1990 yakni berjumlah 69,7%.55 

Akan tetapi mengingat adanya fenomena yang saat ini dialami oleh Jepang, 

berdampak terhadap jumlah penduduk usia produktif yang terus mengalami penurunan, 

berbeda dengan jumlah usia lanjut yang terus menanjak. Bahkan, dalam gambar 2.1 

tersebut juga tercatat setelah tahun 1990, jumlah usia produktif Jepang terus mengalami 

penurunan hingga tahun 2017 tercatat persentase penduduk Jepang yang berusia 

produktif berjumlah 60%. Jumlah persentase tersebut merupakan jumlah terendah yang 

tercatat dalam rentang waktu mulai tahun 1960 hingga 2017. Biro Statistik Jepang 

sudah memproyeksikan bahwa di tahun 2050, angka populasi usia produktif Jepang 

hanya mencapai 51.8%.56 Menurunnya jumlah usia produktif dan meningkatnya 

jumlah usia non produktif di Jepang saat ini dialami hampir di seluruh Jepang dan 

berdampak di hampir berbagai sektor pekerjaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan 

beberapa tahun lalu, dimana masyarakat yang telah lanjut usia kebanyakan adalah 

mereka yang tinggal di pedesaan, sedangkan penghuni perkotaan adalah mereka yang 

berusia produktif, Akibat dari hal tersebut Jepang mengalami krisis tenaga kerja yang 

hampir terjadi di seluruh sektor pekerjaan. 57  

Di tahun 1995, Jumlah populasi yang siap bekerja di Jepang mencapai angka 

sekitar 87,3 juta jiwa yang merupakan angka tertinggi, yang kemudian mulai 

                                                             
55 Statistics Bureau of Japan, 2018, Statistical Handbook of Japan 2018, diakses dalam 
https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html (02/07/2019 23.21) 
56 Ibid. 
57 Japan for Sustainability, The Growing Senior Population in Japan's Metropolitan Areas: Challenges 
fo Japan, Hints for the World, diakses melalui 
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id036044.html (20/11/2019, 20:04) 
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mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 jumlahnya menjadi 79 juta. 

Berdasarkan riset dari the National Institute of Population and Social Security, angka 

tersebut akan terus menurun, dimana penurunan tersebut mencapai 26,5 juta selama 30 

tahun, dari 67,7 juta di tahun 2030 menjadi 44,18 juta di tahun 2060 nantinya.58 Saat 

ini masalah ketenagakerjaan yang utama di Jepang tidak lagi mempermasalahkan 

tentang keterbatasan lapangan kerja melainkan keterbatasan angkatan kerja. Industri 

konstruksi di Jepang menjadi salah satu industri yang paling merasakan dampak dari 

jumlah angkatan kerja di Jepang yang terus mengalami penurunan akibat populasi yang 

menua.59 

Di Jepang sendiri, terdapat banyak laporan mengenai perusahaan kontruksi 

yang gulung tikar karena mereka tidak memiliki pekerja dengan jumlah cukup, yang 

tentunya merupakan masalah yang serius terlebih lagi mengingat bahwa Jepang akan 

banyak membutuhkan sektor konstruksi untuk even Olimpiade Tokyo yang akan 

digelar pada tahun 2020 mendatang.60 

Dengan terjadinya permasalahan krisis tenaga kerja, meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor, khususnya di sektor pelayanan publik 

adalah masalah mendesak yang dihadapi Jepang saat ini. Industri jasa seperti di sektor 

pelayanan publik masih memiliki ruang yang luas untuk menggunakan robot karena 

disektor ini masih bergantung pada tenaga kerja manusia, tidak seperti industri 

                                                             
58  Komine Takao, 2014, , diakses dalam 
https://www.japanpolicyforum.jp/blog/pt20140907235528.html (10/12/2019 12:33) 
59 Niki Wahyu Sayekti, Kebijakan Terhadap Imigran: Analisis Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe 
Periode Ke-2, Kebijakan Jepang Terhadap Tenaga Kerja Imigran, diakses melalui 
http://docplayer.info/46448057-Kebijakan-jepang-terhadap-imigran-analisis-pada-masa-pemerintahan-
shinzo-abe-periode-ke-2.html (10/12/2019 14:22)
60 Ibid. 
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manufaktur yang telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan 

robot dalam jangka waktu yang lama. Dari sudut pandang ini, produktivitas tenaga 

kerja di sektor pelayanan publik akan ditingkatkan dan nilai tambah akan ditingkatkan 

melalui inovasi dengan mendorong penggunaan robot dalam industri jasa khususnya di 

sektor pelayanan publik, sehingga manusia dapat berkonsentrasi pada pekerjaan 

bernilai tambah tinggi atau pekerjaan yang lebih membutuhkan, daripada bekerja 

berfokus pada pekerjaan yang dapat dilakukan dengan robot.61 

 

2.2 Perkembangan Teknologi Robot di Jepang 

 Pada sejarahnya, mesin telah ditemukan untuk membantu dalam mengerjakan 

pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Bersamaan dengan pengetahuan di bidang 

sains, matematika, dan teknologi yang terus berkembang, membuat para ahli terus 

mengembangkan penemuan mesin yang lebih rumit dan kompleks, dan memungkinan 

bahwa mesin sepenuhnya dapat menggantikan manusia. Salah satu dari hasil 

perkembangan mesin tersebut adalah robot.62 Robot adalah sebuah mesin yang 

berusaha menduplikasikan kemampuan fisik manusia. Robot juga merupakan 

seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, dengan pengawasan dan 

kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah dirancang terlebih dulu. 

Istilah robot pertama kali diperkenalkan oleh Karel Capek dari Ceko pada tahun 1921.63  

                                                             
61 Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), 2015, New Robot Strategy Vision, Strategy, Action 
Plan, The Headquarters for  
62 Suparman dan Marlan, 2007. Komputer Masa Depan : Pengenalan Artificial Intelligence. Yogyakarta: 
ANDI, hal. 268 
63 Karel, Capek, 2004,  R.U.R.,  Kessinger Pub.Co. 
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Pada dasarnya, robot diciptakan untuk melakukan pekerjaan manusia yang 

sifatnya berulang, membutuhkan akurasi dan presisi yang tinggi, serta dapat 

menggantikan manusia dari pekerjaan yang berbahaya, sehingga pemanfaatan robot 

cenderung mengarah pada pekerjaan industri seperti pengelasan dan perakitan, 

meskipun di sisi lain dengan penggunaan robot juga dapat meningkatkan 

produktivitas.64 Dengan manfaat yang ditawarkan oleh robot, maka negara-negara 

maju, khususnya Jepang, mulai mengadopsi robot di abad 20 untuk digunakan di 

industri agar produktivitasnya meningkat.

Gambar 2.4 Robot Gakutensoku65 

 

Sejarah akan robot di Jepang, bermula ketika ahli biologi bernama Makoto 

Nishimura membuat robot pertama di Jepang khususnya di Osaka pada tahun 1929 

yang bernama Gakutensoku .66 Robot 

                                                             
 64Achmad Rouzni Noor, Peran Robot dan Kemajuan Teknologi Bagi Industri, diakses dalam 
https://inet.detik.com/science/d-3055031/peran-robot-dan-kemajuan-teknologi-bagi-industri 
(07/07/2019 23.11) 
65 Wikipedia, 2008, Gakutensoku, diakses dalam 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gakutensokuold.jpg (30/10/2018 10:55)  
66 Boris Duran and Serge Thill, ges for Humanoid Robots, The 
Future of Humanoid Robots  Research and Applications. Diakses pada 30 Oktober 2018 
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Gakutensoku ini mampu mengubah ekspresi wajah, seperti menggerakkan kepala dan 

tangan untuk tersenyum, mengedipkan mata dan menulis. Gakutensoku awalnya dibuat 

sebagai peringatan untuk menghormati kenaikan Kaisar Showa dan pameran tur ke 

Jerman, dan setelah itu dilaoprkan hilang pada pameran di tahun 1939.67  

Sebagai negara yang dikenal akan kekuatan industrialisasi dan teknologinya 

yang berkompetitif tinggi di tingkat internasional, Jepang mampu menyediakan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi, serta mampu memanfaatkannya untuk 

mengembangkan teknologi yang canggih. Salah satu aplikasinya adalah menjadi 

negara yang terdepan di bidang teknologi dan industri robotika sejak tahun 1970-an.68 

2.2.1 Robot Industri di Jepang 

Menurut The International Organization for Standardization (ISO), robot 

industri adalah sistem robot yang digunakan dalam  industri manufaktur yang bersifat 

otomatis, dapat di program dan mampu bergerak pada tiga atau lebih poros.69 

Penggunaan robot industri yang umum termasuk pengelasan, pengecatan, perakitan, 

pembongkaran, pengemasan dan pelabelan, paletisasi, inspeksi produk, dan pengujian 

semua dicapai dengan daya tahan tinggi, kecepatan, dan presisi. Selain itu robot tak 

                                                             
67 Rizky Chandra Septiani, Perkembangan Robot Manusia dari Masa ke Masa, diakses dalam 
https://tekno.kompas.com/read/2017/10/20/20150037/perkembangan-robot-manusia-dari-masa-ke-
masa?page=all (30/10/2018, 16.10) 
68 The University of Tokyo, Japan: the Land of Rising Robotics, diakses dalam https://www.u-
tokyo.ac.jp/en/whyutokyo/wj_003.html (07/07/2019 23.20) 
69 IFR, International robot standardization within ISO, diakses dalam https://ifr.org/standardisation 
(14/12/2019 12:33) 
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hanya bergerak dengan cepat dan kecepatan yang konsisten, tapi juga mampu berfungsi 

di luar jam kerja untuk memenuhi tenggat waktu produksi.70  

Tren robot industri yang terjadi di tahun 1980-an sama dengan saat bangkitnya 

komputer. Komputer merupakan alat yang dipakai oleh para sekretaris untuk 

menyelesaikan tugas-tugas mereka secara lebih produktif. Sama halnya seperti robot 

industri merupakan alat yang bisa dipakai pabrik untuk membantu para pekerjanya di 

lini produksi. Dengan penggunaan robot di sektor industri, perusahaan-perusahaan 

yang merasakan manfaat dari robot akan menjadi perusahaan yang semakin kompetitif, 

dan cenderung juga akan mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan untuk 

mendukung ekspansi produksi mereka. Robot tak hanya menciptakan lapangan kerja, 

tapi juga membuat tempat kerja makin atraktif. Robot industri bisa diatur untuk 

membantu pekerja di tempat kerja yang berbahaya di pabrik, seperti adanya bahan 

kimia berbahaya atau benda-benda berat.71 

Mengingat besarnya volume produksi di sektor industri, meningkatkan 

efesiensi di lini akhir akan berkontribusi dalam menghemat waktu, sementara 

mengoptimalkan produktivitas berarti bisa memenuhi permintaan yang lebih besar. 

Robot industri diklaim akan memainkan peranan kunci dalam membantu 

meminimalisasi ongkos produksi dan pada saat yang sama juga tetap kompetitif dengan 

waktu yang efisien.72 

                                                             
70 Achmad Rouzni, 2015, Peran Robot dan Kemajuan Teknologi Bagi Industri, diakses dalam 
https://inet.detik.com/science/d-3055031/peran-robot-dan-kemajuan-teknologi-bagi-industri 
(15/12/2019 22:32) 
71 Ibid, 
72 Ibid, 
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Di tahun 1954, Jepang mulai memasuki periode pertumbuhan ekonomi yang 

cepat, namun berkontradiksi dengan kurangnya tenaga kerja di tahun 1968, yang 

menjadikan faktor pendorong pengaplikasian teknologi robot di Jepang pada ranah 

industri. Robot industri di Jepang pertama kali diproduksi oleh Kawasaki Robotics Ltd 

George Devol, penemu Unimate pertama di dunia tahun 1954 dengan konsep dasar 

robot industri yang mengotomatisasi pengulangan tugas-tugas sederhana. Robot 

Unimate 2000 mulai diadopsi oleh industri domestik Jepang, khususnya industri 

Otomotif.73 

 

Gambar 2.5 Kawasaki Unimate 2000 74 

 

 

berupa mesin dengan banyak sambungan yang dapat digerakkan secara bebas dan dapat 

                                                             
73 Robotic Industries Association , UNIMATE The First Industrial Robot, diakses dalam 
https://www.robotics.org/joseph-engelberger/unimate.cfm  (03/09/2019 15.11) 
74 Kawasaki, 2018, e 

- , diakses dalam https://robotics.kawasaki.com/ja1/xyz/en/1806-01/ (07/07/2019 
22:23) 
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dioperasikan, serta mampu melakukan tugas-tugas seperti pengelasan, penanganan 

benda berat, dan dapat melanjutkan operasinya secara akurat dengan waktu yang lama. 

Robot ini digunakan dalam industri otomotif mobil Jepang untuk meningkatkan 

kapasitas produksi dan dapat menggantikan tenaga kerja khusus manusia dari 

pekerjaan 3K Jepang (Kitsui yang berarti pekerjaan keras, Kitanai atau pekerjaan kotor, 

dan Kiken yang merupakan pekerjaan berbahaya).75 Melalui penggunaan robot 

n dapat menghemat sepuluh 

tenaga teknisi dan dapat beroperasi lebih lama, sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas.76 

Di tahun 1970-an, ketika Jepang mulai memasuki era pertumbuhan industri 

pada sektor otomotif,77 benefit yang ditawarkan oleh robot industri tersebut 

mengakibatkan pengadopsian robot untuk industrisi mulai marak di Jepang dan 

puncaknya pada tahun 1980-an, dimana jumlah robot yang beroperasi di Jepang 

melampaui  93.000 unit yang setara dengan 70% jumlah robot di seluruh dunia.78 

2.2.2 Robot Humanoid

Robot humanoid adalah robot yang menyerupai manusia atau visualnya 

dibentuk berdasarkan tubuh manusia. Secara umum robot humanoid terdiri dari  tubuh, 

kepala, dua buah lengan dan dua kaki, akan tetapi juga terdapat beberapa bentuk robot 

                                                             
75 Kawasaki Robotics, A Project to Make Japan's First Domestically Manufactured Industrial Robot 
Begins, diakses dalam https://robotics.kawasaki.com/en1/anniversary/history/history_02.html 
(07/07/2019 23.49) 
76 Ibid, 
77 International Federation of Robotics, Why Japan leads industrial robot production, diakses dalam 
https://ifr.org/post/why-japan-leads-industrial-robot-production (07/07/2019 12.50) 
78 Kawasaki Robotics, A Project to Make Japan's First Domestically Manufactured Industrial Robot 
Begins, diakses dalam https://robotics.kawasaki.com/en1/anniversary/history/history_03.html 
(07/07/2019 23.49) 
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humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, seperti dari pinggang ke 

atas. Pada umumnya bentuk robot humanoid terdapat tubuh dengan kepala, dua buah 

lengan dan dua kaki, meskipun ada beberapa bentuk robot humanoid yang hanya 

berupa sebagian dari tubuh manusia, seperti dari pinggang ke atas. Beberapa robot 

79  

Dalam pengembangan robot humanoid, terdapat tiga alasan yang menjadi dasar 

untuk pengembangan robot humanoid yaitu; Robot humanoid dapat bekerja di 

lingkungan yang telah terdesain untuk manusia, Robot humanoid dapat menggunakan 

alat yang telah terdesain untuk manusia, Robot humanoid memiliki bentuk seperti 

manusia. Sehingga kita tidak perlu memodifikasi lingkungan manusia untuk robot  

dapat beroperasi ketika robot tersebut memiliki bentuk dan bergerak seperti manusia.80 

Pada awalnya, robot industri di Jepang dibuat hanya untuk menggantikan 

tenaga kerja manusia dan mereka tidak menyerupai manusia. Setahun setelah 

diciptakannya robot untuk industri pertama, di tahun 1970 seorang profesor yang 

pembuatan robot humanoid dan menjadikannya sebagai proyek unggulan dari 

Universitas Waseda yang tujuannya mengembangkan kemampuan robot yang dapat 

mengolah informasi dan menciptakan robot dengan bentuk yang menyerupai manusia. 

nama WABOT-1, yang merupakan robot humanoid pertama di Jepang yang dilengkapi 

                                                             
79 ScienceDaily, Humanoid robot, diakses dalam 
https://www.sciencedaily.com/terms/humanoid_robot.htm (12/17/2019 11:14) 
80 Kajita, Introduction to Humanoid Robotics, Springer, Japan, 2014. Hal.1 



 

44 
 

dengan sistem penggerak, penglihatan dan percakapan. Robot ini memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi secara sederhana dengan manusia menggunakan bahasa Jepang 

awal agar terciptanya robot yang lebih canggih di masa depan.81 

Gambar 2.6 WABOT 1 dan WABOT 282 

 

Sedangkan di tahun 1980, Ichiro memulai proyek kembali dengan membuat 

WABOT-2 dengan kemampuan yang lebih spesifik untuk meniru ketangkasan 

manusia, yaitu dapat memainkan instrumen musik keyboard dan dapat berkomunikasi 

dengan seseorang, membaca skor musik normal dengan mata dan memainkan lagu-

lagu dengan kesulitan rata-rata pada organ elektronik.83 

Setelah dibuatnya robot WABOT, Honda juga melakukan pengembangan 

terhadap robot humanoid, yaitu robot ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) 

                                                             
81 Waseda University, WABOT, diakses dalam http://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/kato_2-
j.html (19/07/2019 01.38) 
82 Researchgate, 2009, WABOT 1 & WABOT 2, diakses dalam https://www.researchgate.net/figure/The-
WABOT-1-and-WABOT-2-humanoid-robots_fig23_39710831 (19/07/2019 04:33) 
83 Ibid., 
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dengan visi ingin menciptakan robot humanoid yang dapat bergerak dan berjalan 

layaknya manusia.84 

Gambar 2.7 Evolusi Robot Asimo85 

 

Pada sejarahnya, di tahun 1986 perusahaan Honda mulai mengembangkan 

dapat berjalan di garis lurus, dan hanya membutuhkan lima detik untuk setiap satu 

langkahnya

berjalan dengan membawa benda hingga 2kg, mendorong gerobak serta membuka dan 

robot dengan invoasi baru, yaitu ASIMO. Dalam seri ini, robot ASIMO dilengkapi 

                                                             
84 Honda, Say Heello to ASIMO, diakses dalam https://www.honda.com/mobility/say-hello-to-asimo 
(19/07/2019 06:22) 
85 Honda, Asimo, diakses dalam http://stasick.org/1252 (20/07/2019 11:32) 



 

46 
 

dengan fitur i-WALK yang memungkinkan robot berjalan serta berputar dengan lancar 

dan terus menerus, dan juga dilengkapi dengan fitur pengenalan melalui fitur visual 

dan suara, yang memungkinkan ASIMO untuk berinteraksi terhadap beberapa gerakan 

manusia seperti menyapa dan bersalaman.86

Gambar 2.8. Demonstrasi Perkenalan Robot ASIMO87 

 

Robot ASIMO mulai diperkenalkan kepada masyarakat dunia pertama kali 

pada 14 Februari 2002 di Amerika dengan menunjukan kemampuannya kepada 

masyarakat disana seperti berjalan maju dan mundur, berbelok, bahkan berjalan naik 

dan turun tangga. Robot ASIMO juga memiliki dua lengan dan dua tangan yang 

berfungsi untuk melakukan tugas-tugas seperti meraih dan menggenggam benda, 

menyalakan dan mematikan lampu, membawa atau memindahkan barang, atau 

                                                             
86 Honda, Honda's Advanced Humanoid Robot "ASIMO" Makes U.S. Debut, diakses dalam 
https://asimo.honda.com/news/hondas-advanced-humanoid-robot-asimo-makes-us-
debut/newsarticle_0008/ (20/07/2019 00.51)
87 thegate, 6 Spots in Tokyo for Robot Fans!, diakses dalam https://thegate12.com/article/185 
(23/07/2019 11:07) 
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membuka dan menutup pintu. Dengan diciptakannya robot ASIMO ini diharapkan 

dapat benar-benar berguna dalam membantu orang dengan tugas-tugas penting, seperti 

membantu orang tua, atau mendapatkan obat untuk seseorang yang menderita 

disabilitas atau orang yang membutuhkan bantuan dalam beraktifitas dan bisa 

membantu dengan pekerjaan tertentu yang sangat berbahaya, seperti memindahkan 

bahan kimia berbahaya atau memadamkan api.88  

Robot ASIMO memiliki tinggi sekitar 120 sentimeter dengan bobot 54 

kilogram, dan desainnya dibuat seperti astronot yang dilengkapi dengan tas dibagian 

punggungnya yang berisikan baterai. Dalam beberapa tahun terakhir, ASIMO 

melangami perkembangan seperti memperluas jangkauan mobilitasnya hingga 

meningkatkan kecepatan larinya, serta pada tahun 2014 ASIMO mulai dapat 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat.89  

2.2.3 Robot Artificial Intelligence di Jepang 

Robot yang telah diprogram oleh manusia memiliki kemampuan yang sangat 

berguna, namun tetap memiliki keterbatasan. Robot hanya bisa menggantikan manusia 

sebatas tugas-tugas tertentu yang bisa diulang-ulang, tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan hanya dapat bekerja seesuai dengan pekerjaan yang telah 

diprogram tanpa memperdulikan sesuatu masalah atau kondisi di luar program yang 

sudah ditentukan. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

                                                             
88 Honda, Say Hello To ASIMO, diakses dalam 
https://asimo.honda.com/ASIMO_DCTM/Teaching/renditions/pdf/ASIMO_Educational_Brochure.pdf 
(25/07/2019 20.30) 
89 Ibid. 
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teknologi, munculah teknik artificial intelligence yang mampu memberi robot sebuah 

komputer yang mampu berpikir, menalar, bahkan mengambil keputusan sendiri.90 

Artificial Intelligence (AI) merupakan inovasi baru dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang mulai dikembangkan sejak 1950-an, dimana kecerdasan dimasukan 

kedalam sistem yang nantinya dapat berfungsi layaknya otak manusia. AI sendiri 

didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan 

benar, untuk mengolah dari data tersebut, dan menggunakan data tersebut untuk 

melakukan suatu hal melalui adaptasi.91

Menurut Russel, AI merupakan perangkat komputer yang dapat memahami 

kondisi lingkungan disekitarnya serta dapat memberikan respon atau bertindak 

layaknya manusia,92 berguna untuk menyortir data, menemukan pola, dan membuat 

prediksi. Dengan banyaknya data yang digunakan oleh AI tersebut, maka semakin 

berkembang dan canggih pula sistem tersebut, yang mana pada dasarnya AI merupakan 

sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang lebih baik 

daripada yang manusia lakukan.93  

 Di Jepang, penelitian tentang AI sudah dilakukan sejak 1970 yang berfokus 

pada pemrosesan informasi media (visi komputer, pemrosesan bicara, dan pemrosesan 

bahasa alami) yang menghasilkan sebuah sistem pengenalan wajah pertama yang 

                                                             
90 Suparman dan Marlan, Op. Cit hal. 270 
91Andreas Kaplana dan Michael Haenleinb, 2018, 
On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence, Published by Elsevier 
Inc, hal. 15  
92 Stuart J. Russell and Peter Norvig, 1995, Artificial Intelligence A Modern Approach, United States of 
America: Prentice-Hall, hal. 1 
93Elanie Rich dan Kevin Knight, 2009, Artificial Intelligence Third Edition, India : McGrawl-Hill 
Publishing, hal. 4 
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pamerkan di Osaka Expo.94 Untuk meningkatkan proses komputer ke tingkat yang 

ional Trade 

and Industry (MITI) menginvestasikan lebih dari USD 400 juta untuk proyek Fifth 

Generation Computer System (FGCS) selama periode 1982-1992, yang pada akhirnya 

menciptakan mesin yang dapat menerima perintah yang diucapkan, menerjemahkan 

bahasa, menerjemahkan gambar, mendiagnosis penyakit dan bertindak sebagai 

penasihat keuangan. Adanya Proyek ini, mendapat banyak perhatian dan memicu 

munculnya generasi peneliti AI selanjutnya.95 

 Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa robot ASIMO pertama kali 

diperkenalkan kepada masyarakat dunia pada 14 Februari 2002. Namun di tahun 2011, 

Honda mengeluarkan versi terbaru yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Robot 

versi terbaru ASIMO menjadi lebih otonom, mampu berperilaku berkelanjutan tanpa 

perlu operasi manusia. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Toyoaki Nishida, 2012, The Best of AI in Japan, Association for the Advancement of Artificial 
Intelligence ISSN 0738-4602 
95 Swiss Business Hub Japan, 2019, AI In Japan Opportunities For Swiss Companies, Switzerland Trade 
& Investmen Promotion 
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Gambar 2.9 Robot Asimo 201196 

 

Honda telah mengembangkan sistem baru yang merupakan teknologi dasar 

untuk kecerdasan buatan, yang secara komprehensif mengevaluasi input dari berbagai 

sensor yang setara dengan indera visual, pendengaran, dan sentuhan manusia, 

kemudian memperkirakan situasi lingkungan sekitar dan menentukan perilaku robot 

yang sesuai. Dengan koordinasi antara sensor visual dan pendengaran memungkinkan 

ASIMO untuk secara bersamaan mengenali wajah dan suara, sehingga dapat mengenali 

suara beberapa orang yang berbicara secara bersamaan, yang sulit bahkan untuk 

dicapai oleh manusia. Dengan kapasitas adaptasi situasi yang sangat ditingkatkan baik 

secara cerdas maupun fisik, membuat ASIMO bergerak selangkah lebih dekat ke 

penggunaan praktis di ruang publik yang padat dan di lingkungan kantor.97 

                                                             
96 Honda Robotics, Latest Version ASIMO, diakses dalam 
https://global.honda/innovation/robotics/ASIMO.html (17/12/2019 13:42) 
97 Ibid. 
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2.2.3.1 Robot Artificial Intelligence dalam Sektor Pelayanan Publik 

Robot pada umumnya diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia di sektor 

industri dan pekerjaan yang berbahaya. Namun di Jepang, robot mulai digunakan 

dalam berbagai sektor, khususnya di sektor pelayanan publik guna menggantikan 

pekerjaan manusia karena faktor kondisi Jepang yang mengalami krisis tenaga kerja.  

Setelah robot ASIMO pertama kali diciptakan, robot humanoid dengan 

teknologi AI semakin berkembang dan bermacam-macam modelnya, salah satu 

hasilnya adalah robot Actroid, yang merupakan robot humanoid berteknologi AI yang 

dilengkapi dengan kulit dari silikon dan menyerupai manusia seutuhnya layaknya 

wanita keturunan Jepang. Robot tersebut dikembangkan oleh Hiroshi Ishiguro dari 

Universitas Osaka dan diproduksi oleh Kokoro Company.Ltd dan pertama kali 

diperkenalkan pada International Robot Exhibition 2003 di Tokyo.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Gettyimages, 2003, International Robot Exhibition, diakses dalam 
https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/woman-looks-at-the-kokoro-company-ltds-human-
female-robot-news-photo/2742974?adppopup=true (26/07/2019 18.55) 
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Gambar 2.10. Robot Actroid dalam International Robot Exhibition 200399 

 

 

Robot Actroid merupakan salah satu tipe robot android yang bentuk visualnya 

mirip dengan manusia pada umumnya, robot ini diciptakan dengan dilengkapi kulit 

silikon dan perilaku yang dirancang untuk meniru perilaku manusia seperti 

mengedipkan mata, menggerakkan tangan dan tampak bernafas. Dengan penampilan 

dan perilaku dapat membuat para pengunjung merasa seperti berinteraksi dengan 

manusia sungguhan.100 

 

 

 

                                                             
99 Ibid. 
100 The Building of Lifelike Robots, diakses dalam http://www.umich.edu/~uncanny/robots.html 
(27/07/2019 11:39) 
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Gambar 2.11. Robot Actroid sebagai Penerima Tamu dalam Aichi Expo 2005101 

 

Dalam Expo 2005 di Aichi, Jepang. Actroid digunakan sebagai penyambut 

pengunjung di bagian meja informasi, karena Actroid dapat memahami 40.000 frasa 

dalam bahasa Cina, Korea, Inggris, dan Jepang, serta mampu memberikan lebih dari 

2.000 jawaban dari pertanyaan pengunjung, selain itu robot Actroid juga dapat 

membela diri terhadap serangan atau hal yang tidak diinginkan. Dengan teknologi AI 

yang digunakan dalam actroid, dapat menentukan bahasa yang akan digunakan untuk 

menjawab pertanyaan pengunjung. Dengan kemampuan yang canggih dan penampilan 

yang menarik, mayoritas dari pengunjung merasa puas dan terbantu ketika mereka 

bertanya kebada Actroid.102 

  

                                                             
101 Kokoro, Actroid-DER series, diakses dalam https://www.kokoro-
dreams.co.jp/english/rt_tokutyu/actroid/ (29/07/2019 11:10) 
102 Hirohisa Hirukawa & Hirochika Inoue, 2005, Expo 2005 Robotics Project, National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)



 

54 
 

Tabel 2.1 Evolusi Robot Industri  Robot Artificial Intelligence 

Tipe Robot Nama Unit 
Robot 

Tahun  Fungsi 

Robot Industri 
 

Unimate 2000 1969 Otomatisasi dalam pekerjaan 
dengan cepat dan efisien, serta 
dapat menggantikan manusia 
dalam pekerjaan berbahaya da 
berat. 

Robot Humanoid 
 

WABOT 1&2 1970 - 1980 Robot yang visualnya seperti 
manusia dan dapat 
berkomunikasi secara 
sederhana dengan manusia 
menggunakan bahasa Jepang 
dan dapat mengukur jarak dan 
arah. Kemudian 
dikembangkan dan dapat 
meniru ketangkasan manusia 
seperti bermain keyboard. 

 Honda E 
Series 
 

1986 - 1993 Robot yang mempunyai dua 
kaki dan dapat berjalan di 
garis lurus, dan hanya 
membutuhkan lima detik 
untuk setiap satu langkahnya. 

 Honda P 
Series 
 

1993 - 1997 Perkembangan dari E series 
yang dilengkapi dengan tubuh 
bagian atas dan mampu 
berjalan dengan membawa 
benda hingga  dua kg, 
mendorong gerobak serta 
membuka dan menutup pintu. 

 Honda 
ASIMO 
 

2000 - 2005  Perkembangan dari P series 
yang dilengkapi dengan fitur i-
WALK yang memungkinkan 
robot dapat berjalan serta 
berputar dengan lancar dan 
terus menerus, dan juga 
dilengkapi dengan fitur 
pengenalan melalui fitur 
visual dan suara, yang 
memungkinkan ASIMO untuk 
berinteraksi terhadap beberapa 
gerakan manusia seperti 
menyapa dan bersalaman. 
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Robot Artificial 
Intelligence 

Actroid 
 
 

2003-2009 
Sekarang 

Robot humanoid yang 
dilengkapi dengan kulit 
sintetis sehingga secara visual 
sangat mirip dengan manusia. 
Robot ini memiliki  
kemampuan kecerdasan 
buatan yang secara 
komprehensif mengevaluasi 
input dari berbagai sensor 
yang setara dengan indera 
visual, pendengaran, dan 
sentuhan manusia, kemudian 
memperkirakan situasi 
lingkungan sekitar dan 
menentukan perilaku robot 
yang sesuai. 

 Honda New 
ASIMO 
 

2011 Robot ini merupakan 
perkembangan dari ASIMO 
sebelumnya, akan tetapi 
dilenkapi dengan kecerdasan 
buatan sehingga koordinasi 
antara sensor visual dan 
pendengaran memungkinkan 
ASIMO untuk secara 
bersamaan mengenali wajah 
dan suara, sehingga dapat 
mengenali suara beberapa 
orang yang berbicara secara 
bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


