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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan Tugas Akhir, manfaat penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup, 

metodologi pelaksanaan dan sistematika penulisan Tugas Akhir 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman sekarang, industri-industri memiliki banyak pekerjaan 

yang membutuhkan tenaga manusia untuk mengangkut atau mengirimkan 

barang. Akan tetapi, untuk mendapatkan tenaga manusia tersebut 

diperlukan adanya biaya untuk menggaji mereka setiap bulannya. Hal ini 

tentunya akan semakin menambah pengeluaran tiap bulan.  

Dengan perkembangan teknologi yang ada manusia semakin 

dimudahkan dalam melakukan segala sesuatu. Penggunaan teknologi 

sekarang dapat mempersingkat waktu kerja, mempermudah usaha, dan 

menggunakan sedikit tenaga. Salah satu contoh dari perkembangan 

teknologi adalah robot. Robot mempunyai peran yang sangat penting 

dalam membantu pekerjaan manusia bahkan dapat menggantikan 

pekerjaan manusia. (Liliyah, 2016) . 

Pada penelitian sebelumnya sudah terdapat berbagai jenis robot 

yang dibuat dan dikembangkan. Pertama terdapat robot pencari alamat 

dengan menggunakan empat warna yaitu merah, hijau, biru, dan hitam. 

Cara kerjanya adalah ketika diberikan perintah untuk bergerak, maka 

sensor akan mencari warna sesuai dengan perintah pada lintasan lalu 
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mengirimkan informasi arah lintasan ke mikrokontroler. Mikrokontroler 

kemudian memberi perintah kepada robot untuk mencari dan berjalan pada 

lintasan yang berwarna merah. (Kausar & Sari, 2014). 

Selanjutnya ada juga robot pembersih lantai dengan menggunakan 

sensor ultrasonik. Robot pembersih ini bergerak secara otomatis dengan 

arduino uno sebagai otak robot. Ketika, robot ini bergerak maju dan 

bertemu halangan misalnya tembok maka robot ini akan berbelok ke kiri 

secara otomatis sebesar 90 derajat untuk menghindari halangan dan terus 

membersihkan lantai yang belum di bersihkan. Sensor ultrasonik yang 

terpasang pada bagian depan robot berfungsi sebagai penentu jarak. 

(Rasyid, Firdaus, & Derisma, 2016). 

Pada penelitian sebelumnya IMU dipakai untuk melakukan kontrol 

kestabilan pada UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Data yang dikeluarkan 

dari sensor IMU diolah menggunakan algoritma Kalman filter sehingga 

didapat data keluaran yang rendah noise dan dapat digunakan secara 

maksimal dalam kontrol kestabilan UAV. (Ardiantara, Sumiharto, & 

Wibowo, 2014). 

Pada penelitian sebelumnya, terdapat alat untuk memantau sudut 

hadap muatan roket yang dapat mengkompensasi kemiringan. Alat ini 

dibuat menggunakan 3-axis akselerometer dan 3-axis magnetometer 

LSM303DLHC, mikrokontroler, seriao konverter, dan konverter. Data dari 

akslerometer digunakan untuk perhitungan gerak pitch dan roll yang 

kemudian akan diolah kembali dengan data medan magnet bumi dari 
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magnetometer. Hasilnya adalah alat akan menunjukkan arah hadap yang 

tetap presisi hingga kemiringan tertentu. (Noor, 2013). 

Pada penelitian sebelumnya, dilakukan pembuatan robot trajectory 

planning dengan menggunakan algoritma genetika dan optimisasi antoloni 

(GA-ACO). Algoritma-algoritma ini memastikan jalur lintasan menjadi 

aman, layak, dan memiliki rute terpendek. Hasilnya menunjukkan bahwa 

algoritma GA-ACO yang digunakan efisien dan layak untuk digunakan 

pada robot trajectory planning. (Wang, Luo, Li, & Cai, 2017). 

Pada penelitian sebelumnya, telah dibuat robot tempur seperti 

Batalyon Kavaleri untuk mensimulasikan formasi batalion ketika 

menentukan posisi serangannya. Metode yang digunakan adalah fuzzy 

Sugeno, pembentukan robot, dan penghindaran rintangan. Cara kerjanya 

adalah robot pemimpin mengirimkan koordinat tujuan lalu kemudian 

mengoordinasikan kecepatan yang ada berdasarkan jarak tiap robot 

lainnya. Hasilnya kesalahan rata-rata pengikut robot A terhadap target 

sasaran pada sumbu X adalah 4.834% dan pada sumbu Y adalah 1.905%. 

Sedangkan kesalahan rata-rata pengikut robot B pada sumbu X adalah 

3.97% dan pada sumbu Y adalah 2.415%. (Suparno, Widyantara, & 

Harianto, 2015) 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka Tugas Akhir ini 

mengangkat judul “RANCANG BANGUN PROTOTIPE ROBOT 

PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN 

MIKROKONTROLER”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sebuah prototipe robot 

yang bergerak/berjalan berdasarkan trajectory planning yang telah 

ditentukan sebelumnya ? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Merancang dan membangun sebuah prototipe robot yang 

bergerak/berjalan berdasarkan trajectory planning yang telah ditentukan 

sebelumnya . 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk syarat dalam menggapai gelar Sarjana Komputer dan telah 

menyelesaikan program studi di Universitas Ciputra Surabaya. 

b. Membuat peneliti memahami pembuatan robot pengangkut barang 

dengan menggunakan Mikrokontroler. 

2. Bagi Industri 

a. Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan pengangkutan 

barang di luar ruangan (outdoor). 

b. Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan pengiriman 

barang di luar ruangan (outdoor). 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup peneltitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Robot yang dibuat berupa prototipe 

2. Prototipe robot dapat membawa benda seberat 10 kg. 

3. Robot dilengkapi sensor IMU, modul GPS dan modul Bluetooth. 
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4. Prototipe robot mempunyai 3 titik tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanaan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Analisis 

Tahap ini akan dilakukan studi literature tentang robot dengan 

menggunakan Mikrokontroler. 

2. Desain 

Tahap ini akan dibuat sebuah rancangan atau skema rangkaian 

cara kerja dari robot yang akan dipakai nantinya. Skema ini  ini 

berupa sambungan yang akan diterapkan pada robot nantinya. 

3. Implementasi 

Pada tahap ini akan dibuat robot yang sesuai dengan 

rangkaian atau skema yang sudah dibuat sebelumnya. 

4. Uji coba 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba dari robot yang telah 

dibuat. Uji coba ini berupa sebuah robot yang dapat berfungsi 

sebagaimana seharusnya dan dapat mengikuti seseorang secara 

otomatis.  

5. Hasil Uji coba 

Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan hasil dari uji coba 

robot yang sudah dilakukan selama ini. 

6. Laporan penelitian 
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Pada tahap ini akan dibuat sebuah laporan penelitian yang 

mencakup segala aspek dari penelitian yang sudah dilakukan. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I: Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan 

Tugas Akhir, manfaat penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup, metodologi 

pelaksanaan Tugas Akhir, sistematika penulisan Tugas Akhir dan 

gambaran sistem. 

BAB II: Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang digunakan untuk 

membuat robot ini. 

 BAB III: Analisa Desain Sistem 

Bab ini berisi tentang analisa desain sistem, cara kerja sistem 

beserta desain. 

BAB IV: Implementasi Sistem 

Bab ini berisi tentang implementasi dari hasil analisa dan desain 

sistem yang nantinya akan diterapkan ke robot. 

 BAB V: Pengujian 

 Bab ini berisi tentang hasil pengujian yang sudah diterapkan pada 

model prototype. 

BAB VI: Kesimpulan dan Saran 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pada pembuatan Tugas 

Akhir. 
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