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BAB I 

PENDAHULUAN 
1 BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan dalam bidang teknologi adalah hal yang  selayaknya 

dilakukan oleh semua insan masyarakat. Pengembangan tersebut meliputi semua 

bidang teknologi, tak terkecuali bidang robotika. Sehubungan dengan itu untuk 

menujang pengembangan tersebut diadakan Kontes Robot ABU Indonesia(KRAI) 

setiap tahun dengan harapan KRAI tersebut mampu mendorong mahasiswa 

menumbuhkan kreativitas dengan ilmu yang dipelajarinya guna menyelesaikan 

sebuah masalah yang diberikan dengan menciptakan sebuah robot untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  

Pada KRAI 2014 mengambil tema “A Salute to Parenthood” dari kontes 

yang di adakan oleh perusahaan ABU di India. Tema tersebut diadaptasi dalam 

KRAI 2014 dengan nama “Taman Bermain Anak” dimana dalam pelaksananya 

terdapat empat macam tugas yang dilakukan oleh robot pada arena yang telah 

ditentukan dalam setiap permainanya. Pada KRAI tersebut terdapat dua buah robot 

yang diwajibkan untuk melakukan empat macam tugas tersebut, yaitu robot manual 

(Parent Robot) dan robot otomatis (Child Robot).  

Pada robot manual ditugaskan untuk menghantarkan robot otomatis pada 

empat buah titik arena pada lapangan pertandingan, dimana pada masing masing 

arena terdapat satu tugas yang dilakukan baik robot manual ataupun robot otomatis. 

Oleh karena itu untuk mengoptimalisasi pergerakan robot manual dalam 

melaksanakan tugasnya diperlukan adanya metode navigasi yang berbasis 

trajectory agar tercapainya efectifitas dalam pergerakanya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana implementasi trajektori menggunakan 4 Wheel Omni Drive 

dengan metode control PID pada Robot Manual KRAI 2014? 

2. Bagaimana akurasi dan tingkat kesalahan trajektori terhadap titik tujuan 

yang ditentukan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah: 

1. Metode kontrol  menggunakan PID. 

2. Metode Tunning PID Motor ditentukan dengan metode osilasi Zigler 

Nicols dan Try and Error. 

3. Pergerakan trajectory yang dimaksud adalah pergerakan translasi. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Mengimplementasikan trajektori pada Robot Manual KRAI 2014. 

2. Menguji tingkat kesalahan trajektori terhadap titik tujuan yang 

ditentukan. 

1.5 Metodologi 

1. Study Literature, untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang 

diperlukan sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang 

menyangkut prisip kerja dan landasan teoritis, dimana data-data 

tersebut diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan. 

2. Pengujian , Pengujian dilakukan dengan cara: 

a. Menguji pergerakan translasi terhadap sumbu X. 

b. Menguji pergerakan translasi terhadap sumbu Y. 
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c. Menguji pergerakan rotasi terhadap titik tengah robot (ω). 

d. Menguji pergerkan kombinasi antara (χ,ϓ,ω).  

3. Analisa, dilakukan dengan membuat analisa data secara aktual serta 

menarik kesimpulan dari pengujian data yang ada. 

4. Penyusunan Skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem 

aplikasi tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan 

yang akhirnya disusunlah buku naskah Tugas Akhir ini mencakup 

semua langkah dalam perencanaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok 

diagram perancangannya. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

 


