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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada kurun waktu yang singkat,  Unmanned Ground Vehicle  (UGV)  telah 

menarik banyak  perhatian  warga sipil, karena keunggulan mesin ini yang  dapat 

berfungsi dengan menggunakan remote yang dikendalikan oleh navigator atau 

pilot. Kemudahan memperoleh komponen  UGV  mini atau mikro  dimanfaatkan 

warga sipil untuk menciptakan alat yang berguna untuk  pemetaan,  pengambilan 

gambar untuk berita.  Kelebihan dari  UGV mini  yaitu  memiliki  ukuran yang 

relatif kecil dan ringan, serta  mudah dioperasikan  dan  dikendalikan oleh satu 

atau  dua orang. 

  Berbicara mengenai UGV tentu tak lepas dari peran mikrokontroller yang 

berfungsi sebagai processing unit. Semua instruksi akan diolah melalui hardware 

ini sehingga gerak dari UGV dapat di kontrol oleh pilot. Tetapi disisi lain 

terbatasnya fungsi dari mikrokontroller juga akan membatasi kemampuan dari 

UGV tersebut, terbatasnya I/O sebagai contoh. Lain halnya bila menggunakan 

mikrokomputer. Raspberry Pi merupakan teknologi mikrokomputer yang 

dikembangkan oleh sebuah yayasan yang bernama Raspberry Pi Foundation di 

Inggris. Fitur yang ditawarkan layaknya sebuah PC, dimana mikrokomputer ini 

memiliki I/O, CPU, USB Port, Ethernet Port, dan Operating System.  

Salah satu fitur yang sangat mendukung kerja UGV sebagai robot eksplorasi 

adalah live streaming. Dimana dengan fitur ini maka sang pilot dapat melihat 

langsung secara real time keadaan di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan 

fungsional ini, penerapan jaringan P2P (peer to peer) menjadi solusi untuk 

optimasi live streaming secara real time dengan kualitas gambar yang jernih.    

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk mengembangkan 

Raspberry Pi sebagai controller pada Unmanned Ground Vehicles, dimana 

kelebihan dari sebuah computer dalam hal kecepatan proses, maupun kemudahan 

plug and play akan sangat mendukung kemampuan UGV dalam beroperasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini permasalahan yang ada adalah bagaimana 

merancang dan membuat sebuah prototipe UGV (Unmanned ground Vehicles), 

berbasis pada Raspberry Pi sebagai Controller 

 

1.3 Tujuan 

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

dari Tugas Akhir ini adalah untuk membangun prototype UGV berbasis 

Raspberry Pi yang mampu berfungsi sebagai robot eksplorasi. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Sistem Kendali UGV menggunakan PHP dan javascript 

2) Konversi signal digital ke analog 

3) Motor penggerak menggunakan dynamo 

4) Live streaming antara pilot dengan UGV melalui koneksi wireless 

5) Operasi hingga minimal 15 menit. 

6) Pengujian tidak membahas masalah keamanan 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi: 

1) Studi Literaur 

Dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur maupun penelitian yang terkait 

dengan  Raspberry Pi,  UGV,  dan Informasi Robotika yang diperoleh dari 

buku-buku, artikel, jurnal, whitepaper dan karya tulis ilmiah yang 

berhubungan dengan obyek  

 

2) Analisa Kebutuhan 

Melakukan analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan. 

Kemudian melakukan perancangan arsitektur UGV 

 

3) Rancangan Sistem 

Remote mengirim perintah melalui koneksi wifi, kemudian akan diterima 

oleh wifi card sebagai receiver. Signal digital akan diubah menjadi signal 

analog pada converter, dan kemudian converter akan menggerakkan motor. 

Camera merekam video kemudian akan di encode ke format mp4 dengan 

resolusi 240x320 sehingga video yang ditampilkan bisa lancar sesuai dengan 

keadaan sebenarnya (realtime). Selanjutnya data video akan diteruskan ke 

web server sehingga dapat diakses oleh browser client. 

4) Membangun prototype berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Dilanjutkan 

dengan pemrograman untuk kendali UGV menggunakan PHP dan javascript. 

5) Pengujian 

Menguji kinerja dan fungsional prototype sesuai dengan parameter yang telah 

ditentukan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini dibedakan menjadi bab-bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini  berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan metode penelitian 

yang dilakukan selama pembuatan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini  berisi beberapa teori yang mendasari penyusunan 

tugas akhir ini. adapun yang dibahas dalam bab ini adalah teori 

yang berkaitan dengan UGV, Single Board Raspberry Pi, Bahasa 

Pemrograman Phyton, Konsep Streaming dan Jaringan Komputer 

Tanpa Kabel / Wireless LAN.  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini di jelaskan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian Tugas Besar mulai dengan Analisis berisi analisis 

kebutuhan dan syarat penilaian pada Perancangan Raspberry Pi 

Sebagai Controller pada Unmanned Ground Vehicle. Analisis 

kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsional dan non 

fungsional. serta berisi mengenai perancangan sistem Unmanned 

Ground Vehicle (UGV). Perancangan model tersebut disesuaikan 

dengan hasil analisis yang telah diperoleh, kebutuhan fungsional 

dan non fungsional. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi 

terhadap perancangan Raspberry Pi sebagai Controller pada 

Unmanned Ground Vehicle (UGV). Pengujian sistem mengunakan 

pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan 

setelah program aplikasi selesai dibuat dan saran untuk proses 

pengembangan berikutnya. 

 


