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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELKANG
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terjadi dengan cepat

akhir-akhir ini menyebabkan banyak produk-produk industri yang canggih

tersebar secara luas dimasyarakat dunia. Salah satu cara utuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas adalah dengan mengembangkan teknologi robot untuk

membantu tugas manusia. Kemajuan iptek ini harus diikuti, maka sudah

selayaknya salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menumbuhkan,

mengembangkan dan menguasai iptek melalui mahasiswa dalam rangka

meningkatkan kemampuan, harga diri bangsa serta taraf hidup masyarakat secara

luas. Sehubungan dengan itu, maka diadakanlah Kontes Robot Cerdas Indonesia

(KRCI) setiap tahun dengan harapan KRCI mampu menjadi wahana untuk

mendorong kemampuan kreativitas mahasiswa menggunakan ilmu pengetahuan

yang dipelajari untuk membuat suatu system dengan bentuk desain robot cerdas

yang harus menemukan dan memadamkan api lilin yang diletakkan dalam suatu

bentuk lapangan menyerupai bangunan rumah tinggal [rule KRCI 2011].

Pada Kontes Robot Cerdas Indonesia Tahun 2011 terdapat tiga divisi yaitu

Beroda Robot Cerdas Pemadam Api, Berkaki Robot Cerdas Pemadam Api dan

Battle Robot Soccer Humanoid League. Pada divisi berkaki ini mahasiswa

diwajibkan membuat robot menggunakan kaki sebagai alat geraknya dengan misi

mencari dan memadamkan api lilin di arena lapangan berbentuk simulasi interior

suatu rumah. Pada divisi ini yang diutamakan adalah kemampuan robot

bernavigasi dan bermanuver serta kecepatan dalam menyelesaikan misinya

tersebut dan kembali keposisi start. Pada KRCI 2011 Divisi Berkaki lebih sulit

dari pada tahun sebelumnya, pada KRCI 2011 posisi start robot diacak sesuai

dengan undian dan seluruh halangan seperti Sound Damper, Cermin, Furnitur, dan

Uneven Floor wajib dipasang serta letaknya diacak sesuai dengan undian.

Pada tugas akhir ini akan dibahas bagaimana merancang robot berkaki

yang dapat mencari sumber api dan mematikannya serta dapat kembali ke tempat

start sesuai dengan peraturan Konter Robot Cerdas Indonesia 2011.
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merencanakan, merancang dan

membuat sebuah algoritma pada robot untuk mengenali posisi start robot pada

lapangan pertandingan yang berbeda beda. Setelah mampu mengenali posisi start,

robot ini bergerak kearah tertentu sesuai dengan pemetaan untuk melakukan tugas

sesuai dengan aturan pertandingan Kontes Robot Cerdas Indonesia 2011 Divisi

Berkaki.

1.3 RUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang dihadapi sesuai aturan pertandingan Kontes Robot

Cerdas Indonesia 2011 Devisi Berkaki adalah :

1. Lapangan pertandingan yang merupakan simulasi dari rumah dengan empat

ruangan dan koridor, pintu ruangan ini dapat berubah-ubah (semi random)

berdasarkan undian.

2. Sebagai simulasi sumber titik api berupa satu lilin yang ditempatkan pada

salah satu ruangan secara acak sesuai dengan undian.

3. Home atau posisi start berubah ubah sesuai dengan undian dan penempatan

arah depan robot saat start secara acak sesuai undian.

4. Halangan/rintangan berupa Sound Damper, Cermin dan Uneven Floor yang

ditempatkan pada koridor secara acak sesuai undian. Dan rintangan Furniture

yang ditempatkan pada ruangan secara acak sesuai undian.

5. Orientasi/arah lapangan pertandingan berubah ubah.

1.4 BATASAN MASALAH
Pengerjaan Tugas Akhir ini selalu disesuaikan dengan peraturan Kontes

Robor Cerdas Indonesia 2011, sehingga ada beberapa hal yang menjadi batasan

masalah dalam Tugas Akhir ini, antara lain :

1. Daerah kerja robot harus sesuai dengan aturan Kontes Robot Cerdas

Indonesia 2011.

2. Software pemrograman menggunakan bahasa Assembly yang dijalankan pada

AVR Studio 4.

3. Menggunakan mikrokontroler jenis AVR 8 bit, yaitu ATMega162 sebagai

master dan ATMega16A sebaga slave.
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1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini

adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan

masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI PENUNJANG

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan

dan rujukan perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan

system dari robot.

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA

Membahas perhitungan torsi lengan robot, sistem perangkat keras

(hardware), perangkat lunak (software) maupun pengujian sistem

secara keseluruhan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan

saran-saran untuk memperbaiki kelemahan sistem dari robot yang

telah dibuat demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu

mendatang.


