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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era teknologi seperti sekarang ini dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari 

perkembangan iptek, salah satunya di bidang robotika yang tumbuh dan berkembangnya 

sangat cepat bahkan di negara-negara maju berlomba-lomba membuat robot, mulai dari robot 

mainan, robot industri hingga robot pembantu rumah tangga. Di Indonesia perkembangan 

robot masih sedikit lambat, untuk mengatasi hal tersebut maka saat ini telah diadakan 

bermacam kontes robot, hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreatifitas di bidang 

robotika sehingga perkembangan robotika di Indonesia dapat setahap demi setahap

berkembang seperti di negara-negara maju.

Dari permasalahan tersebut guna mengembangkan sebuah performance dari robot 

diperlukan sebuah rangkaian elektronika untuk mengontrol seluruh gerakan robot, agar robot 

yang diciptakan dapat bekerja secara baik sehingga dapat dijadikan sarana edukasi ataupun 

tahapan pengembangan kualitas robot yang digunakan untuk kontes robot kontes robot.

dengan pengembangan sistem kontrol dan rangkaian elektronika yang diterapkan pada robot 

pengambil dan penaruh bola yang nantinya dijadikan bahan perbandingan perkembangan 

kualitas dan performance dari robot yang digunakan untuk edukasi ataupun pengembangan 

dari robot kontes.

Sistem digital yang digunakan dalam peralatan-peralatan elektronika, termasuk 

diantaranya adalah digunakan sebagai alat pengontrol pergerakan dan posisi robot sesuai 

dengan yang diinginkan. Kaitannya dengan pengontrol, manusia banyak merancang suatu
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alat yang dapat digunakan untuk mengontrol gerak suatu alat. Sebagai contoh di masyarakat 

misalnya, kontrol gerak pada alat robot pemotong rumput yang gunanya memangkas rumput 

halaman yang mulai memanjang, pergerakannya terkontrol sehingga rumput dapat dipangkas 

secara rata. Dalam dunia industri atau pabrik pengontrolan gerak banyak digunakan 

contohnya pada pabrik susu, pengontrolan yang digunakan dalam robot penyimpan yang 

dapat otomatis memilih rak penyimpan susu.

Dalam robot ini sendiri pengontrolan dan sistem otomatis digunakan untuk menentukan 

pergerakan robot di arena agar dapat mengambil bola-bola dan kemudian memasukkan 

kedalam keranjang.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana merencanakan dan membuat rangkaian elektronik untuk mengoperasikan 

robot agar dapat mengambil bola di arena, kemudian memasukkan ke dalam bin atau 

penampung bola.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini agar tujuan tugas akhir ini 

dapat tercapai adalah : 

1. Perancangan rangkaian elektronika menggunakan komponen-komponen elektronika yang 

sudah umum dipasaran

2. Membahas perencanaan dan pembuatan mekanisme untuk mengoperasikan robot pengambil 

penaruh bola secara otomatis.
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3. Membahas cara kerja hardware yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan robot 

tanpa membahas software.

4. Arena atau lapangan berbentuk persegi dengan 4 bin atau penampung.

5. Jenis bola yang akan digunakan adalah jenis bola pimpong.

1.4 Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah Membuat rangkaian elektronik 

agar robot dapat bekerja secara otomatis agar dapat mengambil bola di arena kemudian 

memasukkan bola kedalam bin atau penampung.

1.5 Luaran Yang Diharapkan

Pada tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah alat yang dapat menjadi acuan dalam 

pengembangan robot otomatis yang digunakan dalam bidang industri ataupun robot kontes.

1.6 Kegunaan Program

Alat pengontrol ini nantinya dipergunakan untuk membantu di bidang industri dan kontes 

robot sehingga menghasilkan robot yang mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi.

1.7 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut;

1.7.1 Study literature

Study literature digunakan untuk mencari dan mempelajari teori-teori yang 

terkait dalam perancangan alat.
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1.7.2  Perencanaan Alat

Merencanakan pembuatan alat agar alat nantinya bisa berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.

1.7.3 Pembuatan Alat

Setelah melakukan perencanaan maka dilakukan pembuatan rangkaian untuk 

kemudian dirakit menjadi satu kesatuan sistem. 

1.7.4 Pengujian Alat

Melakukan pengujian alat perbagian untuk mengetahui hasil dari perencanan 

dan pembuatan alat.

1.7.5 Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan saran dari hasil perencanaan dan pembuatan alat.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari seluruh bab berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika pembahasan.

BAB II DASAR TEORI

Berisi tentang teori-teori yang menujang dari pembuatan alat.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT

Membahas mengenai perencanaan, perancangan sampai pembuatan alat.
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BAB IV PENGUJIAN ALAT

Menjelaskan mengenai hasil uji coba alat hasil rancangan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.


