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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknik kendali dan otomatisasi yang didukung oleh 

teknologi informatika dan mikroelektronika telah melahirkan robot sebagai suatu 

perangkat industri yang dapat meningkatkan produktivitas, standar mutu, efisiensi 

dan dapat membantu pekerjaan manusia bahkan melakukan pekerjaan yang tidak 

mampu dilakukan oleh manusia seperti robot untuk dekontaminasi radiasi atau 

robot untuk menjelajah permukaan planet Mars (Rover). Dengan keadaan tersebut 

maka memang sudah seharusnya penelitian tentang teknologi elektronika harus 

terus dilakukan untuk dapat bermanfaat dalam segala  bidang yang membutuhkan 

sistem otomatisasi ataupun sebagai awal untuk menemukan solusi-solusi baru 

untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi oleh manusia nanti. 

dalam beberapa perancangan robot yang selama ini dilakukan, salah satu 

permasalahan dari alat yang dibuat adalah sistem keseimbangan yang dimiliki 

robot seringkali kurang stabil, sehingga fungsi yang diharapkan kurang efektif, ini 

merupakan permasalahan yang seharusnya diperhatikan mengingat kebanyakan 

robot yang dirancang adalah berupa robot humanoid atau robot yang seharusnya 

dapat melakukan pekerjaan manusia dalam batas-batas tertentu. 
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Dengan keadaan tersebut, dalam tugas akhir ini akan dirancang sebuah 

robot sederhana yang memiliki sistem keseimbangan yang berusaha 

mempertahankan keseimbangan dengan batasan kemiringan tertentu. 

Untuk merealisasikan system keseimbangan robot yang di harapkan pada 

system ini akan diterapkan penggabungan anatara rangkaian elektronika berupa 

sensor dan hardware motor dengan system control berbasis logika fuzzy. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah antara lain : 

1. Bagaimana proses atau mekanisme penyeimbangan robot? 

2. Bagaimana menggunakan sensor Accelerometer sebagai sensor posisi 

pada robot? 

3. Bagaimana merancang hardware robot? 

1.3 TUJUAN 

 Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu 

elektronika dengan system control pada sebuah robot keseimbangan yang 

berusaha mempertahankan keseimbangan dengan batasan kemiringan tertentu. 
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1.2 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan terfokus pada suatu permasalahan diatas, maka perlu 

adanya batasan masalah antara lain :  

1. Perencanaan dan pembuatan hanya membahas mekanik dan rangkaian 

elektronika (hardware). 

2. Perencanaan dan pembuatan robot bertujuan untuk tugas akhir. 

3. Pergerakan roda robot bergerak maju dan mundur. 

4. Robot menggunakan 1 buah sensor Accelerometer sebagai pendeteksi 

posisi robot. 

5. Remote sebagai masukan manual robot untuk dapat bergerak maju dan 

mundur. 
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1.3 METODOLOGI PENULISAN 

Untuk menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, maka digunakan 

berbagai metodologi diantaranya : 

 Studi Pustaka 

Yaitu melakukan kajian dengan cara mengumpulkan dan membaca dan 

memahami literature yang ada yaitu berupa buku referensi dan buku 

petunjuk operasional maupun browsing internet. 

 Perencanaan dan pembuatan sistem mekanik robot dan sistem elektronik. 

 Pengujian Robot 

Yaitu pengujian keseimbangan robot. 

 Kesimpulan 

Yaitu menyimpulkan dari hasil yang telah diperoleh, dari perencanaan dan 

pembuatan robot  yang telah dilakukan. 
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1.4 SISTEMATIKA BAHASAN 

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang,  rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : TEORI PENUNJANG 

Berisi tentang mikrokontroller, sensor-sensor yang dipergunakan, motor 

DC dan komponen-komponen elektronika yang mendukung. 

BAB III: PERANCANGAN DAN PEMBUATAN  

Berisi tentang proses perancangan dan pembuatan robot.  

BAB IV: PENGUJIAN ALAT 

Berisi tentang hasil pengujian catu daya, pengujian sensor, pengujian 

motor, pengujian DTMF.  

BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


