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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 yang mampu melakukan suatu pekerjaan secara otomatis. Dengan 

keadaan tersebut 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 adalah bagaimana merancang sistem keseimbangan robot sehingga 

dengan beberapa gangguan tertentu robot tetap dapat mempertahankan 

keseimbangannya, 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. Salah satu langkah awal untuk melakukan pengembangan mengenai hal 

ini adalah dengan mengembangkan sebuah sistem keseimbangan robot beroda dua 

yang bergerak berdasarkan kontrol robotika tertentu. 

Penelitian mengenai sisem kontrol keseimbangan robot (balancing robot) 

pada tugas akhir ini berdasarkan pada model pendulum terbalik. Pendulum 
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terbalik ini terdiri dari suatu tangkai vertikal yang dapat berupa badan robot yang 

ditopangkan pada dua buah roda. Selain itu terdapat motor yang akan 

menggerakkan robot maju dan mundur sehingga tangkai pendulum atau body 

robot dapat memiliki keseimbangannya kembali (posisi tegak) saat diberikan 

gangguan. Ini berarti pula bahwa keadaan badan dari robot pada saat posisi 

kemiringan tertentu dapat dimanfaatkan untuk robot dapat bergerak maju dan 

mundur. 

Dengan menggabungkan sebuah sistem kontrol yang akan diterjemahkan 

dalam bahasa pemprograman dengan hardware robot diharapkan sistem 

keseimbangan robot ini dapat direalisasikan. Dalam penelitian ini sistem kontrol 

yang akan digunakan adalah metode logika fuzzy, sedangkan untuk hardware 

digunakan accelerometer MEMSIC 2125 sebagai sensor yang merepresentasikan 

sudut elevasi terhadap bumi dan AT89S51 sebagai kontroller dari robot. 

Berbeda dengan logika digital, pada logika fuzzy diizinkan terdapat lebih 

dari satu nilai kebenaran (truth value) pada suatu kejadian. Pada logika digital, 

hanya boleh memiliki satu nilai kebenaran. Dari karakteristik ini, logika fuzzy 

lebih menggambarkan alam nyata, sebab suatu kejadian dapat saja tidak 

sepenuhnya benar atau salah. Ini sesuai dengan metode pengambilan keputusan 

manusia dengan metode if – then. Logika fuzzy juga merupakan alternatif sistem 

kendali modern yang mudah sebab tidak perlu dicari model yang rumit tetapi 

cukup dengan kaidah atur dari suatu sistem, tetapi tetap efektif karena memiliki 

aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah antara lain : 

1. Bagaimana merancang software robot keseimbangan? 

2. Bagaimana menerapkan logika fuzzy sebagai sistem kontrol robot? 

3. Bagaimana kontrol logika fuzzy dapat mempertahankan keseimbangan robot? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu 

elektronika dengan sistem kontrol  pada sebuah robot keseimbangan yang 

berusaha mempertahankan keseimbangan badannya dengan batasan kemiringan 

tertentu. 

1.4. Batasan Masalah 

Tugas Akhir ini hanya melingkupi tentang sistem kontrol dan pembuatan 

software, sehingga terdapat batasan-batasan dalam pembahasan. 

1. Perancangan sistem kendali logika fuzzy. 

2. Penerjemahan logika fuzzy kedalam bahasa pemrograman. 

3. Perancangan software robot. 

1.5. Metode Penulisan Tugas Akhir 

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah : 

1. Studi Literatur 

Dalam proses ini penulis mencari sumber-sumber informasi yang mendasari 

perencanaan alat berupa buku rujukan yang sesuai. 
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2. Perencanaan Sistem 

Penulis merancang sistem disesuaikan dengan sistem kerja robot yang akan 

dibuat. 

3. Analisa dan Pembuatan Program 

Analisa dilakukan untuk memastikan sistem robot bekerja sesuai dengan 

prosedur. Analisa dilakukan per blok secara terpisah, kemudian digabungkan 

dalam satu kesatuan, kemudian direalisasikan menjadi program. 

4. Pengambilan Kesimpulan 

Analisa data yang didapat dari data uji coba sistem yang dibuat, selanjutnya 

digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan tugas akhir ini, secara keseluruhan dapat disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan 

BAB II DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi semua dasar teori yang untuk selanjutnya digunakan sebagai 

pembahasan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang proses perencanaan sistem yang akan dibuat. 

BAB IV PENGUJIAN ALAT  

Dalam bab ini berisi tentang hasil uji kerja dari robot yang telah dihasilkan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penyusunan tugas akhir 

ini. 


