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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Teknologi yang terus berkembang memberikan peranan penting dalam 

proses pembangunan suatu negara. Saat ini salah satu perkembangan teknologi di 

bidang robotika telah memberikan andil yang sangat besar bagi suatu negara 

untuk berkreasi.  

Dalam perlombaan kontes robot di Indonesia ini Universitas 

Muhammadiyah Malang Fakultas Teknik setiap tahunnya selalu mengikuti lomba 

robot. Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) 

pada tahun 2009 baru diadakan Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI). 

Pemerintah Indonesia baru mengadakan kontes yang Dinamakan Kontes 

Robot Seni Indonesia (KRSI). Hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan 

kreativitas  mahasiswa di bidang robotika, sehingga perkembangan robotika di 

Indonesia dapat tumbuh dan berkembang seperti negara-negara maju. 

Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI) merupakan suatu ajang kompetisi  

dan pembuatan robot yang disertai dengan unsur-unsur seni dan budaya bangsa 

yang telah terkenal di bumi pertiwi. KRSI pertama kali diadakan pada tahun 2009 

di Universitas Gadjah Mada kemarin yang mengangkat tema Robot Penari 

Jaipong. Dan pada tahun kedua KRSI diadakan di Universitas Muhammadiyah 

Malang yang mengangkat tema Robot Penari Pendet. Pada tahun kedua itu juga 

team Robot Universitas Muhammadiyah Malang berencana mengikuti KRSI 

untuk pertama kalinya yang robotnya diberi nama Robot K’tut Tantri . Akan tetapi 

karena suatu hal tidak bisa tampil sehingga robot tersebut digunakan untuk acara 

pembuka pada Kontes Robot  tingkat Nasional. 
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Untuk KRSI 2011, sesuai dengan momentum yang tepat dalam gema 

nasional membangkitkan kecintaan dan pelestarian budaya-budaya Nasional maka 

tema yang diangkat adalah “Robot Klono Topeng”. Kegiatan KRSI 2011 ini 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Kontes Robot Indonesia (KRI) 2011 

tingkat Nasional pada tanggal 11-12 Juni 2011. 

Tahun ini adalah tahun ke 3 diadakannya kontes robot seni Indonesia yang 

dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun ini pula untuk 

kali pertama robot KRSI Universitas Muhammadiyah Malang lolos dan sekaligus 

mendasari pembuatan dari tugas akhir ini. Dan robot seni Universitas 

Muhammadiyah Malang yang mengikuti kontes tahun ini bernama Prabu W-Jaya. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem elekronika agar robot dapat 

bekerja. Berangkat dari masalah tersebut penulis berusaha merencanakan dan 

membuat sebuah tugas akhir untuk menyelesaikan permasalahan diatas yang 

dengan judul ” Perancangan Dan Pembuatan Robot Penari Klono Topeng Pada 

KRSI 2011 : Penggerak Tangan Dan Kepala“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul ” 

Perancangan Dan Pembuatan Robot Penari Klono Topeng Pada KRSI 2011 : 

Penggerak Tangan Dan Kepala“ ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merencanakan sistem elektronika tangan dan kepala robot 

sehingga robot dapat bekerja maksimal? 

2. Bagaimana membuat robot penari agar dapat menggerakan tangan dan 

kepala serta menari dengan mengikuti alunan musik gamelan Tari Klono 

Topeng? 

3. Bagaimana merancang motor servo agar dapat menggerakkan tangan dan 

kepala robot? 
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4. Bagaimana tangan dan kepala robot dapat melakukan gerakan salam 

pembuka, seblak sampur, klat bahu, ngurai rikmo, berhias, nimang, ulap, 

salam penutup dan gerakan kepala sesuai tarian? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini melingkupi perencanaan dan pembuatan sistem elektronika 

robot dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan pembuatan dimensi robot seni Indonesa ini mengikuti 

buku panduan dari Kontes Robot Seni Indonesia 2011. 

2. Penggerak tangan dan kepala menggunakan motor servo. 

 

1.4  Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan robot dan penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Merencanakan  rangkaian elektronika tangan dan kepala robot Prabu W-

Jaya sehingga dapat bekerja maksimal. 

2. Merancang penggerak motor servo pada tangan dan kepala robot. 

3. Membuat tangan dan kepala robot penari yang proporsional agar 

pergerakannya dapat mengikuti gerak tari klono topeng. 

4. Menguji dan menganalisis kinerja dari hardware tangan dan kepala pada 

robot. 

 

1.5 Metodologi Penulisan 

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah : 



4 

 

1. 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 yang berhubungan dengan 

perancangan dan pembuatan robot. 

2. Perancangan Robot 

Mendesain sistem kerja robot seni sehingga dapat menari dan melewati jalur 

yang telah ditentukan. 

3. Pembuatan Robot 

Setelah merancang robot maka dilanjutkan dengan pembuatan mekanik atau 

bentuk  robot dan hardware dari robot. 

4. Pengujian Robot 

Robot yang telah dibuat kemudian diuji apakah telah sesuai dengan yang 

direncanakan.Kemudian dilakukan analisa sehingga dapat diketahui 

kekurangan dari robot seni. 

5. Pengambilan kesimpulan dan saran  

Dari semua hasil pengujian yang telah dilakukan dan dianalisa maka bisa 

ditarik kesimpulan untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi sehingga 

tujuan dari tugas akhir ini telah terlaksana. 

 

1.6    Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana 

masing-masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan latar belakang tentang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodelogi penulisan dan uraian singkat dari setiap bab yang 

dibahas dalam tugas akhir ini. 

BAB II : DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perencanaan dan pembuatan 

sistem elektronika robot. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem secara keseluruhan.  

BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang hasil pengujian dari sistem yang sudah dibuat, kemudian 

dibandingkan dengan perencanaan awal serta teori – teori penunjang yang 

menjadi landasan dari tugas akhir ini. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 


