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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan teknologi di era globalisasi ini semakin berkembang pesat, 

sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dengan menggunakan 

peralatan seminimal mungkin untuk sebuah aplikasi tertentu yang bermanfaat 

untuk kehidupan di masyarakat. Begitu juga dengan bidang elektronika, 

perkembangan teknologi khususnya elektronika menuntut automatisasi dalam 

segala hal yang dapat meringankan pekerjaan manusia dan menjadikan segalanya 

mudah dipakai dan dapat mendatangkan keuntungan. 

Perkembangan teknologi dalam bidang robotika berkembang dengan 

sangat pesat dewasa ini. Pembuatan robot-robot dengan keistimewaan khusus ini 

sangat berkaitan erat dengan adanya kebutuhan dalam dunia industri modern yang 

menuntut adanya suatu alat dengan kemampuan yang tinggi yang dapat membantu 

menyelesaikan pekerjaan manusia ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

tidak mampu diselesaikan oleh manusia. 

Salah satu jenis robot dengan kemampuan istimewa yang belakangan ini 

banyak menarik minat para ahli untuk dikembangkan adalah robot beroda dan 

robot lengan manipulator. Kemampuan dari robot ini sangat beragam sesuai 

dengan tingkat dan jenis keperluan. Misalnya kemampuan bergerak dari robot 

beroda banyak dipakai oleh pabrik dengan lokasi area produksi yang luas untuk 

kebutuhan transport, kemampuan pengenalan lintasan, banyak dipakai oleh 

instansi pemadam kebakaran untuk mendeteksi daerah yang telah atau belum 

terbakar pada suatu bangunan yang terbakar, kemampuan tambahan khusus, 

seperti mendeteksi keaktifan gunung berapi, menyusup dalam jalur-jalur yang 

sempit yang tidak dapat dilewati manusia. Selain itu dengan adanya robot beroda 

dan robot langan manipulator dapat mengurangi resiko kecelakan pada manusia, 

contohnya seperti tim gegana dan pekerjaan didalam laboratorium kimia. 

Akan tetapi seiring perkembangan teknologi yang pesat ini, sistem 

kontrolnya masih banyak menggunakan kabel (wireline), seperti joystick ataupun 

tombol keypad. Hal ini akan membatasi ruang gerak robot, selain itu pengendali 
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harus mengikuti kemanapun robot tersebut bergerak. Untuk memudahkan hal 

tersebut muncullah ide untuk menggendalikan sebuah robot dengan menggunakan 

gerak jari (finger motion). 

Dengan adanya robot beroda dan robot lengan manipulator yang 

digerakkan menggunakan gerak jari ini, mampu membantu pekerjaan manusia 

yang pekerjaannya memiliki resiko kecelakaan yang tinggi. Selain itu mampu 

menjangkau daerah atau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana membuat robot yang dikendalikan dengan gerak jari ? 

2. Bagaimana mengatur komunikasi antara kontroler dengan robot ? 

3. Bagaimana membuat program untuk robot dan pengendali ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Membuat robot yang dikendalikan dengan gerak jari. 

2. Mengatur komunikasi antara kontroler dengan robot. 

3. Membuat program untuk robot dan pengendali. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Pergerakan robot dikendalikan dengan menggunakan gerak jari. 

2. Motor DC dapat bergerak. 

3. Motor servo dapat bergerak. 

4. Kontrol gerak jari dikendalikan melalui ATMEGA. 

5. Komunikasi antara kontroler dan robot menggunakan Xbee.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab II berisi tentang dasar teori yang mendukung atau 

berkenaan dengan pembuatan aplikasi tersebut dan 

menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN APLIKASI 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan alat 

dan aplikasi. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA APLIKASI 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian 

dari kerja alat dan aplikasi yang telah dirancang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan 

tugas akhir dan saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


