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1.1 Latar Belakang. 

Kebakaran adalah salah satu jenis bencana alam yang merugikan bagi semua 

pihak, seperti pemilik bangunan, pengelola atau masyarakat lainya yang berada 

dalam bangunan tersebut. Kebakaran gedung adalah salah satu permasalahan utama 

yang sering kali terjadi khususnya di daerah perkotaan. Risiko kebakaran gedung 

masih merupakan ancaman yang cukup besar bagi penduduk dan aktivitas ekonomi. 

Walaupun sudah ada petugas pemadam kebakaran, akan tetapi tugas tersebut 

merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya karena harus dihadapkan dengan 

situasi langsung saat memadamkan kobaran api yang besar. Selain itu petugas 

pemadam kebakaran juga harus dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa 

seperti ledakan, suhu tinggi, medan extreme dan reruntuhan bangunan. Dilansir dari 

Line of Duty Deaths (LODD) tercatat bahwa kematian di di dinas pemadam 

kebakaran saat bertugas rata-rata, ada lebih dari 100 LODD di Amerika Serikat per 

tahun. Penyebab utama kematian petugas pemadam kebakaran disebabkan oleh 

serangan jantung atau stres (44%), trauma (27%), tabrakan kendaraan bermotor 

(20-25%), Asphixia dan luka bakar (20%). Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan 

diperlukannya sebuah mesin atau robot pemadam kebakaran yang dapat membantu 

peran dari petugas kebakaran. 

Robot diciptakan untuk menghindari manusia dari bahan berbahaya atau 

pekerjaan yang berbahaya dan juga melakukan suatu pekerjaan yang berat [1].

Untuk itu diperlukan robot yang dapat dikendalikan secara jarak jauh atau robot 

yang dapat bekerja secara otomatis melakukan misi pemadaman api atau 

penyelamatan korban kebakaran di tempat-tempat berbahaya [2]. Autonomous

robot atau robot yang dapat bekerja secara otomatis membutuhkan sistem kontrol 

yang baik dengan model yang sesuai, terlebih dengan adanya perubahan parameter 

sistem, dan gangguan yang berubah-ubah. 
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Trinity College Fire-Fighting Home Robot Contest (TCFFHRC) 2017 

merupakan kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh Trinity College di 

Hartford, Connecticut dimana robot tersebut dapat bekerja secara otomatis dan 

dapat menemukan titik api serta memadamkannya. Kompetisi tersebut terdiri dari 

beberapa divisi yaitu Junior Division, High School Division, Senior Division untuk 

divisi robot beroda dan Walking Division untuk robot berkaki. Diajang bergengsi 

tersebut robot yang ikut serta dituntut untuk dapat menjelajahi arena kontes yang 

merupakan simulasi sebuah rumah dengan memiliki 4 buah ruang dan dengan 

ukuran yang berbeda serta terdapat 2 mode ruangan yang letak posisinya dapat 

diubah. Selain itu terdapat rintangan berupa boneka kucing dengan berat 500 gram, 

boneka tersebut akan diletakkan pada titik tertentu yang memblokir 50 – 75% dari 

lebar lorong [10]. Untuk rintangan yang diletakkan pada dinding arena berupa 

cermin, gambar yang tidak akan lebih menonjol 1 cm dari dinding tersebut. 

Rintangan – rintangan tersebut bertujuan menghalangi robot ketika bermanuver 

atau saat menjelajahi ruangan. Oleh karena itu diperlukan sebuah algoritma dan 

sistem kontrol yang bagus agar robot dapat menjelajahi ruangan dan mengatasi 

rintangan tersebut. 

Pada skripsi ini akan dibahas bagaimana adopsi dan modifikasi dari 

algoritma backtracking yang diterapkan pada robot untuk metode mapping dapat 

menyelesaikan semua misi khususnya pada level 1 dan 2 serta robot dapat kembali 

ke posisi start atau home pada TCFFHRC 2017. 

1.2 Rumusaan Masalah 

Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari skripsi ini, maka rumusan 

masalah dari Skripsi ini adalah: 

 Bagaimana merancang dan mengaplikasikan metode Mapping 

menggunakan Algoritma Bactracking dengan perpaduan sensor-sensor 

yang terpasang pada robot “UNMUH_MALANG” ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah: 

1. Arena pertandingan sesuai dengan aturan kontes Trinity College Fire-

Fighting Home Robot Contest (TCFFHRC) 2017. 

2. Metode mapping ditentukan dengan metode try and error. 

3. Posisi home atau start meggunan mode non-arbitrary untuk level 1. 

4. Posisi boneka diletakkan pada salah satu titik pada lorong ruangan sesuai 

aturan kontes TCFFHRC 2017. 

5. Posisi cemin diletakkan pada dinding lorong arena.  

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah: 

 Merancang dan mengaplikasikan metode Mapping dengan menggunakan 

Algoritma Bactracking pada robot “UNMUH_MALANG” sehingga 

robot dapat menyelesaikan misinya serta robot dapat kembali keposisi 

start atau home. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana sistematika dalam penulisan 

Skripsi, yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan poin-poin yang terdiri atas latar belakang, 

ruang lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang skripsi. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang penjelasan dasar teori yang mendukung atau berkenaan 

dengan pembuatan alat tersebut, selanjutnya akan dijelaskan juga komponen-

komponen yang dipakai. 
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BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok 

diagram perancangannya. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi tentang penjelasan dari pengujian yang telah dilakukan dan analisa 

terhadap data yang diperoleh dari lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang penjelasan yang memuat kesimpulan menyeluruh dari 

laporan dan saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan skripsi ini. 
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