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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam robotika (ilmu tentang robot), pada saat pembangunan sebuah robot 

terdapat satu sistem kerja yang harus dikerjakan. Sistem kerja ini merupakan suatu 

kesatuan dalam sebuah sistem robot. Sistem itu adalah kerja pembuatan sistem 

kecerdasan robot. [Taufiq Dwi Septian S, 2013] 

Robot pengikut garis adalah sebuah robot sederhana yang berjalan dengan 

mendeteksi dan mengikuti (follows) sebuah  lintasan berbentuk sebuah garis 

(line), yang dimana robot line follower saat ini mulai banyak diminati oleh 

masyarakat umum maupun pelajar terutama bagi mereka yang baru mempelajari 

teknologi robot. Walaupun robot line follower termasuk dalam kategori robot 

sederhana, namun masih banyak diantara mereka yang baru mempelajari 

teknologi robot mengalami kesulitan dikarenakan kecenderungan pembelajaran 

yang ada saat ini adalah pembelajaran yang kurang menarik menyebabkan 

permasalahan dalam penguasaan materi menjadi kurang efektif. Menggunakan 

multimedia sebagai sebuah media pembelajaran, pengguna dapat lebih mudah 

menyerap dan memahami informasi yang ada tentang dasar-dasar membuat robot 

line follower dari komponen-komponen dasar hingga cara kerja robot line 

follower berjalan mengikuti sebuah garis. Dari latar tersebutlah penulis membuat 

skripi ini berjudul “Perancangan Sistem Robot Line Follower untuk Pembelajaran 

di Taman Rekreasi Sengkaling dengan Identifikasi RFID disertai Wireless 

Monitoring”, yang nantinya media pembelajarn ini dapat memudahkan 

masyarakat umum khususnya bagi yang mempelajari teknologi robot dalam 

memahami dasar-dasar dalam pembuatan robot line follower. [Prastya Irmafianto 

Pradibta, 2012] 

Mekanik robotic yang dapat melakukan pekerjaan pengiriman oleh-oleh 

pada setiap daerah, dimana dalam hal ini sistem robot berupa miniatur mobil yang 

dijalankan melalui roda dan dikontrol oleh mikrokontroller menuju lokasi yang 

diinginkan, RFID dan sensor berat. Pada rancangan ini mekanik robot 

pembelajaran akan berjalan mengikuti garis jalur dan mencari ID dari RFID yang 
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tertanam pada track yang diatur sesuai posisi lokasi berdasarkan perancangan 

yang dibuat oleh pemakai. Pada robot juga dirancang dengan system sensor berat 

tujuannya untuk pengantar oleh-oleh dari setiap kota di Sumatra, yang 

berdasarkan latar belakang diatas, maka pada proposal ini penyusun akan 

membuat “Perancangan Sistem Robot Line Follower untuk Pembelajaran di 

Taman Rekreasi Sengkaling dengan Identifikasi RFID disertai Wireless 

Monitoring”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada tugas akhir ini yakni : 

1. Bagaimana merancang sistem perangkat keras untuk menggerakan motor 

DC yang terpadat pada robot? 

2. Bagaimana merancang sistem perangkat keras agar sistem robot dapat 

melakukan pembacaan line follower? 

3. Bagaimana merancang sistem perangkat keras agar sistem dapat 

mengirim informasi keberadaan robot melalui wireless, yang terdapat 

pada robot dan terdapat pada laptop? 

4. Bagaimana merancang  perangkat keras agar robot dapat membaca 

barcode disetiap persimpangan maupun lokasi tujuan? 

5. Bagaiamana merancang perangkat keras agar robot dapat melaju menuju 

arah dan tujuan lokasi kota mengunakan sensor line follower, RFID dan 

sensor berat?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dibutuhkan beberapa batasan masalah yang jelas agar tujuan perancangan 

ini tidak jauh seperti yang dirancangan 

. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Lingkup yang ada di penelitian ini hanya pada sistem pengiriman buah 

tangan yang terintegrasi pada kota-kota besar di pulau Sumatra dengan 

robot line follower. 

2. Pengiriman data berupa informasi melalui wireless berada di tempat yang 

mempunyai sinyal, maka dari itu Taman Rekreasi Sengkaling masih 
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berada dalam signal area. 

3. Seluruh miniatur buah tangan yang akan diantar robot hanya memiliki 

berat kurang dari 1kg. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang dibuat pada tugas akhir ini yakni: 

1. Merancang mekanik dengan menggunakan teknologi motor DC untuk 

menggerakan motor. 

2. Merancang perangkat keras  agar sistem  dapat melakukan pembacaan 

line follower menggunakan sensor proximity. 

3. Merancang perangkat keras agar RFID dapat membaca ID pada setiap 

percabangan jalan yang dilalui maupun tempat yang ditujui. 

4. Merancang perangkat keras agar robot melaju menuju tujuan yang 

ditentukan dan membaca ID pada setiap jalur percabangan yang dilalui 

maupun tujuan. 

5. Merancang perangkat keras LCD yang dapat melakukan pemberian 

informasi keberhasilan serta kegagalan user dengan kondisi adanya 

beban yang terdeteksi oleh sensor berat,dalam meletakkan atau 

mengangkut oleh-oleh (beban) untuk dikirim pada lokasi tertentu. 

 

1.5 Metodologi 

 Perancangan ini didasari dengan perancangan Robot Line Follower yang 

mana dilengkapi beberapa sensor pendukung yaitu, sensor RFID dan sensor 

Loadcell (sensor berat). Perancangan Robot Line Follower tersebut tidaklah 

menggunakan metode pemrograman yang cukup rumit. Maka dari itu disini 

perancangan tidak menggunakan metode yang berbasis AI (Artificial Inteligent). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, 

rumusan masalah, metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan 

laporan pada tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang materi yang mendasari dan menunjang 

pembuatan Tugas Akhir. Seperti dasar teori tentang Robotika, 

Mikrokontroller ATMEGA, Driver Motor, Sensor Load Cell, Sensor 

Proximity, Radio Frequency Identification (RFID), dan Wireless. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menjelaskan tahap perancangan dan proses perancangan sistem 

perangkat keras (Hardware) 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Bab ini akan menjelaskan tentang semua pengintegrasian data hasil 

pengujian khususnya pada perangkat keras terhadap analisa keseluruhn 

sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan tentang semua kesimpulan dan saran dari 

 penyusun agar selanjutnya dikembangkan 

 


