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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang adanya Robot 

 Kendaraan pengantar barang merupakan.kendaraan yanggberperan khusus 

sebagai pengantar / pengangkut barang dimana kendaraan tersebut masih 

menggunakan kendali manual (Human driver). Dikarenakan dikendalikan secara 

manual, ada kemungkinan pengiriman barang akan tersendat, dikaranakan 

pengendali (driver) kendaraan merupakan manusia biasa yang membutuhkan 

istirahat dan kebutuhan biologis lainnya. 

 Dari ini saya ingin mengembangkan sebuah ide tentang robot pengantar 

barang antar kota dalam bentuk miniatur. Robot tersebut merupakan Robot Line 

Follower yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan 

sesuai yang diharapkan.  

 Robot  line follower adalah sebuah robot sederhana yang dapat 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.  

 Dengan 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 

belakang tersebut penulis membuat skripi ini berjudul “Perancangan Robot Line 

Follower sebagai Media Pembelajaran di Taman Rekreasi Sengkaling dengan 

Identifikasi RFID di sertai Wireless Monitoring”, yang nantinya media 

pembelajaran ini dapat mempermudahkan masyarakat umum khususnya bagi 

mereka yang baru mempelajari teknologi robot dalam memahami dasar-dasar 
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dalam pembuatan robot line follower. 

Untuk hal tersebut maka perlu dibuat suatu rancangan mekanik robotic yang 

dapat melakukan pekerjaan pengiriman oleh-oleh pada setiap daerah, dimana 

dalam hal ini sistem robot line follower berupa miniatur mobil yang dijalankan 

melalui roda dan dikontrol oleh microcontroller untuk menuju lokasi yang 

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

pembelajaran akan berjalan mengikuti garis jalur menuju titik daerah yang 

ditentukan dan mencari ID dari RFID yang 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 

Untuk membuat projek tersebuat berjalan dengan yang diharapkan, perlu 

diadakannya perumusan masalah secara garis besar;  

1. Bagaimana merancang sistem program agar sensor proximity dan RFID dapat 

bekerja dengan sinkron, saat membaca garis serta membaca ID? 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang berperan sebagai controling jarak jauh 

Robot? 

3. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mengirim data yang terkoneksi 

dengan robot melalui wireless. 

4. Bagaimana merancang sistem program untuk pemberitahuan posisi robot 

berada? 
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1.3  Batasan Masalah 

Untuk mempersempit permasalahan yang direncanakan maka 

perludiadakannya batasan tertentu; 

1. Area arena penelitian ini hanya pada sistem pengiriman buah tangan yang 

terintegrasi pada kota-kota besar di pulau Sumatra dengan robot line 

follower. 

2. Pengiriman maupun penerimaan data berupa informasi yang berada 

dalam jangkauan koneksi wireless. 

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

berat kurang dari 1kg dengan bentuk yang sederhana. 

4. Robot tidak dapat melakukan lebih dari satu kali perintah perjalanan. 

5. Robot tidak bisa melalui jalur yang berada diluar data yang diinputkan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Diadakan penelitian ini sendiri bertujuan untuk :  

1. Dapat membangun Robot Line Follower dengan menggunakan teknologi 

robotika dari perangkat lunak pemrograman Bascom AVR dan Borland 

Delphi 7. 

2. Merancang program agar RFID dapat membaca ID card pada setiap tempat 

yang ditujui. 

3. Merancang aplikasi yang berperan sebagai input data robot dari jarak jauh, 

namun masih dalam cangkupan wireless. 

4. Merancang aplikasi yang dapat memantau posisi robot dari jauh, namun 

masih dalam jangkauan wireless. 

 

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). 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I : PENDAHULUANNYA 

Babbtersebut akan membahasilatar belakanggdari penelitian, rumusan 

masalahgdari ppenelitian, tujuan penelitian , batasan2 permasalahan 

penelitian, metodologi pembahasan yang akan digunakan, dan, sistematikaa 

penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI ROBOT 

Bab tersebut akan membahas teoriI yang mendasari penyusunan Tugass 

Akhir. Seperti sejarah tentangg Robotika, RFID, Odometer, Sensor 

Proxymity, Sensor Ultrasonic, Wireless, ATMega 1284P dan serta 

BORLAND. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab tersebut akan membahas tahapan perancangan program dan koding 

sistem perangkat lunak. 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Bab ini  membahas sistem dan dilakukan pengujian serta analisa percobaan 

software. Penyusunan sistem secara keseluruh dan pengujian, kemudian 

berdasarkan data hasil dari pengujian dilakukan analisa terhadap 

keseluruhan sistem. 

BAB V : PENUTUPAN 

Bab terakhir tersebut berisikan kesimpulan yang didapatt  dari perancangan 

maupun penyusunan Tugas Akhir dan saran untuk pengembangan 

selanjutnya. 




