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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, batasan kegiatan yang mendefinisikan ruang lingkup penelitian tugas akhir 

serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir, dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Robot adalah alat mekanik yang dapat melaksanakan tugas fisik dengan cara 

dikendalikan oleh manusia maupun dikendalikan oleh program atau kecerdasan 

buatan (Artificial Intelligence) yang ditanam pada sistem robot itu sendiri. Pada 

umumnya, robot digunakan pada dunia industri untuk mengerjakan pekerjaan berat, 

berbahaya dan pekerjaan yang berulang-ulang[10].  

Salah satu jenis robot yang cukup diminati pada saat ini adalah jenis robot yang 

dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain (mobile robot) dan dapat 

dikendalikan dari jarak jauh. Kebutuhan akan robot yang dapat dikendalikan dari 

jarak jauh cukup diminati karena dianggap dapat membantu manusia dalam 

mengerjakan suatu aktivitas yang cenderung sulit dilakukan oleh manusia. 

Misalnya, penggunaan robot yang dikendalikan dari jarak jauh untuk mengambil 

suatu objek dari suatu lokasi atau ruang yang cenderung sulit dijangkau oleh 

manusia.  

Penggunaan mobile robot saat ini digunakan dalam berbagai macam bidang. Dalam 

dunia militer (pertahanan dan keamanan), mobile robot digunakan sebagai surveyor 

untuk mematau lokasi peperangan atau bahkan dijadikan sebagai robot penjinak 

bom. Sedangkan bagi kalangan akademis (pelajar/mahasiswa) mobile robot 

digunakan sebagai media pembelajaran elektronika, mekanika dan pemrograman 

hardware. Bahkan mobile robot digunakan untuk suatu kompetisi tertentu. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, tidak semua medan yang dilalui oleh mobile robot 

adalah jalur yang mudah untuk dilalui. Adakalanya jalur atau medan yang harus 

ditempuh oleh mobile robot adalah jalur yang tidak wajar, seperti bergelombang 

dan terdapat benda yang mengganggu mobilitas dari mobile robot. Hal ini tentunya 

akan mengganggu kinerja robot dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengatasi 

hal tersebut diperlukan penggunaan sistem penggerak yang ideal untuk 

dipergunakan dalam berbagai macam medan. Di samping itu, untuk 

mengoptimalkan kinerja mobile robot yang dapat dikendalikan dari jarak jauh 

diperlukan media yang berfungsi untuk melihat kondisi atau situasi terdekat dengan 

robot. Hal ini diperlukan guna memberikan gambaran atau informasi secara visual 

di sekitar robot. 

Ketersediaan media penghantar perintah atau instruksi merupakan hal penting 

dalam penggunaan mobile robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Penggunaan 

teknologi yang tepat diperlukan agar perintah dari pengendali dapat diterima 

dengan baik oleh robot. Sehingga robot dapat melaksanakan instruksi yang 

dikirimkan oleh pengendalinya.  

Sementara di lain sisi, perkembangan teknologi tidak pernah berhenti. Dalam 

beberapa tahun terakhir, perkembangan perangkat elektronika berkembang dengan 

pesat. Smartphone merupakan salah satu perangkat genggam yang mengalami 

perkembangan dengan pesat. Perkembangan teknologi smartphone tersebut 

tentunya tidak terlepas dari perkembangan operating system dari smartphone itu 

sendiri. Android merupakan salah satu operating system yang mengalami 

perkembangan dengan cepat. Namun, ditinjau dari segi penggunaannya, 

penggunaan smartphone berbasis Android saat ini belum begitu optimal. 

Sebenarnya beberapa jenis smartphone berbasis Android, memiliki keunggulan 

untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. 

Berdasarkan kondisi yang sudah dijelaskan pada alinea-alinea sebelumnya, dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini akan dilaksanakan perancangan dana pembangunan 

mobile robot yang dapat berjalan dalam berbagai macam medan dan memberikan 

informasi secara visual dari lokasi terdekat dengan robot dengan cara dikendalikan 
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dari jarak jauh menggunakan perangkat berbasis Android secara nirkabel. Maka 

topik pelaksanaan tugas akhir ini adalah “Pembangunan Mobile Robot dengan 

Smartphone sebagai Sistem Pengendali Gerak ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah pada sub bab 1.1, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Diperlukannya mekanika roda yang ideal agar mobile robot dapat bergerak 

berbagai macam medan. 

2. Diperlukannya media yang berfungsi untuk memberikan informasi visual 

mengenai kondisi terdekat dengan robot. 

3. Diperlukannya media yang dapat menghantarkan instruksi dari pengendali 

terhadap mobile robot pada jarak jauh.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah pada sub bab 1.2, maka dapat dirumuskan 

permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun mobile robot yang dapat bergerak 

dalam berbagai macam medan? 

2. Bagaimana merancang dan membangun mobile robot yang dapat memberikan 

informasi secara visual dari lokasi terdekat dengan robot tersebut ? 

3. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat menghantarkan 

instruksi kepada mobile robot dari jarak jauh ? 

 

1.4 Tujuan Kegiatan 

Adapun tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Merancang dan membangun sebuah mobile robot yang dapat bergerak dalam 

berbagai macam medan. 

2. Merancang dan membangun sebuah mobile robot yang dapat memberikan 

informasi berupa visual mengenai kondisi di sekitar mobile robot tersebut. 

3. Merancang dan membangun sistem yang dapat menghantarkan instruksi 

kepada mobile robot dari jarak jauh. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Tanpa mengurangi inti permasalahan, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Aplikasi mobile sebagai pengendali navigasi berfungsi untuk mengendalikan 

robot untuk maju, mundur, berbelok, menjepit benda, melepaskan benda dan 

menggerakkan dudukan kamera. 

2. IP Cam yang digunakan pada robot menggunakan perangkat Samsung Galaxy 

Young yang diinstall aplikasi IP Camera dan IP Cam yang digunakan hanya 

melakukan live view, tidak digunakan untuk capture image.  

3. Proses tethering WIFI untuk IP Camera dilakukan secara manual. 

4. Smartphone yang digunakan untuk implementasi pengendali robot adalah 

perangkat Samsung Galaxy Wonder 

   

1.6 Metodologi 

Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan permasalahan  yang ada 

dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Dimana 

dalam pelaksanaannya dilakukan tahapan sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan teori terkait tugas akhir, 

diantaranya mempelajari teori dasar elektronika, microcontroller, mekanika, 

pengembangan aplikasi Android, dan komunikasi secara nirkabel.   
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2. Studi Sistem Berjalan 

Wawancara dan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dilakukan guna memperoleh informasi dan wawasan mengenai perkembangan 

robotika, tahapan pembangunan mobile robot, cara kerja mobile robot dan 

pembangunan aplikasi Android. Wawancara dilakukan kepada kepala 

Laboratorium Interfacing System serta pihak lain yang kompeten dalam bidang 

hardware dan software engineering.  

3. Pengembangan Sistem  

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam kegiatan tugas akhir ini 

menggunakan metode Prototype. Dimana dalam pelaksanaannya dibagi 

kedalam beberapa proses, yaitu : 

System

Requirement 

System

Prototyping

Testing

 

Gambar 1.1 Metode Prototype 

 

a. System requirement 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap sistem berjalan dan analisis 

terhadap kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pengkajian terhadap 

sistem berjalan dilakukan pada aplikasi-aplikasi berbasis Android sebagai 

pengendali mobile robot. Disamping itu, pengkajian dilakukan juga 

terhadap mobile robot yang sudah ada guna mempeajari sistem gerak dan 

fitur-fitur yang terdapat pada mobile robot. 
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b. System prototyping 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem baik itu sistem mobile 

robot maupun sistem pengendali untuk mobile robot. Proses prototyping 

dilakukan ke dalam 3 tahapan yakni :  

- Prototype petama : mobile robot dengan instruksi dikirim melalui 

USB FTDI dari PC menggunakan tools X-CTU 

- Prototype kedua : mobile robot dengan instruksi dikirim melalui 

Bluetooth dari  perangkat smartphone menggunakan aplikasi. 

- Prototype ketiga : mobile robot dengan instruksi dikirim melalui 

Bluetooth dari  perangkat smartphone menggunakan aplikasi dan 

dilanjutkan menggunakan koneksi XBee 802.15.4 dari perangkat 

router.  

c. Testing  

Testing atau pengujian dilakukan guna menguji kinerja dan fungsi dari 

sistem yang dibangun. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan karya tulis ini dapat tersusun secara teratur, maka diperlukan 

sistematika. Berikut ini merupakan sistematika penulisan dari tugas akhir : 

1. Bab pertama pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah batasan masalah, tujuan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab kedua kajian pustaka, merupakan bab yang berisi tentang penjelasan-

penjelasan atau kajian dari materi dan teori yang digunakan dalam 

pelaksanaan tugas akhir, yang meliputi Android, Development Board 

Arduino, Development Board DFRobot Mega ADK 2560, Bluetooth Modul, 

XBee Modul, ATMega 2560, ATMEga 2560.  

3. Bab ketiga, merupakan bab yang berisi analisis terhadap kebutuhan sistem 

dan dilakukan pengembangan prototype awal mobile robot dan aplikasi 

firmware untuk mobile robot.  
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4. Bab keempat perancangan sistem menjelaskan mengenai perancangan 

sistem. Perancangan ini merupakan perancangan terhadap prototype akhir. 

5. Bab kelima implementasi, menjelaskan tentang pembuatan prototype akhir 

perangkat keras dan perangkat lunak.  

6. Bab keenam penutup menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.   

 


