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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab terakhir dari laporan tugas akhir. Pada Bab VI akan 

membahas mengenai kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang telah 

dilaksanakan. 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan suatu gagasan akhir dari sebuah penulisan. Penulisan karya 

tulis yang berjudul : “Pembangunan Mobile Robot dengan Smartphone sebagai 

Sistem Pengendali Gerak” telah sampai pada gagasan tersebut. Berikut ini 

merupakan gagasan-gagasan yang tercapai : 

1. Penggunaan roda jenis tank thread atau caterpillar mendukung mobile robot 

untuk bergerak dalam berbagai macam medan.  

2. Mobile robot yang dibangun sudah dilengkapi dengan device berupa 

smartphone yangt elah terinstall aplikasi IP Camera yang  mendukung untuk 

memberikan suatu informasi berupa gambaran situasi terkini dari sekitar robot 

yang disajikan secara visual 

3. Penggunaan perangkat Bluetooth dan XBee dapat digunakan sebagai media 

untuk mengirimkan instruksi dari user ke mobile robot sehingga mobile robot 

dapat dikendalikan dari jarak jauh secara nirkabel. 

  

6.2 Saran Pengembangan  

Tugas akhir yang berjudul “Pembangunan Mobile Robot dengan Smartphone 

sebagai Sistem Pengendali Gerak” dapat dilakukan pengembangan lebih lanju. 

Adapun di bawah ini adalah saran pengembangan diperlukan agar pengembangan 

mobile robot  pada tahap selanjutnya : 
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1. Untuk pengembagan selanjutnya penggunaan kamera (IP Cam) dapat 

menggunakan modul kamera yang dapat terintegrasi langsung dengan 

perangkat development board / controller board. 

2. Aplikasi pengendali mobile robot dapat dikembangkan untuk smartphone 

dalam berbagai platform, seperti BlackBerry atau J2ME 

3. Pada pembangunan mobile robot ini, penggunaan modul motor driver, power 

terminal dibuat secara mandiri, untuk pengembangan selanjutnya, dapat 

menggunakan kit terintegrasi yang sudah terdiri dari motor driver, power 

terminal dan microcontroller sehingga dengan kit teritegrasi tersebut tidak 

begitu memakan banyak ruang pada mobile robot. 

4. Pada pengembangan selanjutnya, diharapkan pada aplikasi pengendali mobile 

robot terdapat fitur untuk pengaturan kecepatan dari modul roda pada mobile 

robot. Sehingga mobile robot dapat dikendalikan kecepatannya melalui 

aplikasi pengendali. 

5. Pada mobile robot ditambahkan sensor-sensor lain (seperti suhu, kadar 

oksigen, dan lain sebagainya) sehingga informasi yang diperoleh dari sekitar 

robot menjadi lebih bervariasi. 

6. Untuk pengembangan selanjutnya aplikasi pengendali mobile robot diharapkan 

memiliki tombol-tombol yang lebih interaktif seperti penggunaan tombol 

seperti joypad / joystick game. 

7. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya aplikasi diharapkan dapat 

berkolaborasi dengan tombol volume untuk pengaturan speed dari mobile 

robot. Sehingga speed robot dapat dikendalian oleh user. 

 


