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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi modern dewasa ini khususnya dalam dunia teknologi robotika 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak Negara maju berlomba-

lomba untuk menciptakan robot yang canggih dengan tujuan-tujuan tertentu. 

Tujuan-tujuan  tertentu tersebut erat kaitanya dengan kebutuhan akan adanya alat 

yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan kerja. Sehingga pekerjaan 

yang dirasa tidak dapat terselesaikan oleh tenaga manusia dapat terselesaikan. 

Sebab pada dasarnya penciptaan robot digunakan untuk membantu kerja atau 

menangani pekerjaan yang sulit atau tidak dapat dilakukan manusia. 

Perkembangan teknologi robotika telah membuat kualitas kehidupan 

manusia semakin tinggi.  Saat ini perkembangan teknologi robotika telah mampu 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi diberbagai pabrik. Teknologi 

robotika juga telah menjangkau sisi hiburan dan pendidikan bagi manusia. 

Dari berbagai jenis robot yang dikembangkan, robot yang memiliki 

konstruksi seperti makhluk hidup, menarik perhatian banyak peneliti untuk 

mencipta dan mengembangkan lebih lanjut.  

Dalam kesempatan ini peneliti akan merancang robot otomatis dengan 

mekanisme penggerak enam kaki, dimana robot jenis ini memiliki keunikan pada 

sistem penggerak enam kakinya. Robot ini nantinya akan digunakan untuk 

membantu pekerjaan manusia guna mengetahui keadaan sekitar yang dirasa 
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membahayakan atau dapat mengancam jiwa manusia, dengan adanya robot ini 

diharapkan dapat meminimalisasi serta menekan terjadinya ancaman bagi jiwa 

manusia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengingat kompleksnya permasalahan dalam perancangan robot dengan 

mekanisme penggerak enam kaki berbasis mikrokontroler AT89S51, maka dalam 

penelitian ini, peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Konstruksi dan mekanisme penggerak keenam kaki robot, ketika 

berjalan dan manufer gerakan ketika menhindari rintangan. 

2. Permasalahan utama dalam pembuatan robot penjelajah ini adalah 

bagaimana memasukkan kendali cerdas pada sistem robot sehingga 

pergerakan robot pada saat akan menghindar dari kelihatan lebih 

halus. 

3. Pada perancangan perangkat lunak masalah yang dihadapi adalah 

bagaimana membuat suatu kecerdasan buatan pada program yang 

dimasukkan kedalam mikrokontroler yang akan mengendalikan 

pergerakan motor dc pada robot dalam respon input sensor infra 

red, agar dapat memperkecil penyimpangan gerak robot pejelajah.  

1.3 Tujuan 

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Perancangan program aplikasi robot agar robot dapat bergerak dan 

menghindari rintangan yang ada didepan robot, dengan masukan 

tiga sensor infra red. 
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2. Merancang kontrol otomatis berbasis mikrokontroler AT89S51 dari 

mekanisme gerak keenam kaki robot, ketika berjalan. 

1.4 Batasan Masalah 

Perancangan dan pembuatan robot ini mempunyai batasan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Robot ini digerakkan dengan enam kaki, dimana tiga buah kaki disisi 

kiri dan tiga buah kaki disisi kanan. 

2. Input dari sistem navigasi adalah 3 buah sensor infrared. 

3. Motor DC yang digunakan adalah 2 buah motor DC dengan magnet 

permanen dengan daya kecil. 

4. Program robot dibuat agar robot dapat memghindari halangan, dan 

bahasa pemprograman menggunakan bahasa program C. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang dilakuan ini adalah :  

1. Untuk membantu pekerjaan manusia guna mengetahui keadaan 

sekitar yang dirasa membahayakan atau dapat mengancam jiwa 

manusia, dengan adanya robot ini diharapkan dapat meminimalisasi 

serta menekan terjadinya ancaman bagi jiwa manusia pada saat 

melakukan penelitian. 

2. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetauan terutama dalam 

pengembangan robot penjelajah,  sehingga untuk kedepannya dapat 

digunakan  lebih dari tiga sensor agar kerja robot lebih baik dan 

lebih optimal. 
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3. Memperluas pengetahuan tentang pembuatan robot yang 

menggunakan penggerak kaki. 

4. Mengenal lebih jauh tentang pemprograman C sebagai pengendali 

sebuah robot dengan menggunakan penggerak kaki. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan alat 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Yaitu metode dengan mencari buku-buku dan data dari internet yang 

relevan dengan judul yang nantinya dapat digunakan sebagai 

penunjang. 

2. Eksperimen 

Yaitu metode dengan melakukan percobaan eksperimen berdasarkan 

data-data yang diperoleh dengan diperkuat secara teoritis. 

3. Metode interview 

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan dosen pembimbing 

dan orang yang berpengalaman dengan ilmu elektronika. 

4. Studi Simulasi dan Analisis 

Yaitu metode dengan melakukan simulasi dan analisa pada rangkaian 

keluaran dengan menggunakan alat ukur. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas beberapa pokok 

permasalahan yang terbagi dalam beberapa bagian yaitu: 
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BAB  I      :  PENDAHULUAN 

Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II     : DASAR TEORI 

Dasar teori memuat tentang teori-teori yang mendukung 

dalam perancangan Hardware dan Software Robot. 

BAB III    : PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan Hardware dan Sofware Robot menjelaskan 

tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan 

program. 

BAB IV    : ANALISA DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang pengujian rangkaian dan analisa dari program 

Software yang sudah dirancang. 

BAB V      : PENUTUP 

Penutup berisi beberapa kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil perancangan, perakitan dan pengujian yang dilakukan, 

juga berisi tentang saran-saran untuk pengembangan pada 

masa yang akan datang. 

 


