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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad 21 ini, manusia semakin banyak melakunan penelitian untuk 

memudahkan sekaligus mempercepat pekerjaan secara aman dan nyaman. 

Dengan adanya penelitian, teknologi semakin maju serta banyak menghasilkan 

penemuan baru, sebagai contoh adalah penemuan robot.  

Teknologi robot adalah salah satu penemuan manusia yang paling maju 

pada abad 21. Robot merupakan alat bantu yang dapat digunakan manusia untuk  

keperluan memudahkan kerja manusia dan bahkan menggantikan peran 

manusia dalam melakukan sesuatu yang beresiko terhadap keamanan maupun 

keselamatan manusia. Contohnya dalam dunia militer digunakan robot penjinak 

bom atau dalam dunia kimia untuk memindahkan bahan kimia dalam ruangan 

yang manusia tidak boleh masuk kedalam selama proses pengerjaan. Dalam 

contoh tersebut dibutuhkan sebuah robot yang dapat dikendalikan oleh manusia 

secara langsung dari jarak jauh, sehingga dapat meningkatkan keselamatan 

kerja pada manusia.  

Sistem kendali jarak jauh tersebut antara robot dengan manusia untuk 

saling berhubungan membutuhkan komunikasi. Hal ini sangat penting, karena 

berkaitan dengan proses manusia dalam keluasaan mengendalikan robot sesuai 

perintah yang diberikan. Komunikasi ini dapat menggunakan kabel atau 

nirkabel (wireless). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

komunikasi nirkabel karena lebih efisien, fleksibel, dan lebih hemat. Joystick 
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PlayStation 2 wireless adalah alat yang dapat dimanfaatkan sebagai tuas kendali 

robot, dengan memanfaatkan sistem nirkabel pada alat tersebut untuk menjadi 

alat pengendali robot pemindah barang. Penulis memilih Joystick PlayStation 2 

wireless karena dalam penggunaanya sudah sangat terkenal digunakan untuk 

bermain game console, sehingga untuk mendapatkan alat ini tidaklah sulit, 

harga sangat terjangkau, nyaman dalam penggunaan, dan familiar dalam 

kehidupan manusia. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian yang diusulkan ini secara garis besar dapat dirumuskan 

persoalannya untuk setiap tahap sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang dan membuat mekanik robot pemindah barang 

menggunakan pengendali nirkabel Joystick PlayStation 2. 

2. Bagaimana membuat rangkaian elektronika untuk komuikasi antara 

Joystick PlayStation 2 yang dapat mengirimkan data melalui perangkat 

nirkabel dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi serial. 

3. Bagaimana merancang dan membangun program robot pemindah barang 

agar menerima data yang dikirimkan oleh Joystick PlayStation 2 melalui 

perangkat nirkabel dengan memanfaatkan sistem pada sebuah Joystick 

PlayStation 2. 

4. Bagaimana merancang sistem gerak robot dalam memindahkan barang 

dengan sistem roda mekanum 4WD. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut. 

1. Sistem penggerak robot menggunakan motor DC sejumlah 4 buah 

dilengkapi dengan roda pada setiap motor. 

2. Roda menggunakan mekanum jenis kanan (2 buah) dan mekanum jenis 

kiri (2 buah) dengan ukuran diameter roda 60 mm. 

3. Robot ini tidak untuk mengangkat beban melebihi 300 ml. 

4. Jarak kendali perangkat Joystick PlayStation 2 terhadap robot kurang lebih 

8 meter (jarak maksimal Joystick PlayStation 2  tanpa penghalang). 

5. Robot pemindah barang memindahkan satu persatu barang yang 

memungkinkan penjepit (gripper) pada robot mencengkram dan 

memindah barang tersebut dengan mudah. 

6. Mikrokontroler yang digunakan adalah jenis Atmega. 

7. Pemrograman mikrokontroler menggunakan CodeVisionAVR. 

8. Komunikasi nirkabel menggunakan SPI (Serial Pheriperal Interface). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Merancang dan membangun robot pemindah barang dengan komunikasi 

nirkabel. 
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2. Barang dipindahkan oleh robot, sehingga meringankan dan menghemat 

tenaga apabila dilakukan oleh manusia secara normal untuk kepentingan 

tertentu. 

3. Dengan kendali Joystick PlayStation 2 yang nyaman digenggam dan sudah 

terkenal di dunia, maka manusia sangat mudah dalam memahami 

pengendalian robot. 

4. Sistem 4WD dengan roda mekanum memberikan keleluasaan dalam gerak 

ke segala arah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan pengendali robot 

pemindah barang dengan Joystick PlayStation 2 yang sudah banyak 

terdapat di dunia dan di pasaran, sehingga sangat mudah untuk 

mendapatkan . 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kendali robot 

untuk perlombaan dengan praktis secara nirkabel seperti dalam Kontes 

Robot Abu Indonesia yang diselenggarakan oleh DIKTI. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran terhadap 

pelajar SD, SMP, SMA, dan yang sederajat di bidang robotika dengan 

lebih menarik, mengingat Joystick PlayStation 2 dapat digunakan sebagai 

pengendali robot tidak hanya untuk bermain game PlayStation. 


