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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Self-Balancing Robot merupakan robot yang beroda dua dan dapat berdiri 

tegak sepanjang waktu. Self-Balancing Robot ini terinspirasi dari Inverted 

Pendulum, yang lebih dahulu dikenal dalam dunia  robotika. Self-Balancing Robot 

ini dapat dikatakan merupakan salah satu pengembangan dari Inverted Pendulum.  

 

Gambar 1.1  Konsep Inverted Pendulum  
Sumber : www.wolfram.com 

 

Seperti pada Gambar 1.1, Inverted Pendulum sendiri pada umumnya adalah 

sistem robot yang beroda empat dan akan berusaha berakselerasi untuk 

mempertahankan pendulumnya agar tetap tegak, gambaran sederhananya adalah 

seperti tangan seseorang yang ketika berusaha menyeimbangkan sebuah tongkat 

agar tetap berdiri tegak pada telapak tangannya. Pada Self-Balancing Robot ini, 

robot tersebut akan berakselerasi dengan dua rodanya untuk mempertahankan 

keseimbangannya agar dapat senantiasa berdiri tegak. Terlihat keduanya memiliki 
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konsep yang sama, namun Self-Balancing Robot ini lebih menarik untuk dibuat, 

dan juga lebih menantang karena hanya memiliki dua roda saja. 

 Penelitian ini ditujukan untuk merakit Self-Balancing Robot yang juga 

dapat dikontrol melalui smartphone berbasis Android melalui koneksi bluetooth. 

Self-Balancing Robot ini tentu akan memiliki kemampuan untuk dapat terus 

mempertahankan posisinya tetap tegak lurus bahkan ketika sedang dikontrol 

melalui smartphone, dan juga ketika menerima gangguan, seperti dorongan 

eksternal yang ringan. Dengan kata lain, robot ini secara otomatis akan dapat 

melakukan prosesnya tersebut secara mandiri dengan mekanisme yang sudah 

diberikan oleh manusia untuk mempertahankan posisinya untuk tetap tegak lurus, 

dan proses dari robot ini akan senantiasa terjadi selama masih mendapatkan 

sumber tenaga listrik yang stabil dari baterai.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Pada penelitian ini, Self-Balancing Robot memiliki kemampuan dalam 

mempertahankan posisinya untuk tetap tegak lurus secara terus menerus hanya 

dengan dua roda saja. Robot tersebut akan berbasis Arduino dilengkapi dengan 

sensor pengukuran sudut, dan juga modul bluetooth untuk pengontrolan secara 

nirkabel dengan smartphone Android.  Ketika robot tersebut digerakan secara 

nirkabel atau mendapatkan dorongan dengan gaya yang kecil, robot ini harus tetap 

dapat mengembalikan posisinya menjadi tegak kembali. 

 Sistem dari robot ini akan menggunakan PID controller sebagai 

mekanisme untuk mempertahankan posisi tegak lurus robot tersebut. PID 
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controller ini akan menggunakan data yang didapat dari sensor pengukuran sudut 

untuk diproses menjadi data yang akan digunakan untuk menavigasi robot 

tersebut. 

 Sensor yang digunakan untuk pengukuran sudut adalah sensor giroskop 

dan sensor akselerometer yang ada pada modul MPU-6050. Kekurangan dari 

modul ini adalah memiliki data output dengan noise yang tinggi. Akan tetapi noise 

tersebut dapat dikurangi dengan meminimalkan output dari kedua sensor tersebut, 

yaitu dengan mengatur posisi modul tersebut sebaik mungkin atau dengan 

menggunakan filter.  

 Robot ini juga akan dilengkapi dengan modul bluetooth agar dapat 

dikontrol secara nirkabel melalui smartphone berbasis Android. Untuk itu 

dibutuhkan aplikasi Android yang dibuat khusus untuk sistem robot ini. 

Berikut merupakan ringkasan permasalahan yang harus diselesaikan : 

 Robot harus dapat mempertahankan posisinya tegak lurus mendekati 90 

derajat, dengan titik tengah roda sebagai acuan. 

 Menggunakan PID controller beserta dengan modul dan sensor pendukungnya 

dengan efisien. 

 Membuat aplikasi smartphone Android untuk mengontrol robot tersebut 

melalui koneksi bluetooth. 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat robot yang dapat 

mempertahankan posisinya untuk tetap tegak lurus dengan dua rodanya, dan dapat 

dikontrol secara bluetooth melalui smartphone Android.  
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1.4  Batasan Penelitian 

 Batasan masalah yang didefinisikan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Robot ini dikondisikan berjalan pada dataran yang horizontal. 

2. Robot ini menggunakan software open source dari Arduino sebagai 

pusat pengaturan robot. 

3. Menggunakan modul MPU-6050 untuk pengukuran sudut robot. 

4. Robot ini menggunakan motor DC 12V dengan RPM dan torsi yang 

tinggi agar dapat mengimbangi beban struktur robot. 

5. Sumber energi robot menggunakan baterai. 

6. Software Android dibuat menggunakan aplikasi ‘MIT App Inventor 2’. 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan antara lain : 

1. Studi literatur 

Studi literatur yang pertama adalah mengenai perancangan struktur 

robot tersebut. Selanjutnya, cara kerja motor DC, dan teori dasar dari 

PID controller. Kemudian, bahasa pemrograman C berikut dengan 

beberapa library Arduino. Dan yang terakhir tentang pembuatan 

software Android dengan ‘MIT App Inventor 2’. 

2. Studi eksperimen 

Studi eksperimental yang utama adalah pemahaman PID controller, 

berikut penggunaan dan implementasinya terhadap sistem Self-
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Balancing Robot. Kemudian mengenai modul driver motor DC beserta 

pengaturan kecepatan dari motor DC. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini akan terbagi menjadi lima 

bab, yang terdiri dari: 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan metode yang digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan.  

 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian, seperti teori PID, dan 

penjelaskan komponen-komponen robot. Dijelaskan pula teori mengenai 

beberapa hardware yang digunakan. 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM SELF BALANCING ROBOT 

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dan sistem dari Self Balancing 

Robot ini. Bab ini menjelaskan lebih spesifik mengenai alur proses dari 

keseluruhan sistem. 

 

BAB IV. IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dimuat hasil rancangan berupa gambar program dan struktur 

Self Balancing Robot yang direalisasikan. Selain itu, terdapat pula 

penjelasan atas analisis dan data-data pengujian yang telah dilakukan.  

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian aplikasi yang dibuat. Terdapat 

juga saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. 




