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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Robotika merupakan salah satu cabang ilmu yang perkembangannya sangat 

pesat di dunia. Perkembangan robotika ini juga terjadi di Indonesia walaupun tidak 

secepat yang terjadi di luar negeri. Perkembangan robotika di suatu negara dapat 

menghasilkan solusi untuk masalah yang dialami, seperti contohnya Jepang yang 

menggunakan robot untuk menginspeksi reaktor nuklir tanpa memerlukan manusia 

untuk mendekatinya secara langsung, melainkan mengontrol robot dari jarak yang 

aman terhadap radiasi nuklir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat 

terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, 

termasuk robotika. Saat ini sudah ada beberapa robot yang dibuat untuk mengatasi 

masalah di Indonesia, seperti membersihkan sampah di lautan secara otomatis. 

Perkembangan robot tidak terbatas pada penyelesaian masalah saja, namun 

dapat juga bertujuan untuk mempermudah hidup manusia, contohnya adalah robot 

pembersih rumah yang bertugas membantu manusia menjaga kebersihan rumah 

secara otomatis. Robotika memang merupakan cabang ilmu yang tidak terbatas 

perkembangannya, yang membatasi perkembangannya adalah hanya ide dan 

kreativitas dari manusia saja, sehingga robotika merupakan cabang ilmu yang 

menarik untuk dikembangkan di Indonesia. 

Sehubungan dengan itu, penelitian ini dimaksudkan untuk ikut serta dalam 

perkembangan robotika di Indonesia [1], [2]. Dalam penelitian ini, dibuat robot 
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beroda dua yang dapat berdiri stabil serta dapat menerima tambahan beban. Modul 

Mikrokontroler Arduino adalah komponen utama dalam robot ini yang membaca 

keluaran sensing, mengolah data, serta memberikan perintah kepada motor pada 

masing-masing roda robot [3]. Sensing data yang dilakukan Arduino diperoleh dari 

sensor giroskop dan akselerometer, kemudian melalui sistem kontrol PID [4]–[7] 

memberikan perintah kepada motor. 

Saat ini, sudah ada beberapa aplikasi nyata dari konsep robot beroda dua ini, 

salah satu contohnya adalah personal transporter Segway [8]. Keunggulan dari 

konsep robot beroda dua ini antara lain adalah konstruksi yang relatif lebih 

sederhana dibandingkan robot beroda empat, sehingga mengurangi biaya 

pembuatan robot, lebih mudah bermanuver karena dapat mengubah arah gerak lebih 

mudah dibandingkan robot beroda empat. Kelebihan lainnya adalah pada sisi 

estetika yang sangat menarik, karena kemampuannya yang dapat berdiri dengan 

stabil hanya dengan dua roda. Tantangan utama dalam pengembangan robot ini 

adalah sistem kontrol untuk menjaga kestabilan robot untuk berdiri. Selain itu, 

terdapat beberapa tantangan lain yang harus dihadapi seperti mencapai pergerakan 

yang lebih halus, hingga mampu menahan/membawa beban. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang sebuah robot beroda dua yang 

dapat mempertahankan posisi tegaknya dengan stabil. Robot ini menggunakan dua 

jenis sensor, yaitu giroskop dan akselerometer. Masing-masing sensor tersebut 

berfungsi sebagai masukan bagi sistem kontrol sehingga dapat memberikan 
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keluaran yang sesuai ke motor agar robot berdiri dengan stabil. Metode tuning 

koefisien PID yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ziegler-Nichols 

dan eksperimental. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada desain robot beroda dua yang ramping dan 

bertingkat menggunakan akrilik yang dipotong dengan teknologi Laser cut. Sensor 

giroskop dan akselerometer yang digunakan embedded dalam Arduino 101. Sistem 

kontrol yang digunakan adalah sistem kontrol PID dengan tuning koefisien 

dilakukan menggunakan metode Ziegler-Nichols dan eksperimental. Hasil 

penelitian yang diharapkan adalah sebuah robot beroda dua yang dapat 

mempertahankan posisi tegaknya dengan stabil serta mampu menerima tambahan 

beban. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah, yaitu studi pustaka, 

perancangan fisik prototype, perancangan sistem kontrol, optimasi dan 

troubleshooting prototype, finalisasi robot dan pembuatan laporan. Penjelasan yang 

lebih detail mengenai metode penelitian dapat dilihat pada Bab III. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun menjadi tujuh buah bab, yaitu: 

a. Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, 

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. Bab Kedua membahas landasan teori, yakni teori tentang mikrokontroler 

Arduino 101, akselerometer, giroskop, PID, motor DC, driver motor 

L298N, dan PWM. 

c. Bab Ketiga membahas metodologi penelitian yang dijalankan dalam 

penelitian robot beroda dua ini. 

d. Bab Keempat berisi tahap-tahap perancangan robot beroda dua yang 

terbagi atas perancangan mekanik robot meliputi chassis hingga hasil 

akhir, perancangan sistem elektronik, hingga perancangan algoritma 

sistem. 

e. Bab Kelima berisi hal-hal yang terkait dengan pengimplementasian 

sistem kontrol PID untuk robot beroda dua hingga proses tuning koefisien 

PID dengan metode Ziegler-Nichols dan metode eksperimental. 

f. Bab Keenam berisi hasil pengukuran dan analisis data yang meliputi 

pengujian sistem elektronik serta pengujian hingga perbandingan respons 

dari robot untuk kedua metode tuning. 

g. Bab Ketujuh berisi kesimpulan Tugas Akhir yang dikerjakan dan saran 

untuk pengembangan robot ini selanjutnya.  


