
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dalam dunia industri saat ini sudah berkembang 

dengan pesat dari segala aspek. Banyaknya jumlah produksi yang dilakukan 

mempengaruhi perlunya penggunaan suatu peralatan untuk pemindahan barang. 

Peralatan pemindahan barang dibuat untuk memudahkan pekerjaan, tidak 

menutup kemungkinan digunakan untuk meringankan pembawaan barang jika 

barang terlalu berat ataupun terlalu besar untuk dibawa oleh manusia. 

Pada studi kasus pemindahan barang pada PT Industri Kereta Api 

(Persero) atau PT INKA masih menggunakan troli yang digerakkan oleh manusia, 

dan juga menggunakan fork lift untuk barang berukuran besar dan berat. Pada PT 

INKA juga digunakan alat yang disebut Traverser dan Bogie barang. Alat ini 

digunakan untuk memindah barang dari satu tempat ketempat yang lain, akan 

tetapi Traverser dan Bogie pada PT INKA untuk saat ini hanya dijalankan dan 

dipindah menggunakan fork lift (Laksana, 2016) (Wirawan, 2016).  

Pada kesempatan ini akan dibuat sebuah miniatur peralatan pengangkut 

barang yang bertujuan sebagai bentuk miniatur pemindah barang sebenarnya yang 

ada pada PT INKA. Perangkat ini berfungsi sebagai miniatur media untuk 

memindahkan barang, dimana terdapat tiga tempat asal barang dan tiga tempat 

tujuan barang yang digunakan sebagai miniatur pemindahan barang pada PT 

INKA. Traverser dan Bogie digunakan untuk pengangkutan barang, Raspberry 
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dan Arduino uno digunakan sebagai perangkat kontrol. Pada sistem kontrol ini 

akan dirancang tanpa kabel atau disebut nirkabel, hal ini dimaksud untuk 

mengurangi kesalahan pada kabel seperti kabel putus maupun pemakaian kabel 

yang banyak sebagai media komunikasi. Media kontrol nirkabel menggunakan 

XBee yang menggunakan protokol Zigbee sebagai media komunikasi antar 

perangkat. 

Pada pembuatan kontrol pemindahan barang, Raspberry akan digunakan 

sebagai pusat kontrol sistem. Penggunaan Raspberry dapat diasumsikan sebagai 

server dan Arduino sebagai client. Zigbee digunakan sebagai komunikasi antara 

server dan client, data yang dikirim akan digunakan sebagai perintah yang 

bertujuan untuk mengontrol Arduino pada sisi client dan data aktivitas yang 

diterima akan diproses pada Raspberry. Setelah itu pada sisi server jika proses 

pengiriman barang berhasil maka akan diinformasikan pada aplikasi C#.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir 

ini diantaranya adalah:  

1. Bagaimana menjalankan sistem pemindahan barang menggunakan kontrol 

terpusat menggunakan Raspberry? 

2. Bagaimana komunikasi antar server dengan client dengan media nirkabel? 

3. Bagaimana monitoring kesiapan alat pemindahan barang dari jarak jauh? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain: 

1. Hanya dapat memberikan triger pada client untuk jalannya program pada 

pemindahan barang. 

2. Tidak dapat mengestimasi waktu yang digunakan untuk pengiriman alat antar 

workshop. 

3. Komunikasi nirkabel dikendalikan menggunakan Zigbee. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan kontrol komunikasi pemindahan barang menggunakan Raspberry 

sebagai pusat kontrol. 

2. Melakukan komunikasi nirkabel sebagai media komunikasi antar server dan 

client. 

3. Melakukan monitoring jarak jauh kesiapan alat tanpa harus melakukan kontak 

fisik pada alat yang akan digunakan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Tugas Akhir ini secara garis besar tersusun dari 5 (lima) bab, yaitu 

diuraikan sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini akan dibahas teori penunjang dari permasalahan,  yaitu 

membahas mengenai Traverser dan Bogie, Raspberry, Arduino, protokol 

komunikasi wireless menggunakan Zigbee yang dijalankan pada hardware XBee, 

pemrograman pada Microsoft Visual Studio 2015 dengan bahasa pemrograman 

C#, Arduino software IDE, dan serta perangkat hardware pendukung. 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab ini akan dibahas tentang blog diagram sistem serta metode 

yang dilakukan dalam mewujudkan pembuatan alat dan membahas tentang 

metode yang digunakan pada Tugas Akhir ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai sistematika perangcangan alat 

sekaligus percobaan dari alat yang telah dibuat. Selain itu juga akan menguji 

program yang telah dibuat apakah dapat sesuai seperti yang diharapkan. 

Kemudian hasil kombinasi antara alat dan program akan dianalisa kemampuannya 

dalam menerapkan kontrol sesuai yang diharapkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian berdasarkan 

rumusan masalah serta saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 

 


