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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pekembangan robot pada saat ini semakin canggih dan bervariasi mulai dari 

robot beroda hingga berkaki bahkan sampai menggunakan lengan-lengan robot 

untuk melakukan pekerjaan tertentu, sehingga banyak bidang yang telah 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kedalam dunia nyata.  

Perkembangan di atas mulai terlihat di Indonesia, hal ini tercermin dengan 

sering diadakannya lomba robot baik tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi hingga 

tingkat Nasional. Bahkan secara khusus diadakan lomba robot berkaki, seperti 

Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) divisi berkaki. 

Banyak robot-robot yang telah dibuat oleh para ahli meniru bentuk anatomi 

makhluk hidup. Salah satu robot yang banyak digemari adalah robot berkaki. 

Berbeda dengan robot yang menggunakan roda pada umumnya, robot berkaki 

memerlukan perhitungan yang lebih kompleks untuk melakukan pergerakan 

(Mahendrayuda, 2010). Pemanfaaatan robot berkaki pada perindustrian adalah 

mampu melewati tempat-tempat yang tidak dimungkinkan menggunakan robot 

beroda, sebagai contoh kelebihan robot berkaki adalah menaiki dan menuruni 

anak tangga.  

Robot hexapod (Mahendrayuda, 2010), robot tersebut menggunakan dua buah 

motor servo sebagai penggerak, padahal untuk robot hexapod setidaknya 

dibutuhkan minimal enam buah motor servo, oleh karena itu pergerakan tiap kaki STIK
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robot tersebut tidak bisa bergerak sendiri - sendiri tetapi secara bersamaan serta 

robot tersebut memiliki kecepatan langkah kaki yang konstan. 

Pemanfaatan logika fuzzy banyak diaplikasikan pada industri yaitu 

penggunaan logika fuzzy pada mesin cuci, perencanaan produksi dan lain 

sebagainya. Bahkan pada biogenetika memanfaatkan algoritma ini. 

Untuk mendukung pengembangan dan penggunaan sistem kontrol yang lebih 

maju, maka penulis mengajukan pembuatan  Robot Quadropod Pendeteksi 

Halangan Dengan Menggunakan Logika Fuzzy. Robot ini merupakan 

pengembangan dari jenis robot berkaki sebelumnya (Mahendrayuda, 2010). 

Logika fuzzy mempunyai sifat yang fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan 

perubahan-perubahan, dan ketidakpastian serta memiliki kelebihan dalam proses 

penalaran secara bahasa (linguistic reasoning) sehingga mudah dimengerti 

sekaligus menjadi alasan mengapa robot ini menggunakan logika fuzzy. Untuk 

mengatur kecepatan langkah kaki robot penggunaan logika fuzzy akan sangat 

membantu mencapai tujuannya yaitu mengatur pergerakan empat kaki robot 

dengan bantuan dua buah motor servo disetiap kakinya serta data input berupa 

jarak halangan yang terdeteksi oleh sensor ultrasound. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperoleh : 

1. Bagaimana merancang pergerakan kaki robot berkaki empat agar dapat 

berjalan dengan baik. STIK
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2. Bagaimana merancang dan membuat sistem yang dapat mengatur kecepatan 

langkah kaki robot berdasarkan jarak halangan yang terdeteksi oleh sensor 

ultrasound. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa  

pembatasan masalah, antara lain:  

1. Minimun system dari robot ini menggunakan microcontroller.  

2. Sistem pergerakan kaki robot yang digunakan adalah 2 DOF (Degrees of 

freedom). 

3. Robot ini menggunakan satu buah sensor ultrasound untuk mendeteksi jarak 

halangan. 

4. Robot ini mampu mendeteksi halangan sejauh 3 meter , hal tersebut 

dikarenakan kinerja jangkuan sensor maximal sejauh 3 meter . 

 

1.4  Tujuan 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa   

tujuan penulis, antara lain: 

1. Merancang pergerakan robot berkaki empat agar dapat berjalan dengan baik. 

2. Merancang dan membuat sistem yang dapat digunakan untuk mengatur 

kecepatan langkah empat kaki robot berdasarkan pada jarak halangan yang 

terdeteksi oleh sensor ultrasound. 
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1.5  Kontribusi 

  Robot berkaki empat atau robot quadropod merupakan jenis walking 

robot. Untuk menggerakan kaki-kaki robot quadropod dibutuhkan setidaknya 

empat buah motor servo dan mempunyai sistem pergerakan 1 DOF (Degrees of 

freedom). 

  Untuk membuat pergerakan kaki-kaki dan cara jalan robot menjadi lebih 

baik, dapat menambah jumlah penggunaan motor servo pada kaki-kaki robot. 

Maka dibuatlah robot quadropod dengan menggunakan delapan buah motor servo 

yang dipasangkan masing-masing dua buah pada setiap kaki-kaki robot. Sistem 

pergerakan kaki robot yang digunakan adalah 2 DOF (Degrees of freedom), 

sehingga robot diharapkan bisa berjalan dengan lebih baik. Penggunaan logika 

fuzzy diharapkan mampu untuk mengatur kecepatan langkah kaki-kaki robot. 

Berdasar pada jarak halangan yang terdeteksi oleh sensor ultrasound, semakin 

dekat jarak halangan yang terdeteksi maka akan semakin pelan langkah kaki-kaki 

robot. Sebaliknya, semakin jauh jarak halangan yang terdeteksi, maka akan 

semakin cepat langkah kaki robot. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam  lima 

bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian materi 

dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi serta 

sistematika dari penulisan tugas akhir. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini dijelaskan tentang sensor ultrasound, 

mikrokontroler ATMega8535, mini – motor servo, LCD (Liquid Cell 

Display) dan Sistem Fuzzy. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas mengenai perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Hardware meliputi minimum system, 

motor servo, sensor ultrasound, dan LCD. Sedangkan untuk Software 

yang digunakan untuk menunjang minimum system adalah bahasa C 

yang dimana akan dimasukkan metode fuzzy Sugeno. 

BAB IV : Pengujian Sistem 

Pada bab ini dibahas tentang pengujian sistem baik hardware maupun 

software. Pengujian hardware meliputi modul sensor ultrasound,  

rangkaian minimum sistem ATMega8535, LCD (Liquid Cell Display) 

2 x 16 , dan Mini – motor servo, sedangkan untuk software dilakukan 

secara keseluruhan. 

BAB V  :   Penutup 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil pengujian sistem secara 

keseluruhan dan saran-saran yang diharapkan dalam pengembangan 

lebih lanjut dari tugas akhir ini. 
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