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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Robot merupakan pendorong utama industri modern dan merupakan  

lambang kemajuan teknologi di abad ke-21. Di satu sisi robot dipandang sebagai 

mesin yang potensial untuk menyaingi keberadaan manusia. Dengan adanya robot 

bisa meringankan pekerjaan manusia karena robot mempunyai kelebihan 

dibandingkan manusia, antara lain dari segi kecepatan, ketelitian, dan yang 

terpenting adalah bisa melakukan pekerjaan yang berbahaya yang tidak mungkin 

dilakukan manusia secara langsung misalnya, pengambilan data di daerah gunung 

berapi dan membersihkan tumpahan bahan radio aktif. Untuk itu diperlukan 

sebuah robot yang mempunyai kemampuan untuk menghindari halangan (obstacle 

avoidance) agar  misi dari  robot tersebut tercapai. 

Demikian halnya dengan kemajuan yang terjadi pada pengatur kemudi 

mobile robot, diantaranya adalah ackerman steering. Prinsip ackerman steering 

sama dengan kemudi pada mobil. Di mana salah satu kelebihan dari ackerman 

steering adalah tidak terjadi slip pada saat berbelok. Hal ini cocok untuk 

digunakan untuk kehidupan nyata yang kondisi jalannya tidak rata. Jika 

menggunakan differential steering dalam kondisi seperti itu, sangat dimungkinkan 

terjadi slip pada saat berbelok.  

 Penelitian kali ini akan dikhususkan pada sistem kendali PID. Sistem 

kendali ini digunakan untuk mengendalikan robot agar dapat menghindar dari 

benturan dengan halangan yang terdapat pada lingkungan sekitar jalan yang 
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ditempuh robot. Untuk menghindari halangan tentu saja diperlukan sebuah sistem 

steering dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah ackerman steering. 

Sistem kendali yang digunakan adalah kendali PID dengan parameter input 

menggunakan sensor jarak (position sensitive device). 

Position sensitive device (PSD) merupakan sensor jarak yang digunakan 

agar mobile robot dapat mengenali lingkungannya. Jenis sensor PSD adalah sonar, 

laser, dan infra merah. Salah satu sensor PSD yang menggunakan infra merah 

adalah Sharp GP2D120. Sensor ini menghasilkan output tegangan analog. Untuk 

itu agar lebih mudah dalam memproses data output-nya digunakan suatu pemroses 

yang analog, salah satunya adalah FPAA. Pemroses yang digunakan adalah hybrid 

system, dimana perangkat analog seperti FPAA dan pemroses digital seperti 

microcontroller bergabung. 

Dalam penelitian ini mobile robot bernavigasi secara mandiri. Agar dapat 

mengenali lingkungannnya digunakan sensor PSD yang menggunakan infra 

merah. Unit pemroses yang digunakan merupakan kombinasi antara FPAA 

dengan microcontroller. Metode kendali PID digunakan sebagai pendukung untuk 

mengatasi kondisi lingkungan. Mekanisme kemudi robot menggunakan ackerman 

steering, sehingga dapat diaplikasikan pada kondisi yang sebenarnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yaitu sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana merancang dan membuat ackerman mobile robot dengan kendali 

PID untuk menghindari halangan berbasis hybrid system. 
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2. Bagaimana kendali PID dapat memperbaiki respon kecepatan yang digunakan 

sebagai penggerak mobile robot. 

3. Bagaimana menggabungkan FPAA dengan microcontroller sehingga dapat 

membentuk hybrid system. 

4. Bagaimana mendesain kendali PID menggunakan FPAA. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Sensor pengukur jarak menggunakan sensor sharp GP2D120 

2. Pengatur kecepatan maju akan dikendalikan oleh FPAA dengan kendali PID 

3. Microcontroller membantu dalam pengendalian motor kemudi 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membuat ackerman mobile robot dengan kendali 

PID untuk menghindari halangan. 

2. Bagaimana kendali PID dapat memperbaiki respon kecepatan yang digunakan 

sebagai penggerak mobile robot. 

3. Bagaimana menggabungkan FPAA dengan microcontroller sehingga dapat 

membentuk hybrid system. 

4. Bagaimana mendesain kendali PID menggunakan FPAA. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab satu membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan laporan Tugas Akhir, dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab dua membahas tentang berbagai teori yang mendukung Tugas 

Akhir ini. Hal tersebut meliputi sensor GP2D120, FPAA, Anadigm, Motor DC 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab tiga dijelaskan tentang metode penelitian serta alasan 

penggunaan metode tersebut dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan pula 

tentang pembuatan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang digunakan pada sistem. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM 

Bab empat berisi tentang percobaan yang telah dilakukan dan hasil dari 

penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

Bab lima berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran untuk 

pengembangan penelitian berikutnya 
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