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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tujuan skripsi ini dibuat, latar belakang permasalahan 

yang mendasari pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan 

sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan robot pengikut dinding dengan menerapkan 

algoritma logika fuzzy. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi robot berkembang dengan pesat dewasa ini. Robot 

telah masuk dalam berbagai segi kehidupan manusia, mulai dari robot rumah 

tangga sampai robot dalam dunia industri. Salah satu jenis robot yang berkembang 

saat ini adalah robot mobil. Para peneliti dari seluruh belahan dunia saat ini 

berlomba untuk mendesain robot, agar mampu melaksanakan berbagai tugas 

membantu pekerjaan manusia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia sendiri 

mendorong perkembangan robot mobil adalah dengan menyelenggarakan Kontes 

Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI). Dalam kontes ini robot dituntut untuk 

dapat bermanuver didalam lingkungan asing disertai rintangan, untuk dapat 

menemukan titik api. 

Untuk membangun sebuah robot otomatis, navigasi merupakan salah satu 

masalah utama yang akan dihadapi para perancang. Saat  ini terdapat banyak 

metode kontrol yang dapat digunakan. Kontroler berbasis logika fuzzy merupakan 

metode kontroler yang termasuk golongan Artificial Intelligence. Tidak sepeti 

konvensional kontroler misalnya Proportional-Integral-Derivative Control (PID) 

yang hanya menggunakan perhitungan matematis, kontroler berbasis logika fuzzy 

menggabungkan perhitungan matematis dan juga algoritma untuk mengkontrol 

perilaku robot terhadap dinamika lingkungan.  

Sebagian besar dari metode kontrol yang  saat ini digunakan adalah kontroler 

berbasis PID. Dalam kenyataanya metode kontrol berbasis PID tersebut menemui 

sejumah kendala antara lain: 
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1. Model Matematis Tidak Mencerminkan Keadaan Sesungguhnya 

Dalam metode PID pemodelan sistem sangatlah penting. Melalui 

pemodelan dapat diketahui karakteristik sistem serta berguna dalam proses 

tunning PID. Namun dalam praktiknya model matematis sistem sulit untuk 

dihasilkan karena beberapa kendala antara lain sering kali perancang 

menemui fenomena yang kurang dimengerti terjadi di dalam sistem, 

pemilihan parameter yang kurang akurat, dan kompleksitas sistem yang 

dimodelkan. Walaupun model matematis pada akhirnya didapatkan 

seringkali para peneliti menghadapi model matematis yang kompleks serta 

sulit di aplikasikan dalam alat karena ketebatasan pemproses. Cara lain 

yang dapat diambil adala menyederhanakan sistem dengan mengabaikan 

aspek-aspek tertentu karena diasumsikan pada kondisi ideal. 

 Kontroler berbasis fuzzy merupakan kontroler non-analytical [1]. 

Kehandalan metode fuzzy tidak bergantung pada model matematis namun 

bergantung pada kegiatan percobaan dan juga pengalaman yang dimiliki 

perancang. 

2. Model Kontrol Berbasis PID Tidak Handal Pada Sistem yang Tidak Linear 

Model kontrol berbasis PID saat ini masih banyak digunakan karena 

simpel dan handal. Namun karena strukturnya yang simple, metode kontrol 

PID hanya cocok untuk model sistem proses orde satu dan dua. Dalam 

mobile robot gaya gesek pada roda dan motor adalah salah satu aspek yang 

menyebabkan sistem tidak linier. Gaya gesek ini sulit untuk diprediksi dan 

sangat bervarisasi pada beban robot itu sendiri. Pada perilaku sistem yang 

tidak linier sulit untuk melakukan tunning PID [2]. 
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Metode kontrol berbasis fuzzy menjadi salah satu alternatif dalam 

menghadapi sistem yang tidak linier. Dalam memproses setiap masukan 

dari lingkungan, metode fuzzy menggunakan range-to-point control. Setiap 

parameter (input/output) diklasifikasikan dalam variabel linguistik. Nilai 

input dari sensor dalam bentuk variabel linguistik ini akan di proses  

didalam aturan kontrol yang dibuat perancang untuk menentukan nilai 

output yang sesuai. Aturan kontrol inilah yang menjadi kekuatan metode 

fuzzy dalam menghadapi sistem yang tidak linier.    

3. Model yang Kompleks Untuk Menghadapi Kondisi Lingkungan 

Sesungguhnya 

Dalam mendisain robot yang benar-benar hadal dan dapat bermanuver 

pada lingkungan asing  biasanya membutuhkan berbagai masukan berbeda 

dari lingkungan sehingga menghasilkan sistem yang cukup kompleks. 

Metode kontrol berbasis fuzzy mampu menampung berbagai inputan 

tersebut serta mengolahnya secara lebih sederhana dan mudah di mengerti 

dibandingkan dengan metode kontrol berbasis PID. Kontroler berbasis 

fuzzy memakai variabel linguistik (misal: dekat,jauh,sangat jauh) dan 

memakai aturan kontrol (if … then …) yang dapat diubah-ubah serta 

disesuaikan secara mudah tergantung kondisi aktual yang dihadapi.  

4. Dalam Banyak Penelitian Model Sistem Berbasis Fuzzy Lebih Handal 

Daripada Model Sistem Berbasis PID  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan diaplikasikan pada 

robot pengikut dinding, kontroler berbasis fuzzy memiliki over-shoot yang 

rendah, settling time yang singkat dan error yang kecil dibandingkan 

controller berbasis (propotional-derivative) PD ataupun PID [1]. Dalam 

penelitian pada [3] juga menunjukkan bahwa metode kontrol berbasis 

logika fuzzy juga menghasilkan waktu settling yang lebih singkat dari 

kontroler berbasis propotional control. 
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1.2.2. Permasalahan 

Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) adalah sebuah kontes robot 

tahunan yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam kontes ini, robot akan 

ditempatkan pada suatu lapangan pertandingan yang terdiri dari ruangan dan 

lorong yang dapat di modifikasi sedemikian rupa. Untuk menguji kehandalan 

robot di dalam lapangan pertandingan juga ditaruh rintangan berupa boneka 

hewan dan tiang (furniture). Robot harus menjelajahi lapangan pertandingan 

untuk dapat menemukan lilin dan memadamkanya. 

 Salah satu faktor penting dalam keberhasilan robot menjalankan tugasnya 

adalah navigasi. Pada robot R2C-EOS yang diikutsertakan dalam KRPAI masih 

digunakan kontroler berbasis PID (Proportional-Integral-Derivative). Namun 

pada kenyataanya kehandalan penggunaan metode kontrol PID dirasa masih 

kurang maksimal dan menemui beberapa kendala ketika melakukan proses 

tunning. Pada kontroler berbasis PID nilai pembacaan sensor (crisp data) aktual 

akan diolah secara langsung dengan persamaan matematis untuk menghasilkan 

sinyal output (point-to-point control), sehingga untuk data yang tidak linier akan 

cukup mengganggu navigasi. Kompleksitas robot juga sangat tinggi untuk 

dimodelkan secara matematis karena robot harus menangani berbagai jenis sensor 

yang berbeda untuk menentukan posisinya pada daerah asing.  Kelebihan dari 

logika fuzzy adalah kontroler ini bekerja range-to-point dimana rentang data 

tertentu akan diolah secara matematis serta digabungkan dengan algoritma 

tertentu (metode if-then) yang kita buat dalam aturan kontrol (rule base). Dengan 

mengetahui rentang data pembacaan sensor pada objek di lapangan pertandingan, 

diharapkan penggunaan logika fuzzy sebagai basis kontrol akan lebih handal.  
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan Surat Tugas No : 1/1.3/FTEK/I/2016 yang telah dikeluarkan pada 

tanggal 26 Januari 2016, tugas akhir memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

 

1. Bentuk dan ukuran peta lapangan yang digunakan mengacu pada peraturan 

TCFFHR 2016. 

2. Dimensi maksimal robot (p x l x t) 31 x 31 x 27cm. 

3. Robot dapat menjelajahi semua ruang dalam waktu kurang dari 3 menit. 

4. Navigasi robot menggunakan metode kontrol logika fuzzy. 

5. Perancangan berfokus pada navigasi robot dalam menjelajahi peta lapangan, 

algoritma maupun metode memadamkan lilin tidak akan dibahas dalam tugas 

akhir ini. 

6. Robot dapat melakukan penjelajahan peta lapangan dengan kombinasi 5 buah 

posisi start , 4 buah konfigurasi dasar peta karena adanya variable door location. 

Variable door location terdapat pada ruang 1 dan ruang 4. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan garis besar isi masing-masing bab sebagai 

berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Membahas tujuan, latar belakang, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : DASAR TEORI 

Membahas teori tentang perangkat elektronik yang digunakan dalam 

perancangan robot, seperti mikrokontroler ATMega 128 dan sensor-sensor, 

membahas peta lapangan pengujian serta membahas teori logika fuzzy yang 

digunakan sebagai metode kontrol robot dalam bernavigasi. 

3. BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Membahas perancangan sistem yang meliputi sistem kontrol logika fuzzy, 

perancangan perangkat keras robot, dan perancangan perangkat lunak untuk 

mengimplementasian logika fuzzy sebagai metode kontrol . 

4. BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan metode pengujian peforma navigasi robot, hasil 

pengujian robot, perbandingan metode kontrol fuzzy dengan metode kontrol 

Propotional Derivative dan analisis. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari tugas akhir yang dirancang dan saran untuk 

pengembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


