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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hal utama yang melatarbelakangi skripsi ini adalah perkembangan teknologi 

kendaraan yang semakin maju, yang dikarenakan akan kebutuhan masyarakat yang 

semakin bervariatif dan juga semakin terbatasnya sumber bahan bakar yang ada di 

bumi. Salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah diciptakannya kendaraan 

segway, di mana kendaraan ini tidak berbahan bakar sehingga bebas polusi udara serta 

memiliki bentuk yang unik seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendaraan segway ini mulai populer di seluruh dunia karena bentuknya yang 

unik dan dapat dikendarai dengan relatif mudah. Kemudian cara kerja kendaraan ini 

juga berbeda dibandingkan dengan kendaraan lain pada umumnya. Di mana kendaraan 

ini dapat menyeimbangkan dirinya sendiri dan bergerak dengan membaca 

kemiringannya. Namun kendaraan ini masih sulit ditemui di Indonesia sebab harganya 

masih mahal. Oleh sebab itu dilakukanlah perancangan sistem kendali yang sama, 

sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk memproduksi 

kendaraan sejenis meskipun dengan alat dan bahan berbeda. Dengan demikian 

kendaraan tersebut dapat terjangkau oleh rata-rata masyarakat Indonesia.  

 

Gambar 1.1. Foto Segway. 
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1.2. Batasan Skripsi 

Berdasarkan surat tugas No: 27/I.3/FTEK/IX/2012, skripsi ini berjenis 

perancangan dengan beberapa batasan berdasarkan spesifikasi alat sebagai berikut: 

1. Beban maksimum 70 kg. 

2. Kecepatan maksimum 30 km/jam. 

3. Catu daya 12V. 

4. Ketahanan catu daya sampai 1 jam saat dikendarai pada beban 70 kg dan 

kecepatan 15km/jam. 

5. Diameter roda sekitar 40 cm. 

6. Dapat melewati bidang miring sampai dengan 15 derajat. 

7. Menggunakan sensor accelerometer dan gyroscope. 

8. Respon alat kurang dari 200 ms. 

 

1.3. Sistematika Penulisan 

Berbagai aspek mengenai perancangan ini akan dituangkan pada bab-bab 

berikutnya. Mulai dari pembahasan akan gambaran sistem kendali gerak segway secara 

keseluruhan yang akan disampaikan pada BAB II. Kemudian pembahasan mengenai 

perancangan sistem pada BAB III, selanjutnya pada BAB IV akan disampaikan data-

data hasil pengujian beserta analisa yang telah dilakukan terhadap hasil pengujian 

tersebut. Serta pada BAB V akan dijabarkan beberapa kesimpulan dari hasil yang telah 

dicapai dan saran-saran yang dapat digunakan untuk keperluan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


