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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi modern dewasa ini khususnya dalam dunia teknologi robot mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Banyak Negara maju berlomba-lomba untuk membuat 

robot yang semakin mutakhir. Di Indonesia sendiri robot juga sudah mulai berkembang. 

Perkembangan robot tidak hanya pada kecanggihan mekaniknya saja, melainkan juga 

sistem kendalinya menggunakan sistem komputerisasi. Pembuatan robot-robot dengan 

keistimewaan khusus ini sangat berkaitan erat dengan adanya kebutuhan dalam dunia 

industri modern yang menuntut adanya suatu alat dengan kemampuan yang tinggi yang 

dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Salah satu jenis robot dengan kemampuan 

istimewa yang belakangan ini banyak menarik minat para pecinta robot untuk 

dikembangkan adalah balancing robot beroda dua. 

Balancing robot beroda dua merupakan suatu robot mobile yang memiliki sebuah 

roda di sisi kanan dan kirinya yang tidak akan seimbang apabila  tanpa adanya kontroler. 

Menyeimbangkan robot beroda dua memerlukan suatu metode kontrol yang handal untuk 

mempertahankan posisi roda dalam keadaan tegak lurus terhadap permukaan bumi tanpa 

memerlukan pengendali lain dari luar. Bahkan sekarang ini konsep robot beroda dua telah 

digunakan sebagai alat transportasi yang bernama segway. 

Penelitian skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat robot beroda dua yang 

mampu menyeimbangkan dirinya yang tegak lurus terhadap permukaan bumi di daerah 

bidang datar. Pada penelitian skripsi ini digunakan arduino uno, motor DC, motor driver 

dan sensor gyroscope GY 85 sebagai kontrol pengendali. Gyroscope GY 85 di gunakan 

untuk menentukan besarnya sudut kemiringan badan robot terhadap permukaan bidang 

datar. Sehingga robot beroda dua ini dapat mempertahankan posisinya tegak lurus dengan 

seimbang terhadap permukaan bumi pada bidang datar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang suatu robot beroda dua yang dapat berdiri seimbang pada 

bidang datar  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah : 

 Robot ini hanya dapat berdiri seimbang pada permukaan bidang datar 

 Robot ini tidak mengikuti jalur atau garis tertentu.. 

 Robot ini memiliki dimensi dengan tinggi = 11 cm , lebar 20.5cm, dan 

diameterroda = 6.5cm. 

 Robot ini di program dengan program bahasa C menggunakan software 

aduino.cc 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin di capai dalam Tugas Akhir ini adalah merancang dan membuat 

system kontrol keseimbangan dengan menggunakan sensor gyroscope untuk balancing 

robot beroda dua. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin di capai dalam tugas akhir ini adalah mengetahui cara kerja dari 

sensor gyroscope untuk mengukur sudut/kemiringan robot yang akan menjadi titik 

keseimbangan robot. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari 

beberapa tahapan sebagai berikut : 
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 BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka dan dasar teori 

Pada bab ini penulis mencoba memberikan penjabaran dan penjelasan 

mengenai teori, metodologi, dan komponen-komponen yang mendukung 

rancangan. 

BAB III Metode perancangan 

Berisi tentang penjelasan mengenai perancangan robot dan pembuatan 

program untuk sistem keseimbanganbalancing robot. 

BAB IV Hasil dan pembahasan 

Berisi tentang pengukuran dan analisa hasil pengukuran. 

BAB V Kesimpulan dan saran 

Memberikan kesimpulan tentang hasil perancangan dan hasil pengukuran, 

dan masukan dalam perancangan berikutnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


