
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari peranan teknologi, hal ini terus berkem-
bang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat sekarang ini teknologi telah di-
gunakan pada berbagai bidang, bukan saja teknologi komputer bahkan teknologi
pengontrolan seperti mikrokontroler, PLC dan robotika. Ada banyak jenis robot
berdasarkan jenis dan fungsinya, diantaranya adalah robot humanoid. Robot huma-
noid dapat didefinisikan sebagai sebuah robot yang memiliki bentuk dan sejumlah
karakteristik menyerupai manusia, baik keseluruhan struktur maupun pergerakan
dari robot itu sendiri.(Jalil, 2016)

Dalam beberapa tahun terakhir, robot telah menembus bidang pendidikan, baik
sebagai alat untuk memotivasi siswa mengeksplorasi rekayasa teknologi sains dan
pemrograman. Robot pendidikan harus mempunyai ftur untuk berinteraksi dengan
manusia, sehingga robot humanoid sering menjadi pilihan utama sebagai robot pen-
didikan. Robot humanoid ini dapat digunakan untuk memotivasi dan memfasilita-
si materi yang mendasar, seperti pemrograman komputer, kecerdasan buatan atau
desain teknik (Miller & Nourbakhsh, 2016). Saat ini, teknologi robot humanoid
sudah berkembang pesat. Robot humanoid ini banyak digunakan di berbagai bi-
dang seperti edukasi, kesehatan, hiburan, industri, dan keamanan negara. Khusus
dibidang edukasi, robot humanoid mempunyai keunggulan dalam proses interaksi
langsung dengan manusia (Pandey & Gelin, 2017). Robot humanoid yang memiliki
penampilan mirip dengan manusia, dapat dilengkapi dengan kemampuan interaksi
multimodal sehingga dapat berinteraksi dengan manusia melalui bahasa dan gerak-
an tubuh. Penggunaan robot di bidang pendidikan, menuntut kebutuhan robot harus
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dapat berinteraksi seperti layaknya manusia (Ospennikovae et al., 2015).
Robot humanoid atau robot sosial banyak sekali digambarkan dalam film-film

Sci-Fi (Science-Fiction) seperti tokoh robot Bymax dalam film animasi "Hero" yang
dapat berinteraksi dengan manusia (Anggraeni, 2017). Telah banyak penelitian
yang mengmbangakan robot humanoid diantaranya adalah KISMET (C. Breaze-
al, 2003), Eddie (Sosnowski et al., 2006), Flobi (Hegel et al., 2010), Muecas (Cid
et al., 2014), Probo (Doroftei et al., 2016), dan masih banyak lagi (Shayganfar et
al., 2012). Robot Humanoid dapat mengikuti semua gerakan manusia dari mulai
cara mengambil dan memindahkan suatu benda, berjalan, berekspresi hingga dapat
mengenali warna-warna disekitar (Munawwaroh, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun mekanik robot humanoid yang
terdiri bagian kepala, lengan, badan dan motor berbasis desain dan print 3D. Ro-
bot humanoid yang dibangun diharapkan memiliki kemampuan untuk berinterak-
si dengan manusia, mengenal ekspresi manusia, kemampuan mengaji, mengenali
berbagai jenis warna, mengambil dan memindahkan barang, bergerak mobile dan
bercerita sehingga nantinya dapat difungsikan sebagai media pembelajaran untuk
mendukung kemajuan dan inovasi khususnya pendidikan dan bidang lainnya. Sis-
tem kontrol gerakanan mekatronik robot humanoid dibuat menggunakan mikrokon-
troler Arduino berbasis pemrograman Arduino dan Python. Sistem robot humanoid

ini termasuk open source , sehingga dapat membangun robot humanoid yang low

cost (berbiaya rendah).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana desain 3D robot humanoid, rangkaian elektronik dan pemrogram-
an menggunakan mikrokontroler arduino dan software python agar dapat me-
nerima perintah untuk menggerakan akuator motor servo serta motor DC.

2. Bagaimana mengkalibrasi setiap motor servo untuk menentukan kondisi su-
dut awal masing-masing motor servo.

3. Bagaiamana mengimplementasikan program dengan database sudut motor
servo agar robot dapat berekspresi.

4. Bagaimana mengimplementasikan program dengan database sudut motor se-
rvo agar robot dapat berinteraksi dengan manusia melalui komunikasi blue-

tooth.
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5. Bagaimana mengimplementasikan program dengan database sudut motor se-
rvo agar robot dapat mengambil dan memindahkan barang, serta bergerak
maju, mundur, belok kanan dan belok kiri komunikasi bluetooth.

6. Bagaimana mengimplementasikan program dengan database wajah manusia
dan sudut motor servo agar robot dapat mengenali wajah manusia.

7. Bagaimana mengimplementasikan program dengan database warna agar ro-
bot dapat mengenali berbagai jenis warna.

8. Bagaimana mengimplementasikan program dengan database suara agar robot
dapat mengenali berbagai jenis suara manusia.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membuat desain 3D dan rangkaian
elekronik robot humanoid sehingga robot mampu berekspresi, berinteraksi, meng-
enali wajah manusia, mengenali berbagai jenis warna, mengenali suara manusia,
mengambil dan menyimpan benda, serta bergerak mobile dengan tujuan robot ini
bisa dijadikan sebagai alat atau media pembelajaran, hiburan dan membantu meri-
ngankan pekerjaan manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang pada penelitian ini maka maksud dan tujuan dari pe-
nelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat desain 3D kepala robot humanoid yang terdiri dari 6 buah motor
servo, desain 3D ini merupakan versi terbaru dari UUNBot yang sebelumnya
menggunakan desain 2D.

2. Membuat desain 3D lengan robot humanoid yang terdiri dari 10 buah motor
servo, desain 3D ini merupakan versi terbaru dari UUNBot yang sebelumnya
menggunakan desain 2D.

3. Membuat program kalibrasi motor servo untuk menentukan kondisi sudut
awal motor servo.
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4. Mengembangkan program ekspresi robot, program ini diharapkan agar robot
mampu mempunyai banyak ekspresi layaknya manusia.

5. Mengembangkan program interaksi robot dengan manusia, program ini diha-
rapkan agar robot mampu berinteraksi lebih baik dengan manusia.

6. Mengembangkan program pengenalan wajah manusia, program ini diharapk-
an agar robot mampu mengenali wajah manusia secara presisi.

7. Mengembangkan program pengenalan warna agar robot mampu mengenali
berbagai jenis warna.

8. Mengembangkan program pengenalan suara manusia agar robot mampu meng-
enali suara manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Desain 3D UUNBot yang dibuat merupakan pengembangan dari penelitian
sebelumnya yang menggunakan desain 2D sehingga dari segi desain lebih
rapih dan futuristic dan dapat bersaing dengan robot hasil penelitian para pe-
neliti lain.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia robotika dan pemro-
graman.

3. Menambah semangat dan motivasi para peneliti robotik Indonesia untuk meng-
embangkan robot sosial sehingga dapat bersaing dengan para peneliti inter-
nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan tersaji dalam bentuk BAB. Secara singkat, setiap BAB diuraikan
sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Mendeskripsikan mengenai hal melatarbelakangi peneliti-
an ini dilakukan, gambaran metode penelitian yang dilakukan, rumusan dan batasan
maslaah, tujuan dan manfaat penelitian serta sitematika kepenulisannya.
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BAB II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang referensi dan teori yang berhubug-
an denganpenelitian ini. Pada bagian ini membahas tentang robot dan sejarahnya,
komponen pendukung serta deskripsi dari setiap komponen yang digunakan.

BAB III Metode Penelitian. Pada Bagian ini dijelaskan tentang tahapan pene-
litian dimulai dari waktu pengerjaan, alat dan bahan yang digunakan, diagram alir
penelitian serta metode umum tentang perancangan perangat keras yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Berisi tentang hasil yang didapatkan dari pe-
ngambilan databae untuk menentukan sudut awal servo yang kemudian diolah agar
robot mampu berekspresi, berinteraksi, mengenali wajah manusia, mengenali war-
na dan mendengar suara manusia.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian
yang dilakukan serta saran untuk pengembangan dan penelitian lanjutan tentang
penelitian ini.
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