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1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam ilmu robotika telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan 

teknologi di Indonesia , dengan kemajuan tersebut dunia robotika mulai banyak 

yang diminati salah satunya sejak diadakan-nya dalam banyak ajang perlombaan 

yang bertemakan robot. Perlombaan tersebut di ikuti oleh mahasiswa-mahasiswa 

perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari daerah kepulauan 

diseluruh Indonesia dengan jumlah peserta yang meningkat setiap tahunnya. Hal 

ini membuktikan bahwa penelitian dibidang robotika menjadi topik dan daya tarik 

tersendiri yang cukup tinggi bagi para peneliti (Nehmzow, 2001). 

Krakatau MSL merupakan sebuah penelitian yang mengacu kepada mobile 

robot soccer yang di perlombakan pada Kontes Robot Indonesia pada tahun 2017. 

Kontes tersebut diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian Riset dan 

Teknologi Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI). Mobile robot soccer  ini 

termasuk dalam perlombaan di divisi KRSBBI (Kontes Robot Sepak Bola Beroda 

Indonesia) yang bertemakan robot sepakbola. Mobile robot merupakan kontruksi 

robot dengan ciri khas-nya mempunyai sebuah aktuator yang berupa roda untuk 

dapat berpindah-pindah posisi dari posisi awal hingga ke posisi lainnya 

(Adriansyah, 2014). Kontes ini mengharapkan inovasi baru pada mobile robot dari 

setiap mahasiswa perguruan tinggi diseluruh indonesia, seperti mengetahui posisi, 

melakukan koordinasi, melakukan formasi menyerang ataupun bertahan dan 

menghindari tabrakan antara robot lain. Namun kenyataannya dari sekian banyak 
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peserta yang berpartisipasi, penggunaan dalam teknologi baru masih sangat kecil 

(Sudibyo, 2011), dalam kondisi seperti ini seharusnya dapat menjadi peluang 

besar bagi peserta untuk memenangkan perlombaan, oleh karna itu perlu 

dilakukan-nya penelitian untuk meningkatkan kemampuan pada mobile robot. 

Beberapa penelitian terkait dengan trajektori atau lintasan robot telah 

dilakukan sebelumnya dengan banyak teknik yang beragam. Teknik pertama yaitu 

odometry dengan sensor encoder, teknik tersebut merupakan teknik yang 

menggunakan perhitungan posisi dengan pencapaian target diam dan 

memanfaatkan perhitungan koordinat kartesian (X_pos, Y_pos, theta). Dengan 

menggunakan teknik tersebut memiliki kelemahan yaitu ketika robot bergerak 

secara bersamaan antara robot A dan robot B bisa saja terjadinya tabrakan 

(Kariyanto, Alasiry, Ardilla, & Hanafi, 2011). Teknik kedua ialah Global 

Positioning, yang paling umum yaitu menggunakan GPS (Global Positioning 

System). Sistem ini digunakan untuk menentukan posisi suatu objek diluar 

ruangan, namun teknik ini ketergantungan dengan penerimaan signal satelit dan 

penggunaannya terbatas hanya digunakan di luar ruangan saja (Sudibyo, 2011). 

Teknik ketiga yaitu menggunakan pendeteksi garis dari luar atau dinding ruangan, 

teknik tersebut memiliki sensor yang sangat berpengaruh dengan intensitas cahaya 

pada ruangan dan jarak yang dijangkau sehingga teknik ini tidak efektif untuk 

digunakan dalam sistem navigasi dan lintasan (trajectory) pada mobile robot 

(Basori, 2014). 

Salah satu masalah dari KRSBBI adalah kemampuan robot yang tidak 

mengetahui posisinya, tidak mengetahui target yang dituju dan tidak bisa 

menghindari adanya tabrakan dengan robot lain. Dalam masalah tersebut bisa 
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dilakukan dengan menggunakan sensor-sensor seperti sensor encoder, sensor 

jarak dan kamera (Waluyo, 2015). Namun penggunaan sensor-sensor tersebut 

masih mempunyai kekurangannya masing-masing, yaitu pada sensor encoder bila 

roda berputar akan mengalami kesalahan perhitungan jika terjadi selip pada roda 

robot, pada sensor jarak terbatasnya jarak pandang yang dituju dikarenakan arena 

lapangan bukan seperti labirin dan pada kamera memliki kelemahan yang 

membuat kinerja pada mikroprosessor menjadi berat (Waluyo, 2015). Didalam 

KRSBBI, sistem navigasi sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya 

sistem ini robot dapat menyelesaikan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu, 

dalam penelitian ini digunakan sensor optical mouse. Sensor optical mouse 

sebagai sensor posisi robot karena keluarannya berupa posisi X dan Y dalam 

satuan piksel di komputer dengan presisi yang tinggi dan relatif murah  (Sekimori 

& Miyazaki, 2007).  

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti akan 

mengajukan sebuah sistem pengembangan arah hadap dan lintasan pada robot 

Krakatau MSL dengan menggunakan satu sensor optical mouse. Dari input sensor 

optical mouse akan memperoleh sebuah informasi berupa titik koordinat sumbu X 

dan sumbu Y, selanjutnya sensor optical mouse akan mengirimkan sebuah 

informasi arah hadap robot dan target lintasan yang ditargetkan. Sistem ini akan 

dirancang untuk mendapatkan sistem arah hadap pergerakan dan lintasan secara 

cepat dan tepat sehingga mobile robot dapat dengan cepat menyelesaikan 

tugasnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana cara robot mengetahui posisi dengan memanfaatkan 

sensor optical mouse? 

2. Apakah mobile robot soccer pada Krakatau MSL dapat bergerak 

sesuai lintasan tertentu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Tidak membahas tentang cara membuat robot secara detail. 

2. Objek penelitian yaitu robot sepakbola beroda yang dibuat oleh 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Tidak membahas mekanika dan strategi robot 

4. Penelitian ini hanya fokus kepada arah hadaprobot dan lintasan 

perencanaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui 

posisi dan arah hadap sesuai dengan lintasan yang dituju. 

1.5 Manfaat / Kontribusi 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat menambah wawasan keilmuan pada bidang robotika. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Dapat dijadikan referensi pada penelitian di bidang trajectory khususnya 

pada robot sepakbola beroda. 


