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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) adalah ajang perlombaan 

robot yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI). Mulai tahun 2017 sampai sekarang 

KRPAI hanya memperlombakan 1 kategori saja yaitu robot tipe berkaki yang 

menggunakan motor servo sebagai penggeraknya. Kemudian robot tersebut akan 

diletakkan pada arena yang menyerupai rumah dengan 4 buah ruangan, dimana 

pada salah satu ruangan terdapat sebuah lilin dan robot diharuskan menemukan 

kemudian memadamkannya (Rule Book KRPAI, 2018). 

Salah satu masalah terpenting robot KRPAI yaitu mengetahui posisi dan 

keberadannya dalam suatu lingkungan (Lokalikasi), Hal ini bisa diterapkan pada 

robot untuk mengenali posisi setiap waktu, tujuan akhir serta kembali ke awal 

dimana robot start (Adriansyah, 2014).  Beberapa penelitian terkait lokalisasi telah 

dilakukan diantaranya, Global Localization, yang paling umum yaitu menggunakan 

GPS (Global Postioning System). Sistem ini mengandalkan beberapa satelit khusus 

digunakan untuk pemetaan. Namun penggunaan teknik ini terbatas pada luar 

ruangan (Sudibyo et al., 2011). Kemudian Simultaneous Localization and Mapping 

dimana robot melakukan dua tugas sekaligus, yaitu membentuk peta dan 

menentukan posisi robot dengan data yang dikirimkan oleh banyak kombinasi 

sensor (Rosyadi et al, 2010). Namun ini menyebabkan proses komputasi menjadi 

lambat dan jumlah sensor yang digunakan cukup banyak.  
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Di dalam dunia kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dikenal metode 

Heuristic Searching yaitu suatu teknik pencarian yang sangat cepat (Jatmiko et al, 

2009). Serta Sensor Lidar, yaitu teknologi sensor jarak jauh menggunakan laser 

cahaya kontinyu yang dipancarkan secara menyebar dari sebuah transmitter untuk 

menemukan jarak suatu objek (Smith., 2008). Dimana bisa dimanfaatkan untuk 

lokalisasi robot, dengan mencari kesamaan antara bentuk arena dan garis yang di 

dapat dari sensor. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti mengajukan judul sistem lokalisasi 

robot dengan memanfaatkan Sensor Lidar dan algoritma Heuristic Searching. Hasil 

penelitian ini akan di terapkan pertama kali pada platform robot KRAKATAU 

LEGGED dari Universitas Teknokrat Indonesia untuk mendukung strategi robot di 

kontes selanjutnya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah 

pokok dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana cara melokalisasi robot menggunakan metode Heuristic 

Searching dengan input berbasis Sensor Lidar? 

2. Apakah metode yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan 

cepat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Mampu menerapkan metode Heuristic Searching pada robot berkaki. 

2. Memperoleh algoritma yang dapat mengatasi masalah dalam pengenalan 

posisi robot terhadap lingkungan. 
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1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang luas, untuk itu perlu dibuat 

pembatasan agar pembahasannya tidak menyimpang. Batasan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembahasan dalam Robot Pemadam Api Berkaki hanya berfokus pada 

proses Lokalisasi. 

2. Lokalisasi dilakukan di arena KRPAI yang berisi dinding berbentuk 

lorong dan berbentuk 4 buah ruangan dengan menggunakan Robot 

Quadruped (kaki empat) yang di pasang Sensor Lidar. 

3. Sensor Lidar yang digunakan yaitu RPLIDAR Versi A1. 

4. Tidak membahas rangkaian elektronika, mekanik dan strategi robot. 

 

1.5. Manfaat / Kontribusi 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menambah wawasan keilmuan di bidang robotika khususnya kecerdasan 

buatan. 

2. Dapat dijadikan sumber referensi untuk memudahkan peneliti 

berikutnya. 

3. Metode dapat diterapkan pada penelitian lain dengan tujuan serupa. 

4. Meningkatkan kemampuan robot dalam bertanding pada kontes yang 

akan datang. 


