
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini mendorong setiap manusia untuk meningkatkan 

kemampuan di bidang teknologi, salah satunya dibidang robotika. Negara-negara maju 

seperti Amerika, Jerman, Inggris, Jepang, dan Perancis berlomba-lomba untuk 

menciptakan robot mutakhir dengan keistimewaan khusus. Pembuatan robot dengan 

keistimewaan khusus sangat berkaitan erat dengan kebutuhan dalam dunia industri 

modern yang menuntut adanya suatu alat dengan kemampuan yang tinggi agar dapat 

membantu menyelesaikan pekerjaan manusia ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia.(Marindani, 2011) 

Saat ini robot dapat dipergunakan untuk membantu pekerjaan manusia di berbagai 

bidang. Dalam perkembangannya yang semakin pesat, Selain di bidang industri, robot 

juga dapat dipergunakan untuk membantu kegiatan manusia yang sifatnya berbahaya 

seperti robot penjinak bom dan robot pemadam api.(Siswanto, 2018) 

Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh teknologi robot saat ini 

seperti robot yang harus dapat menghadapi segala medan rintangan dari datar hingga 

yang terjal dan mampu menghindari halangan, karena itu merupakan kemampuan minimal 

yang harus dimiliki oleh sebuah mobile robot, selain itu robot juga dituntut agar dapat 

bertahan dalam segala kondisi lingkungan. (Jayadi et al., 2021). 

Robot penghindar halangan (avoider) ialah robot yang dirancang untuk dapat 

menghindari penghalang yang berada disekitarnya. (Nauriana, 2009). Sehingga robot 



dapat menghindari terjadi benturan terhadap penghalang yang ada disekitarnya.(Maulana 

Mujahidin, 2008). Robot ini akan mengitari lingkungan disekitarnya, kemudian akan 

mencari jalan keluar dengan demikian robot tersebut dapat mencari jalan keluar yang tidak 

terdapat halangannya.(Jenggawah et al., 2010) 

Robot penghindar halangan (avoider) ini juga dapat diaplikasikan untuk berbagai 

macam keperluan, antara lain untuk keperluan navigasi, mata-mata/pengintai dan robot ini 

juga dapat digunakan sebagai penjelajah daerah yang sulit dijangkau oleh 

manusia.(Jayadi et al., 2021) 

 Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul 

tentang “Rancang Bangun Robot Avoider Berbasis Arduino Uno” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini  

adalah bagaimana merancang dan membuat robot avoider berbasis arduino uno  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Merancang dan membuat robot avoider berbasis arduino uno. 

2. Melakukan pengujian terhadap robot  avoider berbasis arduino uno. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka 

penulis membatasi permasalahan sebagai  berikut: 

1. Sensor yang digunakan dalam robot avoider adalah sensor jarak HC-SR04 

2. Sistem kontrol yang digunakan berbasis arduino. 

3. Alat ini bekerja pada dinding yang permukaan rata. 



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya alat ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan bidang robotika. 

2. Merancang dan membuat robot Avoider berbasis arduino uno secara fisik. 

3. Memberikan perintah atau program agar robot berjalan secara otomatis dan 

dapat menghidari halangan.  

 

 

 


