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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aktifitas keseharian yang kerap dilakukan manusia tidak luput dari bantuan 

teknologi untuk memudahkan prosesnya. Salah satu teknologi yang akrab dan 

sering digunakan adalah teknologi robotika. Penggunaan teknologi robotika yang 

dahulu hanya pada lingkungan industri kini sudah dimanfaatkan untuk membantu 

pekerjaan manusia dalam banyak bidang (Pambudi, 2011). Banyak aktifitas 

manusia yang terbantu dengan adanya teknologi robotika, salah satunya adalah 

aktifitas membawa dan memindahkan barang belanja. 

Troli merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu 

tempat ketempat lainnya secara manual. Penggunaan troli memudahkan manusia 

saat membawa dan memindahkan barang dalam jumlah yang banyak. Troli yang 

umum digunakan mengharuskan pengguna mendorong troli tersebut untuk 

membantu pergerakannya atau masih manual. Hal ini mengurangi aktifitas tangan 

untuk melakukan kegiatan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan troli otomatis yang 

dapat bergerak mengikuti penggunanya. 

Troli otomatis yang dibuat harus mampu mendeteksi arah pergerakan 

pengguna dan jarak pengguna. Pendeteksian arah ini ditujukan agar troli mampu 

mengikuti pegerakan pengguna dan jarak agar kecepatan dapat dikontrol 

(Adhitya, 2014). Pendeteksian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

cara diantaranya dengan penggunaan sensor ultrasound, sensor infra red hingga 

menggunakan computer vision (sensor kamera). Sensor infra red sudah jarang 

digunakan karena memiliki banyak kelemahan yaitu sulit dan lambat dalam 

mentransfer data serta berbahaya bagi mata. 

Pada tahun 2014, Adhitya dkk melakukan penelitian troli otomatis dengan 

memanfaatkan sensor ultrasound berbasis mikrokontroler. Troli dirancang 

menggunakan 1 sensor ultrasound diposisi kanan dan 1 diposisi kiri, troli 

bergerak sesuai respon yang diterima oleh receiver ultrasound. Berdasarkan 

pengujian, jarak pengguna yang dapat terdeteksi adalah sejauh 250 cm dari posisi 

troli tersebut, dengan kecepatan rata-rata troli pada lintasan lurus dengan beban 10 
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kg yaitu 0,17 m/s. 

Input dari penelitian ini menggunakan sensor kamera. Pendeteksian objek 

dengan sensor kamera lebih optimal, selain dapat mendeteksi jarak sensor kamera 

juga dapat mendeteksi posisi objek. Dengan menggunakan metode Hue Saturation 

Value (HSV), sistem deteksi objek akan menghasilkan estimasi jarak dan posisi 

yang digunakan untuk kontrol kecepatan roda troli otomatis. 

Troli merupakan objek bergerak sehingga menghasilkan kondisi yang 

berubah-ubah. Kondisi ini membutuhkan sistem kontrol yang bersifat adaptif. 

Sistem kontrol yang sesuai dengan kondisi ini adalah metode FLC (Fuzzy Logic 

Controller). Menggunakan 2 Input yaitu jarak dan posisi objek, sistem FLC 

diharapkan mampu menghasilkan pergerakan troli sesuai yang diinginkan. Output 

dari sistem FLC adalah kecepatan roda kanan dan kiri dari troli, dengan 

pergerakan maju, mundur, belok kanan dan belok kiri.  

Metode penggerak yang dapat diaplikasikan untuk pergerakan roda troli ini 

adalah Differential Drive Mobile Robot (DDMR). DDMR adalah suatu metode 

yang menggunakan dua buah roda penggerak yang independent, sehingga gerakan 

robot dihasilkan dari dua buah aktuator. Metode ini akan memanfaatkan 

perbedaan kecepatan antara kedua roda troli untuk melakukan pergerakan. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini dikembangan sebuah 

troli yang mampu mengikuti penggunanya (objek manusia) secara otomatis 

dengan menggunakan segmentasi HSV dengan kontrol roda berpengerak DDMR 

berbasis sistem kontrol FLC. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem deteksi objek pada troli 

dengan menggunakan segmentasi HSV ? 

2. Bagaimana merancang sistem kendali FLC yang dapat menghasilkan 

pergerakan roda-roda troli agar mampu mengikuti objek ? 
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1.3 Batasan Masalah  

Adapun beberapa batasan masalah dari penelitian ini adalah :  

1.    Penggerak  roda  troli  otomatis    yang  digunakan  adalah  differential 

steering. 

2. Pencahayaan ruangan disesuaikan dengan intensitas pendeteksian 

kamera yang digunakan. 

3. Pengujian pergerakan troli hanya pada kondisi permukaan datar 

dengan pergerakan maju, mundur, belok kanan dan belok kiri. 

4. Tinggi troli yang dirancang adalah 100 cm. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan 

1. Merancang dan membuat sistem pendeteksian objek troli pengikut 

otomatis dengan menggunakan segmentasi HSV 

2. Mengimplementasikan pembacaan sistem deteksi objek sebagai 

masukan untuk diolah menggunakan sistem kontrol FLC 

3. Menerapkan hasil metode FLC pada pengaturan kecepatan roda-roda 

troli 

1.4.2 Manfaat  

Membantu pengguna dalam memindahkan barang dengan bantuan troli 

yang dapat mengikuti pergerakan penggunanya secara otomatis. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahapan ini, dilakukan studi literatur dengan membaca buku, 

artikel, paper serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang 

menenunjang penelitian. 

2. Perancangan Hardware 

Pada tahapan ini, dirancang hardware yang terlibat dalam troli 

otomatis. Perancangan hardware meliputi dimensi troli, mekanik troli, 

motor DC yang digunakan dan driver motor DC. 
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3. Pengujian Hardware 

Pengujian dilakukan terhadap hardware dilakukan dengan menguji 

Motor DC yang digunakan serta driver motor yang digunakan. Pengujian 

juga dilakukan terhadap kesesuaian pergerakan roda troli. 

4. Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil pengujian yang 

dilakukan dan melakukan perbandingan terhadap target yang diinginkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian 

troli, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori dasar yang 

merupakan referensi yang langsung berhubungan dengan 

penelitian. Mulai dari HSV, Fuzzy Logic Controller, 

Differential Drive hingga perangkat yang digunakan dalam 

sistem deteksi objek dan sistem kontrol. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang perancangan penelitian 

yang terdiri dari perancangan sistem deteksi objek (estimasi 

jarak dan penentuan posisi), perancangan hardware troli, 

dan sistem kontrol pergerakan roda-roda troli. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengujian troli yang 

telah dirancang, yang terdiri dari pengujian segmentasi 

HSV terhadap pencahayaan, pengujian sistem deteksi objek, 

pengujian sistem kontrol, pengujian beban maksimum, 

hingga pengujian keseluruhan troli. 

Universitas Internasional Batam 
 



5 
 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berrisikan kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan pada penelitian yang dilakuakn dan diakhiri 

dengan saran untuk penelitian berikutnya. 
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