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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

Situasi dan kondisi lingkungan dasar laut tidaklah mudah diketahui secara 

pasti tanpa didukung ketersediaan peralatan dan teknologi yang memadai. 

Beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut adalah adanya 

penambahan kedalaman laut sebesar 10 meter yang akan menyebabkan 

bertambahnya tekanan sebesar 1 atmosfer. Semakin dalam perairan maka semakin 

tinggi pula tekanan yang ada (Ilham, 2008). 

Manusia memiliki keterbatasan untuk mampu menahan tekanan yang 

begitu besar. Selain itu, bersamaan dengan kondisi alam seperti itu maka faktor 

suhu serta kurangnya pencahayaan di dasar laut menyebabkan jarak pandang 

berkurang dan topografi dasar laut yang tidak dapat dijangkau oleh manusia 

seperti gua kecil, dan celah–celah di kapal karam (Ilham, 2008). 

Teknologi komputer, terutama robotika di masa sekarang sudah menjadi 

bagian penting dalam kehidupan manusia. Robot adalah peralatan eletro-mekanik 

atau biomekanik, atau gabungan peralatan yang menghasilkan gerakan yang 

otonomi maupun gerakan berdasarkan gerakan yang diperintahkan (Halim, 2007). 

Robot dalam beberapa hal dapat menggantikan peran manusia, hal ini terlihat 

pada robot-robot yang diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, 

kesehatan (health), pertahanan (defense), pertanian (agriculture), penelitian 

(research), pemainan (game), dan lain-lain (Halim, 2007). 
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Alasan utama penggunaan robot adalah karena, robot dalam kondisi 

tertentu (syarat minimum operasi terpenuhi) dapat menjadi pekerja yang ideal, 

robot memiliki tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi, serta yang lebih penting 

adalah biaya operasinya rendah dengan output yang dihasilkan lebih tinggi (Santo 

Made dkk, 2014). 

Remotely Operated Vehicle (ROV) adalah instrumen berupa wahana selam 

berukuran mini. ROV biasa digunakan untuk eksplorasi objek bawah laut seperti 

pemotretan bawah air, operasi militer, perbaikan jalur pipa bawah laut. ROV 

digunakan untuk kegiatan pada daerah yang tidak dapat dijangkau manusia seperti 

gua kecil di bawah air. Angkatan Laut Amerika mendanai pembuatan ROV 

pertama kali pada tahun 1960. ROV dibuat memiliki kemampuan operasi 

penyelamatan laut dalam dan perbaikan objek dasar laut dari permukaan (Radio 

Control Submarine, 2006). 

Pengembangan robot operational tanpa awak bawah laut atau yang lebih 

dikenal sebagai Remotely Operating Vehicle (ROV) telah banyak dikembangkan. 

Secara sederhana cara kerja dari robot berbasis ROV adalah dioperasikan 

menggunakan sistem yang dikendalikan oleh pengguna melalui perangkat kontrol. 

Salah satu penelitian robot ROV ialah RJ 45, dimana robot ini digunakan sebagai 

memantau penempatan rumah ikan dan pemasangan pipa di dasar laut dangkal. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang pantai lebih dari 

81.000 km, dimana 2/3 wilayah kedaulatannya berupa perairan laut. Laut 

merupakan sumber kehidupan karena memiliki potensi kekayaan alam hayati dan 

nir-hayati berlimpah. Sumber kekayaan alam tersebut, menurut amanat Pasal 33 

Ferdy Irawan, Perancangan Prototype Robot Observasi Bawah Air dan Kontrol Hovering Menggunakan Metode PID Control, 
2015, UIB Repository©2015



3 

 

Universitas Internasional Batam 

UUD-1945 harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat (Sobar, 2014). 

Industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia sudah mulai 

maju pesat dan berkembang. Indonesia kini memasuki era kebangkitan industri 

pertahanan, setelah beberapa tahun secara serius membangunnya. Indonesia telah 

mampu memproduksi sejumlah alutsista: Senjata api, panser, kapal Laut dan kini 

tengah mempersiapkan pembuatan kapal selam (Sritrusta dkk, 2013).  

Produksi kapal selam akan dibangun di PT. PAL Surabaya – Jawa Timur 

berkerja sama dengan perusahaan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding & 

Marine Engineering (DSME). Untuk pengembangan teknologi kapal selam 

dilakukan oleh konsorsium kapal selam yang anggotanya terdiri dari tenaga-

tenaga ahli dari Kementrian Ristek dan Teknologi, BPPT, LHI, perguruan tinggi 

seperti ITS, PENS, serta pihak swasta seperti Teraflux (Sritrusta dkk, 2013). 

Kapal selam dilengkapi dengan peralatan komunikasi eksternal dan sensor 

yang berada di bagian tower. Namun untuk menjalankan perangkat tersebut, kapal 

selam harus naik ke permukaan air laut. Posisi ini mengakibatkan kapal selam 

menjadi mudah dideteksi dan tidak aman. Karena kondisi aman dari kapal selam 

apabila kapal selam sudah berada dibawah 30m dari permukaan laut (Sritrusta 

dkk, 2013). 

Untuk dapat tetap melakukan komunikasi diperlukan suatu perangkat 

berukuran kecil yang dapat bergerak naik kepermukaan air laut dan dapat 

menyelam kembali. Perangkat tersebut adalah Remotely Operated Vehicle (ROV). 

Selain dapat dikontrol secara jarak jauh untuk bergerak dibawah laut, ROV 
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tersebut harus juga dapat membawa perangkat tambahan yang dapat digunakan 

untuk komunikasi jarak jauh dan juga sensor posisi (GPS) (Sritrusta dkk, 2013). 

 ROV juga dapat digunakan sebagai observasi lepas pantai sebagai upaya 

untuk mencari potensi alam bawah laut yang belum ter-explore dikarenakan 

keterbatasan manusia dalam menyelam. Sehingga dengan adanya ROV ini 

kekayaan alam dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai mana pada 

amanat Pasal 33 UUD-1945. 

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah small class dan middle class 

kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (ROV) telah meningkat secara signifikan. 

Bidang utama aplikasi mereka adalah pemeriksaan air struktur dan benda-benda 

lain yang menarik. Karena ukurannya yang relatif kecil dan berat badan ringan, 

ROV ini umumnya lebih rentan terhadap gangguan. Dengan demikian, kontrol 

keseimbangan (hovering) di depan obyek yang menarik dapat menjadi tugas yang 

menantang untuk pilot ROV (Jochen, 2014). 

Untuk membantu pilot dalam situasi seperti ini, sebuah sistem kontrol 

keseimbangan atau "kontrol hovering" dapat diimplementasikan. Posisi sudut 

akan menstabilkan ROV di depan obyek, sementara pilot dapat mempelajari objek 

secara detail tanpa harus berkonsentrasi pada kontrol kendaraan. Sistem seperti ini 

dapat didasarkan pada data unit pengukuran inersia (IMU) (Jochen, 2014).  

Kurangnya informasi dan pengembangan mengenai ROV di Indonesia, 

maka penulis mencoba untuk membuat ROV sederhana. Pembuatan ROV ini 

lebih ditekankan pada aspek mekanik dan kontrol keseimbangan (hovering). 

Diharapkan melalui penelitian ini akan semakin bermunculan ide-ide dan inovasi 

Ferdy Irawan, Perancangan Prototype Robot Observasi Bawah Air dan Kontrol Hovering Menggunakan Metode PID Control, 
2015, UIB Repository©2015



5 

 

Universitas Internasional Batam 

untuk memperkaya kemampuan ROV sehingga  dapat membantu kegiatan 

eksplorasi sumber daya alam (SDA) Laut Indonesia. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang 

akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat badan robot yang sederhana serta mampu 

mengapung dan tenggelam di dalam air. 

2. Merancang ROV yang kedap air (waterproof). 

3. Bagaimana mengimplementasikan metode PID pada ROV untuk 

mengendalikan keseimbangan (hovering) robot. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Kegiatan observasi bawah laut memiliki beberapa tugas misalnya 

mengamati biota laut, mengamati kondisi fisik terumbu karang, dan meneliti kapal 

karam yang berada di dasar laut serta untuk melakuakan penelitian bawah laut 

lainnya. Robot bawah air terdiri dari dua tipe, yaitu tipe ROV atau robot yang 

dioperasikan melalui remote control dan yang kedua adalah tipe AUV atau robot 

bawah air tanpa awak yang bergerak secara autonoumus. 

Pada penelitian ini robot masih memiliki kemampuan yang terbatas, 

karena robot tidak otonom, tetapi menggunakan kabel sebagai transmisi sinyal 

perintah kendali (Remotely) pergerakan robot dari atas permukaan air. Pada 

penelitian ini robot yang digunakan adalah tipe ROV. Pada pengujian ini, robot 
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akan melakukan pengujian pergerakan melayang atau keseimbangan (hovering), 

pengujian pergerakan tersebut akan di lakukan di dalam air dengan kedalaman 

100 cm dari permukaan air.  

 

1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

dari tugas akhir ini adalah : 

1. Melakukan studi dan perancangan buoyancy ROV. 

2. Melakukan studi dan perancangan badan robot yang sederhana serta 

setimbang didalam air. 

3. Melakukan implementasi metode PID control pada ROV untuk 

mengendalikan keseimbangan robot (hovering). 

 

1.4.2 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pada penelitian ini dapat memotivasi para pembaca untuk melakukan 

penelitian ROV sebagai langkah untuk melakukan pengembangan sistem pada 

ROV. Serta memanfaatkan teknologi sebagai peran pengganti untuk melakukan 

observasi bawah air, yang mana sebelumnya dilakukan oleh manusia. Manusia  

memiliki keterbatasan untuk mampu menahan tekanan yang begitu besar di dalam 

air. Manusia juga memiliki batasan waktu untuk menyelam, karena dikhawatirkan 

akan merusak organ dalam manusia itu sendiri.  
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 Selain itu, faktor suhu serta kurangnya pencahayaan di dasar laut 

menyebabkan jarak pandang berkurang dan topografi dasar laut yang tidak dapat 

dijangkau oleh manusia seperti gua kecil, dan celah–celah di kapal karam. 

Sehingga dengan adanya ROV ini dapat membantu observasi bawah air menjadi 

lebih mudah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang keadaan alam 

dan perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia serta perkembangan 

dunia ROV, dan penulis juga akan menguraikan tujuan penelitian, identifikasi dan 

pembatasan masalah, serta  manfaat dari penelitian ROV ini. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori dasar yang berhubungan dengan 

pokok masalah penelitian ROV dan sebagai referensi penulis untuk melakukan  

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang perancangan penelitian ROV, 

dan akan dijelaskan juga metode penelitian yang digunakan serta menjelaskan 

konsep dasar dari perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan 

digunakan. 
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bab ini penulis akan memberikan hasil report dari pengujian ROV yang 

telah dilakukan berdasarkan metodelogi penelitian, yang mana telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai metodelogi penelitian, serta menganalisa dari hasil yang 

telah didapatatkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan menerangkan hasil dari penelitian ROV 

berdasarkan pengujian dan analisa, dimana pada bab ini penulis akan memberikan 

kesimpulan dan saran berdasarkan data yang telah didapat. 
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