
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi praktis dalam dunia perindustrian sudah sangat 

pesat, akan tetapi untuk otomatisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia 

kadang tidak berimbang. Ketimpangan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja 

robot terdapat pada negara maju maupun negara berkembang yang 

menyebabkan aksi protes dari tenaga kerja manusia yang lapangan 

pekerjaannya dialih fungsikan oleh teknologi. Lapangan pekerjaan yang 

diambil alih oleh teknologi pada umumnya terdapat pada industri produksi. 

Barang produksi yang telah diolah sampai pada tahap pengemasan harus 

dipindahkan menggunakan kendaraan pengangkut barang atau yang biasa 

disebut dengan forklift dari gudang produksi ke dalam gudang penyimpanan 

untuk selanjutnya dikirimkan ke tujuan. 

Forklift sendiri adalah kendaraan pengangkut barang yang menggunakan 

operator manusia sebagai pengendara. Pembuatan rancang produk tugas akhir 

ini menggunakan konsep forklift guna memindahkan satu atau beberapa 

barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kendali dari alat ini masih 

dioperasikan oleh manusia untuk mengendalikan alat agar sesuai dengan 

tujuan sehingga sering terjadi kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh 

forklift.  

Tugas akhir ini menggunakan kendali bluetooth yang terhubung dengan 

smartphone. Kontrol bluetooth adalah sebuah pengoptimalan mobilisasi 



 

 

forklift di industri yang pada umumnya masih memerlukan operator sebagai 

pengendali kendaraan dan memerlukan sumber daya yang kurang ergonomis 

serta kurang efisien.   

Sistem bluetooth sangat membantu dalam pembuatan tugas akhir ini 

dikarenakan sistemnya lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Karena 

pemahaman programnya mudah serta zaman sekarang untuk sebagian orang 

menggunakan smartphone untuk keseharian mereka. Industri kecil dapat 

menggunakan alat karena pengendalian yang mudah, hanya memerlukan 

koneksi bluetooth yang ada pada smartphone operator serta penginstalan 

aplikasi yang digunakan sebagai remote kendali.  

Alat ini bernama Kerangrang atau akronim dari kendaraan pengangkut 

barang. Tujuan dari pembuatan tugas akhir kali ini yang akan dicapai adalah 

untuk menghasilkan produk yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta serta menghasilkan rancang bangun sebuah 

kendaraan yang menggunakan kontrol bluetooth yang dapat diterapkan di 

industri guna pengoptimalan mobilitas pengangkutan barang. Otomatisasi 

yang diterapkan masih memerlukan manusia sebagai pengendali dari alat ini. 

B. Identifikasi Masalah   

Berdasakan uraian di atas identifikasi masalah yang dapat diterapkan 

adalah sebagai berikut:  

1. Mobilisasi pengangkutan barang yang rawan di dalam industri perlu 

mendapatkan perhatikan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. 



 

 

2. Pemanfaatan robot yang berlebihan akan mengakibatkan ancaman untuk 

lapangan pekerjaan bagi sebagian orang. 

3. Tidak ramah lingkungannya bahan bakar yang digunakan pada kendaraan 

pengangkut barang di industri. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, perlu adanya 

pembatasan masalah sehingga ruang lingkup permasalahan menjadi lebih 

jelas. Ruang lingkup batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah kurang 

amannya mobilitas serta efisiensi kendaraan untuk mengangkut barang di 

industri.  

D. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rancang bangun prototipe kendaraan pengangkut barang 

berbasis pengendalian bluetooth smartphone? 

2. Bagaimana cara pengoperasian prototipe kendaraan pengangkut barang 

berbasis pengendalian bluetooth smartphone? 

3. Bagaimana program dari kendaraan pengangkut barang berbasis 

pengendalian bluetooth smartphone? 

E. Tujuan 

 Tujuan dari yang dapat diperoleh dari perancangan robot pengangkut 

barang antara lain: 

1. Menghasilkan prototipe kendaraan pengangkut barang berbasis 

pengendalian bluetooth smartphone. 



 

 

2. Mengetahui cara pengoperasian prototipe kendaraan pengangkut barang 

berbasis pengendalian bluetooth smartphone. 

3. Mengetahui program dari kendaraan pengangkut barang berbasis 

pengendalian bluetooth smartphone. 

F. Manfaat Proyek Akhir 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan robot penyortir barang 

berdasarkan warna adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa 

a. Sebagai wujud kontribusi terhadap Universitas baik dalam citra 

maupun daya tawar terhadap masyarakat luas.  

b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tetap berkarya dan 

menjadi salah satu pelaku dalam kemajuan teknologi.  

2. Bagi masyarakat, peneliti, pengembang, dan industri 

a. Karya tulis tugas ini dapat menjadi bacaan yang dapat dipelajari 

dengan mudah bagi masyarakat pada umumnya maupun untuk 

digunakan sebagai bahan referensi penelitian dalam bidang 

elektronika. 

b. Sebagai acuan dalam penggunaan sarana yang baik dan benar. 

c. Meningkatkan kualitas pekerjaan di bidang perindustrian. 

G. Keaslian Gagasan 

Proyek akhir dengan judul “Prototipe Kendaraan Pengangkut Barang 

Berbasis Pengendalian Bluetooth Smartphone” memiliki tujuan sebagai 

inovasi pembaharu di bidang perindustrian. Karya rujukan pembuatan tugas 



 

 

akhir ini adalah prototipe forklift omnidirectional wheel dan lengan robot 

berbasis mikrokontroler atmega1284 dan joystick (Tabroni. 2017). 

Implementasi alat tersebut menggunakan 4 dof lengan robot sebagai 

pengangkat serta penurun barang. Sinyal perintah akan dikirimkan dengan 

komunikasi radio melalui wireless joystick playstasion 2 sehingga dapat 

bergerak sesuai perintah.  

Karya yang pernah dibuat oleh orang lain, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tabroni, I. (2017) dalam proyek akhir dengan judul “Prototipe 

Forklift Omnidirectional Wheel dan Lengan Robot Berbasis 

Mikrokontroler Atmega1284 dan Joystick”. Perancangan sistem pada 

karya tersebut menggunakan Atmega1284 sebagai mikrokontroler. 

Dalam implementasinya, kendali dari alat menggunakan wireless 

joystick untuk menggerakkan 3 buah motor dc serta motor servo. 

Motor dc digunakan sebagai penggerak roda serta motor servo 

digunakan sebagai penggerak lengan robot untuk mengambil dan 

meletakkan barang. 

2. Perdana, R.K. (2014) dalam laporan akhir dengan judul “Sistem 

Kendali Solenoid Valve dengan Kontrol Joystick Pada Robot Manual 

Pengangkat Dan Pemindah Barang”. Perancangan sistem pada karya 

tersebut menggunakan Atmega164p sebagai mikrokontroler. Dalam 

implementasinya, kendali dari alat menggunakan wireless joystick 



 

 

untuk menggerakkan gripper dikendalikan oleh solenoid valve di 

dalam sistem pneumatic. Solenoid valve yang memberikan inputan 

untuk mengaktifkan pneumatic , apakah pneumatic aktif ataupun tidak. 

Perbedaan proyek akhir ini dengan proyek akhir sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Pengambilan barang menggunakan prinsip forklift yaitu roda, capit 

dan kantrol sebagai komponen utama. 

b) Penggunaan smartphone sebagai kendali atau remote control alat. 

c) Menggunakan arduino uno sebagai mikrokontroler. 

d) Komunikasi data menggunakan bluetooth yang tersedia di dalam 

smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


