
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Halaman yang luas merupakan asel tapi kadang justru kita terbebani

dengan biaya, waklu dan tenaga untuk mengurusnya. Perangkat ini dilujukan bagi
mereka yang ingin waklunya tidak lerbuang sia-sia hanya untuk mengurus
halaman saja. Karena hal itu mcmolong rumput akan incmbuang waktu,sedang
waktu tersebut dapat digunakan untuk kegiatan atau pekerjaan lainnya.

Mesin pemotong rumput kebanyakan dikendalikan secara manual

dengan bantuan manusia sebagai operatornya. Semakin berkembangnya teknologi
dalam bidang robotika, alat pembawa pemotong rumput otomatis yang tanpa
operator dapat dikerjakan. Pemotong rumput otomatis nantinya bekerja
berdasarkan program yang telah dibuat dan didownload ke dalam mikrokontroler.

Untuk dapat berjalan, pemotong rumput otomatis dilengkapi dengan sisfem
pcnggcrak yaitu roda.

Semakin beragam alat pemotong rumput, banyak dipakai dipemukiman,
beberapa diantaraya yaitu pada pemukiman yang memiliki halaman yang
bemmput, digunakan unmk meratakan rumput yang sudah terlalu tinggi atau
merapikan dan juga dipakai pada instansi olahraga yaitu lapangan sepak bola dan
lapangan golf.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan mewujudkan alat pemotong rumput otomatis.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada perancangan adalah :

I. Batasan difokuskan pada perancangan dan pembuatan alat pemotong rumput
otomalis yang mampu berjalan sesuai dengan jalurnya.

 



2. Proses pembuatan alat ini dibatasi menggunakan sensor,mikrokontroler dan

motor DC.

3. Pembuatan pemotong rumput otomatis ini hanya berbentuk prototype dibatasi
pada pembuatan berbentuk kotak persegi dengan dimensi ukuran 350 mm dan

tinggi 100 mm.

4. Alat ini dapat bergerak ke segalaarah.

5. Pengendalian alat ini menggunakan mikrokontroler jenis ATmega 8535.

6. Area yang digunakan adalah area rumput yang berbenmk persegi.

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat pemotong rumput otomatis
dan membandingkan pemotong rumput tidak otomatis dalam memotong dan
merapikan rumput.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Tugas Akhir ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi robotika pada umumnya. Pada khususnya dapat
membantu meringankan manusia dalam pekerjaan rumah sehingga dapat
memanfaatkan wakm dengan lebih efektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akliir ini terdiri dari masing-masing bab
yaitu bagian pendahuluan berisikan halaman judul, lembar pengesahan dosen
pembimbing, lembar pengesahan dosen penguji, halaman motto, kata pengantar,
abstraksi, daftar isi, daftar tabel dan juga daftar gambar.

Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah yang akan
diteliti, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari Tugas Akhir
dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini.

Bab II Landasan Teori berisikan menguraikan tentang teori-teori yang
menjadi acuan dalam pembuatan Tugas Akhir, diantaranya teori tentang
mikrokontroler, sensor, dan tentang motor DC.

 



Bab III Perancangan Sistem berisikan tentang proses perancangan dan
pembuatan pemotong rumput otomatis dengan imkrokontroler,sensor.

Bab IV Hasil Pengujian dan Pembahasan berisikan pembahasan metode
pengujian pemotong rumput.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan mengenai semua uraian yang telah
dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan juga dilengkapi saran-saran agar
pemotong rumput otomatis yang dibuat dapat bermanfaat bagi semuanya. Bagian

akhir ini memuat daftar pustaka, yaitu sumber acuan yang digunakan dalam
pelaksanaan dan pembuatan laporan Tugas Akhir dan lampiran.

 


