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ABSTRAK 

 

 
MARITA, VERLANDI, PUTRA. Rancang Bangun Simulasi Lengan Robot 

Berbasis Mikrokontroller. 
 

 
Teknologi telah mengalami suatu kemajuan yang  pesat saat ini dan 

penggunaan teknologi canggih telah menggantikan peralatan-peralatan manual 

yang membutuhkan banyak tenaga manusia dalam pengoperasiannya, salah 

satunya yaitu penggunaan robot. Lengan robot yang dibuat ini merupakan bagian 

dari robot yang dapat menggantikan ataupun meringankan kerja manusia secara 

langsung. Namun kita sering mendapatkan kendala bagaimana cara untuk 

mengendalikan suatu alat dengan mudah untuk dioperasikan.  

Dalam penelitian ini ini dirancang sebuah lengan robot yang memiliki lima 

jari, keseluruhan lengan robot ini digerakkan dengan menggunakan motor servo 

yang dikendalikan oleh sebuah remote sebagai control servonya. Lengan robot ini 

dibangun menggunakan 14 buah motor servo yang terdapat pada bagian jari 

dengan besar sudut putaran sesuai dengan input PWM yang diberikan dan 1 buah 

motor servo pada pergelangan tangan yang bergerak mengikuti putaran sudut 

potensiometer pada remote. Berdasarkan hasil pengujian sinkronisasi gerak antara 

lengan robot dan remote control maka didapatkan hasil bahwa lengan robot dapat 

mengikuti gerak remote control dengan baik.  
 

 

Kata kunci : Lengan Robot, Mengontrol Servo dengan Remote 
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ABSTRACT 

 

 

MARITA, VERLANDI, PUTRA. Simulation Design of Microcontroller Based 

Robotic Arm. 

 
 

Nowadays, technology has experienced a rapid progress and the usage of 

advance technology has replaced manual equipment that require a lot lot of man 

power in the usage, one of the them is robotic usage. Robot arm that being 

created is a part or the robot that can directly  replace or reduce human labor. 

On the other hand we could have any problem on how to operate the machine 

easily.  

In this study designed a robotic arm that has five fingers, the entire robot 

arm is moved using a servo motor controlled by a remote as servo control. 

Robotic arm was built using 14 servo motors in each finger with the  angle 

rotation  that match with pmw input given and 1 servo motor on wrist which move 

followed potensiometer  angle rotation on remote. Based on the result of the 

examination   movement synchronization between robotic arm and remote control 

we can conclude that the movement of robotic arm could follow remote control 

properly. 
 

 

Keywords  : Robotic Arm, Controlling Servo by Remote 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat pada masa 

sekarang ini. Teknologi yang canggih telah menggantikan peralatan-

peralatan manual yang membutuhkan banyak tenaga manusia untuk 

dioperasikan, salah satunya yaitu penggunaan robot. Perkembangan 

teknologi robotika telah membuat kualitas kehidupan manusia semakin 

tinggi. Saat ini perkembangan teknologi robotika telah mampu 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi berbagai pabrik. 

Teknologi robotika juga telah menjangkau sisi hiburan dan pendidikan bagi 

manusia. Salah satu cara menambah tingkat kecerdasan sebuah robot adalah 

dengan menambah sensor pada robot tersebut.  

Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi pada tahun 2013 ini 

mulai mengalami perkembangan jika dibandingkan dekade lalu sekitar 

tahun 2000, minat masyarakat Indonesia yang masih sangat minim dengan 

teknologi robot. Diharapkan pemerintah dapat lebih memberikan apresiasi 

dan perhatian terhadap para pelaku di bidang robotika, baik itu pencipta 

maupun pengguna. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan 

memotivasi kreativitas masyarakat, khususnya anak-anak. Meskipun begitu, 

antusiasme masyarakat terhadap robotika kian meningkat dari tahun ke 
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tahun. Terbukti dari beberapa ajang kompetisi robot yang semakin diminati 

masyarakat. Selain itu dukungan sekolah semakin besar terhadap 

penggunaan teknologi robot. Teknologi robot saat ini sangat dibutuhkan 

dalam bidang pendidikan, karena tuntutan globalisasi. 

Robot yang diaplikasikan pada kehidupan sebenarnya didesain 

dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah bagian satu robot 

yang memiliki sistem gerak seperti manusia adalah lengan robot. Robot ini 

termasuk kategori robot appendage, yaitu yang biasanya digunakan untuk 

mengambil dan memindahkan barang. Contoh robot ini bisa digunakan pada 

industri perakitan mobil, elektronik dan lain-lain. Tangan robot ini 

dirancang agar dapat bergerak secara seimbang dengan menggerakkan 

motor servo pada setiap sendi robot. Robot ini dikendalikan dengan 

menggunakan suatu pengendali yang disebut mikrokontroller, sehingga 

sistem gerak dari robot ini menjadi otomatis sesuai dengan program yang 

telah dibuat sebelumnya. 

 Berdasarkan dari pertimbangan diatas maka penulis membuat 

skripsi ini dengan judul “Rancang Bangun Simulasi Lengan Robot 

Berbasis Mikrokontroller”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang yang telah dipaparkan maka penulis 

merumuskan masalah, yaitu : “Bagaimana merancang simulasi lengan robot 

berbasis mikrokontroller?”. 

 

1.3. Batasan Masalah       

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi masalah agar tidak 

terlalu luas sehingga pembahasan akan lebih terarah. Dari rumusan masalah 

diatas, penulis membatasi masalah hanya pada perancangan simulasi lengan 

robot menggunakan mikrokontroller ATMega 16 dan bahasa pemrograman 

BasCom-AVR. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan alat ini adalah 

membantu pekerjaan manusia yang fungsinya untuk memegang atau 

memindahkan barang. Tetapi pembuatan lengan robot ini hanya sebagai 

dasar yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar fungsinya 

bisa lebih maksimal. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pembuatan alat ini adalah : 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat bagi Penulis adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kuliah dengan penelitian yang langsung dipraktekkan di lapangan. 

b. Dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang 

penerapan simulasi rancangan alat pembuatan lengan robot yang 

bisa membantu dalam perannya menggantikan fungsi tangan 

manusia. 

1.5.2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Mensosialisasikan dan mengimplementasikan penggunaan 

teknologi robotik bagi masyarakat. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya serta 

dapat dijadikan arsip atas dokumen yang diharapkan akan 

bermanfaat untuk proses kegiatan perkuliahan mahasiswa/i nantinya. 

 

1.6.   Sistematika penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan skripsi 

ini, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Secara garis besar, 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 



5 
 

 
 

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG 

DIKEMBANGKAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum perangkat 

lunak yang dikembangkan yang terdiri dari analisis permasalahan 

dan solusinya. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori pendukung yang terkait 

dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, materi yang dibahas oleh penulis adalah mengenai 

lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik 

pengembangan sistem, serta teknik pengujian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menampilkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang sudah dicapai. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 

 



 
 

6 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM ALAT YANG DIKEMBANGKAN 

   

2.1. Fenomena Alat Yang Digunakan 

2.1.1. Analisis Permasalahan 

Perkembangan teknologi pabrik sekarang banyak menuntut 

agar proses produksinya dilakukan secara otomatis karena hal 

tersebut lebih efisien dan tidak membahayakan dibandingkan bila 

masih dilakukan secara manual. Sebuah laboratorium riset kimia 

adalah contoh tempat yang kadang tidak memungkinkan manusia 

berada di tempat itu karena bahaya gas beracun atau radioaktif. 

Contoh lainnya yaitu pada industri pembuatan disk yang perlu 

beroperasi pada ruangan steril dan industri perakitan elektronik. 

2.1.2. Solusi 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan kerjanya, diperlukan 

adanya batasan jarak antara manusia itu sendiri terhadap obyek yang 

akan dikerjakan. Dengan adanya batasan tersebut maka penggunaan 

robot sebagai alat bantu kerja merupakan alternatif yang aman bagi 

manusia yang bekerja tersebut. Penggunaan teknologi robot sebagai 

alat bantu, terutama pada kasus-kasus yang telah disebutkan di atas 

umumnya merupakan aplikasi material handling  dengan beban yang 

kecil (contoh gelas kimia). Penggunaan robot ini tidaklah lepas dari 

fungsi lengan robot sebagai alat bantu untuk memegang material. 
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Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang pergerakan 

lengan dan jari robot. Kemampuan lengan robot ini hanya sebatas 

memegang beban yang ringan, yang mana hal ini membutuhkan 

pengembangan lebih lanjut agar tangan robot dapat berfungsi sesuai 

dengan hal yang telah disebutkan diatas. 

Contoh lain pada industri pergudangan yang umumnya 

digunakan yaitu robot lengan yang digunakan untuk memindahkan 

barang dari konveyor yang satu ke konveyor yang lainnya. 

Pembuatan robot lengan yang dapat bergerak searah jarum jam 

maupun bergerak tidak searah jarum jam. Robot lengan tersebut 

diletakkan diantara 2 buah konveyor yang nantinya robot lengan 

tersebut berfungsi untuk memindahkan barang dari konveyor yang 

satu ke konveyor yang satunya. Sehingga pada proses tersebut tidak 

membutuhkan manusia, tetapi hanya robot lengan tersebut saja yang 

melakukan pekerjaan tersebut. Robot lengan berputar searah jarum 

jam kemudian konveyer A berjalan lalu robot lengan mengambil 

barang kemudian robot lengan berputar berlawanan jarum jam lalu 

robot lengan meletakkan barang pada konveyer B kemudian robot 

lengan kembali berputar searah jarum jam dan mengambil kembali 

barang yang ada di konveyer A dan seterusnya berulang-ulang kali. 

Seperti itulah solusi untuk penghematan tenaga kerja pada industri. 
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      Gambar 2.1. Lengan Robot Dengan Dua Penjepit 

Tetapi robot lengan ini hanya bisa mengangkat obyek yang 

mempunyai satu bentuk, karena lengan robot tersebut hanya 

memiliki dua penjepit (dua jari). Tetapi bila lengan robot tersebut 

memiliki lima jari (seperti tangan manusia) maka akan lebih 

fleksibel untuk mengangkut obyek-obyek yang memiliki bentuk tak 

beraturan. 

 

2.2. Cara Kerja Simulasi Lengan Robot 

Kendali lengan robot ini menggunakan remote yang memiliki lima 

tombol dan satu tombol pemutar. Tombol satu memegang kendali atas servo 

1,2. Tombol dua memegang kendali atas servo 3,4,5. Tombol tiga 

memegang kendali atas servo 6,7,8. Tombol empat memegang kendali atas 
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servo 9,10,11. Tombol lima memegang kendali atas servo 12,13,14. Tombol 

pemutar menggunakan potensiometer yang memegang kendali atas servo 

15.  Power supply yang digunakan menggunakan daya 5V 23A dan 

dihubungkan ke PCB, sehingga memberikan pasokan listrik ke semua 

komponen yang terhubung dengan PCB tersebut. 

Pada saat reset awal (inisialisasi servo) posisi jari tangan akan 

berada pada posisi normal (kondisi jari dalam keadaan terbuka) dan lengan 

dalam keadaan normal pada bearing 00. 

Jika tombol ditekan (jari dalam posisi terbuka) maka servo-servo 

pada jari tersebut akan bergerak (sudut gerakan sesuai dengan besaran Pulse 

Width Modulation yang diberikan) dan menghasilkan gerakan jari menutup. 

Jika tombol ditekan lagi maka servo akan bergerak ke arah 00 berlawanan 

arah jarum jam / CCW (counter clock wise) dan menghasilkan gerakan jari 

membuka. 

Bila tombol pemutar bentuknya seperti pemutar volume pada radio 

tape, bila diputar ke kanan akan menggerakkan servo lengan 900 CW, dan 

bila diputar ke kiri akan menggerakkan servo lengan 900 CCW, hal ini yang 

memyebabkan lengan bergerak sesuai dengan cara user memutar tombol 

potensiometer. Model pergerakan servo-servo tersebut diatur oleh 

mikrokontroller sesuai dengan program yang telah di download kan 

kedalam mikrokontroller tersebut, disini penulis menggunakan 

mikrokontroller ATMega 16. 
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Gambar 2.2. Alur Pada PCB 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

Teknologi yang dipakai pada penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

3.1.1. Robotika 

Menurut Siregar (2012:7), robotika adalah ilmu pengetahuan 

dan teknologi mengenai robot, perancangannya, pembuatannya, dan 

penerapannya. Robotika adalah ilmu antar disiplin yang 

memanfaatkan teknik mesin, teknik elektro, komputer sains, biologi 

dan banyak disiplin lainnya. Dengan definisi umum ini maka 

dimasukkan teknologi-teknologi berikut ini: 

1. Kinematika, dinamika, pengendalian daan simulasi robot. 

2. Pensensoran. 

3. Teori pengendalian sistem dan penerapan yang berhubungan 

dengan pemodelan system robot. 

4. Mobilitas dan navigasi robot. 

5. Robotika yang berhubungan dengan komponen perangkat keras  

dan perangkat lunak sistem. 

6. Perintah lanjutan dan bahasa pemrograman untuk robot. 

7. Ilmu pengetahuan dan teknologi manufaktur serta elektronika 

yang berhubungan dengan robotika. 
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Robot pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 

1. Robot industri. Robot ini adalah robot yang secara khusus 

diterapkan untuk memproduksi barang di industri. 

2. Robot mobil. Robot ini selanjutnya dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar yaitu robot beroda dan robot berkaki. 

3. Robot khusus. Robot ini adalah robot yang digunakan untuk 

tujuan tertentu. 

3.1.2. Bahasa pemrograman Basic Compiler AVR 

Menurut Putra (2010:14), Bascom AVR sendiri adalah salah 

satu tool untuk pengembangan / pembuatan program untuk 

kemudian ditanamkan dan dijalankan pada mikrokontroler terutama 

mikrokontroler keluarga AVR  Bahasa pemrograman basic banyak 

digunakan untuk aplikasi mikrokontroler karena kompatibel dengan 

mikrokontroler jenis AVR dan didukung dengan compiler 

pemrograman berupa software BASCOM AVR. Bahasa basic 

memiliki penulisan program yang mudah dimengerti walaupun untuk 

orang awam sekalipun, karena itu bahasa ini dinamakan bahasa 

basic. Jenis perintah programnya seperti do, loop, if, then, dan 

sebagainya masih banyak lagi. Bascom AVR juga bisa disebut 

sebagai IDE (Integrated Development Environment) yaitu 

lingkungan kerja yang terintegrasi, karena disamping tugas 

utamanya meng-compile kode program menjadi file hex / bahasa 

mesin, Bascom AVR juga memiliki kemampuan / fitur lain yang 
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berguna sekali seperti monitoring komunikasi serial dan untuk 

menanamkan program yang sudah di compile ke mikrokontroler. 

3.1.3. Khazama AVR Program 

Menurut Winoto (2008:63), Khazama AVR ialah sebuah 

software yang biasa digunakan oleh para pecinta elektronik 

mikrokontroler untuk mendownload program yang telah dibuat, 

misalnya program yang dibuat pada Bascom AVR, AVR Studio atau 

masih banyak lagi untuk ditransfer pada rangkaian elektronik yang 

menggunakan mikrokontroller. Sebagai pengetahuan, program 

khazama ini sangup digunakan pada sistem operasi komputer seperti 

windows xp. windows vista, dan windows 7. Data yang diunduh oleh 

program ini biasanya dari software pembuat program berbentuk file 

hex. 

3.1.4. Proteus  

Menurut Rangkuti (2011:23), proteus adalah sebuah 

software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan 

simulasi PSpice pada level skematik sebelum rangkaian skematik di 

upgrade ke PCB sehingga sebelum PCB nya di cetak kita akan tahu 

apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus 

mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik yang kita 

buat. Software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian 

mikrokontroller. Proteus juga bagus untuk belajar elektronika seperti 

dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi mikrokontroller. 
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3.1.5. Mikrokontroller 

Menurut Winoto (2008:3), mikrokontroller adalah sebuah 

sistem mikroposessor dimana didalammnya sudah terdapat CPU, 

ROM, RAM, I/O, Clock dan peralatan internal lainnya yang sudah 

saling terhubung dan terorganisasi dengan baik oleh pabrik 

pembuatnya dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. Salah satu 

mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini yaitu mikrokontroler 

AVR. Mikorokontroller yang penulis gunakan disini ialah 

mikrokontroller ATMega 16.  

Menurut Arifianto (2011:177), ATMega 16 adalah 

mikrokontroler RISC ( Reduce Instruction Set Compute) 8 bit 

berdasarkan arsitektur Harvard. Secara umum mikrokontroler AVR 

dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu AT90Sxx, 

ATMega dan ATtiny. Pada dasarnya yang membedakan masing-

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fiturnya. Seperti 

mikroprosesor  pada umumnya, secara internal mikrokontroler 

ATMega 16 terdiri atas unit-unit fungsionalnya Arithmetic and 

Logical Unit (ALU), himpunan register kerja, register dan decoder 

instruksi, dan pewaktu beserta komponen kendali lainnya . Berbeda 

dengan mikroprosesor, mikrokontroler menyediakan memori dalam 

serpih yang sama dengan prosesornya (in-chip). Mikrokontroller ini 

menggunakan arsitektur Harvard yang memisahkan memori program 

dari memori data, baik bus alamat maupun bus data, sehingga 
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pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan 

(concurrent). Secara garis besar mikrokontroler ATMega 16 terdiri 

dari: 

1. Asitektur RISC dengan throughput mencapai 16  MIPs pada 

frekuensi 16Mhz. 

2. Memiliki kapasitas flash memori 16 Kbyte, EEPROM 512 Byte 

dan SRAM 1Kbyte. 

3. Saluran I/O 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D. 

4. CPU yang terdiri dari 32 buah register. 

5. User interupsi internal dan eksternal.  

6. Bandar antarmuka SPI dan Bandar USART sebagai komunikasi 

serial 

7. Fitur Peripheral  

- Dua buah 8-bit timer/counter dengan prescaler terpisah dan 

mode   compare. 

-  Satu buah 16-bit timer/counter dengan prescaler terpisah, mode 

compare dan mode capture. 

-   Real time counter dengan osilator tersendiri. 

-   Empat kanal PWM dan antarmuka komparator analog 

-   8 kanal, 10 bit ADC. 

-   Byte-oriented Two-wire Serial Interface. 

-   Watchdog timer dengan osilator internet. 
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Gambar 3.1. Pin-Pin ATMega 16 kemasan 40 Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Mikrokontroller ATMega 16 

3.1.6.  LED 

Menurut Arifianto (2011:28),  LED merupakan singkatan dari 

light emitting diode adalah suatu lampu indikator dalam perangkat 

elektronika yang biasanya memiliki fungsi untuk menunjukkan 

status dari perangkat elektronika tersebut. LED merupakan jenis 
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dioda semikonduktor yang dapat mengeluarkan energi cahaya ketika 

diberikan tegangan. LED biasa digunakan sebagai indikator, display 

lampu, penerangan, sensor robot line follower, dan komunikasi serat 

optik. Ada banyak jenis LED,  pada penelitian ini penulis 

menggunakan LED 5mm super bright. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. LED 5mm Super Bright 

3.1.7. Catu Daya (Power Supply) 

Menurut Arifianto (2011:288), Power Supply adalah adalah 

suatu hardware komponen elektronika yang mempunyai fungsi 

sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah 

tegangannya dari AC jadi DC. pada dasarnya pencatu daya bukanlah 

sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada 

beberapa pencatu daya yang menghasilkan energi mekanik, dan 

energi yang lain, secara garis besar daya listrik dibagi menjadi dua 

macam, yaitu pencatu daya tak distabilkan dan pencatu daya 

distabilkan. Pencatu daya tak distabilkan merupakan jenis pencatu 

daya yang paling sederhana. Pada pencatu daya jenis ini, tegangan 

maupun arus keluaran dan pencatu daya tidak distabilkan, sehingga 
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berubah-ubah sesuai keadaan tegangan masukan dan beban pada 

keluaran. Pencatu daya jenis ini biasanya digunakan pada peranti 

elektronika sederhana yang sensitif akan perubahan tegangan. 

Pencatu jenis ini juga banyak digunakan pada penguat daya tinggi 

untuk mengkompensasi lonjakan tegangan keluaran pada penguat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Power Supply 

3.1.8. Button 

Button disini ialah tombol saklar. Menurut Arifianto 

(2011:154), saklar pada teknik elektronika mempunyai definisi sama, 

yakni saklar elektronik ialah suatu alat/komponen elektronik yang 

dapat memutus atau menyambung arus/tegangan listrik lemah atau 

suatu alat/komponen elektronika yang dapat digunakan untuk 

memindahkan aliran arus/tegangan listrik (rendah/lemah) dari satu 

konduktor ke konduktor lain. Saklar yang beroperasi dengan cara 

ditekan, dan bisa melakukan dua fungsi berbeda, yakni menutup 

sirkuit bila ditekan. Jika tekanan dilepaskan atau terjadi tekanan 
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berikutnya, maka akan menormalkan kembali tombol ke posisi 

semula dan sirkuit kembali ke status semula. Saklar mikro sangat 

kecil, biasanya dipasang pada suatu lengan yang tertekan karena 

dipegang membuat klik saklar sehingga sirkuit menutup. Contohnya 

adalah seperti yang digunakan sebagai saklar catu daya (power 

supply) komputer. Dan juga tipe saklar yang digunakan di dinding 

rumah. 

3.1.9. Potensiometer 

Menurut Arifianto (2011:219), Potensiometer ialah resistor 

tiga terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi 

tegangan dapat disetel. Jika hanya dua terminal yang digunakan 

salah satu terminal tetap dan terminal geser, potensiometer berperan 

sebagai resistor variabel atau rheostat. Potensiometer biasanya 

digunakan untuk mengendalikan peranti elektronika seperti 

pengendali suara pada penguat. Potensiometer yang dioperasikan 

oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transduser, misalnya 

sebagai sensor joystick. Potensiometer jarang digunakan untuk 

mengendalikan daya tinggi (lebih dari 1 watt) secara langsung. 

Potensiometer digunakan untuk menyetel taraf isyarat analog 

(misalnya pengendali suara pada piranti audio), dan sebagai 

pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah 

peredup lampu menggunakan potensiometer untuk mengendalikan 

pensaklaran sebuah TRIAC , jadi secara tidak langsung 
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mengendalikan kecerahan lampu. Potensiometer yang digunakan 

sebagai pengendali volume kadang-kadang dilengkapi dengan 

sakelar yang terintegrasi, sehingga potensiometer membuka saklar 

saat penyapu berada pada posisi terendah. 

 

 

Gambar 3.5. Potensiometer 

3.1.10. Servo 

Menurut Rangkuti (2011:98), motor servo ialah motor yang 

mampu bekerja dua arah (searah jarum jam dan berlawanan arah 

jarum jam) dimana arah pergerakan sudut rotornya dapat 

dikendalikan. Motor servo mempunyai keluaran shaft (poros). Poros 

ini dapat ditempatkan pada posisi sudut spesifik dengan 

mengirimkan sinyal kode pada saluran kontrol motor servo. Selama 

sinyal kode ada di saluran kontrol, servo akan tetap berada di posisi 

sudut poros. Bila sinyal kode berubah, posisi sudut poros berubah. 

Aplikasi servo banyak ditemui pada radio control  pesawat terbang 

model (aeromodelling), mobil radio control, boneka mainan, dan 

tentunya robot. 
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Menurut Nalwan (2012:11), motor servo tidak bergerak 

kontinu, melainkan menuju sudut tertentu dan berhenti di sudut 

tersebut. Motor servo ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

1.   Jangkar, untuk menghubungkan motor servo dengan objek-objek 

yang akan digerakkan. 

2.   Lubang jangkar, bagian ini berfungsi untuk menempatkan sekrup 

yang mengaitkan jangkar ke objek-objek yang akan digerakkan. 

3. Lubang sekrup, berfungsi untuk mengaitkan motor servo dengan 

tubuh robot. 

4. Housing servo, di dalam bagian ini terdapat motor DC, gearbox, 

dan rangkaian pengatur sudut servo. 

5. Kabel, yang menghubungkan rangkaian servo dengan pengendali 

servo. 

6. Konektor, konektor 3 pin yang terdiri atas tegangan positif (+), 

input tegangan negatif (GND), dan input pulsa (sinyal). 

 

 

Gambar 3.6. Motor Servo 
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3.1.11. Kapasitor 

Menurut Arifianto (2011:158), kapasitor merupakan 

komponen pasif yang sering digunakan pada sistem yang berfungsi 

sebagai filter dan penyimpan energi listrik. Jika kapasitor diberikan 

tegangan DC, energi listrik disimpan dalam tiap elektrodanya. 

Selama kapasitor melakukan pengisian, arus mengalir, aliran arus 

tersebut akan berhenti saat kapasitor penuh. Umumnya kapasitor 

digunakan untuk menyimpan muatan listrik, sebagai penyaring 

frekuensi pada rangkaian audio, filter pada rangkaian catu daya, dan 

pembangkit frekuensi. 

  

 

 

 

 

Gambar 3.7. Kapasitor Keramik 

 

3.1.12. Resistor 

Menurut Arifianto (2011:226), Resistor adalah komponen 

elektronika dua pin/kaki yang didesain untuk menahan arus listrik 

dengan menurunkan tegangan di antara kedua salurannya sesuai 

dengan arus yang mengalirinya. Resistor dapat diumpamakan 

dengan sebuah papan yang digunakan untuk menahan aliran air yang 
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deras di parit kecil. Dengan adanya tahanan papan ini, maka arus air 

menjadi terhambat alirannya. Makin besar papan yang dipergunakan 

untuk menahan air parit, makin kecilair yang mengalir. Begitu pula 

peran resistor dalam elektronika, makin besar resistansi (nilai 

tahanan), makin kecil arus dan tegangan listrik yang melaluinya.  

Fungsi resistor dalam suatu rangkaian elektronika adalah: 

1. Menahan sebagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan suatu 

rangkaian elektronika. 

2. Menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan suatu rangkaian 

elektronika. 

3. Pembagi tegangan. 

4. Bekerjasama dengan transistor dan kapasitor dalam suatu 

rangkaian elektronika untuk membangkitkan frekuensi rendah/ 

tinggi. 

 

              Gambar 3.8. Resistor  

3.1.13. Dioda 

Menurut Arifianto (2011:2), dioda adalah komponen 

elektro yang memiliki dua saluran aktif, anoda dan katoda, tapi 
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terkadang memiliki tiga saluran dimana saluran yang satunya  hanya 

berfungsi sebagai pemanas, dimana arus listrik dapat mengalir di 

dalamnya dan biasanya digunakan karena sifatnya yang 

memungkinkan arus mengalir hanya satu arah, melawan arus yang 

lain. Fungsi dioda diantaranya: 

1. Untuk penyearah arus. 

2. Untuk penstabil tegangan. 

3. Untuk indikator. 

4. Sebagai saklar. 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.9. Dioda Zener 

3.1.14. PORT USB 

Menurut Zaki (2009:54), Port USB terdiri dari dua kata, yang 

pertama Port adalah tempat untuk memasukkan kabel / peripheral 

lainnya ke komputer kita, serta USB merupakan singkatan dari 

Universal Serial Bus dengan makna lain dapat dikatakan standar 

interface sebuah device, dengan kata lain pengertian dari Port USB 

adalah hubungan serial antara periferal 

dengan komputer. Port USB merupakan suatu teknologi yang 
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memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal 

(peripheral) seperti scanner, printer, mouse, keyboard, flash disk, 

dan perangkat lainnya ke komputer. 

 

   

    Gambar 3.10. Port USB 

3.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil 

1 Lengan Robot 

Sistem 

Pneumatik 

Untuk Alat 

Pembelajaran 

Aplikasi 

Mikrokontroller 

Suyadi dan 

Sunarto 

(2010) 

 

Penelitian ini menghasilkan : 

a) Lengan robot pneumatik dengan 

pengendali mikrokontroler adalah 

manipulator robot dua dimensi yang 

digerakkan oleh actuator empat buah 

silinder pneumatik yang menggunakan 

pengendali sebuah  mikrokontroler. 

b) Dimensi panjang lengan robot 196 cm, 

tinggi 22 cm dan lebar 22 cm, gerak 

jangkauan keatas 73 cm, ke bawah 45 cm, 

kedepan 73 cm dan gerak putarnya 60o. 

c) Dengan menggunakan aktuator silinder 

pneumatik untuk simulasi dan beban kerja 

yang ringan akan lebih murah dan bersih 

bila dibandingkan dengan silinder hidrolik. 

d) Lengan robot ini menggunakan penjepit 2 

jari, sehingga hanya dapat mengangkat 

beban dengan bentuk objek tertentu. 
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No Judul Peneliti Hasil 

2 Perancangan 

Lengan Robot 

Pneumatik 

Pemindah Plat 

Menggunakan 

Programmable 

Logic Controller 

 

Ari 

Setiawan, 

Sumardi, 

ST. MT, 

Iwan 

Setiawan, 

ST. MT. 

(2004) 

 

Setelah dilakukan perancangan, 

pembuatan, serta pengujian dan analisa 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a).Keseluruhan proses pada saat tombol 

start ditekan sampai dengan selesai lengan 

robot pneumatik pemindah plat berhasil 

beroperasi sesuai dengan algoritma. 

b).Generator vakum yang juga merupakan 

komponen akhir control (final control 

element) berhasil digunakan sebagai 

penghasil udara vakum (hisap), yang 

digunakan sebagai penghisap benda kerja 

(plat) sehingga plat dapat menempel pada 

mangkuk hisap. Generator vakum bekerja 

pada tekanan udara pneumatik antara 1 –

6,5 bar. Generator vakum ini mampu 

menahan benda kerja sampai dengan berat 

1,7 Kg pada tekanan udara pneumatik 

sebesar 6,5 Bar. 

c).Lengan robot pneumatik bekerja efektif 

pada range tekanan pneumatik antara 2,5 – 

6,5 Bar.Lengan robot pneumatik yang 

dirancang tidak hanya dapat memindahkan 

plat, tetapi berbagai macam benda yang 

memiliki permukaan yang rata. 

d).Suatu sistem pneumatik sangat 

membutuhkan udara suplai yang stabil 

untuk mendapatkan suatu unjuk kerja yang 

maksimal. 

3 Perancangan 

Sistem Kontrol 

Robot Lengan  

Yang 

Dihubungkan 

Dengan 

Komputer 

 

Deny Wiria 

Nugraha 

(2010) 

 

 

Setelah dilakukan serangkaian pengujian 

dan analisa dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a). Robot lengan merupakan robot 

pemindah barang yang memiliki lima 

derajat kebebasan dengan menggunakan 

sistem point-to-point programming. 

b). Respon terhadap sistem kontrol on-off 

tampak kurang memadai. Hal ini 

disebabkan karena adanya faktor-faktor 

yang mempengaruhi gerak motor, antara 

lain: faktor motor itu sendiri, faktor 

ketidaksimetrisan gerak ke kiri dan ke 

kanan pada motor, faktor beban lengan 

robot,  faktor    torsi,  faktor   momen,  dan  
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No Judul Peneliti Hasil 

   faktor kendala mekanis lainnya seperti 

ketidaksimetrisan pemasangan mekanik, 

pemasangan roda gigi yang kurang 

standar, adanya backlash pada roda gigi 

yang mungkin cukup besar, bahan roda 

gigi yang kurang keras, dan sebagainya. 

c). Dari hasil pengujian secara keseluruhan 

terlihat bahwa standar deviasi atau 

simpangan baku untuk error masih 

signifikan/terlihat berarti. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa gerakan yang 

diinginkan pada robot lengan sudah 

tercapai dengan baik, hanya saja posisinya 

belum akurat. 

d). Lengan robot ini menggunakan 

penjepit 2 jari, sehingga membatasi bentuk 

obyek yang dapat diangkat. 

 

Jadi kesimpulannya, bahwa penelitian lengan robot ini hanya 

menggunakan penjepit 2 jari, sehingga membatasi bentuk obyek yang dapat 

dipegang dan diangkat. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Lokasi penelitian dilakukan oleh penulis di rumah karena 

bersifat metode penelitian eksperimen perancangan alat yang 

beralamat di Jl. Kirangga Wirosentiko No. 3A RT.26 RW.9 Kel. 

Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yang 

dimulai dari tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 

2013. 

 

4.2. Jenis Data 

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau darimana data tersebut 

berasal, dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu: 

4.2.1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2010:42), data primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama baik secara individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner 

yang biasa dilakukan oleh peneliti.  
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Data primer pada penelitian ini diantaranya:  

a. Data tegangan yang dibutuhkan oleh alat dari power supply 

sebagai pen-supply energi adalah 5 volt. 

b. Data jenis motor servo dan sudut geraknya. 

4.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Sugiyono (2010:44), merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan.  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari buku, jurnal penelitian dan internet mengenai kinetik 

lengan robot yang berbasis mikrokontroller. 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam suatu penelitiaan yang sangat 

membutuhkan ketelitian, kecermatan serta penyusunan program yang 

terperinci agar diperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan 

laporan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 
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4.3.1. Observasi 

Menurut Jogiyanto (2005:625), observasi adalah pengamatan 

langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. 

Menurut Sutabri (2004:143), pengamatan langsung atau 

observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung 

melihat kegiatan yang dilakukan oleh user. Teknik observasi 

biasanya dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan kebutuhan 

sistem yang lain. Pengamatan langsung atau observasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan langsung melihat kegiatan yang 

dilakukan user. 

Teknik observasi yang dilakukan ialah mengamati 

pergerakan objek pada rangkaian sistem  pengendalian motor servo 

berbasis mikrokontroler. 

4.3.2. Studi Pustaka 

Menurut Wibawa (2006:56) studi pustaka merupakan sebuah 

proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, studi pustaka 

juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk memberikan 

argumentasi, dugaan sementara atau prediksi mengenai hasil 

penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam hal ini juga memiliki 

berbagai referensi yang berkaitan sebagai rujukan dalam penelitian 

agar hasilnya nanti bisa dipertanggung-jawabkan. 
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4.4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yang bersifat 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian yang 

menjawab pertanyaan “Jika kita melakukan  sesuatu pada kondisi yang 

dikontrol secara ketat maka apakah yang akan terjadi?”. Untuk mengetahui 

apakah ada perubahan atau tidak pada suatu keadaan yang di kontrol secara 

ketat maka kita memerlukan perlakuan pada kondisi tersebut dan hal inilah 

yang dilakukan pada penelitian eksperimen.  Sehingga penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan , menurut Sugiyono (2010: 109).  

Menurut Suwanda (2011:14) langkah-langkah dalam penelitian 

eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. 

1.    Menetukan topik permasalahan untuk diteliti. 

2.    Merumuskan masalah yang diteliti.  

3.    Menentukan variabel penelitian. 

4.   Mendesain penelitian yang hendak dilakukan. 

5.    Melakukan eksperimen. 

6.    Melakukan analisis hasil eksperimen. 

7.    Membuat kesimpulan hasil eksperimen. 
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4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

4.5.1.1. Model Proses 

Menurut Utami (2011:24),  flowchart (bagan alir) 

merupakan representasi secara grafik dari suatu algoritma 

atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan 

menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk 

melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan 

dalam analisis masalah. Flowchart ini merupakan langkah 

awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart urutan 

poses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan 

proses maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah 

flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrogram 

(programmer) menerjemahkannya ke bentuk program 

dengan bahasa pemrograman. 
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Tabel 4.1. Desain Flowchart Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 Terminal symbol,  simbol ini 

menunjukkan awal dan akhir 

sebuah program. 

2. 

 Preparation symbol, simbol ini 

memberikan nilai awal pada 

suatu variable. 

3. 

 Processingsymbol, simbol ini 

menunjukkan pengolahan data 

aritmatika dan pemindahan 

data. 

4. 

 Input/output symbol, simbol 

ini  menunjukkan proses input 

atau output. 

5. 

 Decision symbol, untuk 

mewakili operasi  dari 

perbandingan  logika. 

6. 

 Predefined process symbol, 

proses yang ditulis sebagai sub 

program,yaitu prosedur/fungsi. 

7. 

 Connector symbol, simbol ini 

untuk penghubung pada 

halaman yang sama. 

8. 

 Off page connector symbol, 

penghubung pada halaman 

yang berbeda. 

9. 
 

Arah Proses 

   Sumber: Utami (2011:25) 
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4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Sukamto (2009), metode waterfall ini bisa juga disebut 

dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan 

sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, 

dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, 

koding, testing dan pemeliharaan. Waterfall meliputi fase-fase 

sebagai berikut : 

1. Analisis Kebutuhan Alat 

Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan 

difokuskan pada penggunaan alat tersebut kedepannya. 

2. Desain Alat 

Tahap desain ini akan memuat gambar sistem yang akan 

dibangun, diharapkan dengan gambar ini akan memberikan 

gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian  

3. Perancangan Alat  

Desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang dimengerti 

mesin (komputer), menggunakan bahasa pemograman tertentu dan 

merancang bentuk fisik alat tersebut. 

4. Pengujian (Testing) 

Proses ini melakukan pengujian pada alat tersebut. Setelah 

kode program selesai dibuat, dan alat dapat berjalan, testing dapat 
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dimulai. Pengujian ini difokuskan untuk menjamin bahwa alat 

tersebut dapat bekerja  sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pemeliharaan (Maintenance)  

Alat akan mengalami perubahan setelah digunakan untuk 

jangka waktu tertentu. Oleh karena tersebut diperlukan proses 

pemeliharaan alat agar alat ini dapat bekerja secara maksimal 

sesuai dengan fungsinya. 

 

4.6. Teknik Pengujian 

Metode pengujian sistem yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

efektifitas dari software yang digunakan selain memberikan kesempatan 

kepada user untuk mengoperasikan dan melakukan pengecekan terhadap 

laporan yang dihasilkan melalui software. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengujian black box testing. 

Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan 

kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program (Roger S. Pressman, Ph.D. 2002 : 536). Uji coba 

blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, 

diantaranya : 

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan dalam akses. 
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4. Kesalahan performa. 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Pada penelitian ini penulis melakukan pengujian terhadap gerak 

motor servo (lima belas servo) yang dikontrol oleh remote, apakah servo 

tersebut dapat bergerak sesuai dengan perintah impulse pulse yang telah 

diinputkan pada coding program di mikrokontroller. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

5.1.1.   Analisis Kebutuhan Alat 

Sebelum memulai melakukan perancangan dan pembuatan 

alat / sistem ini, perlu adannya suatu analisis terhadap kebutuhan apa 

saja yang harus terpenuhi agar alat / sistem ini dapat dibuat dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi tersebut 

meliputi : 

1. Button merupakan jenis sakelar yang berfungsi untuk me reset 

mikrokontroller setelah melakukan upload program.  

2. Power suplly atau sumber energi kelistrikan memberikan energi 

listrik kepada motor servo, mikrokontroler dan perangkat lainya 

yang terdapat pada PCB untuk mengaktifkannya. 

3. Mikrokontroler memproses setiap masukan dan mengeksekusi 

perangkat output sesuai dengan instruksi program yang diatur 

oleh perancang/pemrogram. 

4. Lampu LED sebagai indikator perangkat yang aktif (teraliri oleh 

arus listrik). 
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5. Motor servo sebagai penggerak rangkaian jari-jari dan lengan 

robot. 

6. PCB sebagai wadah untuk membuat rangkaian elektroniknya. 

7. Potensiometer sebagai pengontrol pergerakan servo pada bagian 

lengan (pemutar arah gerak). 

8. Tombol saklar untuk menggerakkan servo pada bagian jari-jari 

(sebagai pemutus dan penghubung arus ke ground). 

9. Kabel untuk menghubungkan antara komponen-kompunen yang 

akan buat. 

10. Bahasa pemprograman digunakan adalah bahasa BasCom-AVR 

yang akan dimasukan dalam mikrokontoler. 

11. Port USB berfungsi sebagai port untuk mendownload program 

dari komputer ke mikrokontroller menggunakan media USB. 

12. Fiber untuk membuat bentuk mekanik dari tangan robot. 

Dengan terpenuhinya item-item diatas maka alat/sistem ini 

dapat dibuat dan diselesikan sesuai dengan yang diharapkan. 

Perancangan lengan robot ini diharapkan agar nantinya dapat 

digunakan pada industri-industri, karena lengan robotik dapat 

melakukan kerja dengan lebih cepat dan tepat daripada kemampuan 

manusia. Lengan robotik banyak digunakan di kilang-kilang. 

5.1.2. Desain  

Pada tahap desain ini penulis akan memberikan gambaran 

dari alat / sistem yang akan dibuat yaitu : 
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Berdasarkan gambar 5.1 dapat dilihat cara kerja alat tersebut, 

pada saat mulai start maka program akan menginisialisasi servo 

(servo kembali berada pada posisi awal), yaitu jari tangan terbuka 

semua dan lengan berada pada posisi normal. Begitu tombol remote 

ditekan maka mikrokontroller akan mengontrol servo untuk 

melakukan gerakan yang diperintahkan, apabila posisi jari dalam 

keadaan terbuka maka jari akan bergerak menutup dan begitu 

sebaliknya (berlaku untuk tombol jari 1 sampai 5). Pada tombol 6 

akan menggerakkan servo pada bagian lengan dengan menggunakan 

potensiometer. 

5.1.2.2. Desain Alur Rangkaian Keseluruhan  

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2  Rangkaian Minimum Sistem Lengan Robot 
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Pada rangkaian ini power supply yang digunakan adalah trafo 

dengan daya arus AC input  230 V. Arus dari power supply dialirkan 

ke PCB, dengan daya DC output sebesar 5V.  Sebelum masuk ke 

mikrokontroller arus listrik tersebut diatur oleh resistor untuk 

ditentukan besaran arusnya, sehingga dapat diatur  sesuai dengan 

daya yang dibutuhkan sistem. Arus mengalir ke mikrokontroller dan 

semua komponen yang ada pada PCB (kapasitor, lampu LED, dioda, 

resistor, motor servo yang terhubung ke mikrokontroller, tombol dan 

potensiometer yang juga terhubung ke mikrokontroller). Apabila  

arus mengalir dengan baik maka lampu LED indikator akan 

menyala, dengan adanya arus listrik akan mengaktifkan rangkaian 

elektronik tersebut. 

 

5.1.3. Perancangan Alat 

Perancangan alat ini dilakukan dalam beberapa tahap. Secara 

garis besar keseluruhan proses pembuatan alat terbagi menjadi tiga 

tahap utama, yaitu : 

a. Perancangan elektronika 

b. Perancangan mekanik 

c. Pembuatan program 

5.1.3.1.  Perancangan Elektronika 

Meliputi tahap-tahap dari pembuatan yang 

berhubungan langsung pada rangkaian. Contohnya proses 
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pada PCB, pemilihan komponen, perakitan komponen, dan 

penyelesaian alat. 

a. Perencanaan pada PCB 

Langkah pertama adalah membuat sket atau pola 

rangkaian yang meliputi perencanaan penyusunan, 

pembuatan jalur (lay out), dan penempatan komponen-

komponen. Berikut ini proses dalam pembuatan jalur : 

1. PCB diamplas untuk menghilangkan debu dan karat. 

2. Setelah papan bersih, gambar lay out rangkaian 

dengan menggunakan rugos (hasil print dari gambar 

rangkaian pada proteus). 

b. Perakitan PCB 

Setelah proses PCB selesai, kemudian dilanjutkan 

dengan perakitan PCB, dengan pemasangan modul-

modul PCB, dan panel pengaturan. Lakukan pemasangan 

komponen sesuai skema komponen dan tata letak 

komponen. Langkah-langkah perakitannya setelah proses 

pengambaran PCB  adalah sebagai berikut : 

1. Periksa jalur penghubung sebelum PCB dilarutkan, 

rendam PCB kedalam larutan FeCl3 untuk 

menghilangkan tembaga yang tidak tertutup oleh jalur 

yang digambar. Kekentalan FeCl3 tergantung pada 
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tebal tipisnya lapisan rugos pada permukaan lapisan 

tembaga. 

2. Angkat PCB, jika lapisan tembaga yang tidak 

diperlukan sudah larut bersihkan dengan air dan 

keringkan. 

3. Melakukan pengeboran, bor yang digunakan sesuai 

dengan tempat dan besar kaki komponen-komponen 

yang dipasang. Pengeboran dilakukan pada bagian 

yang dipakai untuk komponen, pin terminal, input, 

dan output. 

4. Lakukan penyolderan sehingga komponen-komponen 

dapat terhubung pada PCB. 

5. Menghindari jalur-jalur yang membuat sudut lancip. 

6. Jalur antar jalur-jalur polar dan besar kecilnya jalur 

yang akan berpengaruh langsung pada arus, tegangan 

dan frekuensi. 

7. Kerapian tata letak komponen. 

8. Memisahkan terminal-terminal masukan dan 

keluaran. 

9. Memeriksa untuk memastikan kembali kebenaran 

sambungan pengawatan. 
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Pelapisan dan pemotongan komponen perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Memoles jalur PCB dengan Lotfet. 

2. Melapisi PCB dengan timah. 

3. Membersihkan sisa lotfet dengan tinner. 

4. Memeriksa konduktivitas jalur dengan ohmmeter. 

5. Menyiapkan komponen yang dipasang. 

6. Menyolder komponen. 

7. Memotong kaki komponen. 

8. Membersihkan PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Rangkaian PCB  
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5.1.3.2.  Perancangan Mekanik 

Ialah tahapan penyelesaian sehinggan terwujud 

benda jadi, yang meliputi pemotongan bahan, pembentukan 

fisik lengan robot, pengeboran, dan pemasangan komponen.  

5.1.3.3.  Pembuatan Program 

Sebelum bisa dijalankan mikrokontroler 

memerlukan program yang menentukan arah 

mikrokontroler bekerja. Pada penelitian ini program yang 

digunakan adalah BasCom-AVR, yang merupakan compiler 

bahasa BASIC yang kompatibel terhadap mikrokontroller 

jenis AVR. 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 5.4. Tampilan Aplkasi BasCom-AVR 
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Setelah selesai dibuat selanjutnya program ini akan 

di download-kan ke dalam mikrokontroller dengan 

menggunakan downloader Khazama AVR, media download 

ini menggunakan kabel printer dengan port USB. 

5.1.4. Pengujian 

Berikut ini adalah beberapa pengujian yang telah penulis 

lakukan pada alat lengan robot yang telah dibuat.  

a. Tangan dengan posisi jari terbuka dan telapak tangan menghadap 

ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                   Gambar 5.5. Tangan Posisi Normal 
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b. Lengan berputar dengan sudut pengujian putaran 1800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 5.6. Lengan Berputar 1800 

c. Jari kelingking menutup dan membuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 5.7. Gerak Jari Kelingking 
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d. Jari manis menutup dan membuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.8. Gerak Jari Manis 

e. Jari tengah menutup dan membuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 5.9. Gerak Jari Tengah 
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f.   Jari telunjuk menutup dan membuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 5.10. Gerak Jari Telunjuk 

g. Jari jempol menutup dan membuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 5.11. Gerak Jari Jempol 
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5.1.5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan atau perawatan adalah suatu kombinasi dari 

berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu produk atau 

barang dalam, memperbaikinya sampai pada kondisi yang dapat 

diterima. Alasan pentingnya dilakukan pekerjaan perawatan ialah 

agar alat tersebut siap dipakai pada saat yang diperlukan, agar 

kemampuan kinerja suatu alat tetap dalam kondisi yang baik secara 

teknis maupun ekonomis, dan agar umur pakai dari alat tersebut 

dapat diperpanjang. 

Perawatan yang dapat dilakukan oleh user terhadap lengan 

robot ini diantaranya: 

1. Menempatkan alat ini pada tempat dan posisi yang baik, tidak 

ditindih dengan benda-benda lain. 

2. Menjaga alat ini dari korosi akibat air. 

3. Tidak secara sembarangan mendownloadkan program kedalam 

mikrokontroller pada alat ini. 

4. Menggunakan alat ini sesuai fungsinya secara baik dan tidak 

digunakan untuk beban yang diluar kemampuannya. 

5. Sebaiknya untuk supply arus listriknya digunakan pada tegangan 

yang stabil. 
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5.2. Pembahasan 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan maka dilakukan 

pengujian, diantaranya sebagai berikut: 

5.2.1. Pengujian pada servo tipe TG 9e yang digunakan pada jari 

robot.  

Servo ini memiliki spesifikasi daya 4.8V dengan kecepatan 

0.1s/600 (posisi tanpa beban). Lebar pulsa yang diberikan antara 

0.5ms – 1.8ms (servo ini dapat bergerak dengan sudut hingga 3600), 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sudut gerak servo masing-

masing bervariasi. Tombol pengontrol servo berfungsi sebagai 

switch pemutus dan penghubung arus ke ground. 

Tabel 5.1. Kontrol Servo 

No Kontrol Servo Daya 

1. Tombol 1 (Jempol) 1,2 4.8 V 

2. Tombol 2 (Telunjuk) 3,4,5 4.8 V 

3. Tombol 3 (Tengah) 6,7,8 4.8 V 

4. Tombol 4 (Manis) 9,10,11 4.8 V 

5 Tombol 5 (Kelingking) 12,13,14 4.8 V 

 

Dari hasil pengujian ini kelima jari robot sudah bisa bergerak 

dengan cukup baik, dengan sudut hingga 2700 dan bisa kembali ke 

posisi semula 00. Hanya saja proses penggenggaman belum baik 

dikarenakan bentuk rancangan body tangan yang tidak begitu bagus 

(belum menyerupai tangan) sehingga tidak dapat memegang objek 

dengan sempurna. Berikut ini adalah tabel gerak servo dengan beban 

angkat yang diberikan sebesar 1 kg dan gaya gravitasi 9.8 m/s2. 
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Tabel 5.2. Kontrol Jempol 

Servo Kontrol Jempol PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi 1 1,7 ms 1.5 kg 1440 9.8 N 

2 Sendi 2 0,5 ms 1.5 kg -900 9.8 N 

 

Tabel 5.3. Kontrol Telunjuk 

Servo Kontrol Telunjuk PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi 1 0,8 ms 1.5 kg -1620 9.8 N 

2 Sendi 2 1,6 ms 1.5 kg 1260 9.8 N 

3 Sendi 3 0,5 ms 1.5 kg -900 9.8 N 

 

Tabel 5.4. Kontrol Tengah 

Servo Kontrol Tengah PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi 1 0,8 ms 1.5 kg -1620 9.8 N 

2 Sendi 2 1,6 ms 1.5 kg 1260 0.215 N 

3 Sendi 3 0,5 ms 1.5 kg -2700 0.15 N 

 

Tabel 5.5. Kontrol Manis 

Servo Kontrol Manis PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi 1 0,9 ms 1.5 kg -1260 9.8 N 

2 Sendi 2 1 ms 1.5 kg -900 9.8 N 

3 Sendi 3 0,55 ms 1.5 kg -2650 9.8 N 

 

Tabel 5.6. Kontrol Kelingking 

Servo Kontrol Kelingking PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi 1 0,9 ms 1.5 kg -1260 9.8 N 

2 Sendi 2 1.8 ms 1.5 kg 1980 9.8 N 

3 Sendi 3 0,55 ms 1.5 kg -2650 9.8 N 
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5.2.2. Pengujian tegangan potensiometer sebagai kontrol servo lengan 

robot 

Pada percobaan ini, potensiometer yang digunakan adalah 

jenis wirewound potensiometer, dan berfungsi sebagai pengontrol 

arah putar servo pada lengan robot. Servo yang digunakan ialah jenis 

MG 945 dengan spesifikasi daya 4.8V, kecepatan 0.25s/600 (posisi 

tanpa beban). Lebar pulsa yang diberikan adalah 1.8ms agar servo 

dapat bergerak mencapai sudut 1800. 

Tabel 5.7. Pengujian Potensiometer 

No Arah Putar  Waktu Putar Servo 

dengan beban 200 gr 

Tegangan 

Potensiometer 

1. 300 0.14s 1.5 V 

2. 600 0.28s 2.2 V 

3. 900 0.42s 3.0 V 

4. 1200 0.57s 3.8 V 

5 1500 0.72s 4.2 V 

6 1800 0.90s 5.0 V 

 

Dari hasil pengujian ini didapatkan hasil bahwa lengan robot 

sudah dapat bergerak dengan baik, besarnya sudut putaran diatur 

oleh potensiometer dengan sudut putar maksimal 1800 dan bisa 

berputar kembali ke arah sudut 00. Berikut ini adalah tabel servo 

pada gerak putar lengan. Disini diberikan beban sebesar 1.3 kg 

(termasuk beban servo jari dan objek yang diangkat). 
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Tabel 5.8. Gerak Putar Lengan 

Servo Kontrol Lengan PWM Torsi Sudut Gaya Berat 

1 Sendi Putar 1,8 ms 5 kg 1800 12.74 N 

 

Dari pengujian diatas didapatkan bahwa lengan robot ini 

dapat mengangkat beban dengan berat maksimal 1.5 kg dan lebar 

objek genggaman ± 10 cm (selebar telapak tangan robot). Daya dan 

kinetik pada jari-jari tangan robot adalah sama karena menggunakan 

jenis servo yang sama, hanya sudut geraknya saja yang dibuat 

berbeda. 

 

 

 

 

 



55 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.   Simpulan 

Setelah dilakukan serangkaian pengujian dan analisa dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur mekanik robot lengan ini terdiri dari lima jari yang dirancang 

agar dapat menggenggam suatu objek dengan satu lengan yang bisa 

berputar 3600. Robot ini menggunakan motor servo sebagai alat 

penggerak. 

2. Perancangan sistem perangkat keras robot meliputi perencanaan 

rangkaian elektronik (PCB), perencanaan rangkaian power supply, 

perencanaan unit tampilan, perencanaan unit driver motor DC dan 

perencanaan sistem remote kontrol sebagai pengontrol gerakan robot. 

3. Sistem perangkat lunak (software) robot menggunakan bahasa 

pemrograman Bascom-AVR yang di download-kan ke mikrokontroller, 

dirancang agar dapat mengendalikan putaran motor servo dengan 

menggunakan remote kontrol.  

4. Tujuan pembuatan alat ini adalah agar dapat membantu pekerjaan 

manusia dalam hal memegang atau memindahkan barang. Tetapi 

pembuatan lengan robot ini hanya sebagai dasar yang masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut agar fungsinya bisa lebih maksimal. 
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6.2.   Saran 

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan 

untuk pengembangan lebih lanjut: 

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, sebaiknya mempergunakan sistem 

remote kontrol yang lebih baik dalam mengontrol gerakan robot, 

misalnya sistem kontrol menggunakan media wireless atau sinyal 

frekuensi radio (GSM,WCDMA,LTE). Sehingga dapat dikontrol dari jauh 

tanpa menggunakan kabel agar menjadi lebih fleksibel. 

2. Motor penggeraknya dapat diganti dengan servo yang ukurannya lebih 

kecil (agar perancangan bentuk jari lebih sempurna dan tidak terlalu 

besar), dan menggunakan servo dengan torsi motor yang lebih besar agar 

dapat digunakan dengan beban yang lebih berat.  

3. Rancangan bentuk telapak tangan agar disesuaikan dengan telapak 

tangan manusia (tidak rata) sehingga dapat memegang objek dengan 

lebih baik. 

4. Bisa ditambah sensor pada jari robot dan kamera pada telapaknya 

(berguna untuk pengontrolan jarak jauh agar mengetahui objek yang 

berada di sekitar lengan robot). Jenis sensornya bisa sensor warna, sensor 

suhu, dan sensor objek. 

 

 

 


