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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat  ini  perkembangan  teknologi  sudah  sangat  maju  dan  pesat,  begitu  

pula  perkembangan  teknologi  dibidang  robotika.  Keunggulan  dalam  

teknologi  robot  dapat  dikatakan telah  menjadi  ikon  kebanggaan  negara-negara  

maju  didunia seperti Jepang, Amerika, dan Jerman. Istilah robot hampir tak dapat 

dipisahkan dengan dunia industri.   

Dalam  dunia  industri,  robot  merupakan  alat  yang dapat  digunakan  

sebagai  alat  bantu  manusia  yang  memiliki beberapa  kelebihan.  Kelebihan  

tersebut  salah  satunya  adalah dapat  digunakan  pada  tempat-tempat  yang  

tidak memungkinkan  untuk  di  jangkau  atau  berbahaya  bagi manusia.  Sebuah  

industri  dan tempat bahan berbahaya  adalah contoh  tempat  yang  kadang  tidak  

memungkinkan  manusia berada di tempat itu karena bahaya gas beracun. 

 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 berkerja tersebut. 

Seiring  penggunaanya  didunia  industri  sehingga munculah  istilah   robot 

industri  dan  robot lengan (arm). 
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 Salah satu contoh robot yang populer yaitu robot lengan (arm robot)  yang  

dibuat  untuk  berbagai  keperluan  dalam meningkatkan produksi ,  memiliki  

bentuk  lengan-lengan kaku yang  terhubung  secara  seri  dan  memiliki  sendi  

yang  dapat bergerak  memanjang atau memendek  (translation)  maupun gerakan  

berputar  (rotation).   

Robot  lengan  memiliki  bentuk seperti layaknya tangan manusia dimana 

satu sisi lengan yang disebut  pangkal  ditanam  pada  bidang  atau  meja  yang  

statis, sedangkan  sisi  lain  yang  disebut  sebagai  ujung  (end  of effector) dapat 

dimuati oleh  peralatan (tool)  tertentu sesuai dengan tugas dari  robot.   

Didalam  dunia  mekanikal,  robot  lengan  memiliki dua bagian yaitu bagian 

tangan (arm) dan pergelangan (wrist). Pada bagian pergelangan itulah dapat 

dipasang berbagai peralatan (tool). Dalam  merencanakan  suatu  lengan  robot  

untuk aplikasi  tertentu,  perlu  pertimbangan  berbagai  macam alternatif  yang  

akan  digunakan.  Mulai  pemilihan  jenis penggerak,  konfigurasi  robot,  jenis  

joint ,derajat kebebasan (degree of freedom) yang disebut DOF  .  

 Oleh karena  itu,  dalam  tugas  akhir  ini  dirancang  sebuah prototype   

robot lengan yang menggunakan bahasa programanan bahasa C dengan motor 

servo sebagai penggerak sendi-sendi robot (joint) dan cara perhitungan 

kinematika  terbalik yaitu analisis kinematika untuk mendapatkan besar sudut dari 

masing-masing sendi jika data yang dimiliki berupa koordinat posisi (x,y,z) 

sehingga gerakan robot  mencapai goal position. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, 

maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Kontruksi robot lengan dengan 4 DOF . 

2. Bagaimana cara menggerakkan motor servo ke sudut yang benar. 

3. Persamaan seperti apa yang dapat diterapkan dalam kinematika balik 

(invers kinematic) robot lengan. 

4. Bagaimana membuat algoritma program dalam penerapannya.  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam tugas akhir ini, 

antara lain: 

1. Software pemrograman menggunakan bahasa C yang dijalankan pada 

CodeVisionAVR 2.04. 

2. Menggunakan mikrokontroler jenis AVR 8 bit, yaitu ATMega32. 

3. Konstruksi robot lengan 4DOF, yaitu 4 sendi gerak dengan penerapan 

kontrol kinematika balik (invers kinematic) tanpa memperhatikan 

dinamika mekanis yang terjadi. 

4. Tidak membahas kurva trajectory dan  kinematika maju. 

5. Pemodelan matematika untuk analisis invers kinematika robot dengan 

menggunakan persamaan trigonometri. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat sebuah robot 

manipulator 4 sendi yang gerakannya di perintahkan oleh mikrokontroler 

berdasarkan input kordinat yang diberikan. 

  



4 
 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan tugas akhir digunakan beberapa metodologi seperti 

berikut ini:                    

1. Studi literatur, yaitu menggunakan referensi yang sesuai dengan tema di 

atas dan juga data-data serta rangkaian-rangkaian yang berhubungan 

dengan hal tersebut. 

2. Rancang bangun perangkat keras yang meliputi tahap perancangan blok 

diagram sistem, dan perancangan mekanik robot lengan. 

3. Rancang bangun perangkat lunak yang meliputi analisis permodelan 

kinematik balik (invers kinematic) dan algoritma robot lengan. 

4. Pengujian alat, yaitu untuk mengetahui cara kerja dari alat yang telah 

dibuat apakah sesuai dengan harapan atau masih terdapat kekurangan. 

5. Analisa hasil pengujian.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TEORI PENUNJANG 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan 

dan rujukan perhitungan dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan 

sistem dari robot. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Membahas perhitungan invers kinematik lengan robot, sistem 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) maupun 

pengujian sistem secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan tugas akhir dan saran-

saran untuk memperbaiki kelemahan sistem dari robot yang telah 

dibuat demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu mendatang. 

 

 

 

 

 


