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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

 Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi. Salah satunya teknologi informasai berbasis 

smart phone. Munculnya beragam aplikasi smart phone memberikan pilihan 

dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan dalam industri. Pemilihan smart phone 

untuk salah satu pengembangan aplikasi selain lebih mudah dalam 

pengoprasiannya, sifat dari smart phone yang fleksibel menjadi salah satu 

alasannya. Penggunaan smart phone selain sebagai media komunikasi dan 

beragam aplikasi telah banyak yang berjalan dalam smart phone. Peminat aplikasi 

yang bersifat smart phone juga meningkat seiring dengan banyaknya aplikasi 

yang diproduksi. Mulai dari aplikasi pendidikan sampai aplikasi hiburan. Hal ini 

yang melatarbelakangi dibuatnya suatu aplikasi smart phone psada platform 

android. Dimana android sendiri merupakan sistem operasi mobile yang 

menggunakan versi modifikasi dari kernel linux. Pada awalnya android 

dikembangkan oleh android inc, sebuah perusahaan yang kemudian dibeli oleh 

google. Android kini berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi level teratas 

dalam persaingan smart phone. Karena biaya lisensi yang lebih murah dan 

sifatnya yang semi open source. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat 

menciptakan aplikasi mereka sendiri, yang dapat digunakan oleh bermacam 

piranti, maka dari itu akan sangat bermanfaat sekali untuk membuat sebuah 

aplikasi android untuk membantu dalam proses pengendalian manipulator arm 

robot trainer ED-7220 dan orang yang akan belajar arm robot trainer ED-7220, 

dengan menggunakan software eclipse untuk membuat aplikasi android yang 

dapat digunakan pada platform android. 

Pengendalian suatu robot untuk diterapkan dalam beberapa aplikasi, perlu 

pengendalian yang komplek. Pengendalian yang komplek memiliki beberapa 
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perintah sesuai dengan pemodelan kinematika, salah satunya didasarkan pada 

Denavit Hartenberg (DH) 

Menentukan tujuan letak posisi objek terkadang memerlukan beberapa 

model masukkan. Di antaranya, adalah masukan nilai pulsa tiap join, nilai sudut 

tiap join, dan nilai koordinat objek. Dengan banyaknya variabel untuk masukan 

kontrol. Diharapkan akan mempermudah dalam pengontrolan tersebut. Sehingga 

diperlukan suatu aplikasi kontrol dengan beberapa masukan variabel kontrol. Pada 

aplikasi sebelumnya hanya terdapat 1 model masukan kontrol saja. Sehingga 

diperlukan suatu aplikasi baru dengan mendukung 3 model masukan variabel 

kontrol 

 Rumusan Masalah 1.2

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari skripsi ini adalah, 

1. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi android untuk mengontrol 

manipulator lengan robot trainer ED-7220. 

2. Bagaimana melakukan pengontrolan tiap joint berdasarkan kinematika-

nya. 

 Batasan Masalah 1.3

Tujuan dari skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula, dibutuhkan 

suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. Batasan-batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Aplikasi ini diimplementasikan pada smart phone bersistem operasi 

android dengan versi Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) sampai 4.1 (Jelly 

Bean). 

2. Fokus pembahasan pada aplikasi ini untuk mengendalikan manipulator 

lengan robot. 

3. Dalam mengoperasikan terdapat toleransi nilai baik selisih derajat maupun 

lokasi kordinat 

4. Aplikasi ini menggunkan smart phone android ukuran layar 3.5 dan 4  

inchi. 

5. Pengendalian robot dalam aplikasi ini bersifat open loop. 
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 Tujuan Penelitian 1.4

Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk membuat suatu perangkat 

lunak berbasis android yang dapat mengoperasikan manipulator ED-MK4. 

 Metodologi 1.5

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kajian pustaka 

Melakukan pengkajian berdasarkan data – data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari 

buku laporan penelitian. 

2. Pengumpulan data 

Tahapan dasar diketahui tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, ini 

dilakukan untuk persiapan aplikasi yang akan dibuat. 

3. Analisis dan desain sistem 

Tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem dan selanjutnya dilakukan 

perancangan terhadap terhadap perangkat lunak yang meliputi penentuan 

elemen yang dibutuhkan untuk mendesain sistem aplikasi. 

4. Implementasi perangkat lunak 

Tahapan  ini dilakukan pembuatan aplikasi aplikasi pembelajaran instalasi 

listrik  pada perangkat smart phone bersistem operasi android dengan 

menggunakan eclipse. 
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5. Uji coba dan evaluasi 

Tahapan ini dilakukan uji coba program untuk mencari permasalahan yang 

mungkin timbul, mengevaluasi program dan mengadakan perbaikan jika 

ada kesalahan. 

6. Pembuatan dokumentasi skripsi 

Penulisan laporan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah 

dalam hal ini penulisan skripsi yang bakunya telah diatur oleh pihak 

jurusan. 

 Sistematika Penulisan  1.6

Sistematika penulisan pada Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan  permasalahan, batasan masalah, dasar 

teori, metode penelitian, sistematika pembahasan tentang skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Mengulas tentang dasar teori – teori yang berhubungan dengan 

geometri robot dan mekanisme penggerak, kinematika robot 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan sistem, perancangan kinematika dan 

perancangan antar muka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pengujian dari perangkat lunak yang dibangun. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan menyeluruh dari laporan serta saran 

yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut 

 


