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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat telah 

membawa dampak yang cukup besar kehidupan manusia untuk mempelajari dan 

mengembangkan ilmu pengetahuannya. dalam teknologi elektro efektifitas dan 

efisiensi menjadi acuan agar setiap langkah dalam penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal baik dalam kualitas 

maupun kuantitas. agar dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan alat, 

komponen atau sistem yang dapat memproses suatu data dengan cepat dan akurat. 

Seiring dengan majunya pola pikir sumber daya manusia sehingga benar-benar 

dapat mengeluarkan ide dan pikiran kreatifnya untuk menciptakan berbagai 

macam perangkat kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memudahkan 

kebutuhan manusia. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang 

mendorong kebutuhan suatu sistem yang mempermudah dan meningkatkan 

efektifitas dalam berbagai pekerjaan. dengan teknologi di bidang elektro yang 

telah berkembang, maka banyak hal yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, salah satu penggunaannya yang tak kalah 

penting yaitu Perancangan dan Pembuatan Lengan robot sebagai pemilah benda 

berwarna berbasis Field Programmable Gate Array (FPGA), yang mampu 

memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun dunia industri, beberapa 

pekerjaan yang dahulu dilakukan secara manual dengan banyak campur tangan 

tenaga manusia dan pada umumnya memakan waktu yang relatif lama, sekarang 

sudah banyak diakuisisi oleh sistem yang berbasis elektro tersebut.  

Dengan kondisi tersebut maka  pembuatan alat ini akan merancang sebuah 

lengan robot yang akan bekerja sebagai pemilah benda warna, Disaat benda 

pertama warna merah ada pada posisinya maka sensor lengan pada robot tersebut 

akan mendeteksi sekaligus akan mengambil benda tersebut dan kemudian benda 

tersebut ditaruh ke tempat sesuai dengan warna benda, begitu juga dengan yang 
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lainnya benda warna biru, hijau dan kuning, sementara itu  ada warna selain yang 

ditentukan untuk membedakan warna yang diinginkan dan tidak diinginkan.  

Kemudian pada lengan robot tersebut di pasang sebuah motor DC yang 

merupakan sebuah perangkat atau ekuator motor yang dirancang dengan sistem 

umpan balik tertutup, sehingga lengan robot dapat di set-up atau diatur untuk 

menentukan dan memastikan posisi sudut dari output motor.  Penggunaaan sistem 

kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk mengontrol gerakan dan 

posisi akhir dari poros motor servo. Kemudian untuk menentukan objek yang 

akan diambil oleh gripper dari lengan robot dengan menggunakan sensor warna 

TCS-3200, dimana sensor ini akan membaca objek yang berwarna akan diambil 

oleh gripper selanjutnya objek tersebut diletakkan pada box yang tersedia. 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mochammad Sihabul Millah dari 

Universitas Muhammdiyah Malang yang berjudul “ Sistem Kendali Manipulator 

Robot Sebagai Penyeleksi Benda Berwarna “, sistem yang digunakan untuk 

mengendalikan robot menggunakan Mikrokontroler jenis Automatic Voltage 

Regulator AVR yaitu ATMega328 dan LDR sebagai sensor warna, dalam 

penelitian tersebut pergerakan robot tidak stabil, maka akan saya menggunakan 

metode analisa kinematika invers, dari persamaan tersebut digunakan untuk 

mendapatkan nilai sudut tiap sendi pada robot dengan memasukan posisi dan 

orientasi dari end effector melalui hardware NI myRIO -1900, dari persamaan 

kinematika dapat diperoleh hubungan antara konsep geometri ruang sendi pada 

lengan robot dengan konsep koordinat yang biasa dipakai untuk menentukan 

kedudukan dari suatu objek.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya akan melakukan 

pengembangan yaitu pada hardware. Pada perancangan tugas akhir ini saya 

merancang alat lengan robot dengan menggunakan hardware khusus yaitu NI 

myRIO -1900, Yang kemudian di pasang di bagian base servo sebagai fungsi 

utama dari pergerakan lengan robot.  
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2.   Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan 

dibahas, yaitu :  

a. Bagaimana cara mengkonfigurasikan program untuk menggerakkan 

lengan robot berbasis FPGA ? 

b. Bagaimana cara membuat program untuk pembacaan benda berdasarkan 

warna ? 

c. Bagaimana cara membuat program untuk kontrol penjepit ?. 

3.   Tujuan 

a. Mengkonfigurasikan pemrograman FPGA untuk mengontrol lengan 

robot dan menganalisa pergerakan lengan robot. 

b. Membuat program FPGA ke lengan robot untuk pembacaan benda 

tersebut berdasarkan warna. 

c. Membuat program FPGA ke lengan robot untuk mengontrol pergerakan 

penjepit. 

 

4. Batasan Masalah 

Agar permasalahan mengarah dan sesuai dengan tujuan awal, maka dalam 

penulisan ini dibatasi dengan hal berikut : 

a. Bahasa yang digunakan labVIEW. 

b. Program hanya akan memindai dan memindahkan objek yang berwarna 

merah, hijau, biru, kuning dan warna pengacau. 

c. Objek yang digunakan benda yang berukuran panjang 4cm dan lebar 

4cm. 

d. Penjepit atau gripper objek yang digunakan hanya dapat memindahkan 

objek berukuran panjang 4cm dan lebar 4cm. 
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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 LANDASAN TEORI 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan dan 

rujukan perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang perancangan dan pembuatan robot 

lengan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas perangkat keras (hardware), maupun pengujian sistem secara 

keseluruhan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan saran-saran 

untuk memperbaiki kelemahan sistem dari robot lengan yang telah dibuat 

demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu mendatang.  

 


