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Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
tuntutan manusia akan produk-produk yang bermutu dan
memiliki kualitas bagus juga ikut meningkat. Hal ini
menjadikan proses di industri beralih dari sistem manual ke
sistem otomatis yang dapat mempermudah pekerjaan
manusia. Salah satu proses otomatis pada industri yang
sudah mulai diterapkan adalah penggunaan teknologi.
Robot adalah sesuatu yang dapat diprogram ulang, memiliki
penggerak atau manipulator dan didesain untuk
memindahkan barang, alat atau komponen khusus guna
menyelesaikan suatu tugas. Terdapat berbagai jenis dan
bentuk dari teknologi robotika, salah satunya adalah robot
berbentuk lengan. Fungsi dari robot berbentuk lengan ini
yaitu dapat memindahkan barang dari satu titik ke titik lain.
Lengan robot dirancang untuk dapat memindahkan barang
dengan akurasi yang tinggi. Perancangan lengan robot ini
menggunakan hardware terdiri dari motor servo sebagai
penggerak lengan robot, mikrokontoler Atmega 328
(arduino uno) sebagai pengontrol utama,sensor infrared
untuk memdeteksi keberadaan benda, converter untuk
pengatur tegangan dan power supply sebagai sumber
tegangan. Melalui tahapan proses perancangan mekanik
dan pemograman sistem dengan menggunakan program
dari Arduino IDE, serta hasil dari pengujian dan analisa
data didapatkan sistem yang dapat bekerja dengan baik dan
kontinu. Meskipun sistem dirancang hanya berupa
prototype namun dengan menggunakan perangkat dengan
standar industri bisa diaplikasikan dalam mendukung kerja
dalam bidang industri yang otomatis dan efisien.
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PENDAHULUAN
Pada saat sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang
teknologi semakin meningkat. Tuntutan manusia akan produk-produk yang bermutu dan
memiliki kualitas bagus juga ikut meningkat. Hal ini menjadikan proses di industri beralih dari
sistem manual ke sistem otomatis. Salah satu proses otomasi pada dunia industri adalah
penggunaan teknoloi robotika. Robot adalah sesuatu yang dapat diprogram ulang, memiliki
penggerak atau manipulator dan didesain untuk memindahkan barang, alat atau komponen
khusus guna menyelesaikan suatu tugas (Yoel,2015). Perkembangan teknologi robot saat ini
diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh
robot lengan yaitu adalah proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
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Pada pemindahan barang yang dilakukan manusia mempertimbangkan beberapa faktor
yaitu beratnya barang, jumlah barang, jarak perpindahan dan tenaga manusia yang dibutuhkan
(Fajar, 2013). Semakin berat dan semakin banyak barang, atau semakin jauh jarak perpindahan
yang akan dilakukan maka tenaga manusia yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan
barang akan semakin besar. Selain itu ketidakmungkinan tenaga manusia bekerja selama 24
jam juga merupakan faktor yang memengaruhi tingkat akurasi perpindahan barang (Saefullah,
2014).
Berdasarkan masalah tersebut maka diperlukan sebuah robot lengan yang mampu
melakukan proses perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga diharapkan
mampu mempermudah kegiatan pemindahan barang dengan tingkat akurasi baik (Gita, 2014).
Robot ini akan bertugas melakukan proses perpindahan barang dari satu titik koordinat ke titik
koordinat yang lain. Input dari robot ini berupa data pengaturan pada mikrokontroller sehingga
dapat menggerakkan lengan robot untuk mengambil barang pada tiga titik berbeda dan
meletakkan di satu titik yang sama.
Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk pemindah barang,
diantaranya prototype lengan robot pemindah dan penghitung barang (Syukranullah,2019),
robot lengan pemindah barang dengan kendali lengan manusia (Febianty,2020), inverse
kinematics dan pengukuran akurasi pergerakan pada model robot manipulator lengan ,
prototype robot pemindah barang menggunakan arduino (Satria,2019), implementasi robot
lengan pemindah barang 3 DOF menggunakan metode inverse kinematics (Zaki,2019).
Dari berbagai penelitian diatas, penulis berinovasi untuk membuat sebuah alat
pemindah barang dengan akurasi yang tinggi. Pada pembuatan alat ini terdiri dua bagian yaitu
perancangan software program alat dan perancangan hardware (mekanik alat). Pada bagian ini
menjelaskan perancangan hardware alat yaitu perancangan mekanik dan sistem kerja lengan
robot dengan three input one output.
METODE PENELITIAN
Pada metode penelitian ini dibahas perancangan dan implementasi alat. Perancangan
lengan robot terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan hardware dan perancangan
software. Perancangan ini diawali dengan proses pendefenisian melalui blok diagram yang
merupakan acuan rangkaian keseluruhan sistem. Adapun implementasi adalah bentuk nyata
dari perancangan/desain lengan robot.
Blok Diagram
Adalah penjabaran suatu sistem yang bersifat menyeluruh. Proses pendefinisian perlu
dilakukan penjabaran pada sistem yang dibahas secara menyeluruh, artinya adanya gambaran
secara jelas mengenai ruang lingkup pembahasan yaitu dengan menggunakan blok diagram.
Secara keseluruhan, rancang bangun lengan robot dengan algoritma three input one output
dijelaskan pada gambar 1.
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Gambar 1. Blok Diagram
Dari gambar blok diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Power supply berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC yang lebih
kecil dan menjadi penyearah dari AC ke DC.
2. Regulator merupakan bagian yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dc 12 V menjadi
5 VDC karena tegangan masukan dari arduino uno adalah 5 VDC dan 9 VDC.
3. Sensor infrared 1 berfungsi sebagai pendeteksi benda yang berada pada titik angkat
pertama.
4. Sensor infrared 2 digunakan untuk mendeteksi benda pada titik angkat ke dua.
5. Sensor infrared 3 berfungsi untuk mendeteksi benda yang berada pada titik angkat ke tiga.
6. Mikrokontroler ATmega328 (Arduino Uno) digunakan untuk pusat kendali dari sistem
kerja alat dengan input sensor infrared dan output gerakan motor servo.
7. Servo 1 digunakan sebagai penggerak dari lengan robot yang berputar 1800
8. Servo 2 berfungsi sebagai penggerak dari lengan robot yang berputar 45º Sampai 90º
9. Servo 3 berfungsi sebagai penggerak dari lengan robot yang berputar 45º Sampai 90º
10. Servo 4 berfungsi sebagai penggerak dari lengan robot yang berputar 90º
Rangkaian Keseluruhan
Dalam perancangan ini arduino uno berfungsi sebagai pengendali sistem keseluruhan.
Pada arduino terjadi pengolahan data input dan data yang telah diolah tersebut kemudian
ditampilkan pada komponen output. Adapun rangkaian sensor dan keluaran yang teradapat
pada sistem dapat dilihat pada skematik rangkaian seperti gambar 2 dibawah ini.
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Gambar 2. Rangkaian Keseluruhan
Prinsip Kerja Alat
Alat ini bekerja dengan sumber tegangan 220 VAC dimana tegangan tersebut akan
diturunkan menjadi 12 VDC menggunakan power supply dan di turunkan lagi menjadi 5 VDC
dan 9 VDC karena tegangan masukan dari ardiuno uno adalah 5 VDC atau 9 VDC pada Vin.
ketika sensor infrared aktif ketika mendeteksi benda dan mengirim data ke arduino untuk
mengaktifkan motor servo dan menggerakkan lengan robot sesuai dengan sensor infrared mana
yang lebih dulu mendeteksi benda, lalu lengan robot akan segera mengambil benda pada posisi
barang yang ditentukan (pick), lalu robot akan menenmpatkan benda pada satu titik koordinat
yang diinginkan (place).
Perancangan Hardware
Perancangan hardware (mekanik) bertujuan untuk menentukan tata letak dari
peralatan yang akan dibuat. Perancangan mekanik pada alat ini dibuat dengan software
SketchUp, mekanik yang dirancang terdiri dari sebuah box kontrol, lengan robot dan box benda
yang masing masing terbuat dari bahan akrilik. Rancangan hardware dapat dilihat pada gambar
3.

Gambar 3. Perancangan Hardware
164

Ranah Research : Journal of Multidicsiplinary Research and Development
Volume 5, Issue 1, November 2022

Perancangan Software
Pada tugas akhir ini, pemograman alat yang digunakan adalah software Arduino IDE.
Software ini menggunakan bahasa pemograman C. Listign program arduino ini dikenal dengan
nama sketch, “void setup” dan “void loop” merupakan dua buah fungsi dari tiap-tiap sketch.
Hal ini dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Tampilan Arduino IDE
Berdasarkan gambar Void setup dijalankan pada saat sketch atau program Arduino
mulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisiasi variabel, mendeklarasikan pin yang akan
digunakan, menggunakan library dan lain lain. Void loop dijalankan setelah fungsi setup sudah
selesai dijalankan, void loop bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang
sudah dibuat. Fungi ini akan secara aktif mengontrol board Arduino baik membaca input atau
merubah output berbeda dengan void setup yang hanya dijalankan sekali oleh arduino, fungsi
void loop akan dijalankan berulang kali oleh Arduino secara berkala. Oleh sebab itu diberi
nama loop yang artinya berulang.
Flowchart
Flowchart sistem adalah suatu bagan untuk meletakkan instruksi suatu program yang
merupakan mekanisme kerja suatu sistem yang dibuat dalam bentuk simbol – simbol yang
masing – masing telah ditentukan makna dan kegunaannya. Flowchart alat ini digambarkan
pada gambar 5.
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Gambar 5. Flowchart
Implementasi Lengan Robot
Pada implementasi lengan robot akan ditampilkan bentuk dari lengan robot sebagai hasil dari
proses perancangan. Sesuai dengan proses perancangannya implementasi hardware yang
digunakan adalah arduino uno sebagai pengolah utama dan servo sebagi penggeraknya.
Gambar 6 adalah impelemtasi lengan robot yang telah dirancang.

Gambar 6. Keseluruhan Alat
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Berikut adalah bagian-bagian komponen yang terdapat pada mekanik alat berdasarkan
Gambar 6:
1. Sensor infrared pada posisi pick 1
2. Sensor infrared pada posisi pick 2
3. Sensor infrared pada posisi pick 3
4. LCD 16 x 12 dilengkapi dengan driver I2C
5. Arduino Uno
6. Servo 1
7. Servo 2
8. Servo 3
9. Servo 4
10. Servo 5
11. Kotak peletakan (place)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk membuktikan alat ini dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan
perencanaannya dilakukan beberapa pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan, yaitu
pengujian pengujian arduino uno, pengujian sensor infrared, dan pengujian motor servo.
Sedangkan pengujian kelayakan sistem dilakukan pada pengujian keseluruhan. Hal ini
dilakukan untuk membuktikan akurasi lengan robot.
Pengujian Arduino Uno
Sumber input tegangan arduino uno diukur dengan menggunakan voltmeter pada
multimeter merk Dekko dengan cara menghubungkan rangkaian dengan sumber. Pengukuran
dilakukan terhadap pin Vcc yang terdapat pada pin arduino uno. Hasil pengukuran yang dapat
dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1. Hasil Pengukuran Arduino Uno
Titik Pengukuran

Hasil Pengukuran (V)

Vcc

5.02

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, dengan mengukur tegangan pada pin Vcc
yang terdapat pada board arduino uno, didapatkan hasil tegangan 5 vdc yang berarti arduino
uno masih dalam kondisi ideal. Proses pengukuran sumber input dapat dilihat pada gambar 7
dibawah ini.

Gambar 7. Pengukuran Arduino
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Pengujian Sensor Infrared
Pengukuran sensor infrared ini bertujuan untuk memastikan bahwa sensor bekerja dan
disuplai sesuai dengan datasheet sehingga sensor dapat beroperasi sesuai yang diiginkan. Hasil
pengujian dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Infrared
Kondisi
Tegangan Terukur (V)
Dokumentasi
Mendeteksi

0.40

Tidak Terdeteksi

4.97

Tabel 2 memaparkan pengukuran tegangan pada sensor infrared terbaca tegangan input
vcc sensor infrared yaitu sebesar 4.93 vdc. Adapun pada bagian output digital saat benda
terdeteksi yaitu didapat hasil sebesar 0.40 vdc. Sedangkan saat tak ada benda yang melewati
sensor terukur sebesar 4.90 vdc. Hal ini menjelaskan bahwa sensor berlogika 1 (HIGH) ketika
mendeteksi benda dan 0 (LOW) saat tidak mendeteksi benda.
Pengujian Servo Lengan Robot
Pengujian pertama dilakukan pengukuran tegangan servo pada saat kondisi lengan
robot diposisi normal yaitu pada posisi standby/diam menghadap tempat peletakan barang.
Posisi ini juga dapat dikatakan sebagai posisi peletakan karena sudut yang diatur sama. Hal ini
dikarenakan pada posisi normal servo dirancang sama dengan posisi peletakan agar sesaat
setelah peletakan servo dapat langsung diam pada posisi tersebut. Sehingga dapat menghemat
baris program dan program lebih efektif. Hasil pengukuran servo pada posisi stanby dpat dilihat
pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Lengan Pada Kondisi Normal/Peletakan
Nomor Servo
Posisi
Tegangan (V) Dokumentasi
Servo 1
Pergelangan
0.3

Servo 2

Siku

0.2

Servo 3

Bahu

0.2
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Nomor Servo
Servo 4

Posisi
Sapuan
lengan

Tegangan (V)
0.6

Servo 5

Penjepit

0.6

Dokumentasi

Pengukuran berikutnya yaitu pengukuran saat lengan dalam kondisi mengambil barang
yang terdeteksi (pick). Adapun hasil pengukuran pada kondisi pick dapat dilihat pada tabel 4
dibawah ini.
Tabel 4. Pengujian servo pada kondisi pick
Nomor
Posisi
Tegangan (V) Dokumentasi
Servo
Servo 1
Pergelangan
0.2

Servo 2

Siku

0.4

Servo 3

Bahu

0.3

Servvo 4

Sapuan
lengan

0.2

Servo 5

Penjepit

0.6

Berdasarkan tabel 3 dan 4 didapatkan data tegangan yang berbeda-beda pada setiap
sekuensi pergerakan lengan robot. Hal ini menunjukan bahwa kondisi sudut yang diperintahkan
pada lengan robot memang dipengaruhi oleh tegangan input pada pin data servo. Pergerakan
lengan robot dikontrol melalui pin arduino dengan metode PWM (Pulse Width Modulation).
Pengujian Software
Pengujian software bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja dan hasil
kinerja pada masing-masing blok program yang telah dirancang agar didapatkan kinerja sistem
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yang sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian software terdiri dari pengujian progam arduino
uno yang dapat dilihat pada gambar 11 dibawah ini.

(a)

(b)

(c)
Gambar 8. (a) Program Library Arduino uno, (b) Program Definisi Nilai, (c)
Program Deklarasi Variabel
Gambar 8 menjelaskan beberapa library yang akan digunakan dalam program utama,
diantaranya adalah Wire atau I2C yang digunakan untuk komunikasi antara arduino dan lcd
module, Liquid Crystal I2C untuk mengontol module I2C LCD dan Servo library untuk
mengendalikan servo mg966. Adapun definisi atau persamaan nilai nantinya akan beguna
dalam pemanggilan fungsi ataupun membandingkan variabel pada program. Sedangkan
program deklarasi digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan dalam program
sebagai penyimpan data konstan dan dinamis.
Pengujian Keseluruhan
Pada Pengujian ini penulis melakukan pengujian sebanyak 15 kali dengan pengujian
data secara keseluruhan dengan menjalankan program secara keseluruhan. Hal ini diperlukan
untuk mengetahui apakah integrasi pada sistem berjalan sesuai yang diingin atau tidak.
Pengujian dilakukan dengan mencoba meletakkan benda pada posisi pick 1, pick 2, dan pick 3
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masing-masing 5 kali untuk mengetahui berapa persentasi keberhasilan lengan robot dalam
melakukan pemindahan barang 3 input 1 output. Adapun hasii pengujian dapat dilihat pada
tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Hasil Pengukuran Keseluruhan
Percobaan
A
B
C
D
Persentase
(IN)
(IN)
(IN)
(OUT)
Keberhasilan
1
20
20
100%
2
20
19
95%
3
20
20
100%
4
20
5
5
29
96.6%
5
5
20
5
28
93.3%
6
5
5
10
20
100%
7
10
10
5
19
95%
8
10
20
28
93.3%
9
20
10
27
90%
10
10
20
29
96.6%
Persentase Keberhasilan Total
95.98%
Pada tabel diatas dapat dilihat skema pengambilan dan peletakan masing-masing tempat
secara continue dengan jumlah peletakan yang ditentukan sebanyak 20 – 30 kali dalam sekali
percobaan. Hasil dari percobaan akan dipresentasekan menggunakan rumus berikut ini.
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

Hasil pengujian di rata-ratakan sebagai hasil percobaan keseluruhan dan didapatkan
tingkat keberhasilan alat dalam pengujian ini sebesar 95.98%. Sehingga dapat dihitung dengan
rumus jumlah error total sistem adalah 100% dikurangi dengan persentase keberhasilan total,
maka didapat nilai error sebesar 4.02%. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa gerakan
yang dihasilkan lengan robot memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sehingga hasil peneitian
dapat diimplementasikan pada industri pemindah barang yang membutuhkan robot yang dapat
bekerja dengan continue dan akurat.
KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian ini dapat disimpulkan bahwa alat berjalan dengan baik dan
setiap sub sistem serta secara keseluruhan cukup sesuai dengan desain secara mekanik maupun
secara software. Pada pelaksanaannya alat dibuat sesuai dengan target-target sesuai dengan
yang tertuang pada perancangan alat pada bab 3. Bahkan pada pengujian secara keseluruhan
alat didapatkan error hanya 6.67 % atau keberhasilan 93.3% pada percobaan yang dilakukan
sebanyak 10 kali dengan data yang berbeda-beda.
Untuk itu kelebihan alat dapat kita lihat dalam fungsi kemudahan dalam melakukan
pemindahan dari 3 titik input ke 1 titik output dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini
dikarenakan alat dapat memindahkan dengan akurat. Sehingga penerapan atau implementasi
fungsi dari desain alat berupa lengan robot dapat kita simpulkan cukup baik.
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