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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini teknologi robot sudah sangat berkembang 

sebagaimana tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, teknologi 

robot pun sudah merambah berbagai sektor mulai dari bidang militer, perkantoran, 

pabrik, medis bahkan dunia hiburan. Di dunia industri misalnya, robot di gunakan 

untuk memindah barang, memasang komponen pada mobil dan lain-lain dengan 

keakuratan yang tinggi dan waktu yang lebih cepat. Salah satu jenis robot yang 

banyak digunakan dan mempunyai manfaat yang besar adalah robot lengan. Seperti 

layaknya fungsi lengan pada manusia robot lengan juga dapat diprogram untuk 

melakukan pekerjaan manusia seperti memindahkan barang dan mengangkat 

barang, bahkan dengan beban yang melebihi kemampuan manusia tergantung dari 

spesifikasi robot tersebut.(Saifuddin et al., 2017) 

Hal yang utama dari sebuah robot dalam hal ini robot lengan adalah sistem 

kendalinya, banyak robot yang dibuat dengan sistem kendali yang berbeda dan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti robot lengan dari penelitian 

(Zambarkah et al., 2017) dalam penelitian tersebut Zambarkah menggunakan dua 

buah sensor accelerometer dan gyroscope yaitu MPU-6050 dan mikrokontroler 

Arduino hasil dari penelitian tersebut adalah lengan robot yang digunakan sebatas 

sebagai indikator dan belum diimplementasikan untuk melakukan suatau kegiatan 

yang aplikatif seperti memindahkan barang. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

(Saifuddin et al., 2017) dalam penelitian tersebut menggunakan sensor MPU-6050 

dan dua buah flex sensor, hasil dari penelitian tersebut adalah lengan robot yang 

dibuat dapat dikendalikan menggunakan sesor acceleromoter magnetometer dan 

flex sensor, penelitian mengenai kendali lengan robot menggunakan Arduino uno 

juga pernah dilakukan oleh (Chandra, 2017) dalam penelitianya Chandra 

menggunakan Arduino Uno dan motor servo sebagi pengerak, dalam penelitian ini 

lengan robot digerakan melalui program yang telah di upload ke Arduino 

sebelumnya, sehingga untuk mengubah gerakan memerlukan program ulang pada 

arduino tersebut. Hal tersebut dirasa kurang praktis dan kurang fleksibel. Dari 

ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu belum adanya fitur menyimpan 
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gerakan robot, hal tersebut penting dalam pengaplikasian sebuah robot lengan 

terutama untuk memindahkan barang secara berulang.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tercipta gagasan 

untuk membuat skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Kendali Lengan 

Robot Berbasis Accelerometer Dan Pergerakan Tangan Manusia”. Nantinya dalam 

mengoperasikan lengan robot dapat dilakukan dengan mudah sebagaimana 

menggunakan tangan, dengan cara membuat prototype kendali berupa sarung 

tangan yang dipasangi sensor Accelerometer MPU-6050 sehingga dengan 

menggerakan tangan maka robot akan bergerak juga, selain itu dipergunakan pula 

potensiometer yang akan terhubung dengan jari tangan sehingga jika jari tangan 

digerakan robot pun akan bergerak sesuai fungsi yang telah ditentukan, robot 

tersebut nantinya akan diaplikasikan untuk memindahkan barang secara berulang. 

dengan pusat kendali berada di tangan, sehingga proses kendali robot dapat 

dilakukan dengan lebih praktis dan efektif. Dengan adanya prototype ini penulis 

berharap dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia sistem kendali dan robotika. Selain 

itu juga dapat memudahkan pekerjaan manusia terutama yang berkaitan dengan 

robot lengan.   

1.2.  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini memiliki permasalahan 

yang ingin di teliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengubah gerakan pada tangan menjadi masukan yang dapat 

dibaca oleh sebuah mikrokontroler. 

2. Bagaimana melakukan kendali terhadap lengan robot dengan mudah. 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan MPU-6050 sebagai sensor Accelerometer dan 

potensiometer dengan mikrokontroler Arduino uno. 

2. Penelitian ini menggunakan sumbu X dan Y Accelerometer sensor MPU-

6050 . 

3. Prototype ini berbentuk sarung tangan dan rangka tambahan pada jari-

jarinya. 
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4. Pengujian akurasi sensor menggunakan serial monitor pada arduino lalu 

waterpas dan busur sebagai pembanding. 

5. Penelitian ini menggunakan lengan robot yang disusun menggunakan 

penggerak 4 buah motor servo. 

6. Lengan robot yang digunakan memiliki 4 DOF (Degree Of Freedom). 

7. Robot ini digunakan sebagi robot pemindah barang namun dalam bentuk 

prototype sehingga sebatas sebagai simulasi pemindahan barang. 

8. Untuk berat yang dapat diangkat oleh robot pada penelitian ini maksimal 20 

gram karena masih berupa prototiype. 

9. Gerakan yang dapat disimpan oleh sistem kendali adalah 8 gerakan. 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengendalikan lengan robot menggunakan perubahan gerakan pada tangan 

manusia dengan sensor MPU-6050 dan mikrokontroler Arduino UNO. 

2. Mempermudah dalam proses kendali lengan robot. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti adalah dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

kuliah dan dapat lebih memahami prinsip kerja dari lengan robot dan sistem 

kerjanya. 

2. Bagi pemakai sistem ini adalah dapat mempermudah dalam mengendalikan 

lengan robot tanpa harus melakukan program untuk menggerakan lengan 

robot. 

3. Dari sisi akademis penelitian ini diharap dapat menambah referensi dalam 

suatu sistem kendali terutama pengendalian lengan robot.  


