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Abstrak – Salah satu terobosan sistem mekanikal berbasiskan komputasi adalah robotika dimana setiap
gerakan telah terkendali secara terpadu. Kelebihan dan keuntungan menggunakan sistem mekanikal
berbasiskan komputasi adalah: mengurangi resiko untuk sistem kerja yang bersifat high-risk, hasil
pengerjaan pada perkakas didapatkan terstruktur dengan presisi tertentu, dan terlebih lagi didapatkan
efisiensi waktu untuk jenis pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada penelitian ini telah
dilakukan serangkaian perancangan dan pengujian pada sistem pemodelan aktuator untuk model lengan
tunggal pada gerak bidang horisontal. Metode pengujian menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan
alat ukur dalam menghitung waktu pemrosesan kerja terhadap perubahan bidang kerja dengan dimensi
ukuran secara terpola. Simulasi dilakukan pada instrumen yang telah dibangun berdasar hasil rancangan dan
pemodelan pada ruang-gerak dalam kamus data yang dibuat. Hasilnya menunjukkan pola gerakan
mempengaruhi waktu total penyelesaian pekerjaan, sehingga dalam membangun suatu pola gerakan pada
sistem mekanikal berbasis komputasi patut memperhitungkan efektivitas gerakan dan efisiensi waktu
penyelesaian pekerjaan.
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1. PENDAHULUAN
Sistem robotika merupakan salah satu hal yang
menjadi solusi dalam dunia perkakas beresiko tinggi
dengan level presisi yang baik, khususnya bidang
proses produksi dan manufaktur. Dari keseluruhan
bagian dalam sistem robotika, bagian lengan
merupakan fokus utama dalam setiap pengembangan
teknologi sistem robotika baik dalam hal metode
(methods), teknik (technique), mekanika (mechanics)
dan kinetika (kinetics). Model dari sebuah sistem
robotika umumnya direpresentasikan dalam bentuk
prototype yang disebut actuator (aktuator) [1].
Pada penelitian ini telah dilakukan serangkaian
pengujian
dari
tahapan
perancangan
dan
pengembangan terhadap model lengan tunggal
aktuator untuk gerak bidang horisontal pada sudut tiga
dimensi. Manfaat dari rancangan ini adalah untuk
mesin-mesin yang bekerja pada resiko tinggi dengan
tingkat hasil pekerjaan dengan presesisi tertentu.
Misalkan seperti pemotongan plat baja dan bubut
material logam. Seperti disebutkan oleh [2] dasar
teknik dan metode dalam sistem robotika adalah
sistem kontrol, pemrograman hardware, dan
komunikasi data. Prinsipnya sistem kontrol dan sistem
kendali adalah sama, namun yang membedakannya
yaitu sistem kontrol merupakan sistem yang
memprioritaskan value sebagai hal untuk monitoring,
maintenance, dan stabilitas; sedangkan sistem kendali
lebih memprioritaskan pada behavior dan karakteristik
sistem sebagai skalabilitas prioritas untuk monitoring,
maintenance, dan stabilitas [3].

Gerak lengan tunggal dalam sistem rootika
adalah model aktuator paling sederhana dibandingkan
yang lain seperti lengan jamak, terlebih untuk
melewati gerak serempak dan harmonis oleh sebab
layer kesetimbangan pada robot harus terlewati
terlebih dahulu. Umumnya seolah-olah dalam
memodelkan kinematik pada robot seperti mudah,
namun hal ini perlu dikoreksi mengingat tantangan
yang harus dilewati adalah kesetimbangan,
harmonisasi dan serempak [4]; hal ini seperti
dimodelkan dalam gambar 1.

Gambar 1. Model Kinematika untuk lengan jamak [5]

Suatu model kinematika dapat diturunkan
menjadi model gerak tiga dimensi dalam sudut dan
jangkauan, dimana terlihat pada gambar 2 berikut,
dimana jangkauan yang dapat diraih adalah maksimal.
Oleh sebab itu, untuk lengan tunggal dikhususkkan
pada wahana gerak dua dimensi apabila ada gerakan
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dilakukan secara monoton dan berulang sedangkan
dua gerakan lain dilakukan secara terpola (sehingga
dua dimensi).

Gambar 4. Tampak Atas pada model aktuator untuk
lengan tunggal pada gerak bidang horisontal

2. METODE PENELITIAN

Gambar 2. Model dan ruang koordinasi untuk
kinematika lengan [6]

Perhatikan pada gambar 2 untuk lengan tunggal
L, ada tiga sendi yakni R1, R2, dan R3 untuk
menggerakkan L1, L2, L3; dalam bidang kontrol
untuk menggerakkan sendi disebut aktuator, dimana
umumnya menggunakan motor servo [7].
Perhatikan pada gambar 3 untuk tampak samping
pada lengan tunggal secara sederhana untuk model
derivatif dari gambar 2.

Dalam penelitian ini metode pengujian yang
digunakan adalah kuantitatif dengan cara pengamatan
dan perhitungan, dimana model yang telah dirancang
dan dibangun disimulasikan berdasar skenario yang
ditentukan yakni untuk bidang kerja berbagai dimensi
ukuran, dimana hipotesis yang ditetapkan adalah
waktu gerak lengan dipengaruhi oleh lebar-sempitnya
bidang kerja dalam dimensi horisontal.
Untuk sistem kontrol sendiri dipusatkan pada
instrumentasi mikrokontroler ATMega8535 yang
diprogram
pada
CodeVisionAVR,
sedangkan
rancangan
skematik
rangkaian
elektronika
menggunakan Proteus; dan alat ukur waktu kerja
instrumen menggunakan stopwatch yang dilakukan
secara berulang untuk mendapatkan nilai pengamatan
optimal.

Gambar 3. Model tiga sendi untuk tampak samping
pada lengan tunggal

Dalam penelitian ini model aktuator lengan
tunggal difokuskan pada gerak bidang horisonal untuk
gerak monoton-berulang dan gerak jangkauantertentu-terpola, seperti terlihat pada gambar 4. oleh
sebab itu, untuk merepresentasikan gerak monotonberulang digunakan dudukan-tulang mekanik bukan
lengan dengan alasan untuk mengurangi operationalcost dan daya beban.
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Gambar 5. Skematik rangkaian elektronika
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Gambar 6. Tampak keseluruhan pada desain model
aktuator lengan tunggal

Gambar 9. Aktuator yang dibangun pada tampak
depan

Gambar 7. Tampak kanan pada desain model aktuator
lengan tunggal

Gambar 10. Aktuator yang dibangun pada tampak
kanan

Gambar 8. Tampak depan pada desain model aktuator
lengan tunggal

Untuk
back-bone
single-arm
actuators
digunakan header printer dengan modifikasi sesuai
rancangan, desain prototype dan kebutuhan. Hal ini
dipilih mengingat untuk gerak monoton-berulang
sangat tepat menggunakan dan memanfaatkan desain
header-printer. Berdasar [8] waktu kerja gerak
monoton-berulang lebih pendek dibandingkan pada
gerak lengan dual-actuators atau lebih untuk gerak
bidang horisontal kerja yang sama. Dan berdasar [9]
jumlah sendi yang direpresentasikan pada aktuator
akan meningkatkan waktu kerja terlebih ditambah
dengan panjang lengan yang digunakan untuk
jangkauan pada bidang horisontal. Beban yang
’dipikul’ oleh aktuator adalah jumlah lengan ditambah
dengan beban yang ’digenggam’ oleh lengan akhir
[10].
Terlebih khusus lagi bentuk desain pada lengan
tunggal dan model pendekatan yang digunakan pada
gerak bidang horisontal juga akan mempengaruhi
waktu kerja instrumen yang dibangun [11],
disebabkan jumlah siku yakni sudut yang terbentuk
antar lengan akan menyebabkan waktu kerja semakin
bertambah.

Gambar 11. Aktuator yang dibangun pada tampak
kiri

Seperti disebutkan pada [9] ruang koordinat
pada bidang horisontal hanya dua yakni kanan-kiri
dan atas-bawah; sedangkan untuk mengangkat
lengan merupakan gerak vertikal yang terdiri dari:
atas-bawah.
Namun oleh sebab gerak lengan atas-bawah
relatif dipandang sebagai satu-kesatuan, maka
diasumsikan merupakan satu lengan tunggal yang
sama. Sehingga pendekatan yang dilakukan pada
ruang gerak adalah bidang horisontal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil desain dan rancangan pada actuator yang
dibangun ditunjukkan pada gambar 9 s.d 11 untuk
berbagai tampak sudut pandang.
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Uji-coba dilakukan sebanyak tiga kali
pengamatan untuk masing-masing dimensi bidang
kerja yang berbeda terdiri dari: 29x21 cm sebagai
dimensi-A ; 21x17 cm sebagai dimensi-B ; 21x14
cm sebagai dimensi-C ; 21x11 cm sebagai dimensiD ; 14x10 cm sebagai dimensi-E.
Waktu kerja diamati pada posisi gerak kiri
untuk gerak main-header single-arm actuators
(gambar 4), sedangkan gerak kanan adalah lintasan
jangkauan lengan mulai naik-turun-rengkuh.
Skenario pengujian dilakukan pada bidang kerja
kertas dengan kedudukan posisi spidol sebagai
acuan pointer kepada bidang kerja kertas tersebut.
Tabel 1. Percobaan pertama
Ukuran bidang (cm)
Waktu kerja (detik)
Panjang

Lebar

Kiri

Kanan

29
21
21
21
14

21
17
14
11
10

2.1
1.8
1.5
1.2
1.1

3.2
2.4
2.1
1.8
1.5

Total
Waktu
(detik)
5.3
4.2
3.6
3.0
2.6

Tabel 2. Percobaan ke-2
Ukuran bidang (cm)
Waktu kerja (detik)
Panjang
Lebar
Kiri
Kanan
29
21
2.2
3.0
21
17
1.7
2.4
21
14
1.5
2.4
21
11
1.2
1.7
14
10
1.2
1.5

Total Waktu
(detik)
5.2
4.1
3.9
2.9
2.7

Tabel 3. Percobaan ke-3
Ukuran bidang (cm)
Waktu kerja (detik)
Panjang
Lebar
Kiri
Kanan
29
21
2.1
3.2
21
17
1.7
2.5
21
14
1.5
2.1
21
11
1.3
1.7
14
10
1.1
1.6

Total Waktu
(detik)
5.3
4.2
3.6
3.0
2.7

Jika dilakukan rata-rata untuk setiap dimensi, maka
terlihat pada gambar 13 berikut:

Gambar 13. Perbandingan rata-rata total waktu kerja
antar dimensi ukuran

Dan terlihat pada hasil gambar 13 bahwa
ukuran bidang kerja berbanding lurus dengan waktu
kerja pada aktuator lengan tunggal, dengan asumsi
model yang digunakan adalah bidang horisontal.
Dan
secara
matematik
masing-masing
percobaan telah baik dilakukan secara ilmiah dengan
didapatkan hasil untuk masing-masing uji-coba pada
tabel 1 s.d 3 adalah relatif sama yakni 3.75 detik,
seperti terlihat pada gambar 14.
3.765
3.76
Waktu kerja (detik)

Gambar 12. Tampak atas pada gerak bidang
horisontal

3.755
3.75
Series1
3.745
3.74
3.735
3.73
1

2

3

Percobaan

Gambar 14. Rata-rata hasil pengukuran pada masingmasing percobaan

Jika memperhasilan pattern pada gambar 14,
seolah-olah ada disparitas panjang dan ’menyolok’
khususnya pada hasil percobaan-1; namun harus
diingat bahwa skala yang digunakan pada gambar
14 adalah tiga digit di belakang koma. Alhasil hal
ini mempengaruhi pattern grafik atau kurva yang
dihasilkan.
Lengan tunggal yang dibangun memang belum
diujicobakan pada pointer selain spidol, dengan
maksud untuk melakukan pengujian pada beban
maksimal lengan yang dapat ’dipikul’. Seperti
disampaikan oleh [10] bahwa waktu kerja pada
lengan sistem robotika dipengaruhi oleh berat
lengan itu sendiri dan pointer yang digenggam oleh
lengan tersebut.
Jika diturunkan dari gambar 2, maka model
yang dikembangkan pada penelitian ini adalah
membentuk sudut dan posisi gerak lengan relatif
tegak lurus; namun untuk meminimalisir waktu
kerja, maka dirancang agar lengan tunggal dalam
state awal relatif tegak lurus antara bidang gerak
vertikal dan bidang gerak horisontal.

Waktu kerja (detik)

4. KESIMPULAN
6
5
4
3
2
1
0

Total rata-rata

A

B

C

D

Dimensi (ukuran bidang kerja)
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Gerak bidang horisontal merupakan lapisan
dasar dalam tantangan di bidang sistem robotika
sehingga merupakan hal utama untuk terus
dilakukan ekplorasi, dan dalam penelitian ini telah
baik dan berhasil diujicobakan secara nyata.
Total waktu kerja yang dibutuhkan oleh lengan
tunggal adalah berbeda-beda untuk setiap dimensi
ukuran yang diujicobakan. Hal ini disebabkan
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lengan tunggal membutuhkan waktu untuk setiap
area dan bidang kerja yang diolah dan diproses;
sehingga dimensi bidang kerja semakin besar, maka
waktu kerja juga semakin lama.
Model lengan tunggal telah efektif bekerja
pada ruang gerak bidang horisontal untuk dimensi:
29x21 cm ; 21x17 cm ; 21x14 cm; 21x11 cm ;
14x10 cm, dimana total waktu kerja didapatkan 3.75
detik; walapun diakui bahwa kondisi ini belum
dibandingkan dengan pointer selain spidol atau
beban genggaman yang lebih ringan atau sebaliknya
yang lebih berat.
Model lengan tunggal yang dikembangkan
dalam penelitian ini hanya efektif bekerja pada
areaa gerak bidang horisontal. Alasannya oleh sebab
pointer diinstruksikan untuk bekerja pada area
bidang horisontal. Jika dimaksud pada bidang
vertikal, maka pointer akan fokus pada gerak
bidang horisontal. Misalkan seperti terlihat pada
gambar 15 berikut ini:

Gambar 15. Area bidang vertikal dan horisontal
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