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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi robot telah dikembangkan di berbagai negara, setiap robot 

mempunyai fungsinya masing-masing, salah satunya untuk membantu manusia 

dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan tingkat efisiensi tinggi, 

pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi, serta membutuhkan tenaga besar. 

Salah satu pekerjaan manusia yang membutuhkan tenaga besar adalah 

memindahkan barang dari satu tempat ketempat yang lain. Pekerjaan 

memindahkan barang membutuhkan efisiensi waktu yang tinggi agar barang 

yang jumlahnya banyak dapat dipindahkan dengan waktu yang singkat. 

Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh Robot gripper. 

Robot gripper merupakan lengan mekanis, dapat dikontrol oleh manusia 

untuk jenis pekerjaan yang menyerupai fungsi telapak tangan manusia. Kontrol 

yang dapat digunakan berupa kontrol mekanik dan elektrik. Kontrol elektrik 

merupakan kontrol yang bekerja dengan cara pengiriman data dari transmitter 

ke receiver. Selain sistem kontrol yang baik, robot gripper juga membutuhkan 

sistem penggerak yang kuat, sistem gerak yang dibutuhkan oleh gripper adalah 

sistem gerak yang mampu memberikan jumlah gaya yang lebih besar untuk 

dapat mengapit benda dengan massa yang berat. Banyak penggerak yang bisa 



2 

digunakan untuk  membentuk mekanisme gerak robot gripper salah satunya 

adalah sistem hidrolik. 

 Sistem hidrolik merupakan sistem yang bekerja dengan prinsip kerja 

fluida. Hukum pascal berbunyi “Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang 

tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar”. Dengan adanya bunyi 

hukum pascal tersebut dapat diterapkan sebuah sistem hidrolik yang merupakan 

suatu bentuk perubahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa 

fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal, sebuah 

sistem yang memiliki dua pipa dengan perbedaan ukuran diameter dialiri zat 

cair yang mengalir dari pipa berdiameter kecil menuju pipa yang berdiameter 

besar akan menghasilkan daya angkat sejumlah perkalian dengan hasil 

perbandingan diameter tersebut, banyak peralatan dalam bidang alat berat yang 

menggunakan prinsip kerja fluida tersebut salah satunya adalah dongkrak 

mobil. 

Gerak yang dilakukan oleh robot gripper  merupakan kalibrasi dari 

sebuah mekanika yang sudah diberikan program untuk memindahkan barang 

dari tempat satu ketempat yang lain. Tujuan diberikannya kontrol elektrik pada 

sistem hidrolik merupakan perkembangan sistem kontrol agar robot dapat 

bergerak dengan fleksibelitas yang tinggi. Dengan fleksibelitas yang tinggi 

akan memberikan keuntungan pada pengguna yang akan memanfaatkan kerja 

robot gripper tersebut. disamping itu penggunaan sistem hidraulik juga 

memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan penggerak yang 
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menggunakan motor. Efisiensi tersebut didapatkan dari perubahan tekanan 

aliran pompa yang akan mengalirkan zat cair pada pipa hidraulik tersebut.  

Zaman sekarang ini terdapat teknologi bluetooth yang merupakan 

teknologi baru yang mulai dikenal dan digunakan. Teknologi ini memberikan 

perubahan yang signifikan terhadap peralatan elektronik yang digunakan. 

Banyak peralatan elektronik yang masih menggunakan kabel sebagai media 

penghubungnya. Bluetooth memperbaiki penggunaan teknologi kabel yang 

cenderung menyulitkan ini dengan cara menghubungkan beberapa peralatan 

tanpa menggunakan kabel (Sugiantoro, 2005). Pemanfaatan teknologi ini dapat 

memaksimalkan kinerja peralatan serta memudahkan dalam pengaksesan. 

Melihat permasalahan yang ada, penulis bermaksud untuk 

mengembangkan robot gripper yang menggunakan sistem hidraulik untuk 

memenuhi fleksibelitas pemindahan suatu barang dengan efisiensi penggerak 

yang lebih baik. Oleh karena itu penulis membuat proyek akhir dengan judul 

“Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pemindahan barang masih menggunakan tenaga manusia. 

2. Masih sedikitnya robot gripper yang menggunakan sistem hidraulik. 

3. Belum adanya robot gripper dengan mamanfaatkan smartphone android 

yang dimiliki semua kalangan.  
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4. Masih sedikitnya katub pengontrol arah sistem hidraulik yang 

menggunakan energi listrik. 

5. Sistem hidraulik belum banyak yang menggunakan media zat cair (air). 

C. Batasan Masalah 

1. Arduino uno sebagai pengendali pada sistem “Robot Gripper Berbasis 

Sistem Hidraulik” 

2. Memanfaatkan sistem hidraulik sebagai penggerak gripper. 

3. Bluetooth sebagai serial komunikasi antara device dengan mesin pemroses 

yang menghasilkan keluaran berupa gerakan pada gripper. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik? 

2. Bagaimana membangun Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik? 

3. Bagaimana unjuk kerja Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik? 

E. Tujuan 

1. Menghasilkan rancangan Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik. 

2. Mendapatkan bangunan Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik. 

3. Mendeskripsikan unjuk kerja Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik. 

F. Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai sarana penerakan pengetahuan yang telah dipelajari saat 

pendidikan. 

b. Sebagai sarana pengukuran kreatifitas mahasiswa. 

c. Sebagai sumber rujukan untuk pengembangan ilmu tentang sistem 

hidraulik dan pneumatik.  

2. Bagi perguruan tinggi 

a. Terciptanya alat yang inovatif dan bermanfaat sebagai sarana ilmu 

pengetahuan dan media pembelajaran. 

b. Sebagai referensi tambahan untuk mengaplikasikan ilmu terapan sistem 

aktuator. 

c. Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama 

menempuh pendidikan dan kemampuan ilmunya secara praktis. 

3. Bagi industri dan masyarakat 

a. Mengurangi beban sumberdaya manusia saat melakukan pekerjaan. 

b. Sebagai kontribusi kepada masyarakat dalam wujud pengembangan 

teknologi. 

G. Keaslian Gagasan 

Proyek akhir dengan judul “Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik“ 

merupakan proyek akhir yang didesain dengan maksud dan tujuan sebagai 

inovasi baru di bidang industri dan masyarakat serta penerapan sistem hidrolik 

menggunakan kontrol elektronik. 
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Berikut ini beberapa teknologi yang relevan, yang dapat menjadi acuan 

untuk karya proyek akhir ini di antaranya sebagai berikut : 

1. Miniatur lengan excavator bucket cylinder yang dibuat (Wibowo, 2013) 

merupakan teknologi robot lengan yang terjun di bidang alat berat dengan 

ukuran yang besar. 

2. Implementasi sistem remot menggunakan radio control untuk 

mengendalikan quadrotor (Hidayat, 2009). Karya ini digunakan untuk 

kendali kesetimbangan posisi quadrotor dengan PID. 

  


