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BAB III 

KONSEP RANCANGAN PRODUK 

A. Identifikasi Kebutuhan 

 Pada pengerjaan alat ini diperlukan beberapa kebutuhan guna 

menunjang proses pembuatan “Robot Gripper Berbasis Sistem 

Hidraulik”.  Kebutuhan komponen pada pembuatan alat ini terbagi 

menjadi 2 yaitu, komponen perangkat keras (Hardware) dan perangkat 

lunak (Software). 

1. Kebutuhan Hardware 

 Identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk membuat 

perangkat keras dalam proses pembuatan alat ini terdapat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 2. Daftar Kebutuhan Hardware 

No. Kebutuhan Nama Komponen 

1. Mikrokontroller ATmega328 

2. Input Modul HC-06 

3.  Output Solenoid dan motor DC 

4. Pelengkap Kayu 

5. Penghubung Kabel jumper 

 

2. Kebutuhan Software 

 Selain kebutuhan hardware dalam menunjang proses pembuatan 

alat ini diperlukan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung 

sistem kerja alat. 
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Tabel 3. Daftar Kebutuhan Software 

No. Nama Keterangan 

1. Arduino IDE Proses pembuatan program 

2. Aplikasi BCL (Bluetooth 

Controll Lamp) 
Aplikasi modul bluetooth 

 

B. Analisis Kebutuhan 

Komponen-komponen yang telah diidentifikasi selanjutnya 

dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Adanya analisis bertujuan untuk 

terpilihnya komponen yang tepat dalam perancangan alat ini. 

1. Kebutuhan Hardware 

 Kebutuhan perangkat keras atau hardware pada proses 

pembuatan alat ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Daftar Komponen 

No. 
Nama 

Komponen 
Keterangan Jumlah 

1 ATmega328 Pengolah data dari masukan 1 

2 Modul HC-

06 

Sebagai receiver untuk 

mengartikan kembali pesan 

yang dikirimkan oleh 

smartphone 

1 

3 Kayu balok Bahan utama body alat Secukupnya 

4 Solenoid Buka tutup katup hidraulik 4 

5 PCB Memudahkan pemasangan 

komponen 
1 

6 Timah Penghubung komponen Secukupnya 

7 Kabel jumper Penghubung komponen Secukupnya 

8 Catu daya Penyuplai tegangan 1 

9 Pipa paralon Berperan sebagai silinder 

double acting 
Secukupnya 

10 Lem paralon Penghubung paralon Secukupnya 

11 Motor DC Pemutar arah gerakan gripper 2 
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a. ATmega328 

Mikrokontroler ATmega328 merupakan seri 

mikrokontroler Complementary Metal Oxide Semiconductor 

(CMOS) 8-bit. ATmega328 mempunyai 8 Kbyte in-System 

Programmable Flash yang memungkinkan memori program 

untuk diprogram ulang (read atau write) dengan koneksi secara 

serial yang disebut Serial Peripheral Interface (SPI). 

ATMega328P mempunyai throughput mendekati 1 Millions 

Instruction Per Second (MIPS) per MHz, sehingga membuat 

konsumsi daya menjadi rendah terhadap kecepatan proses 

eksekusi perintah. ATmega328 memiliki arsitektur RISC (Reduce 

Instruction Set Computer) dimana setiap proses eksekusi data 

lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction Set 

Computer). Mikrokontroller ATMega328P memiliki beberapa 

fitur antara lain: 

1) Memiliki 130 macam intruksi yang hampir semuanya 

dieksekusi dalam satu siklus clock.  

2) Memiliki kecepatan eksekusi mencapai 16 MIPS dengan clock 

16 MHz. 

3) Memiliki Flash Memory 32 Kb. 
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4) Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory) sebesar 1 Kb sebagai tempat 

penyimpanan data semi permanen karena EEPROM tetap 

dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

5) Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2 

Kb. 

6) Memiliki 23 pin I/O digital. 

b. Modul HC-06 

Modul HC-06 berfungsi sebagai penghubung antara 

smartphone android dengan sistem rangkaian. Sehingga katup-

katup nantinya dapat terbuka setelah Arduino uno mendapat 

perintah dari smartphone berdasarkan keinginan user. Modul 

bluetooth HC-06 memiliki spesifikasi dalam penggunaannya 

antara lain:  

1) Sensitivitas -80dBm (Typical). 

2) Daya transmit RF (Radio Frequency) sampai dengan +4dBm.  

3) Operasi daya rendah 1,8 Volt – 3,6 Volt I/O. 

4) Antarmuka UART dengan baud rate yang dapat diprogram. 

Bluetooth HC-06 memiliki command set dalam 

melakukan perubahan baud rate, nama bluetooth, perubahan 

password dan yang lainnya dengan memanfaatkan jalur TX dan 

RX. Konfigurasi dilakukan pada PC dengan menggunakan hyper 
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terminal dan bluetooth yang sudah terkoneksi dengan PC 

(Personal Computer) yang telah melalui rs232. Berikut adalah 

command set utama yang digunakan antara lain:  

1) Command AT 

Command AT digunakan untuk melakukan test bluetooth. 

Untuk mengetahui jika bluetooth dapat berfungsi atau tidak, 

ketika command AT dikirimkan maka akan mendapatkan 

respon balik atau bluetooth akan mengirimkan command OK 

melalui jalur TX bluetooth. 

2) Command “AT+BAUD” 

Untuk melakukan perubahan baud rate yang digunakan 

dengan mengirimkan “AT+BAUD”. Respon akan diterima 

ketika proses penggantian baud rate selesai yaitu bluetooth 

akan mengirimkan “OK” melalui jalur TX bluetooth. 

3) Command “AT+NAME (device name)” 

Command “AT+NAME (device name)” digunakan untuk 

melakukan perubahan nama device bluetooth, sebagai contoh 

“AT+NAMEHAI” yang berarti bahwa bluetooth tersebut 

bernama hai ketika dideteksi oleh perangkat lain. Ketika 

command telah berhasil dikirimkan maka respon balik yang 

akan didapatkan adalah “OK set name” namun jika tidak 

berhasil atau gagal maka respon yang diterima adalah “FAIL”. 



29 

4) Command “AT+PINxxxx” 

Command “AT+PINxxxx” digunakan untuk melakukan 

perubahan pin. Pin bluetooth akan muncul ketika hardware 

lain akan melakukan koneksi ke bluetooth. Proses setting 

hanya bisa dilakukan pada saat modul bluetooth dalam kondisi 

tidak terhubung/paired dengan device lain, hal ini bisa dilihat 

dari nyala led pada modul. Jika led menyala berkedip berarti 

modul bluetooth tidak terkoneksi dengan device bluetooth 

lain. 

5) Command “AT+VERSION” 

Command “AT+VERSION” digunakan untuk mengetahui 

versi bluetooth yang digunakan. Ketika command dikirimkan 

maka bluetooth akan mengirim respon balik yaitu dengan 

mengirimkan jawaban versi bluetoothnya, jika bluetooth yang 

digunakan adalah HC-06 maka respon yang didapat adalah 

“Linvor1.5” 

2. Kebutuhan Software 

a. Arduino IDE 

 Pada software Arduino memiliki peran dalam penulisan 

program Arduino (sketch) mengkompilasi dan meng-upload 

program ke board Arduino. Proses pembuatan program pada alat 

ini menggunakan pemrograman bahasa C.    
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b. Aplikasi BCL (Bluetooth Control Lamp) 

 Zaman sekarang ini semuanya sudah bebas kabel dengan 

kata lain tidak menggunakan kabel. Penggunaan komunikasi 

tanpa kabel tentu membutuhan sebuah perantara, contohnya 

infrared dan sinyal rf (radio frequency). Komunikasi nirkabel 

yang memanfaatkan infrared sebagai media perantara contohnya 

ialah remote televise dan remote ac. Sedangkan komunikasi 

nirkabel yang memanfaatkan sinyal rf ialah WiFi, Bluetooth, 

remote mobil dan masih banyak lagi.  

Penggunaan bluetooth pada aplikasi BCL sangat 

sederhana yaitu dengan menjalankan sketch. Agar sketch dapat 

berjalan membutuhkan modul relay 8 channel.  

 

 

 

 

Gambar 11. Logo Aplikasi BCL (Bluetooth Controll Lamp) 

C. Tahap Perancangan 

1. Perancangan Sistem 

 Sistem kerja dari alat ini adalah dengan memasukkan 

perintah yang diinginkan melalui aplikasi yang telah ter-install pada 
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smartphone android, apliksi ini terhubung dengan perangkat 

bluetooth. Perintah-perintah tersebut akan diproses pada board 

Arduino uno yang di dalamnya terdapat mikrokontroler ATmega328. 

Perintah yang diterima oleh mikrokontroler akan dikeluarkan dalam 

bentuk output berupa gerakan pada aktuator.  

 

 

 

Gambar 12. Blok Diagram Robot Gripper Berbasis Hidraulik 

2. Perancangan Hardware 

 Pada perancangan hardware memerlukan catu daya 220 Volt. 

Solenoid bekerja pada tegangan 12 VDC 1 Ampere sehingga pada 

rangkaian solenoid membutuhkan relay sebagai saklar untuk 

menghubungkan solenoid dengan tegangan yang butuhkan. Bagian 

pompa air membutuhkan tegangan 12 VDC 5 Ampere. Rangkaian 

pompa air terdapat relay dengan fungsi yang sama pada rangkaian 

solenoid.  
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Gambar 13. Rangkaian Alat Robot Gripper Berbasis Sistem 

Hidraulik 

 

3. Perancangan Software 

 Perancangan perangkat lunak pada proyek akhir ini 

adalah proses pembuatan program Arduino uno menggunakan 

bantuan software Arduino IDE dengan pemrograman bahasa C. 

pembuatan program disesuaikan dengan hasil yang diharapkan pada 

proyek akhir ini. Pemograman pada arduni uno berisi perintah untuk 

melakukan pengendalian pada modul bluetooth HC-06. 
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Cara kerja dari proyek akhir yang dibuat akan dijelaskan 

pada flowchart di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Flowchart Sistem Robot Gripper Berbasis Sistem Hidraulik 
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D. Tahap Perakitan 

1. Pembuatan Hardware 

 Proses perakitan diawali dengan mengimplementasikan 

rancangan desain rangkaian elektronik dari hardware yang akan 

digunakan yang berperan sebagai masukan, proses dan keluaran. Pada  

alat ini menggunakan smartphone android yang sudah terinstal 

aplikasi BCL (Bluetooth Control Lamp) dan modul bluetooth HC-06 

sebagai masukan. Masukan yang diperoleh berupa perintah dari user. 

Proses pengolahan perintah yang dimasukkan tadi dilakukan oleh 

Arduino uno dan output yang dihasilkan ialah berupa solenoid. 

2. Pembuatan Software 

 Pada proses pembuatan program pada Arduino uno 

menggunakan Arduino IDE dengan pemrograman bahasa C yang 

berisi perintah guna melakukan pengendalian yang diperoleh dari 

modul bluetooth sehingga dapat menggerakkan solenoid. 

E. Tahap Pengujian 

 Setelah tahapan perakitan selesai, maka dilanjutkan dengan 

tahap pengujian alat yang bertujuan untuk memperoleh data dan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan. Tahap pengujian ini dilakukan dengan 

pengujian hardware dan software. 
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1. Pengujian Hardware 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja alat yang telah 

dibuat. Pengujian dilakukan dengan cara menguji setiap komponen alat 

untuk mengetahui apakah komponen bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak. Pengujian ini dengan cara memberkan tegangan 

kepada relay sebesar 5 volt dan solenoid sebesar 12 volt untuk mengetahui 

kinerja relay dan solenoid. 

Tabel 5. Tabel Uji Relay dan Solenoid 

Pengujian ke- 
Kondisi 

Keterangan 
Relay Solenoid  

    

    

    

 

Hasil pengujian kedua dengan cara menggabungkan kedua komponen 

yang langsung terhubung kepada aktuator hidraulik.  

Tabel 6. Tabel Uji Sistem 

Relay Selenoid Actuator 

   

   

 

2. Pengujian Software 

 Pengujian software bertujuan untuk mengetahui apakah 

pengiriman data dari software dapat bekerja dengan baik atau sebaliknya. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan aplikasi BCL 

dengan modul bluetooth yang digunakan. 
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Tabel 7. Tabel Uji Software Aplikasi BCL 

No Tombol 
Status 

Bekerja Baik Tidak Bekerja 

    

    

    

 


