
BAB III  

KONSEP PERANCANGAN 

A. Identifikasi Kebutuhan 

Analisis kebutuhan adalah langkah pertama proses pembuatan alat 

setelah munculnya ide / gagasan. Sehingga untuk pembuatan tugas akhir yang 

berjudul Rancang Bangun Gripper 2 Axis untuk Remotely Operated 

Vehicle (ROV) maka diperlukan kebutuhan sebagai berikut: 

Tabel 3. Identifikasi Kebutuhan 
No. Komponen Jumlah Keterangan 

1. 
Mikrokontroler 
Arduino UNO 

1 Proses 

2. Servo MG995 3 Aktuator 

3. 
Modul Joystick 
Analog 

1 Input 

4. Push Button 3 Input 

B. Analisis Kebutuhan 

Dari identifikasi kebutuhan diatas, maka beberapa diperoleh kebutuhan, 

terdiri dari komponen utama dan komponen habis pakai, komponen utama 

adalah seperti yang tertera pada tabel 3 di atas yaitu: beberapa kebutuhan, 

terdiri dari komponen utama dan komponen habis pakai, komponen utama 

adalah seperti yang tertera pada tabel 3 di atas yaitu: 

1. Arduino UNO  

Dalam sebuah perancangan alat elektronika akan sangat banyak 

masukan data yang kemudian harus diolah dan dikonversi 



menggunakan mikrokontroler agar dapat menggerakan actuator yang 

ada, maka digunakanlah arduino UNO sebagai mikrokontrolernya.  

mikrokontroler arduino uno memiliki 29 pin Input/Output bersifat 

programmable sehingga dapat memenuhi kebutuhan, kristal yang 

digunakan sebesar 16 MHz, Arduino uno memiliki 6 pin port PWM 

dan 14 pin digital. 

2. Servo MG996 

Penggerak dalam proses pembuatan rancang bangun gripper ini 

menggunakan servo mg 996 untuk mampu menggerakan penjepit. 

3. Modul Joystick analog 

Merupakan masukan data untuk mengatur gerakan dari actuator. 

4. Push Button 

Push button disini diperlukan untuk mengatur penggerak kembali ke 

posisi default. 

C. Blok Diagram Rangkaian 

Dalam perancangan tugas akhir yang berjudul rancang bangun gripper 

2 axis untuk Remotely Operated Vehicle (ROV) menggunakan sistem kendali 

terbuka, dengan blok diagram sebagai berikut: 
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gripper digunakan rangkaian modul joystick analog yang terdiri dari 2 

potensiometer dan 1 pushbutton. Untuk dapat mengakses joystick analog 

tersebut maka pin pin yang ada dan mendukung kerja joystick analog 

tersebut harus dihubungkan sebagai berikut: 

a) Port 5V 

Port 5V digunakan untuk memberikan masukan tegangan kerja. 

b) Port GND 

Port GND digunakan untuk ground rangkaian pada modul. 

c) Port VRx 

Pada port VRx merupakan data masukan dari analog dengan 

sumbu X.  

d) Port VRy 

Pada port VRy merupakan data masukan dari analog dengan 

sumbu Y. 

e) Port SW 

Pada port SW merupakan data masukan dari button pada modul 

joystick. 

3. Blok proses 

Rangkaian arduino uno ini merupakan sebuah inti dari sistem kendali 

rangkaian rancang bangun gripper 2 axis, berikut adalah port yang 

digunakan dalam rangkaian ini : 
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Langkah dari pembuatan perancangan tugas akhir ini yaitu terdiri dari 

pembuatan blok diagram, identifikasi kebutuhan, analisa kebutuhan, desain 

alat, input, proses, dan output berikut langkah-langkahnya : 

1. Blok Diagram 

Pada langkah ini yaitu membuat blok diagram yang dimana dalam 

membuat blok diagram merupakan perencanaan seperti apa alat yang akan 

di buat, mulai dari sistem yang akan diterapkan, kemudian masukan yang 

digunakan, proses pengolahan data, dan keluaran dari alat tersebut. 

2. Identifikasi Kebutuhan 

Setelah membuat blok diagram pada langkah ini membuat daftar 

kebutuhuan yang kemungkinan akan dipakai, baik dari komponen habis 

pakai maupun komponen yang dapat digunakan beberapa kali. 

3. Analisis Kebutuhan 

Pada langkah ini setelah didapatkan komponen apa saja yang akan 

digunakan kemudian di analisa kebutuhan yang pasti akan digunakan 

untuk proses pembuatan tugas akhir rancang bangun gripper 2 axis, 

sehingga dalam pembelian maupun penggunaan komponen dapat 

dilakukan secara efektif. 

4. Desain Alat 

Dalam proyek akhir ini kotak kontrol dan gripper menjadi satu bagian 

dan bagian tetap sendiri sendiri seperti pada gambar berikut: 
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G. Spesifikasi Alat 

Pada tugas akhir rancang bangun gripper 2 axis memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Box dari bahan akrilik dengan ukuran 22,5 cm x 11,5 cm x 5 cm. 

2. Box lengan dari bahan akrilik dengan ukuran 13,3 cm x 4 cm x 3,2 cm. 

3. Kendali menggunakan Arduino UNO. 

4. Menggunakan servo 3 Tower Pro 

5. Pengendali joystick analog 5 pin 

6. Terdapat 3 push button. 

H. Tabel Uji Alat 

1. Pengujian Tegangan Vin arduino UNO 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tegangan kerja 

arduino, yang dilakukan dengan cara mengukur vin servo yang terhubung 

dengan vout arduino. Dalam proses pengukuran juga dilakukan dengan 2 

cara yaitu mengukur dengan beban servo sejumlah 3 buah dan tanpa beban 

atau belum tersambung dengan servo. 

Tabel 4. Rencana Hasil Pengujian Tegangan Arduino UNO 

No. Pengukuran Vin (Volt) 
Vin Terbaca 

(Volt) 
Error (%) 

1 I/O Tanpa Beban 
   

   

2 I/O Dengan Beban 
�   

�   
 



 

 

2. Pengujian Modul Joystick Analog Controller Gripper 

Pengujian modul joystick analog bertujuan untuk mengetahui kinerja 

dari modul joystick apakah modul joystick sudah berfungsi sesuai dalam 

kondisi normal. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 

3 kondisi, saat joystick vertikal maupun horizontal, dan kondisi 2 pada 

push button. 

Tabel 5. Rencana Hasil Pengujian Modul Joystick Analog Sebagai 
Controller Gripper 

No. Pengukuran Data terbaca 
Tegangan 

terbaca 

1. Analog X 

  

  

  

2. Analog Y  

�  

�  
�  

3. Push Button 
�  

�  

3. Pengujian Respon Motor Servo Terhadap Modul Joystick 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui titik maksimal servo 

berputar atau bergerak dari titik awal (default), dengan cara menggerakan 

atau menekan analog. Dalam pengujian ini dilakukan secara 3 kali karena 



terdapat 3 servo dengan keterangan 2 servo bergerak ketika analog di 

gerakan dan 1 servo bergerka ketika analog ditekan. 

Tabel 6. Rencana Hasil Pengujian Respon Motor Servo 1 Terhadap 
 Modul Joystick Analog 

No. 
Arah 

Gerakan 
Analog X 

Durasi 
Gerakan 

Analog X 

Posisi 
Awal 

Servo 1 

Posisi 
Akhir 

Servo 1 

Kecepatan 
Respon 

Servo 1 (o∕s) 
1.      
2.      
3.      

 

Tabel 7. Rencana Hasil Pengujian Respon Motor Servo 2 Terhadap 
  Modul Joystick Analog 

No. 
Arah 

Gerakan 
Analog Y 

Durasi 
Gerakan 

Analog Y 

Posisi 
Awal 

Servo 2 

Posisi 
Akhir 

Servo 2 

Kecepatan 
Respon 

Servo 2 (⸰∕s) 
1.      
2.      
3.      
4.      

 

Tabel 8. Rencana Hasil Pengujian Respon Motor Servo 3 Terhadap 
  Modul Joystick Analog 

No. 
Durasi Button 

Ditekan  

Posisi 
Awal 

Servo 3 

Posisi 
Akhir 

Servo 3 

Kecepatan 
Respon 
Servo 3 

1.     
2.     

4. Uji unjuk kerja. 

Dalam pengujian ini akan dilakukan percobaan untuk mengetahui 

respon kinerja alat ketika mendapatkan trigger modul joystick analog. 

Servo sendiri terdapat di 3 bagian yaitu servo pada bahu yang gerakannya 



vertikal, servo pada lengan yang gerakannya memutar baik cw maupun 

ccw dengan kondisi default pada derajat yang telah ditentukan, dan servo 

pada tangan gripper atau penjepit yang gerakannya menjepit atau 

melepaskan benda. 

Tabel 9. Rencana Hasil Pengujian Untuk Uji Kinerja  
No. Gambar Keterangan 
1   
2   
3   

I. Pengoperasian Alat 

Adapun prosedur dalam melakukan pengoperaasian pada alat ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pastikan alat sudah mendapatkan input tegangan 5 VDC. 

2. Alat sudah otomatis menyala ketika input tegangan diberikan. 

3. Selanjutnya mengkondisikan gripper untuk menjepit benda dengan cara 

menekan analog.  

4. Jika benda sudah dijepit kemudian memposisikan lengan gripper dengan 

cara menggerakan analog. 

5. Setelah lengan sudah sesuai dengan posisi yang diharapkan tekan push 

button untuk melepaskan pegangan gripper pada benda. 

6. Lalu untuk mengembalikan lengan kembali ke posisi awal (default) tekan 

push button. 

�


