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BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Lengan Robot 

Lengan robot adalah robot yang memiliki bentuk fisik  seperti halnya 

lengan manusia dan memiliki derajat kebebasan atau degre of  freedom (DOF) 

tertentu bergantung pada jumlah sendi yang digunakan. Robot  lengan sering 

digunakan pada dunia industri sebagai mekanik otomatis berbentuk  lengan, 

robot lengan biasa digunakan sebagai aktuator untuk mengambil ataupun  

menaruh suatu objek pada sebuah proses industri pada bagian produksi. (Afin, 

2018, 9) 

Lengan robot terdiri dari tiga bagian yaitu struktur mekanik (manipulator), 

penggerak dan sistem kontrol. Manipulator adalah susunan rigid bodies 

(benda-benda kaku) dan link (lengan) yang satu sama lain terhubung oleh 

sendi. Pangkal lengan dapat dipasang pada kerangka dasar. Sedangkan ujung 

lengan dapat dihubungkan dengan alat tertentu sesuai dengan fungsi robot 

lengan. Robot lengan dapat dikontrol dengan menggunakan sensor dan 

aktuator. Ada beberapa jenis aktuator yaitu aktuator listrik, hidrolik, 

pneumatik dan piezoelektrik. Masing-masing jenis aktuator memiliki tingkat 

kendali yang berbeda. Contohnya, aktuator listrik lebih mudah dikendalikan. 

Aktuator listrik memiliki beberapa kelebihan yaitu akurasi tinggi, torsi yang 

ideal untuk pergerakan dan tingkat efisiensi yang tinggi. (Yulianto. A, 2014, 

3)  

Derajat kebebasan (Degree of Freedom) adalah sambungan pada lengan, 

dapat dibengkokkan, diputar, maupun digeser. Derajat kebebasan digunakan 

untuk mengetahui cara robot bergerak, tingkat kerumitan algoritma kendali 

dan jumlah motor lengan robot yang digunakan. Penentuan jumlah DOF 

dilakukan berdasarkan jumlah gerakan yang dapat dilakukan oleh atau jumlah 

aktuator lengan robot. (Hamdani, 2010, 5) 
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Gambar 1. Lengan Robot 4 Degree Of  Freedom (DOF) 

(sumber : Hamdani, 2010, 5) 

B. Konveyor 

Sistem konveyor adalah bagian umum dari peralatan penanganan material 

mekanis yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Konveyor terutama 

berguna dalam aplikasi yang melibatkan transportasi bahan berat atau besar. 

Sistem konveyor memungkinkan transportasi cepat dan efisien untuk berbagai 

bahan. Banyak jenis sistem konveyor yang tersedia dan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan berbagai industri yang ada. (Hamdani, 2010, 9) 

Dalam kondisi tertentu, konveyor banyak dipakai karena mempunyai nilai 

ekonomis dibanding transportasi berat seperti truk. Konveyor dapat 

memobilisasi barang dalam jumlah banyak dan secara terus menerus dari satu 

tempat ke tempat lain. Kelemahan sistem ini adalah tidak fleksibel terhadap 

lokasi barang yang dipindahkan tidak tetap dan jumlah barang yang masuk 

tidak kontinyu. 

 

C. Mikrokontroler 

Mikrokontroler merupakan sebuah prosesor yang digunakan untuk 

kepentingan sistem kendali. Meskipun memiliki bentuk yang jauh lebih kecil 

dari suatu komputer pribadi, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen 

dasar yang sama. Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat 

yang mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan sebelumnya. Artinya, 

bagian terpenting dan utama dari sutau sistem terkomputerisasi adalah 

program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. Program ini 
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menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang 

diinginkan programmer. (Daeng, 2014, 1).  Adapun beberapa fitur yang umum 

dalam mikrokontroler adalah sebagai berikut:  

1. RAM (Random Access Memory) 

RAM digunakan oleh mikrokontroler untuk penyimpanan variable. 

Memori ini bersifat volatile yang berarti akan kehilangan semua datanya 

jika tidak mendapatkan catu daya.  

2. ROM (Read Only Memory)  

ROM sering disebut sebagai kode memori karena berfungsi untuk 

penyimpanan program yang akan diberikan oleh user. 

3. Register  

Register merupakan tempat penyimpanan nilai-nilai yang akan 

digunakan dalam proses yang telah disediakan oleh mikrokontroler.  

4. Special Function Register  

Special Function Register merupakan register khusus yang berfungsi 

untuk mengatur jalannya mikrokontroler. Register ini terletak pada RAM.  

5. Input dan Output Pin  

Pin input adalah bagian yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari 

luar. Pin ini dapat dihubungkan ke berbagai media masukan seperti 

keypad, sensor, dan sebagainya. Sedangkan pin output adalah bagian yang 

berfungsi untuk mengeluarkan sinyal dari hasil proses algoritma 

mikrokontroler  

6. Interrupt  

Interrupt adalah bagian mikrokontroler yang berfungsi sebagai bagian 

yang dapat melakukan interupsi, sehingga ketika program utama sedang 

berjalan, program utama tersebut dapat diinterupsi dan menjalankan 

program interupsi terlebih dahulu.  
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D. Arduino UNO 328p 

  Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega328P 

(datasheet). Ini memiliki 14 pin input / output digital (6 di antaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, 

koneksi USB, colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua 

yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, cukup sambungkan ke 

komputer dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC atau baterai 

untuk memulai. (sumber:store.arduino.cc) 

 

Gambar 2. Arduino UNO. 

(sumber : Arduino UNO Datasheet.pdf) 

Tabel 1 Spesifikasi Arduino UNO. 

(sumber : Arduino UNO Datasheet.pdf) 

Mikrokontroler Atmega328P 

Tegangan operasional 5 Volt 

Tegangan masukan 7 – 12 Volt 

Pin digital I/O 14 ( 6 diantaranya output 

PWM)  

Pin masukan analog 6 

Arus DC per Pin I/O 20 mA 

Arus DC untuk Pin 3.3 V 50mA 
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E. Driver Motor L298N 

Driver motor seri L298N adalah dual H-Bridge driver motor yang 

memungkinkan untuk mengendalikan kecepatan dan putaran arah dua motor 

DC pada waktu yang sama. Modul ini dapat menjalankan motor DC yang 

mempunyai tegangan antara 5 sapai 35 volt, dengan arus maksimal sampai 

dengan 2A. (Nirwani, 2018, 20) 

Modul ini mempunya 2 blok terminal yang digunakan untuk motor A dan 

motor B, blok terminal yang tersisa digunakan untuk pin ground, pin VCC 

untuk motor dan pin 5V dapat digunakan sebagai input maupun output. 

Hal ini tergantung pada tegangan yang digunakan VCC motor. Modul ini 

memiliki 5V regulator onboard yang dapat diaktifkan maupun nonaktif 

menggunakan jumper. Pada gambar 3 menunjukkan pin dan terminal blok 

sesuai dengan fungsinya. 

 

 

Gambar 3. Modul Driver L298N 

(sumber : Datasheet Driver L298N) 



 
 

10 
 

 

Gambar 4. Rangkaian Driver L298N. 

(sumber : Datasheet Driver L298N) 

Spesifikasi:(1) Tipe: Dual H-Bridge. (2) Chip kontrol: ST L298N. (3) 

Tegangan IC: 5 V DC. (5) Tegangan driver: 5-35 V DC. (5) Arus IC: 0 mA – 

36 mA. (6) Arus driver: 2A. (7) Suhu kerja: -20C – 135 C. (8) Daya 

maksimum: 25 W. (9) Dimensi: 43x43x27 mm. 

 

F. Sensor Warna 

Sensor warna adalah sensor yang digunakan pada aplikasi mikrokontroler 

untuk pendeteksian suatu objek benda atau warna dari objek yang dimonitor. 

Salah satu jenis sensor warna yaitu TCS 3200. TCS3200 merupakan konverter 

yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas 

konfigurasi silicon photodiode dan konverter arus ke frekuensi dalam IC 

CMOS monolithic yang tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang 

kotak frekuensi yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya. (Santosa, 

2007, 2) 

Di dalam TCS3200, konverter cahaya ke frekuensi membaca sebuah array 

8x8 dari photodioda, 16 photodioda mempunyai penyaring warna biru, 16 

photodioa mempunyai penyaring warna merah, 16 photodioda mempunyai 
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penyaring warna hijau dan 16 photodioda untuk warna terang tanpa penyaring. 

(sumber : elektronika-dasar.web.id) Gambar 5 menunjukkan  bentuk dari 

sensor warna TCS3200. 

 

Gambar 5. Sensor Warna TCS3200 

(sumber : elektronika-dasar.web.id) 

 

Sensor warna tcs 3200 memiliki konfigurasi pin dengan memiliki fungsi 

yang berbeda setiap pin yang ada. Gambar 6 menunjukkan pin sensor warna. 

 

Gambar 6. Pin Sensor Warna 

(sumber : Datasheet Sensor Warna.pdf) 

 

Tabel 2 berikut menunjukkan fungsi pin dari sensor warna. 

Tabel 2. Fungsi Pin Sensor Warna 

(sumber : Datasheet Sensor Warna.pdf) 

Nama No Kaki IC I/O Fungsi Pin 

GND 4 - Sebagai Ground pada power supply 

OE 3 I Output enable, sebagai input untuk 

frekuensi output skala rendah 

OUT 6 O Sebagai output frekuensi 

SO, S1 1,2 I Sebagai saklar pemilih pada frekuensi 

output skala tinggi 

S2, S3 7,8 I Sebagai saklar pemilih 4 kelompok 

dioda 

Vdd 5 - Supply tegangan 
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Pada prinsipnya sensor warna TCS3200 bekerja dengan cara membaca 

nilai intensitas cahaya yang dipancarkan oleh led terhadap objek, pembacaan 

nilai intensitas cahaya tersebut dilakukan melalui matrik 8x8 photodioda, 

dimana 64 photodioda tersebut dibagi menjadi 4 kelompok pembaca warna, 

setiap warna yang disinari led akan memantulkan sinar led menuju 

photodioda, pantulan sinar tersebut memiliki panjang gelombang yang 

berbeda – beda tergantung pada warna objek yang terdeteksi, hal ini yang 

membuat sensor warna TCS3200 dapat membaca beberapa macam warna.  

 

G. Sensor Infrared 

  Sensor Infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi 

benda ketika cahaya infra merah terhalangi oleh benda. Sensor infared terdiri 

dari led infrared sebagai pemancar dan fototransistor sebagai penerima cahaya 

infra merah. 

  Led infrared sebagai pemancar cahaya infra merah merupakan singkatan 

dari Light Emitting Diode Infrared yang terbuat dari bahan Galium Arsenida 

(GaAs) dapat memancarkan cahaya infra merah dan radiasi panas saat diberi 

energi listrik. Proses pemancaran cahaya akibat adanya energi listrik yang 

diberikan terhadap suatu bahan disebut dengan sifat elektroluminesensi. 

(elektronika-dasar.web.id) 

 

Gambar 7. Led Infrared 

(sumber : elektronika-dasar.web.id) 

Prinsip kerja rangkaian sensor infrared adalah ketika cahaya infra merah 

diterima oleh fototransistor maka basis fototransistor akan mengubah energi 
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cahaya infra merah menjadi arus listrik sehingga basis akan berubah seperti 

saklar (swith closed) atau fototransistor akan aktif (low) secara sesaat. Arus 

listrik pada basis fototransistor timbul karena terjadinya pergerakan elektron 

dan hole. Pergerakan elektron disebut sebagai muatan listrik negatif dan 

pergerakan hole disebut sebagai muatan listrik positif. Karena beberapa hal, 

terjadinya penggabungan kembali sebuah elektron bebas dan sebuah hole 

disebut dengan rekombinasi. Gambar 8 berikut menunjukkan bentuk dari 

modul sensor infrared. 

 

Gambar 8. Modul Sensor Infrared TCRT5000 

(sumber : teknikelektronika.com) 

 

 

Gambar 9. Rangkaian Sensor Infrared TCRT5000 

(sumber : teknikelektronika.com) 
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H. Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga 

dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut 

dari poros output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari 

motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. 

Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat 

putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer 

dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu 

batas posisi putaran poros motor servo. (Afin, 2018, 14) 

Ada dua jenis motor servo, yaitu motor servo AC dan DC. Motor servo 

AC lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat, sehingga sering 

diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Sedangkan motor servo DC biasanya 

lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. 

Perbedaan tiap jenis servo dapat dilihat menurut rotasinya, umumnya terdapat 

dua jenis motor servo yang terdapat di pasaran, yaitu motor servo rotasi 180⁰ 

dan servo yang rotasinya tidak terbatas (continuous). Motor servo standar 

(servo rotasi 180⁰) adalah jenis yang paling umum dari motor servo, dimana 

putaran poros keluarannya terbatas hanya 90⁰ kearah kanan dan 90⁰ kearah 

kiri. Dengan kata lain total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180⁰. 

Motor servo rotation continuous merupakan jenis motor servo yang 

sebenarnya sama dengan jenis servo standar, hanya saja perputaran porosnya 

tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus, baik ke arah kanan 

maupun kiri. (sumber : servocity.com). Gambar 10 menunjukkan motor servo 

jenis standar (servo rotasi 180⁰) dengan tipe SG90. 

 

Gambar 10. Motor Servo SG90 

(sumber : Datasheet Motor Servo SG90.pdf) 
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Gambar 11. Struktur Motor Servo SG-90 

(sumber : Datasheet Motor Servo SG90.pdf) 

 

I. Motor DC 

Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi 

energi kinetik atau gerakan (motion). Motor DC juga dapat disebut sebagai 

motor arus searah. Seperti namanya, Motor DC bekerja pada arus searah dan 

memiliki dua terminal untuk menggerakkanya. (Dickson, 2017, 1) 

Motor DC menghasilkan jumlah putaran dalam setiap satuan waktu yang 

biasanya dihitung setiap satuan menit (rotations per minute) dan dapat diatur 

arah putaranya searah jarum jam (clock wise) atau berkebalikan dengan arah 

jarum jam (counter clock wise) bergantung dengan kutub atau polaritas dari 

catu daya yang diberikan pada motor DC. Gambar 12 menyajikan simbol dan 

bentuk dari motor DC. 

 

Gambar 12. Simbol dan Bentuk Motor DC. 

(sumber : teknikelektronika.com). 
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1. Struktur Motor DC 

  Kontruksi motor DC memiliki delapan bagian utama, yaitu rangka 

atau gandar, kutub medan, sikat arang, kumparan medan, jangkar, 

kumparan jangkar, celah udara, dan komutator. Setiap bagian pada motor 

DC memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain sehingga dapat 

menunjang kinerja dari motor DC itu sendiri. (Agus, 2017, 4) 

 

Gambar 13. Struktur Motor DC. 

(sumber : teknikelektronika.com) 

a. Rangka  

Rangka Motor DC, merupakan bagian untuk meletakan komponen 

dan melindungi bagian mesin. Rangka juga memiliki fungsi untuk 

mengalirkan fluks magnet yang timbul dari kutub – kutub medan. 

Rangka dibuat dengan menggunakan bahan yang kuat dan memiliki 

sifat ferromagnetic yang memiliki permeabilitas tinggi untuk 

melewatkan fluks magnet. (Fahmizal, 2016, 2) 

b. Kutub Medan 

Kutub medan terdiri dari inti kutub dan sepatu kutub. Fungsinya 

untuk menahan kumparan medan di tempatnya, kemudian 

menghasilkan distribusi fluks magnet yang lebih merata diseluruh 

jangkar dengan menggunakan permukaan yang melengkung Inti kutub 

dari lamisani plat – plat baja yang terisolasi satu sama lain. (Fahmizal, 

2016, 2) 
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c. Sikat Arang 

Sikat arang adalah jembatan bagi aliran arus ke lilitan jangkar. 

Maka fungsi dan posisi sikat arang cukup penting sebagai komponen 

pada motor DC ini. Sikat – sikat ini berbahan dasar karbon dengan 

tingkat kekerasan material yang bervariasi. (Fahmizal, 2016, 2) 

d. Kumparan Medan 

Kumparan medan adalah susunan konduktor yang dibelitkan pada 

inti kutub. Dimana konduktor tersebut berbahan dasar dari kawat 

tembaga yang memiliki geometri bulat atupun persegi yang berfungsi 

untuk menghasilkan fluks utama dibentuk dari kumparan pada setiap 

kutubnya. (Fahmizal, 2016, 3) 

e. Jangkar 

Inti dari jangkar adalah silinder. Bentuknya adalah silinder yang 

diberi alur – alur pada permukaanya untuk tempat melilitkan kumparan 

jangkar. (Fahmizal, 2016, 3) 

f. Kumparan Jangkar 

Kumparan jangkar pada konstruksi motor DC merupakan tempat 

yang penting dalam membentuk gaya gerak listrik induksi pertama 

kali. Ada tiga jenis kumparan jangkar pada rotor, yaitu: 

1) Kumparan jerat. 

2) Kumparan gelombang. 

3) Kumparan zig – zag. 

g. Komutator 

Komutator terdiri dari sejumlah segmen tembaga yang berbentuk 

lempengan – lempengan yang disusun ke dalam silinder dan terpasang 

pada poros. Tiap lempengan atau segmen komutator terisolasi dengan 

baik antara satu sama lainya. (Fahmizal, 2016, 3) 

h. Celah Udara 

Celah Udara adalah salah satu komponen yang sangat penting. 

Fungsi utamanya adalah tempat 21 mengalirnya fluks yang dihasilkan 

oleh kutub – kutub medan. (Fahmizal, 2016, 3) 
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2. Prinsip Kerja Motor DC. 

Pada prinsipnya motor DC menggunakan fenomena elektromagnet 

untuk bergerak, ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan 

kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang 

berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak 

menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan 

bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan 

bertemu dengan kutub utara magnet maka akan terjadi saling tarik menarik 

yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk 

menggerakannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan 

kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub 

utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya 

akan berubah menjadi kutub utara. (Afin, 2019, 21) 

Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan 

akan berhadapan dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan 

akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, 

maka akan terjadi tolak menolak sehingga kumparan bergerak memutar 

hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan 

kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang 

mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi 

karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga 

arus listrik pada kumparan diputuskan. (Afin, 2019, 21) Gambar 14 

menunjukkan prinsip kerja motor DC. 

 

Gambar 14. Prinsip Kerja Motor DC. 

(sumber : elektronika-dasar.web.id) 


