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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menulis dan menggambar merupakan salah satu tradisi manusia 

yang tidak akan terlepaskan dari awal penemuannya hingga sekarang. 

Tradisi menulis sudah dimulai sejak 35.000 tahun lalu sebelum masehi, 

sedangkan tradisi menggambar dimulai sejak 30.000 tahun lalu sebelum 

masehi
[1][2]

. Tulisan pertama kali ditemukan dengan memiliki arti 

kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman dulu, sedangkan menggambar 

ditemukan dengan menggambarkan binatang yang ditemui manusia pada 

zaman itu
[3]

. 

Dalam proses menulis dan menggabar melibatkan pergerakan 

tangan yang mengikuti bentuk dari tulisan dan gambar yang sedang ditulis 

dan digambar. Dengan perkembangan zaman terdapat berbagai jenis 

tulisan dan gambar yang telah dibuat. Salah satu perkembangan menulis 

yaitu menulis indah. Menulis indah merupakan suatu tulisan yang 

memiliki arti yang sama dengan tulisan biasa, akan tetapi memiliki bentuk 

tulisan yang sedikit berbeda dengan tulisan biasanya. Selain itu dalam 

menggambar, gambar yang dibuat dari zaman dahulu hingga sekarang 

memiliki bentuk-bentuk yang unik. 

Selain berkembangnya berbagai jenis tulisan dan gambar, 

perkembangan dalam membuat alat untuk menulis dan menggambar 

dengan menggunakan mesin juga mengalami kemajuan yang cepat. 
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Hingga sekarang terdapat berbagai mesin yang dapat menghasilkan tulisan 

dan gambar. Salah satu contoh mesin yang dapat mengasilkan tulisan dan 

gambar yaitu mesin printer.  

Akan tetapi walau mesin printer dapat menghasilkan tulisan dan 

gambar, mesin printer tidak dapat melakukan gerakan tulisan dan gambar 

seperti yang dilakukan dalam menulis dan menggambar dengan tangan.  

Dalam skripsi ini akan dilakukan penelitian apakah mesin CNC 

Plotter dapat menulis dan menggambar dengan kemiripan pergerakan 

dengan tangan manusia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam perancangan ini permasalahan yang akan dibahas adalah 

bagaimana mesin CNC dapat menulis dan menggambar suatu tulisan dan 

gambar dengan pergerakan seperti tangan. 

1.3. Tujuan 

Membuat prototype mesin CNC yang dapat menulis dan 

menggambar suatu tulisan dan gambar menyerupai gerakan tangan. 

1.4. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang dihadapi pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mikrokontroler yang digunakan untuk menjalankan mesin CNC 

adalah Arduino Uno. 

2. Mesin CNC hanya dapat digunakan pada bidang datar 2 dimensi. 

3. Aktuator yang digunakan adalah Stepper Motor dan servo. 
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4. Mesin CNC hanya dapat menggunakan 1 pulpen. 

5. Mesin CNC hanya dapat menulis sesuai font yang terdapat dan atau 

dimasukan ke-software. 

6. Mesin CNC hanya dapat menggambar ilustrasi. 

7. Mesin CNC hanya dapat membaca file berjenis g-code. 

1.5. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu 

sebagai berkut: 

Studi Literatur 

- Pembelajaran bahasa pemprograman C. 

- Perhitungan matematik dan logika dalam kalkulus. 

- Proses kendali dengan sistem kontrol. 

- Teori struktur data. 

Studi Eksperimen 

- Menguasai kinerja Stepper Motor dan Arduino. 

- Pemahaman komunikasi Arduino dengan Stepper Motor. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdari dari 5 bab, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan penelitian, metodologi,  serta sistem penulisan dari laporan 

penelitian ini. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori dan metode-metode penelitian yang digunakan untuk 

mendukung proses pembuatan mesin CNC. 

 

BAB III. PERANCANGAN MESIN CNC 

Pada bab ini berisi mengenai perancangan desain dari mesin CNC dan 

proses komunikasi dari microcontroller arduino dengan Stepper Motor dan Servo. 

 

BAB IV. IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini dibahas implementasi dan pengujian metode yang telah 

diprogram terhadap mesin CNC, dan melakukan analisis hasil dari mesin CNC. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini dibahas mengenai hasil dan kesimpulan yang didapat dari 

rancangan yang telah dilakukan, dan juga mencakup saran dan kritik untuk 

pengembangan pada rancangan berikutnya. 

 

  




