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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Robotika merupakan salah satu cabang ilmu yang perkembangannya sudah 

sangat maju di dunia. Perkembangan robotika dapat memberikan solusi untuk 

masalah yang dialami, seperti contohnya menggunakan robot untuk mengukur 

kadar udara di suatu tempat tanpa memerlukan manusia untuk pergi ke tempat 

tersebut, melainkan mengontrol robot dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan 

manusia. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ilmu robotika. 

Saat ini sudah ada beberapa robot yang dibuat untuk mengatasi masalah di 

Indonesia, seperti menjinakkan bom dengan tepat dari jarak jauh. 

Pada umumnya, pergerakan robot memiliki keterbatasan dalam hal bentuk dan 

luas area pergerakan yang tetap. Robot yang bisa berubah bentuk masih jarang 

ditemukan. Transformasi bentuk robot dapat memperbesar luas area pergerakan 

robot, terutama untuk robot berlengan. Salah satu transformasi bentuk robot yang 

terus dikembangkan adalah dengan metode origami atau teknik melipat kertas. 

Teknik ini diterapkan untuk mengubah bentuk robot secara otomatis. 

Perkembangan teknologi origami terinspirasi dari seni melipat kertas dari Jepang di 

mana sesuatu dapat berubah menjadi bentuk yang baru. Hal ini dapat mengubah 

struktur benda ringan dari bentuk dua dimensi (2-D) menjadi bentuk tiga dimensi 

(3-D). 
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Pada penelitian ini, robot berlengan dirancang agar dapat memanjangkan dan 

memendekkan lengan dengan menggunakan metode origami. Dengan 

menggunakan motor dan roda gigi yang terhubung dengan mekanik lengan, robot 

dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melipat diri. Fokus dari penelitian ini 

adalah perancangan dan analisis dari mekanika robot yang akan dibentuk. Pada 

bagian ujung lengan, terdapat end effector berupa lengan, yang akan digunakan 

untuk menggenggam benda. Pada posisi awal, lengan dalam keadaan terlipat dan 

pada saat akan mengambil benda, lengan dapat memanjangkan diri dengan 

mengubah bentuk lengan dengan sendirinya. Jumlah lengan bisa ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan akan panjang lengan yang diinginkan. Dengan 

jumlah lengan yang berbeda-beda, robot dapat melakukan proses untuk 

menggenggam benda. Metode ini disebut sebagai metode modular. Penelitian ini 

terbagi menjadi 5 fokus utama, yaitu: 

1. Perancangan bentuk dari lengan robot agar dapat melipat diri. Perancangan 

secara 3D dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan hasil dari 

perancangan dianalisis untuk mengetahui detail dari setiap pergerakan melipat.  

2. Analisis motor pada setiap titik lengan. Besarnya gaya yang dihasilkan akan 

mempengaruhi proses untuk melipat dan jumlah lengan maksimum yang bisa 

ditambahkan. 

3. Analisis end-effector pada robot lengan yang berupa jari untuk menggenggam 

benda. 

4. Proses pencetakan lengan robot dengan menggunakan printer 3-D.  
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5. Sistem kontrol untuk setiap pergerakan robot berlengan baik secara translasi 

maupun rotasi, serta menganalisis pergerakan robot modular origami. 

    Robot modular origami dirancang untuk dapat dikendalikan oleh manusia 

dengan menggunakan pengendali jarak jauh. Proses perubahan bentuk lengan robot 

tergantung dari perintah yang diberikan oleh pengguna dan robot secara otomatis 

akan berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 

   

1.2 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang sebuah sistem berupa robot 

lengan dengan sistem modular yang dapat melipat secara origami dan dapat 

menggenggam benda untuk membantu pekerjaan manusia yang memiliki 

keterbatasan dalam pengambilan barang di lokasi yang cukup dalam. Terdapat 3 

tubuh robot yang dapat dipasang dan dilepas secara modular. Setiap tubuh robot 

menggunakan 1 buah motor sebagai aktuator yang membuat tubuh robot tersebut 

melipat. Setiap dari 1 motor akan dikendalikan oleh sebuah motor driver. Motor 

driver ini kemudian akan dikontrol oleh mikrokontroler Arduino, sehingga robot 

dapat bergerak memanjangkan dan memendekkan dirinya secara melipat sesuai 

dengan kedalaman yang diinginkan dan dapat menggenggam benda dengan berat 

tertentu. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian ini terdapat pada input yang dipakai, yaitu remote 

control yang dapat membaca sinyal Pulse Width Modulation (PWM). Proses 

selanjutnya memakai modul mikrokontroler Arduino untuk mengeluarkan output 

untuk menggerakkan motor. Penelitian ini menggunakan tiga buah motor yang 

menggerakkan bodi robot yang terpasang secara modular dan menggunakan 

material polylactide (PLA) sebagai bahan utama bodi robot. Penelitian ini 

menggunakan perangkat lunak 3-D untuk melakukan simulasi mekanika dengan 

metode finite element. 

  

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah, yaitu studi pustaka, 

perancangan desain 3-D bentuk fisik robot, pengambilan data dan troubleshooting 

robot, finalisasi robot, dan pembuatan laporan. Penjelasan yang lebih detail 

mengenai metode penelitian ini dapat dilihat pada Bab III. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dan terbagi menjadi lima bab, yaitu:   

1. Bab Pertama berisi pendahuluan mengenai urgensi penelitian robot 

origami, dengan tujuan untuk membuat prototipe modular robot dengan 

batasan tertentu dan dengan metode uji coba.  

2. Bab Kedua membahas landasan teori, yakni teori tentang teknik modular, 

pergerakan aktuator, teknik origami, dan robot modular origami. 
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3. Bab Ketiga membahas metodologi penelitian yang dijalankan dalam 

penelitian robot modular origami ini. 

4. Bab Keempat berisi proses perancangan, simulasi, dan pembuatan 

perangkat. 

5. Bab Kelima berisi hasil analisis dan perhitungan pergerakan motor, 

perhitungan waktu mengangkat benda dengan berat tertentu, dan 

pengukuran tingkat kekakuan dengan metode finite element untuk 

menghasilkan informasi gaya angkat robot. 

6. Bab Keenam berisi kesimpulan dari tugas akhir ini dan rencana 

pengembangan selanjutnya untuk meningkatkan performa dan 

fungsionalitas dari alat ini.  

  

 


