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ABSTRAKS  
Proses pemindahan barang atau objek dalam dunia industri tidak akan efektif apabila dilakukan secara manual karena 

akan membutuhkan banyak tenaga manusia. Penelitian ini dilakukan untuk merancang robot lengan yang dapat 

memindahkan barang berdasarkan  jarak. Penelitian ini menggunakan modul mikrokontroler Arduino Uno R3 dan 

sensor Ping HC-SR04. Aktuator digunakan sebagai sendi pada setiap penghubung dari lengan robot. Robot lengan 

ini memiliki lima sendi diantaranya dasar, bahu, siku, pergelangan, dan penjepit. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa robot lengan dapat melakukan pergerakan pengambilan dan pemindahan barang ke titik yang sudah 

ditentukan.  Proses pemindahan barang dilakukan secara otomatis. Hasil pengukuran jarak ditampilkan pada LCD 16 

x 2. Robot lengan ini dapat menjangkau barang sesuai dengan jarak yang terdeteksi  yaitu jarak 10 cm, 15 cm, 20 cm, 

25 cm, dan 30 cm. 
 

Kata Kunci : Robot Lengan, Jarak 
 

1. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri diperlukan alat untuk 

memindahkan barang atau objek dari suatu lokasi ke 

lokasi lain dalam rangka melanjutkan proses produksi 

ataupun pemindahan objek yang sudah selesai diproduksi. 

Selain itu robot ini dapat menghasilkan output yang sama 

ketika mengerjakan suatu pekerjaan secara berulang 

ulang, tidak lelah, dapat diprogram ulang sehingga dapat 

difungsikan untuk beberapa tugas yang berbeda dan juga 

mengurangi resiko berbahaya pada manusia. (Ikhsan, 

2015)  

Proses pemindahan barang atau objek yang dilakukan 

sekarang ini bermacam – macam misalnya memindahkan 

barang atau objek secara manual, membuat ban berjalan, 

menggunakan forklift, dan lain – lain.  Proses 

pemindahan dengan hal tersebut belum tentu cocok untuk 

semua objek serta proses pemindahan barang atau objek 

dengan hal tersebut harus menggunakan tenaga manusia 

yang mempunyai banyak kelemahan yaitu tidak dapat 

bekerja secara terus – menerus, untuk dapat bekerja 

secara terus menerus tentu harus mengggunakan banyak 

tenaga manusia, akan menggunakan waktu yang tidak 

sedikit dalam setiap proses produksi serta biaya untuk 

kegiatan proses produksi akan semakin meningkat. Hal 

tersebut sangatlah tidak efisien untuk diterapkan karena 

akan menghambat jalannya kegiatan proses produksi 

sehingga target produksi yaitu peningkatan jumlah 

produksi dengan waktu yang sedikit tidak dapat tercapai 

(Asep, 2014). 

 

1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, 

maka rumusan masalah masalah dari tugas akhir ini 

adalah bagaimana merancang robot lengan pemindah 

barang berdasarkan jarak.  
 

1.3 Batasan Masalah  

1.  Penelitian dilakukan dengan membuat rancangan 

prototipe robot lengan pemindah barang berdasarkan 

jarak dan menggunakan sensor ping HC-SR04. 

2.  Perancangan prototipe robot lengan pemindah barang   

berdasarkan jarak menggunakan mikrokontroler 

Arduino Uno R3. 

3.  Jarak antara sensor dan barang yang akan dipindahkan 

adalah,10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cn. 

4.  Barang yang dapat dipindahkan berbentuk tabung, 

memiliki tinggi 10.3 cm,  diameter 5.3 cm, dengan 

berat 50 gram. 

5.  Titik akhir pemindahan barang adalah aktuator pada 

bagian dasar (base) 1600
 . 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jarak yang terbaca sensor pada 

robot 

2. Untuk mengetahui tingkat akurasi pemindahan barang  

2. Metode Penelitian   
2. 1   Perancangan Robot Lengan  
Perancangan robot lengan terdiri dari tiga komponen 

antara lain komponen input, komponen pengendali 

(controller), dan komponen output. Robot lengan 

pemindah barang berdasarkan jarak  ini dirancang dengan 

tujuan agar barang dapat diambil sesuai dengan jarak 

barang tersebut dan dipindahkan ke tempat yang sudah 

ditentukan. Gambar 1 menunjukkan blok diagram dari 

alat yang akan dirancang. 
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Gambar 1. Blok Diagram Perancangan Robot Lengan 

 
Sensor Ping HC-SR04 memiliki peranan yang sangat 

penting sebagai perangkat keras, berfungsi sebagai 

pemberi masukan atau input pada sistem tersebut. Bagian 

input memberikan keluaran kepada perangkat pengendali 

(controller). Output yang dihasilkan oleh sensor ping 

(HC-SR04) adalah sinyal analog yang dikirimkan ke 

perangkat pengendali (controller). Sensor ping (HC-

SR04) merupakan perangkat keras sebagai pendeteksi 

jarak benda yang menjadi acuan kerja robot lengan 

pemindah barang berdasarkan jarak untuk memindahkan 

barang  ke tempat yang sudah ditentukan. 

Komponen pengendali (controller) pada sistem 

perangkat keras adalah mikrokontroler. Mikrokontroler 

yang digunakan adalah Arduino Uno R3 sebagai 

pengendali (controller) yang menerima data dari sensor 

ping (HC-SR04) dan mengolah perintah untuk data yang 

diterima dari sensor ping.  Data dan perintah yang 

diterima oleh mikrokontroler (Arduino Uno R3) akan 

diolah menjadi data berupa ukuran jarak yang nantinya 

akan dijadikan sebagai acuan untuk mengendalikan 

komponen output (Fraden : 2010). 

Komponen output merupakan bagian keluaran pada 

sistem robot lengan pemindah barang berdasarkan jarak. 

Yang menjadi komponen output adalah modul display 

dan aktuator. Modul display yang digunakan pada 

perancangan ini adalah LCD 16 x 2. Modul display 

digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran jarak 

antara sensor dengan barang yang akan dipindahkan. 

Aktuator akan dapat bergerak apabila diberi sumber 

tegangan 5 volt dan masukan perintah berupa pulsa–pulsa 

digital yang merupakan keluaran dari mikrokontroler 

dalam hal ini adalah ArduinoUno R3. Pada sistem robot 

lengan pemindah barang berdasarkan jarak, aktuator 

berperan penting sebagai penggerak dengan gerakan 

rotasi dengan sudut-sudut tertentu sesuai dengan besarnya 

pulsa digital yang telah diterima (Nugroho : 2015). 

Putaran dari aktuator inilah yang dimanfaatkan untuk 

sendi- sendi (joint) yang menghubungkan lengan satu 

dengan yang lainnya.pengendali  digunakan untuk 

mengaktifkan lima buah aktuator dimana tiap-tiap 

aktuator digunakan untuk menggerakkan putaran sendi 

(joint) . Kelima putaran sendi tersebut adalah pada bagian 

dasar/ bawah ( base), bagian bahu (shoulder), bagian siku 

(elbow), bagian pergelangan (wrist) dan bagian 

pencengkeram (gripper). 

 

2.2. Perancangan Mekanik Lengan Robot 

Pergerakan robot lengan pemindah barang 

berdasarkan jarak memiliki lima bagian utama yang akan 

digerakkan dengan motor servo. Bagian yang berperan 

sebagai penggerak atau sendi oleh gerakan motor servo 

disebut joint, dan lima bagian utama yang akan 

digerakkan adalah penghubung atau link. Gambar 2 

menunjukkan blok diagram perancangan mekanik lengan 

robot. 
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Gambar 2. Perancangan Mekanik Lengan Robot 

Gambar 3 memperlihatkan desain perancangan mekanik 

lengan robot pemindah barang berdasarkan jarak dengan 

lima bagian utama yang berperan sebagai penghubung 

atau link,diantaranya : 

1. Bagian dasar/bawah (base) 

2. Bagian bahu(shoulder) 

3. Bagian siku (elbow) 

4. Bagian pergelangan (wrist) 

5. Bagian pencengkeram (gripper) 

 

 
Gambar 3. Desain Lengan Robot 

 
Tabel 1. Panjang Setiap Penghubung 

No Penghubung Panjang penghubung  

1 Base 10 cm 

2 Shoulder 12 cm 

3 Elbow 15 cm 

4 Wrist 5 cm 

5 Gripper 12 cm 

 
2.3. Perancangan Posisi Sensor Ping HC-SR04 

    Sensor ping HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi 

jarak benda. Sensor akan mendeteksi jarak benda dan 

mengirimkannya ke modul mikrokontroler Arduino Uno 

R3. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan 

penempatan  posisi sensor ping HC-SR04 tidak terhalang 

oleh benda lain selain benda yang akan dideteksi 

sehingga tidak mempengaruhi sistem kerja dari robot 

lengan pemindah barang berdasarkan jarak. Gambar 4 

menunjukkan perancangan posisi sensor ping HC-SR04. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Perancangan Posisi Sensor Ping HC-SR04 

Keterangan : 

1. Sensor Ping HC-SR04 

2. Barang yang dideteksi 

3. Tempat barang 

 Sensor Ping     

HC-SR04 

Mikrokontroler 

(ArduinoUno 

R3) 

Base 

   Shoulder 

      Elbow 

      Wrist 

     Gripper 

3 

2 

1 

4 

5 

1

 

3

 

2

 

 
 

 

 



 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)    ISBN : XXX – XXX 
Medan, 26 April 2018 

 

86 

 

2.4. Perancangan Daerah Kerja Robot Lengan 

    Perancangan dearah kerja robot lengan pemindah 

barang berdasarkan jarak ditunjukkan pada Gambar 5 

dibawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perancangan Daerah Kerja Robot 

Lengan 

Keterangan : 

1. Sensor Ping HC-SR04 

2. Barang yang akan dipindahkan 

3. Robot Lengan 

4. Tempat barang 

Jangkauan maksimal robot lengan adalah 30 cm 

sedangkan untuk jangkauan minimal nya adalah 10 cm. 

Jangkauan ini dimulai dari pangkal robot lengan yang 

berada pada bagian  shoulder hingga pertengahan pada 

bagian gripper. Sensor ping HC-SR04 akan mendeteksi  

jarak benda kemudian robot lengan sesuai dengan 

perintah- perintah yang sudah diberikan melalui 

mikrokontroler Arduino Uno R3 akan mengarah kepada 

benda  yang terdeteksi oleh sensor ping HC-SR04 

Selanjutnya robot lengan akan  melakukan gerakan rotasi 

ke bagian akhir yaitu tempat dimana benda akan di 

pindahkan. Proses akan berlangsung apabila sensor ping 

HC-SR04 mendeteksi adanya suatu benda. (Elec Freaks : 

2017) 

3. HASIL DAN MBAHASAN 

3.1. Pengujian Sensor Ping HC-SR04 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

sensor ping HC-SR04 dapat memberikan pengukuran 

jarak yang sesuai. Pengujian dilakukan lima kali dengan 

melakukan pengukuran jarak menggunakan sensor pada 

setiap jarak yang sama yang telah diukur menggunakan 

penggaris. Gambar 6 menunjukkan pengukuran dengan 

sensor jarak dan penggaris. 

 

 

Gambar 6. Pengujian Pengukuran jarak 

Menggunakan Sensor Ping HC-SR04 Dengan 

Penggaris 

Data hasil pengujian pengukuran jarak sensor ping HC-

SR04 dengan penggaris disajikan pada Tabel 2 dibawah 

ini. 

 
Tabel 2. Tabel pengujian sensor ping hc-sr04 

 

3.2. Pengujian Alat Secara keseluruhan  

    Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

robot lengan dapat bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengujian dilakukan dengan meletakkan 

sebuah barang yang dihadapkan pada sensor ping HC-

SR04 agar sensor dapat mendeteksi jarak barang tersebut. 

Pada Bab III perancangan program pergerakan robot 

lengan, robot lengan akan bergerak apabila sensor ping 

HC-SR04 mendeteksi  jarak barang antara 10 sampai 30 

cm. Penamaan lokasi letak barang adalah sesuai dengan 

jarak benda terhadap sensor. Lokasi 1 untuk jarak 10 cm, 

Lokasi 2 untuk 15 cm, Lokasi 3 untuk 20 cm, Lokasi 4 

untuk 25 cm, dan Lokasi 5 untuk 30 cm. Selanjutnya 

dilakukan pengamatan apakah robot dapat bergerak 

ketika ada benda yang terdeteksi dan melakukan proses 

pengambilan dan pemindahan barang. 

 

No Peng

garis 

Sensor Ping HC-SR04  

𝑥 

% 

Erro

r (cm

) 

Uji 

1 

Uji 

2 

Uji 

3 

Uji 

4 

Uji 

 5 

1 10 11 10 10 11 11 10,6 6 % 

2 15 16 14 15 15 16 15,2 1,3 

% 

3 20 20 21 20 21 20 20,4 2 % 

4 25 26 24 26 25 25 25,2 0,8 

% 

5 30 32 31 30 30 30 30,6 2% 
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3.2.1. Pengujian Mengangkat Barang 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah robot 

lengan dapat mengangkat barang yang telah dijepit oleh 

gripper. Gambar 7 memperlihatkan robot lengan 

mengangkat barang. 

 
Gambar 7. Robot Lengan Mengangkat Barang 

 
3.2.2. Pengujian Memindahkan Barang Menuju 

Titik    Akhir Pemindahan 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah robot 

lengan dapat memindahkan barang yang telah terangkat 

menuju titik akhir pemindahan barang. Gambar 8 

memperlihatkan robot lengan bergerak menuju ketempat 

pemindahan barang . 

 

 

Gambar 8 Robot Lengan  Menuju Tempat 

Pemindahan Barang 

 

 

Tabel 3 Pengujian Secara Keseluruhan 

Percobaan Letak barang Lokasi 

Pemindahan 

1 Lokasi 1 Titik Akhir 

2 Lokasi 2 Titik Akhir 

3 Lokasi 3 Titik Akhir 

4 Lokasi 4 Titik Akhir 

5 Lokasi 5 Titik Akhir 

 

 

 

 

 

1.  KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai  berikut. 

2. Alat yang dirancang dapat melakukan pergerakan 

pengambilan barang dan memindahkannya ke 

titik yang sudah ditentukan. 

3. Pemindahan barang oleh robot lengan dilakukan 

secara otomatis apabila ada benda yang dideteksi 

oleh sensor ping HC-SR04. 

4. Hasil pengukuran jarak ditampilkan pada LCD 

16 x 2 dan pada serial monitor komputer. 

5. Robot lengan dapat mengambil barang sesuai 

dengan jarak yang terdeteksi  yaitu jarak 10 cm, 

15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. 
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