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ABSTRAK 

 
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat salah satunya teknologi robotika. Robot–robot diciptakan saat ini 

memiliki kegunaan beragam yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut 

penelitian ini bertujuan membuat robot dengan konsep yang menyerupai lengan manusia dan dikendalikan oleh lengan 

manusia. Karena penelitian ini menggunakan pengendali lengan manusia yang merupakan bagian tubuh manusia yang 

cukup rumit, sehingga bila penelitian ini berhasil bisa berkontribusi untuk kegiatan manusia untuk melakukan kegiatan 

manusia yang melakukan pekerjaan yang berbahaya. Dalam penelitian ini akan membuat lengan robot yang digerakkan 

seperti 3 sumbu X,Y,Z. Flex Sensor dan  MPU6050 digunakan sebagai pendeteksi posisi gerakan dari lengan manusia. 

Lengan robot tersebut dikendalikan menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama. Gerakan lengan robot 

dapat mengikuti gerakan tangan manusia secara realtime  dan kontrol manusia dilakukan untuk lebih fleksibel dalam 

menyelesaikan pekerjaan dimana akan sulit jika hanya mengandalkan robot saja disini manusia mengendalikan  robot 

untuk memindahkan barang di tempat yang belum ditentukan titik pemindahannya pengendalian ini menggunakan 

Flex Sensor dan MPU6050 

Kata kunci : Lengan robot, Flex Sensor,MPU6050, Mikrokontroler. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Istilah robot hampir tak dapat tak dapat dipisahkan 

dengan dunia industri. Dalam dunia industri, Robot 

merupakan alat yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu manusia yang memiliki beberapa kelebihan. 

Kelebihan tersebut salah satunya untuk alasan 

keamanan, ada industri yang tidak memungkinkan 

ataupun berbahaya bagi manusia. Seperti laboratorium 

riset kimia yang merupakan contoh tempat yang 

kadang tidak memungkinkan manusia berada pada 

tempat itu karena bahaya gas beracun atau radioaktif. 

Dari uraian diatas muncul keinginan untuk 

menciptakan sebuah robot manusia. Namun 

menciptakan sebuah robot humanoid tidaklah mudah, 

oleh karena itu dilakukan penelitian secara bertahap 

dengan dimulai dari membuat lengan robot saja. 

Karena sebuah lengan robot adalah bagian tubuh yang 

aktif dan cukup rumit, sebelumnya dengan peneliti 

yang sudah pernah membuat Lengan Robot Dengan 

Gamepad (Basilius Kristiawan Wicaksono, 2016) 

namun penggunaan Gamepad untuk  mengendalikan 

robot arm masih kurang flexible. Penggunaan Flex  

sensor dan MPU6050 sebagai pengganti Gamepad 

dimungkinkan dapat mengendalikan robot dengan 

lebih flexsibel sesuai gerakan tangan manusia. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya  yang sudah 

dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Alfian Anta 

Kusuma  (2015)  membuat Lengan robot peniru 

gerakan tangan manusia. Dalam penelitian ini lengan 

robot tersebut menggunakan motor servo sebagai 

penggeraknya dan dibantu dengan servo controller 

sebagai driver motor. Lengan robot tersebut 

dikendalikan menggunakan mikrokontroler sebagai 

pengendali utama dan menggunakan flex sensor 

sebagai pendeteksi gerakan lengan manusia. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Irvan Hasan  

(2015)  membuat Aplikasi pengenalan objek untuk 

lengan robot pemisah benda berdasarkan bentuk 

benda. Dalam penelitian ini lengan robot mengenali 

bentuk benda agar dapat mengambil dan memisahkan 

benda berdasarkan bentuk dengan menggunakan 

image processing . Penelitian yang dilakukan Basilius 

Kristiawan Wicaksono (2016) membuat pengendali 

lengan robot dengan Gamepad. Penelitian ini 

bertujuan membuat pengendali lengan robot 3 DOF 

dengan USB Gamepad. Kontroler yang digunakan 

adalah Atmega328 yang menggunakan bahasa 

arduino. Komunikasi antara mikrokontroler dan USB 

Gamepad menggunakan USB host shield . Penelitian 

yang dilakukan Adi Parmiyanto (2016) membuat 

lengan robot yang dapat bergerak mengikuti gerakan 

gerakan lengan manusia dengan menggunakan 

exsoskeleton sensor. Dalam penelitian ini diperoleh 

bahwa dalam penggunaan variabel resistor sebagai 

sensor sudut dan light dependent resisten untuk sensor 

axis sangat efisien digunakan dalam mekanika 



eksoskeleton . Penelitian yang dilakukan David Cesar 

(2017) membuat Pengembangan lengan robot 

menggunakan sistem pneumatik untuk mengambil 

benda. Penelitian ini bertujuan membuat Lengan robot 

dengan penggerak sistem pneumatik yang terdapat 

gabungan ruas/bilah bersendi yang dapat bergerak oleh 

dorongan/tarikan udara bertekanan . 
 

2. METODOLOGI PENELITIAN 
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah melalui studi literatur,studi diskusi, 

perancangan  mekanik dan elektrik, pengujian sistem 

kemudian melakukan analisis terhadap hasil pengujian 

sistem tersebut. 

  

2.1 Langkah Penelitian  

Proses penelitian melibatkan beberapa langkah yang 

harus dilakukan, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1 : Flowchar tsistem keseluruhan 

 

Gambar 2 : Blok Diagram Sistem Bagian Robot 

 

 

Gambar 3 : Blok Diagram Sistem Bagian Lengan 

User 

Gambar 2 dan 3 merupakan blok diagram sistem Robot 

dan Lengan User . Blok diagram terdiri dari perangkat 

keras yang terdiri dari Flex Sensor, MPU6050, 

Arduino Uno, Bluetooth dan motor Servo. Pada lengan 

manusia terdapat  Arduino Uno, Flex Sensor dan 

MPU6050 sedangkan pada  Robot arm terdapat 

Arduino Uno, Regulator UBEC , Motor Servo. Flex 

Sensor  dipasangkan pada lengan manusia pada bagian 

pergelangan  jari tangan kiri dan MPU6050 

dipasangkan di siku, bahu dan bagian tangan kanan 

 

2.2 Alat dan Bahan  

       

a. Flex Sensor 2.2’’ 

 

Gambar 3  : Flec Sensor 

Flex Sensor merupakan sensor yang berbentuk tipis 

seperti pita, dengan panjang 2.2 inchi. Flex Sensor 

bekerja seperti variabel resistor dengan nilai resistensi 

yang dapat berubah-ubah pada saat terjadi lengkungan 

dan renggangan. Output resistensinya berubah secara 

linier selaras dengan besarnya sudut sensor yang 

dibengkokkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. MPU6050  

 
 

 
Gambar 4  : MPU6050 

 
 Sensor ini adalah modul sensor gerak terpadu yang 

merupakan giroskop 3 sumbu sekaligus pengukur 

percepatan (akselerometer) 3 sumbu / 3-axis MEMS 

gyroscope + 3-axis MEMS accelerometer. Sensor ini 

sangat akurat, dengan ADC (analog-to-digital 

converter) internal beresolusi 16-bit.Modul ini 

menggunakan IC InvenSense MPU-6050 yang 

merupakan komponen elektronika pertama dan satu-

satunya di dunia yang memadukan fungsi giroskop dan 

akselerometer dalam satu sirkit terpadu (IC / 

integrated circuit). 

 

c. Servo MG995 

 
Gambar 5 : Motor Servo 

Motor Servo merupakan motor DC yang mempunyai 

gerak sudut yang presisi. Motor ini sudah dilengkapi 

dengan sistem kontrol. Pada aplikasinya motor Servo 

sering digunakan sebagai kontrol loop tertutup, 

sehingga dapat menangani perubahan posisi secara 

tepat dan akurat begitu juga dengan pengaturan 

kecepatan dan percepatan.Motor Servo merupakan 

perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkain gear, 

rangkaian kontrol dan potensiometer. 

 

 

 

 

 

d. Arduino Uno 

 

 
Gambar 6 : Mikrokontroler Arduino 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis 

ATmega328 (datasheet). Memiliki 14 pin input dari 

output digital  dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input 

analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack 

power, ICSP header, dan tombol reset. 

 

e. Regulator UBEC  

 
Gambar 7 : Regulator UBEC 

 

UBEC merupakan rangkaian untuk mengubah 

tegangan, tinggi ke rendah atau sebaliknya, 

memerlukan rangkaian yang tepat agar daya dapat di-

deliver dengan tingkat efisiensi setinggi mungkin. 

 

f. Bluetooth HC-05 

 
Gambar 8 : Regulator UBEC 

 

Modul Bluetooth HC-05 merupakan salah satu modul 

Bluetooth yang dapat ditemukan dipasaran dengan 

harga yang relatif murah. Modul Bluetooth HC-05 

terdiri dari 6 pin konektor, yang setiap pin konektor 

memiliki fungsi yang berbeda - beda. 



3. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Gambaran sistem Robot dan Lengan User seperti pada 

gambar 9. 

 
 
Gambar 9 : Gambaran Sistem Robot dan Lengan User 

 

Gambaran sistem ini terdiri dari perangkat keras yang 

terdiri dari Flex Sensor, MPU6050, Bluetooth dan 

motor Servo. Flex Sensor berjumlah 1 buah 

dipasangkan pada bagian jari tangan kanan dan 

MPU6050 berjumlah 4 buah dipasangkan di siku, bahu 

dan bagian tangan kiri. sedangkan pada  Robot arm 

terdapat motor Servo berjumlah 5 yang terdiri bagian 

(1) Base, (1) Shoulder, (1) Elbow, (1) Pitch, (1) 

Gripper.  

3.1 Perancangan Mekanika Robor Arm 

Pada perancangan bahan desain prototype ini 

menggunakan Autocad 2018, dengan bahan akrilik 

sebagai proses pembuatan prototype, Adapun 

perancangan desain mekanik yang ada adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 10 : Design Lengan Robot 

Gambar diatas merupakan perancangan desain 

prototype dengan Autocad, gambar design  lengan  

robot  peniru  gerakan tangan manusia. Lengan robot 

peniru gerakan tangan manusia disusun dengan 5 

bagian utama sebagai aktuator yang akan digerakkan 

dengan motor Servo.  Kelima  bagian utama ini disebut 

sebagai penghubung atau link. Sedangkan bagian yang 

berperan sebagai penggerak (sendi) berdasarkan 

gerakkan motor Servo disebut sebagai joint. 

Gambar 11 : Gambar Posisi Gear pada Bagian Base 

Dalam gambar diatas ini adalah merupakan design 

3D bagian dasar (base) berbentuk lingkaran yang 

berdiameter 15cm. Base terhubung dengan sebuah as 

yang memanjang ke bawah dan mempunyai roda gigi. 

Roda gigi pada as berhubungan dengan roda gigi pada 

sebuah motor Servo yang digunakan sebagai 

penggerak base. Base bergerak secara rotasi dan dapat 

menyebabkan perubahan posisi pada lengan-lengan 

penghubung yang lain 

3.2 Perancangan sistem elektronik 

 

Gambar 12 : Blok diagram rangkain elektrik 



Pada gambar rangkaian diatas adalah gambar 

rangkaian Dalam rangkaian elektronik terdapat 2 buah 

mikrokontroler yaitu mikrokontroler master dan 

mikrokontroler slave. Mikrokontroler master terdapat 

pada rangkaian lengan tangan User sedangkan 

mikrokontroler slave terdapat pada rangkaian arm 

manipulator. Mikrokontroler master terhubung 

dengan sensor MPU6050 dan sensor flex. 

Mikrokontroler master bertugas membaca data dari 

sensor-sensor yang kemudian dikirim ke 

mikrokontroler slave. Mikrokontroler slave terhubung 

dengan 6 buah motor Servo. Mikrokontroler slave 

bertugas sebagai penerima data dari mikrokonroler 

master dan Servo controller. Komunikasi kedua 

mikrokontroler ini menggunakan komunikasi tanpa 

kabel.  

 

3.3 Perancangan perangkat lunak 

 
Gambar 13 : Diagram alir perancangan Lunak program 

Flex Sensor 

 

Gambar 14 : Diagram alir perancangan Lunak program 

MPU6050 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil pembuatan mekanik 

 

Gambar 15 : Mekanika Lengan Robot 

Keterangan : 

1. Bagian Pitch dan End Effector 

2. Bagian Elbow 

3. Bagian Shoulder 

4. Bagian Base 

 
4.2 Hasil perancangan elektrik 

Hasil perancangan elektrik bagian lengan manusia 

terbagi menjadi : Regulator UBEC, Bagian lengan user 

yang terdiri  sensor Flex Sensor dan MPU6050, 

mikrokontroler Arduino Uno. Regulator UBEC 

digunakan untuk pembagi tegangan motor Servo atau 

sebagai driver pengerak motor Servo seperti gambar . 

 
 

    Gambar 16 : Rangkaian elektrik Regulator UBEC 

 

Bagian  lengan user yang terpasang sensor flex  sensor 

pada bagian End Effector dan MPU6050 pada bagian 

elbow, shoulder, dan bagian base. Setiap bagian flex  

sensor dan MPU6050  tersebut  diletakkan  pada 

bagian lengan manusia atau User sebagai pengendali 

gerakan lengan robot tersebut. Lengan manusia Flex 



Sensor diletakkan pada  bagian jari tangan dan 

MPU6050 diletakkan pada bagian pergelangan  

tangan,  suku, bahu, dan dibagian tangan kiri . Flex 

Sensor yang digunakan berjumlah 1 buah dan 

MPU6050 4 buah 

 
Gambar 17 : Hasil perancangan elektrik pada bagian 

tangan manusia atau User 

 

4.3 Hasil Pengujian dan Analisa 

Pengujian gerakan yang dilakukan oleh lengan robot 

tersebut dirancang untuk meniru gerakan tangan 

manusia atau User yang mengendalikannya dengan 

menggunakan Flex Sensor  dan MPU6050 sebagai 

pengendali. Gerakan-gerakan yang dapat ditiru oleh 

lengan robot sebagai berikut : 

 
Gambar 18 : Bagian Gripper dan jari tengah 

 
Gambar 19 : Bagian pitch dan pergelangan tangan 

kanan 

 
Gambar 20 : Bagian Elbow dan siku tangan manusia 

 
Gambar 21 : Bagian shoulder dan bahu tangan 

manusia 



 
Gambar 22 : Bagian base dan bagian tangan jari kiri 

 

4.4 Analisa Pengujian Lengan Robot 

 

Tabel 1 : Hasil Pengujian Lengan Robot 

Bagian 

 Pengujian (°)  
30 

L | R 
60 

L | R 
90 

L | R  

 BASE 30 | 60 60 | 72 90 | 90 
SHOULDER 30 | 25 60 | 35 90 | 45 

ELBOW 30 | 35 60 | 60 - | - 

PITCH 30 | 40 60 | 60 90 | 90 

END 

EFFECTOR 30 | 70 60 | 57 90 | 35 

 

Telah melakukan pengujian sudut robot arm dan 

lengan User yang telah dilakukan pada setiap  bagian 

Base, Shoulder, Elbow, Pitch, End Efector dan data  

sudut antara robot arm dan lengan User yang bergerak 

berdasarkan gerakan tangan  manusia  telah  di  catat 

pada tabel untuk setiap gerakan sudut lengan User dan 

robot arm. Pada pengujian sudut pada lengan User 

tidak mengalami perubahan terhadap sudut yang 

ditentunkan karena sensor MPU6050 dan Flex Sensor 

dipasang menempel pada lengan dan flexsibel 

pergerakanya kecuali pada bagian Elbow pada sudut 

90° tidak terbaca karena keterbatasan mekanik yang 

terdapat pada lengan User sedangkan pengujian sudut 

dari robot arm pada bagian Base mengalami perbedaan 

dikarenakan perbedaan gear 2:1 antara gear pada 

motor servo dengan gear yang digunakan untuk 

menggerakkan robot dan bagian Shoulder mengalami 

perbedaan sudut karena dilakukan mapping pada 

motor servo Shoulder karena terdapat bagian mekanik 

yaitu tali yang digunakan untuk menarik bagian robot 

supaya optimal dan sesuai kebutuhan sehingga 

dilakukan mapping dan pada bagian End effector 

mengalami perbedaan karena dilakukan mapping pada 

output flex sensor berupa nilai hambatan ADC untuk 

menggerakkan motor Servo robot arm dengan sudut 

90° pada lengan menghasilkan sudut 35° dengan 

kondisi gripper terbuka dan sudut 30° menghasilkan 

sudut 70° dengan kondisi gripper menutup . 

 

4.5 Pengujian Pemindahan Barang 

 
Gambar 23 : Benda yang akan dipindahkan 

Gambar 24 : Pengujian Pemindahan barang 

 

Tabel 2 : Respon Kecepatan Pemindahan Barang 

 

No. Respon 

Lengan User 

Respon 

Robot 

Arm 

Keterangan 

1 2.6 Menit 2.6 Menit Sama  

2 2.4 Menit 2.4 Menit Sama 

3 2.2 Menit 2.2 Menit Sama 

4 2 Menit 2 Menit Sama 

5 1 Menit 1 Menit Sama 

6 

30 Detik - 

Tidak 

bergerak 

 

Berdasarkan hasil pengujian pemindahan barang, 

barang berhasil dipindahkan. Arm manipulator 

berhasil memindahan benda sebanyak 6 kali dengan 

rata –rata sama respon pergerakkan antara lengan 

User dengan Robot Arm dengan waktu paling lambat 

2.6 menit dan paling cepat 1 menit dan ketika diujikan 



pada 30 detik tidak mengalami pergerakan pada 

Robot Arm . 

 

 

5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan dan 

pengujian pada lengan robot peniru gerakan tangan 

manusia, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penelitian tersebut sudah berhasil. Gerakan 

lengan robot sudah dapat mengikuti gerakan tangan 

manusia  secara real time antara lengan User 

dengan Robot Arm. Berdasarkan pengujian robot 

arm langsung merespon sistem tidak merespon jika 

gerakan terlalu . 

 

2.Menggunakan Flex Sensor dan MPU6050 

mempermudah pengendalian dan membuat 

pengendalian lebih fleksibel. 

 

5.2. Saran 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih 

jauh dari sempurna, sehingga masih banyak 

perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Untuk 

pengembangan penlitian selanjutnya ada beberapa 

saran yang dapat digunakan antara lain: 

1. Perancangan ulang pada konstruksi lengan robot 

agar lebih kokoh dan stabil. Penggunaan motor 

Servo dengan tipe metal gear yang memiliki torsi 

besar dan memiliki ketahanan yang baik. 

 

2. Perancangan ulang pada Lengan User supaya lebih 

nyaman dalam pergerakan sehingga tidak 

menggagu dalam pergerakan robot.  
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