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BAB II

PENERAPAN KINEMATIKA BALIK 

PADA ROBOT MANIPULATOR

Pada bab ini akan dibahas gambaran umum dari alat yang akan dibuat serta 

penjelasan tentang kinematika balik yang diterapkan pada robot manipulator.

2.1. Robot Manipulator

Robot manipulator adalah suatu robot tangan (arm robot) yang diciptakan 

untuk berbagai keperluan dalam meningkatkan produksi, memiliki bentuk lengan-

lengan kaku yang terhubung secara seri dan memiliki sendi yang dapat bergerak 

berputar (rotasi) atau memanjang/memendek (translasi atau prismatik). Satu sisi 

lengan yang disebut sebagai pangkal ditanam pada bidang atau meja yang statis 

(tidak bergerak), sedangkan sisi yang lain yang disebut sebagai ujung (end of 

effector) dapat dimuati dengan tool tertentu sesuai dengan tugas robot. Dalam 

dunia mekanikal, manipulator ini memiliki dua bagian, yaitu tangan atau 

lengan (arm) dan pergelangan (wrist)[2]. Ada beberapa penggerak yang digunakan 

bagi robot ini antara lain hidrolik,pneumatik,dan motor listrik(motor DC atau 

stepper).  Beberapa kegunaan robot manipulator antara lain spot weldingandarc 

welding, spray painting, grinding, parts handling / transfer, operasi perakitan, 

parts sortingdan aplikasi lain yang melibatkan peralatan rotasi.
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Gambar 2.1 Robot Manipulator Dalam Industri

Secara umum terdapat lima konfigurasi robot manipulatoryaitu Konfigurasi Robot 

Polar, Konfigurasi Robot Kartesian, Konfigurasi Robot Silindris, Konfigurasi Robot 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm),dan Konfigurasi Robot 

Artikulasi.  Konfigurasi Robot Artikulasi adalah konfigurasi yang paling populer 

karena dapat melaksanakan fungsi layaknya manusia seperti mengangkat barang, 

mengelas, memasang komponen mur dan baut, dan sebagainya. Struktur lengan-sendi 

cocok digunakan untuk menjangkau daerah kerja yang sempit dengan sudut 

jangkauan dan derajat kebebasan (degree of freedom)yang beragam[3].

Gambar 2.2 Konfigurasi Robot Artikulasi
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Derajat kebebasan atau juga disebut degree of freedom(DOF)dalam konteks 

mekanika, adalah mode spesifik dan pasti dimana perangkat mekanis atau sistem 

dapat bergerak. Jumlah derajat kebebasan sama dengan jumlah total perpindahan 

independen dari perangkat mekanis. Mesin bisa beroperasi dalam dua atau tiga 

dimensi namun memiliki lebih dari tiga derajat kebebasan. Istilah ini banyak 

digunakan untuk mendefinisikan kemampuan gerak robot. Gambar 2.3 menunjukkan 

contoh robot manipulator yang terbagi atas 6 DOF yaitu bagian Base Rotation 

(dudukan untuk berputar), Shoulder Flex (lengan atas atau pundak), Elbow Flex 

(lengan bawah), Wrist Pitch (pergelangan angguk), Wrist Yaw (pergelangan sisi), 

danWrist Roll (pergelangan putar).

.

Gambar 2.3 Robot Manipulator 6 DOF

Pada skripsi ini akan dirancang robot manipulator dengan konfigurasi Robot 

Artikulasi dengan 4 derajat kebebasan dan akan menggunakan servo motor sebagai 

penggeraknya. Robot ini menggunakan alat tulis yang berfungsi sebagai end-

effector dan menerapkan perhitungan kinematika balik untuk memberi masukan 

sudut pada motor servo. 
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2.2. Kinematika Robot

Kinematika mempelajari gerak dan pengembangan persamaan untuk 

menggambarkan gerakan benda-benda tanpa mempertimbangan gaya (forces), 

penyebab gerakan atau interaksi yang mungkin terjadi selama gerakan[4].Rantai 

Kinematika (kinematic chain) adalah manipulator buatan yang berinteraksi dengan 

lingkungan dan biasanya digambarkan sebagai rakitan frame robot yang bersambungan 

dengan sendi putar. Sendi berputar dan memberikan kontrol posisi sudut relatif dari 

manipulator. Tidak semua kombinasi posisi sendi dalam suatu rantai kinematika valid, 

karena beberapa kombinasi menyebabkan tabrakan antar frame atau dengan lingkungan 

yang bersifat tetap seperti lantai atau dinding. Semua kombinasi valid dari rantai 

kinematika membentuk ruang sendi (joint space). Sedangkan banyaknya sendi dalam 

rantai kinematika disebut Degree of Freedom (DOF) atau derajat kebebasan. Semakin 

banyak jumlah DOF yang ada membuat fleksibilitas gerakan manipulator menjadi lebih 

banyak. 

Kinematika robot adalah aplikasi geometri untuk mempelajari rantai kinematika 

dengan beberapa DOF. Kinematika robot memberikan transformasi dari joint space 

yang didefinisikan ke ruang Kartesian dimana robot manipulator bergerak. Kinematika 

robot cukup berguna, karena dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan 

gerakan[5].

Kinematika dibagi menjadi dua yaitu kinematika maju (forward kinematics) dan 

kinematika balik (inverse kinematics) dan diterapkan pada suatu rantai kinematika 

(Gambar2.4) atau hubungan antar sendi dari base-frame (posisi pangkal) menuju end-

effector (posisi akhir). 
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Gambar2.4 Rantai Kinematika

Joint space memberikan sedikit informasi tentang posisi dan orientasi dari end-

effector rantai kinematika. Kinematika maju mendefinisikan pemetaan dari joint space 

ke ruang Kartesian tiga dimensi dengan m sendi dan nilai sudut sendi (Ɵ1, Ɵ2, …, Ɵm). 

Kinematika maju dapat menemukan posisi (px, py, pz) dan orientasi (ax, ay, az) dari end-

effector rantai kinematika dalam ruang (x, y, z) tiga dimensi [5]. Kinematika maju 

bersifat domain-independent atau dapat diselesaikan dengan satu cara untuk tingkat 

kesulitan rendah maupun tinggi untuk setiap permasalahan rantai kinematika. Dengan 

kata lain kinematika maju digunakan untuk mencari posisi akhir dalam bidang kartesian 

dari masukan berupa sudut dari setiap sendi rantai kinematika. 

Input koordinat akan menghasilkan nilai yang akan diterapkan pada end-effector, 

dan agar end-effector dapat menentukan nilai yang sesuai dengan rantai kinematika 

maka digunakan kinematika balik yang akan memberikan cara menuju ruang tiga 

dimensi untuk ruang sendi. Kinematika balik berisi hubungan titik dalam tiga dimensi 

yaitu posisi (px, py, pz) terhadap nilai sendi atau sudut (Ɵ1, Ɵ2, …, Ɵm) dari ruang sendi 

dalam rantai kinematika dengan m sendi, atau kinematika balik digunakan untuk 

mencari nilai sudut setiap sendi dari masukan posisi akhir dalam bidang Kartesian. Hal 

ini ditunjukkan oleh Gambar 2.5.Kinematika balik bersifat domain-dependent atau 

memiliki solusi yang berbeda untuk setiap konfigurasi rantai kinematika. Solusi untuk 

kinematika balik bisa berupa Analisa, closed-form equation, dan pendekatan matematis 

berulang. Setiap penambahan DOF menyebabkan setiap titik dalam ruang tiga dimensi 

dapat memiliki lebih dari satu titik yang cocok dalam ruang sendi (joint space). 
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Gambar2.5 Diagram Perbedaan Kinematika

Kinematika balik memberikan kontrol langsung pada end-effector objek akan 

berakhir pada akhir rantai kinematika sehingga dapat menempatkan servo motor di 

lokasi yang diinginkan[6]. Servo motor juga membutuhkan masukan berupa sudut, oleh 

karena itu digunakan kinematika balik sebagai perhitungan.

Ada banyak perhitungan untuk mencari kinematika balik antara lain perhitungan 

trigonometri, jacobian matriks dan Cyclic Coordinat Descent. Skripsi ini menggunakan 

perhitungan trigonometri yang sesuai dengan karakteristik konfigurasi robot.

2.3. Gambaran Umum Alat

Gambar 2.6 Blok Diagram Sistem
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Sistem ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi catu daya 

menggunakan Lippo Battery 3 Cell 12Volt untuk mencatu USB2Dynamixel 

dan 4 buah servo motor.

Bagian kedua merupakan bagian prosesor yaitu laptop. Pada laptop 

akan berlangsung perhitungan kinematika balik. Proses perhitungan di mulai 

dengan inputan data yang berupa koordinat akhir servo. Setelah mendapat 

inputan, akan dilakukan pengecekan apakah koordinat sesuai dengan range 

yang telah diatur. Apabila range tidak sesuai maka program akan kembali ke 

inputan koordinat. Jika koordinat telah sesuai range yang telah ditentukan, 

dilakukan proses perhitungan matematik untuk menentukan sudut yang akan 

diberikan kepada setiap servo. Hasil perhitungan akan dikirim ke bagian 

ketiga yaitu 4 servo motor dynamixel AX-12A. Servo motor akan bergerak 

sesuai nilai yang sudah dihitung melalui algoritma kinematika balik.


