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ABSTRACT 
There were many robots being developed in Indonesia, but most of them are mobile robot. Since there weren’t many 
walking robot being developed, in this research, a prototype of humanoid robot will be built. The humanoid robot is 
controllable and can move by itself. The robot built here consists of twenty seven servo motors, one Microcontroller and 
one servo controller. For autonomous mode, the robot will use two sensors. Parallax Boe-Bot CMUCam will add the 
ability of the robot to follow a color object and Parallax PING))) Ultrasonic Range Detector will add the ability as a 
wall follower. For the controlled mode, the robot will be connected to a PC through serial port. After several 
simulations, due to the stability problem on the leg, this prototype of humanoid robot was only be able to move the upper 
half its body. The entire mode will work after the robot can move with its two legs. For the moment, the autonomous 
mode on robot can only simulate the movement by using its head. 
Keywords: Humanoid Robot, Autonomous, Microcontroller, Servo Controller 
 
1. Pendahuluan 
Dewasa ini, perkembangan teknologi robot berjalan sangat cepat. Robot diciptakan karena robot diharapkan dapat 
membantu manusia mengerjakan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan ketepatan tinggi. Bahkan robot diciptakan 
agar dapat menggantikan manusia untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi atau pekerjaan 
manusia yang beresiko tinggi (pekerjaan yang dapat menyebabkan kematian). Perkembangan robot yang mendapat 
perhatian paling besar oleh dunia akhir-akhir ini adalah robot manusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan humanoid 
robot. Manusia berusaha untuk menciptakan robot yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang mendekati manusia. 
Robot didesain agar mampu bergerak seperti layaknya seorang manusia dan robot juga didesain agar dapat berpikir dan 
mengambil suatu keputusan sendiri.  
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, juga turut meramaikan bidang ini. Terbukti dengan diadakannya 
kontes-kontes dan pameran-pameran robot di Indonesia. Namun, robot yang ditampilkan sebagian besar merupakan robot 
beroda, maka timbulah keinginan untuk mengembangkan sebuah prototipe robot humanoid yang dapat melakukan 
pergerakan dasar manusia dan kemudian akan dikembangkan lebih lanjut. 
 
1.2. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk merancang sebuah prototipe robot humanoid yang mampu melakukan 
beberapa pergerakan dasar mengikuti benda/objek. Adapun pergerakan dasar tersebut akan dikendalikan secara 
autonomous dengan bantuan sensor Parallax PING))) dan Parallax Boe-bot CMUCam serta dapat dikontrol melalui 
komputer 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Prototipe robot humanoid bergerak berdasarkan derajat kebebasan (degree of freedom/dof) dengan batasan derajat 

kebebasan untuk masing-masing kaki, tangan, torso, dan kepala. 
2) Ada tiga modus pergerakan. Modus pertama yaitu Wall Follower, dimana robot dapat bergerak sendiri mengikuti 

tembok; modus kedua yaitu modus dimana robot mengikuti suatu benda berwarna dengan menggunakan sensor 
CMUCam; dan modus terakhir adalah modus remote, dimana robot dikendalikan langsung melalui port serial dari 
komputer.   

3) Servo sequencer untuk mempermudah proses pengaturan pergerakan servo.  
 
Berdasarkan kajian permasalahan yang telah dirumuskan di atas, masalah akan dibatasi pada perancangan prototipe robot 
humanoid yang mampu melakukan pergerakan dasar seperti belajar berjalan, melambaikan tangan, memutar badan, 
menggerakkan kepala, tetapi robot masih belum memiliki kemampuan untuk menggengam suatu benda dan belum 
memperhatikan faktor keseimbangan. Selain itu robot juga dapat mengikuti suatu benda berwarna.  
 
2. Landasan Teori 
Beberapa konsep mengenai robot, sensor dan aktuator serta mikrokontroller akan dijabarkan berikut ini. 
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2.1. Konsep Pergerakan Robot 
Menurut The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2006 kata “Robot” dapat 
didefinisikan sebagai berikut : 

1) “A mechanical device that sometimes resembles a human and is capable of performing a variety of often 
complex human tasks on command or by being programmed in advance. “ 

2) “A machine or device that operates automatically or by remote control.” 
3) “A person who works mechanically without original thought, especially one who responds automa-tically to the 

commands of others.” 
 
Jadi Robot adalah sebuah alat multi fungsi yang terdiri dari beberapa joint yang dirancang untuk melakukan suatu tugas, 
baik memindahkan barang atau melakukan tugas lainnya sesuai dengan program yang diberikan. Dalam membangun 
suatu robot diperlukan beberapa komponen dasar yang terdiri dari sendi untuk membentuk suatu rantai kinematik 
(kinematic chain), end effector sebagai alat genggam pada suatu lengan robot, peralatan sensor sebagai indera, aktuator 
sebagai alat penggerak yang memungkinkan robot melakukan suatu pergerakan, drive system sebagai penyedia energi 
untuk menggerakkan aktuator, dan Microcontroller yang berfungsi sebagai otak dari robot. 
 
Pergerakan sendi dari dapat digolongkan menjadi dua jenis pergerakan (Groover,1986), yaitu: 
1) Prismatic, pergerakan linear (transitional motion) atau biasa dikenal dengan linear joint.  
2) Revolute, pergerakan memutar (rotasi) atau biasa dikenal dengan revolute joint.   
Pergerakkan memutar ini digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu: 

(1) Tipe joint R (Rotational), gerak memutar tegak lurus dengan sumbu dari 2 link yang berhubungan. 
(2) Tipe joint T (Twisting), gerak memutar antara input link dan output link. Sumbu rotasi dari joint twisting sejajar 

dengan sumbu dari kedua link. 
(3) Tipe joint V (reVolving), gerakan memutar output link memutari input link, seperti orbit dimana input link 

sejajar dengan sumbu rotasi dan output link tegak lurus dengan sumbu rotasi. 
 
Pergerakan sendi pada robot dinamakan Degree of Freedom (DoF) atau derajat kebebasan, sehingga jumlah DoF pada 
suatu robot adalah sama dengan jumlah sendi yang dimiliki oleh robot tersebut. Berdasarkan jumlah DoF ini variasi 
pergerakan suatu robot dapat ditentukan. 
 

 
Gambar 1. Pergerakan Dasar Robot. 

 
Pergerakan dasar dari suatu robot seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. meliputi: 
1) Rotational traverse, yaitu pergerakan robot dimana robot dapat mengerakkan tangannya ke arah kiri atau kanan 

sejajar dengan bidang horisontal. 
2) Radial traverse, yaitu pergerakan lengan robot keluar atau masuk, memanjang atau memendek, agar end effector 

robot dapat mencapai suatu obyek 
3) Vertical traverse, yaitu pergerakan robot ke atas atau ke bawah sehingga robot bisa mengatur ketinggian dari end 

effector. 
 
2.2. Sensor, Aktuator dan Drive System 
Sensor adalah alat penginderaan pada robot (Mair,1988). Sensor digunakan untuk menerima input yang kemudian hasil 
dari input tersebut akan diberikan kepada alat kontrol untuk diproses lebih lanjut. Setelah diproses, controller akan 
memutuskan apa yang harus dilakukan. Jenis-jenis sensor secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1) Tactile sensors, untuk merespon jika terjadi benturan dengan satu obyek. Beberapa sensor jenis ini juga dapat 

mengukur besar benturan tersebut.  
2) Proximity dan sensor jarak. Sensor proximity digunakan untuk mengetahui adanya obyek yang mendekat sebelum 

kontak terjadi. Sensor jarak berguna untuk mengetahui jarak antara benda dengan sensor. 
3) Machine vision, sensor yang digunakan untuk mengenali rupa suatu obyek.  
4) Lain-lain. Seperti sensor suara, temperatur, dan masih banyak jenis sensor lainnya yang dapat digunakan dalam 

robotika. 
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Aktuator adalah suatu alat penggerak yang memungkinkan robot untuk melakukan suatu aksi atau pergerakan. Aktuator 
tidak sama dengan end effector. Aktuator memungkinkan suatu end effector untuk melakukan suatu aksi, seperti 
menjepit, dan lain sebagainya. Aktuator yang paling banyak digunakan adalah jenis motor listrik yaitu motor servo 
seperti yang digunakan untuk remote control (R/C servo motor). Penggerak motor servo memerlukan sinyal berupa pulsa 
positif sepanjang 0.9 ms (mili second) sampai dengan 2.1 ms untuk batas normal (normal range) dan 0.5 ms sampai 
dengan 2.5 ms untuk extended range. Pulsa tersebut dikirim sebanyak 50 kali per-detik atau setiap 20 ms. 
 
Drive system berfungsi sebagai penyedia energi untuk menggerakkan aktuator. Tipe-tipe dari drive system yang 
digunakan oleh robot, antara lain: 
1) Hydraulic drive adalah drive system yang menggunakan minyak dengan tekanan tinggi. Keuntungannya yaitu dapat 

memberikan gerakan yang cepat dan dapat menggerakkan benda yang berat. Kerugian menggunakan drive system ini 
adalah sulit untuk dikontrol, harganya yang mahal, bising dan sering terjadi kebocoran minyak. 

2) Pneumatic drive adalah drive system yang menggunakan tenaga tekanan udara yang tinggi. Umumnya digunakan untuk 
menggerakkan robot kecil, robot yang memiliki sedikit DoF, seperti robot yang melakukan pekerjaan pengepakan dan 
harganya lebih murah dari drive system lainnya. 

3) Electric drive adalah drive system yang paling sering digunakan. Keuntungannya menggunakan drive system ini adalah 
mudah dalam pengaturan posisi dan pengulangan pergerakan, bersih, tidak bising dan baik digunakan pada robot 
berukuran kecil atau sedang. Akan tetapi, electric drive bergerak lebih lambat dari hydraulic drive. 

 
2.3. Microcontroller 
Microcontroller[4,5] adalah sebuah komputer mini yang keseluruhan sistemnya berada dalam satu chip. Komponen 
Microcontroller terdiri dari CPU(Central Processing Unit) yang bertugas untuk memproses data; RAM (Random Access 
Memory) sebagai tempat menyimpan instruksi yang dijalankan dan data-data yang diperlukan; ROM (Read-Only 
Memory) sebagai tempat dimana program yang sebenarnya disimpan, jalur I/O (Input/Output) adalah jalur yang 
digunakan Microcontroller untuk berkomunikasi dengan peralatan lain seperti sensor, LED, toggle switch dan lain-lain; 
timer untuk interrupt berdasarkan waktu, jalur antar muka (serial maupun paralel) dan terkadang terdapat ADC (Analog-
to-Digital Converter) atau DAC (Digital-to-Analog Converter). Microcontroller banyak digunakan karena harganya 
yang tidak mahal dan mudah diaplikasikan ke peralatan-peralatan, dimana ruang penempatannya sangat terbatas. 
 
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi Penelitian dari sistem perancangan ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1) Untuk membangun prototipe robot humanoid diperlukan beberapa komponen dasar seperti motor sebagai penggerak 

(aktuator), sensor sebagai indera, sumber tenaga (baterai), bracket penghubung antar joint, Microcontroller dan juga 
kabel penghubung antara Microcontroller dengan sensor maupun Microcontroller dengan baterai   

2) Komponen dasar tersebut dirangkai dalam suatu modul perangkat keras sistem minimum menggunakan 
Microcontroller BasicAtom 28  

3) Tahapan berikutnya adalah membuat dua perangkat lunak yaitu program SSC-32 Visual Sequencer dan program 
untuk microntroller yang merupakan otak dari robot. 

4) Selanjutnya pembuatan prototipe modul mekanik untuk membentuk satu kerangka menyerupai proporsi bentuk 
manusia 

5) Tahap terakhir adalah mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, mekanik serta melakukan evaluasi dari 
hasil penelitian 

 
4.  Perancangan dan Evaluasi Sistem 
4.1   Perancangan Perangkat Keras Sistem 
Robot pada penelitian ini menggunakan 27 buah motor servo Hitec HSR-5995TG[8] sebagai aktuator karena memiliki 
keunggulan seperti kekuatan torsi yang besar dan kemampuan berotasi dengan cepat sampai dengan 180 derajat, bracket 
aluminium dari Lynxmotion, Inc. sebagai mekanika dari robot, kemudian untuk penginderaan digunakan Parallax 
Ping))) Ultrasonic Range Finder sebagai sensor jarak dan Parallax Boe-Bot CMUCam sebagai sensor vision yang 
digunakan agar robot dapat mengikuti suatu benda berwarna. Penggunaan SSC-32 servo controller sebagai pengatur 
pergerakan dari motor servo. Satu servo controller jenis ini mampu mengontrol sampai dengan 32 buah motor servo 
secara bersamaan SSC-32 servo controller merupakan servo controller yang ekonomis, berukuran kecil dan memiliki 
banyak fitur. Servo controller ini mempunyai resolusi yang tinggi (position updated setiap 1 µs) sehingga pengaturan 
posisi servo menjadi akurat dan halus dalam pergerakannya. Jarak jangkauannya mulai dari 0.50 ms sampai dengan 2.50 
ms untuk jangkauan sampai dengan 180°. Selain itu digunakan Microcontroller BasicAtom 28 dan mini atom Bot Board 
sebagai otak atau pusat pengendali dari robot. Sebagai sumber tenaga digunakan 2 buah baterai Intellect 7.2V 3800 mAH 
dan 1 buah baterai GP 8.4V 200mAH. Adapun keseluruhan blok diagram sistem ditunjukkan dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Blok Keseluruhan Sistem 

 
Prototipe robot humanoid (Gambar 3) ini memiliki tinggi 57.5 cm, lebar 24.5 cm, kedalaman 15 cm. Baterai GP 200 
mAH dilekatkan pada bagian perut robot dan kedua baterai Intellect 3800 mAH dihubungkan ke robot dengan 
menggunakan kabel (baterai terpisah dari robot).  

 
Gambar 3. Robot Humanoid 

Mini Atom Bot Board dan SSC-32 servo controller diletakkan pada bagian punggung robot. Untuk merapikan kabel-
kabel motor servo digunakan nylon cable organizer. Sensor CMUCam dan PING))) diletakkan pada bagian kepala. 
Kedua sensor diletakkan berdampingan dengan menggunakan bracket tambahan. 
 
4.2   Perancangan Perangkat Lunak Sistem 
Dalam penelitian ini dirancang 2 buah program, yaitu program SSC-32 Visual Sequencer (PC) yang ditunjukkan pada 
gambar 4, serta program untuk Microcontroller (robot). 
 
SSC-32 Visual Sequencer ini dibuat untuk dapat mempermudah dan mempercepat proses pemrograman pergerakan pada 
robot. Program ini berkomuniksi dengan SSC-32 Servo Controller melalui port serial, sehingga pengguna tidak perlu 
memrogram ulang Microcontroller jika ingin melakukan pengetesan pergerakan dari motor servo. Setelah mendapatkan 
urutan pergerakan motor, pengguna dapat merekam dan menggunakannya kapan saja.  
 

 
Gambar 4. SSC Visual Sequencer 
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Untuk menggerakkan robot secara otomatis, maka diperlukan suatu program atau instruksi yang diberikan ke dalam otak 
robot tersebut. Seperti dijelaskan pada bagian komponen robot, robot ini menggunakan beberapa macam sensor. Untuk 
mempermudah pemrograman robot, terutama dalam pemrograman antar muka untuk sensor dan dalam men-debug, maka 
program dipecah menjadi beberapa subroutine utama, seperti subroutine Main, WallFollower, CMU dan Menu. Program 
untuk Microcontroller (robot) dimulai dengan pemilihan mode yang akan dijalankan. Program akan melakukan loop 
sampai salah satu mode terpilih. 

 
4.2.1.  Subroutine Main 
Subroutine Main merupakan program utama. Pada subroutine ini terdapat tiga buah kondisi dimana pada kondisi-kondisi 
tersebut program memeriksa apakah pengguna menekan salah satu dari tiga tombol (tombol A, B dan C) pada Mini Atom 
Bot Board. Mode1 mewakili tombol A, Mode2 mewakili tombol B dan Mode3 mewakili tombol C. Jika pengguna 
memilih mode 1, maka mode wall follower akan dijalankan. Pada mode ini robot akan bergerak mengikuti tembok 
dengan bantuan sensor Parallax PING))). Robot akan membelokkan badan jika ada halangan di depannya. Jika mode 2 
terpilih, maka mode CMU atau color object follower akan dijalankan. Pada mode ini, robot akan bergerak mengikuti 
suatu benda berwarna. Agar dapat berjalan dengan baik dan benar perlu diadakan proses kalibrasi dan konfigurasi yang 
benar. Jika mode 3 terpilih, maka mode kendali melalui komputer akan dijalankan. Pada mode ini robot harus terhubung 
pada komputer melalui port serial dan pengguna dapat mengendalikan robot dengan menggunakan program terminal 
yang mendukung komunikasi serial. Setelah program terminal terkoneksi maka akan muncul menu yang dapat dipilih 
oleh pengguna.  
 
4.3. Implementasi dan Evaluasi 
Pada penelitian ini, robot sudah dapat berdiri dengan kedua kakinya, seperti terlihat pada Gambar 5. Pada saat tidak ada 
tegangan pada motor, robot akan lemas. Namun setelah diberi tegangan, motor-motor servo akan aktif dan berusaha 
untuk menahan posisinya. Untuk merubah posisi dari motor-motor servo diperlukan pulsa ideal antara 1100 sampai 
dengan 1900ms (menurut spesifikasi motor servo HSR-5995TG). Pada kenyataannya range pulsa motor servo ini 
bervariasi menyimpang dari batas spesifikasi sehingga menyebabkan terjadi kesalahan pada mekanika motor servo. Agar 
dapat berjalan dengan baik, proses kalibrasi dan perekaman warna harus dilakukan dengan benar. Setelah kedua proses 
dilakukan, CMUCam akan menjalankan fungsi Track Color, dimana CMUCam akan melakukan proses tracking warna 
berdasarkan warna yang telah direkam sebelumnya. Hasil dari Track Color kemudian dikirim ke BasicAtom. Setelah 
diproses, BasicAtom akan memerintahkan SSC-32 untuk menggerakkan motor-motor servo ke posisi yang telah 
ditentukan. 

    
   (a)   (b)         (c)           (d) 

Gambar 5. Prototipe Robot Humanoid Dilihat dari 4 Sisi. (a) Kiri. (b) Kanan. (c) Belakang. (d) Depan. 
 

Berikut pada Tabel 1. merupakan hasil pengujian pergerakan CMUCam terhadap benda berupa objek bola 
plastik berwarna setelah proses kalibrasi dilakukan  dimana robot humanoid ini mampu mengikuti pergerakan 
dari bola berbagai warna dengan sukses. 
 

Tabel .1. Hasil Pengujian Dengan Menggunakan Bola Plastic Berwarna 
Warna Merah Merah muda Biru Jingga 
Sukses Ya Ya Ya Ya 

 
Pada mode ini terdapat kekurangan yang disebabkan lamanya BasicAtom menerima hasil dari Track Color oleh 
CMUCam. Hal ini mungkin dikarenakan lamanya proses perhitungan Track Color oleh CMUCam yang menyebabkan 
pergerakkan kepala robot tersendat-sendat. 

 
5. Kesimpulan 
Dari penelitian ini, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1) Robot sudah dapat melakukan beberapa pergerakan dasar (pergerakan setengah badan ke atas), seperti: melambaikan 

tangan, memutar badan, menggerakkan kepala akan tetapi robot masih belum dapat berjalan dengan kedua kaki 
karena masalah pada keseimbangan robot. 
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2) Robot dapat bergerak secara autonomus, dimana kepala robot dapat mengikuti pergerakan benda sesuai pola warna 
dominan yang sudah ditentukan. 

3) Program visual sequencer untuk SSC-32 Servo Controller seperti SSC-32 Visual Sequencer dapat mempermudah 
dan mempercepat proses pemrograman pergerakan pada robot. Dengan bantuan program sejenis ini, Microcontroller 
(BasicAtom atau lainnya) tidak perlu di-burn sehingga dapat memperpanjang umur atau waktu penggunaan dari 
Microcontroller. 

 
6. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 
Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maka diperlukan saran sebagai berikut:  
1) Menggunakan baterai Lithium sebagai sumber tenaga karena baterai tersebut memiliki berat yang relatif jauh lebih 

ringan dengan baterai lainnya yang memiliki kapasitas yang sama. 
2) Agar motor servo tidak cepat panas, mungkin perlu ditambahkan pendingin (heatsink). Akan lebih baik jika motor 

servo yang digunakan sudah memiliki heatsink-nya sendiri.  
3) Agar robot dapat mengikuti warna lebih cepat, diperlukan CMUCam yang memiliki kecepatan dan resolusi yang 

lebih tinggi. 
4) Model yang dikembangkan perlu dianalisis lebih dalam agar robot dapat bergerak dengan sempurna dengan 

memperhatikan faktor kesalahan mekanika pada bracket maupun gear-gear motor servo. 
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