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ABSTRAKSI 
 

Saat ini hampir semua orang mengenal robot. Ada banyak jenis robot yang 
sudah popular, salah satunya adalah robot humanoid. Robot juga dapat membantu 
mengatasi tugas manusia yang berat, bahaya, dan kaotor, seperti di bidang produksi, 
bidang pertambangan, bidang hiburan, dan sebagainya. Pada tugas akhir ini, penulis 
ingin mengkolaborasikan robot humanoid dengan tarian tradisional di Indonesia. 
Penulis ingin memperkenalkan tarian tradisional yang ada di Indonesia dan 
meningkatkan cinta tanah air karena Indonesia memiliki banyak jenis tarian tradisional 
tetapi banyak orang Indonesia yang tidak mengetahui tarian-tarian tradisional bahkan 
mereka tidak suka tarian tradisional melainkan mereka lebih suka tarian modern. 
Tarian yang digunakan oleh penulis yaitu Tari Gambyong yang berasal dari Surakarta, 
Jawa Tengah. 

Koreografi tari Gambyong sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak 
kaki, tubuh, lengan dan kepala. Pergerakan kaki itu sendiri membutuhkan 
keseimbangan agar robot tidak jatuh ketika bergerak melakukan garakan tari 
Gambyong. Oeleh sebab itu, penulis fokus meneliti pada bagian kaki robot humanoid 
dengan 10 DOF(degree of freedom) / derajat kebebasan berbasis Mikrokontroler  
ATmega8535.  Penulis berharap robot humanoid tersebut dapat berjalan maju dengan 
melakukan gerakan tari pada upbody. 

Robot dengan dimensi 58cm x 24cm x 13cm memiliki dua puluh satu DOF 
(degree of freedom) / derajat kebebasan yang tersusun atas empat belas buah motor 
servo TowerPro MG995 dan tujuh buah motor servo TowerPro MG90. Pergerakan 
Robot didasarkan pada inputan keypad kemudian melakukan gerkan yang telah 
diprogram sebelumnya Robot dapat melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berjalan 
maju lurus, mundur, berbelok ke kanan, dan berbelok ke kiri. Pergerakan kaki robot 
humanoid tanpa badan dengan bergerak maju lurus sepanjang jarak 40 cm, error 
penyimpangan rata – rata diperoleh sebesar 11,9° ke arah kiri dengan percobaan 
sebanyak 10 kali. Dan dengan ditambah badan tingkat error meningkat menjadi 21%. 

 

 Kata kunci : kaki robot, humanoid, tari,Gambyong, servo, mikrokontroler. 



1. PENDAHULUAN 
Saat ini, hampir semua orang 

mengenal robot. Ada banyak jenis robot 
yang sudah popular, salah satunya adalah 
robot humanoid.  Robot humanoid adalah 
robot yang penampilan keseluruhannya 
dibentuk berdasarkan tubuh manusia yang 
mampu melakukan interaksi dengan 
peralatan maupun lingkungan yang dibuat 
oleh manusia. Robot dapat membantu 
mengatasi tugas manusia yang berat, 
bahaya, dan kotor, seperti di bidang 
produksi, bidang pertambangan, bidang 
hiburan, dan sebagainya. 

Pada karya ilmiah ini, penulis ingin 
mengkolaborasikan robot humanoid dengan 
tarian tradisional di Indonesia. Penulis ingin 
memperkenalkan tarian tradisional yang ada 
di Indonesia dan meningkatkan rasa cinta 
tanah air karena Indonesia memiliki banyak 
jenis tarian tradisional tetapi banyak orang 
Indonesia yang tidak mengetahui tarian-
tarian tradisional bahkan mereka tidak suka 
tarian tradisional melainkan mereka lebih 
suka tarian modern. Tarian yang digunakan 
oleh penulis yaitu Tari Gambyong yang 
berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. 

Dalam tugas akhir ini, peneliti fokus 
meneliti pada bagian kaki robot humanoid 
dengan 10 DOF(degree of freedom) / derajat 
kebebasan berbasis Mikrokontroler  
ATmega8535.  Penulis berharap robot 
humanoid tersebut dapat berjalan maju 
dengan melakukan gerakan tari pada 
upbody. 

Penelitian sebelumnya yang 
berhubungan dengan topik pembahasan 
mengenai robot humanoid, yang dijadikan 
bahan untuk melakukan pengembangan 
penelitian diantaranya sebagai berikut : 
a. Meirani Fitria (2007), melakukan 

penelitian tentang Perancangan 
Prototype Robot Humanoid. Penelitian 
tersebut berupa lower body robot 
berkaki dua  (tanpa upper body) dengan 
enam DOF (degree of freedom) / derajat 
kebebasan, masing-masing kaki 
memiliki empat buah motor servo. 

Pencapaian dasar yang diinginkan 
dalam penelitian ini adalah robot 
mampu bergerak maju dan dapat 
menyelesaikan trek yakni berupa garis 
dari start sampai finish. Berdasarkan uji 
coba dan analisis yang dilakukan telah 
berhasil dibuat prototype robot berkaki 
dua yang mampu bergerak maju. Dalam 
pergerakan maju lurus dalam jarak 
40cm memiliki rata-rata tingkat 
keberhasilan 91.27%, dengan error jalan 
melenceng yang didapat adalah 4.7 cm 
terdapat pada kaki kanan. 

b. Penelitian yang dilakukan Halim dan 
Tjen (2007) dengan judul “Perancangan 
Robot humanoid dengan Kemampuan 
Pergerakan Autonomous Mengikuti 
Objek”. Perancangan robot mengguna-
kan 27 buah motor servo dengan sensor 
ultrasonic sebagai sensor jarak serta 
sensor vision yang digunakan agar robot 
dapat mengikuti suatu benda berwarna. 
Tujuan dari penelitiannya adalah 
merancang sebuah prototipe robot 
humanoid yang mampu melakukan 
beberapa pergerakan dasar mengikuti 
benda/objek. Ada pun pergerakan dasar 
tersebut akan dikendalikan secara 
autonomous dengan bantuan sensor 
Parallax PING dan Parallax Boe-bot 
CMUCam serta dapat dikontrol melalui 
komputer.  Dan  penelitiannya didapat-
kan hasil sebuah robot yang dapat 
bergerak secara autonomus pada 
kepalanya untuk mengikuti pergerakan 
benda sesuai pola warna domain yang 
telah ditentukan dan robot dapat 
melakukan beberapa pergerakan dasar 
seperti melambaikan tangan, memutar 
badan, dan menggerakan kepala. 
 

2. METODE PENELITIAN 
Agar dapat mempermudah penulis 

dalam melakukaan perancangan hardware 
dan software robot, maka dibuatlah blok 
diagram sistem secara kesuluruhan seperti 
pada Gambar 1. 
 



 
 

Perancangan Robot seperti yang terlihat 
pada Gambar 1. memiliki sebuah 
Mikrokontroller ATMega8535 sebagai 
mengontrol pergerakan semua aktuator, 
sebuah baterai sebagai sumber tegangan, 
aktuator robot yang dibagi menjadi dua 
bagian, aktuator Upper Body untuk tubuh 
bagian atas dan aktuator Lower body untuk 
tubuh bagian bawah. Baterai mensuplay daya 
yang sebelumnya telah diregulasi supaya 
menghasilkan arus yang besar untuk konsumsi 
aktuator tetapi aman digunakan pada 
mikrokontroler dan sensor suara. Tombol 
keypad digunakan sebagai input untuk 
memilih gerakan kaki robot sesuai program 
yang telah ditentukan. 

Pergerakan semua motor servo 
dilakukkan dengan cara mengirim data berupa 
pulsa pada pin output mikrokontroler. Data 
pulsa ini berupa perubahan tegangan pada pin 
dari kondisi HIGH (tegangan 5 volt) ke 
kondisi LOW (tegangan 0 volt) dengan jeda 
waktu pada setiap periode 2 mili sekon. 
Pembuatan data pulsa dilakukkan pada sebuah 
register interupsi timer/counter 0. Register 
interupsi timer/counter 0 merupakan sebuah 
register pada mikrontroler ATmega8535 yang 
dapat menghitung interval atau selang waktu 
serta dapat menghitung bilangan cacah. 

 
Gambar 1. Blok Diagram Sistem  
 

 
Gambar 2. Alur Penelitian  

2.1 . Perancangan Sistem Mekanik 

Perancangan mekanika kaki robot 
didahulukan dengan perancangan kaki 
berdasarkan  software autocat. Pada 
perancangan disini dilakukkan 
penggambaran penempatan motor servo dan 
bentuk kerangka untuk dudukkan motor 
servo agar dapat membentuk seperti sebuah 
kaki manusia. Sehingga dapat 
mempermudah dalam pembuatan kaki robot 
humanoid. Pada Gambar 3 dan Gambar 4 
menunjukan kerangka kaki robot humanoid. 

 
Gambar 3. Kerangka Kaki Robot humanoid 

Dilihat dari Depan 
 

 
Gambar 4. Kerangka Kaki Robot humanoid 

Dilihat dari Samping 



 
 

2.2. Perancangan Sistem Elektronika 
2.2.1. Rangkaian Sistem Minimum 

Mikrokontroler ATmega8535  
Mikrokontroler ATmega8535 bertugas 

untuk mengontrol semua aktuator dan 
sebagai pemproses input keypad yang 
digunakan untuk memilih gerakan pada 
aktuator serta memproses output dari sensor 
suara sebagai sistem kontrol. Agar 
mikrokontroler ATmega8535 ini dapat 
bekerja diperlukan rangkaian minimum 
sistem yang terlihat seperti pada Gambar 5. 

   
2.2.2. Rangkaian Keypad 

Keypad digunakan untuk mengatur 
dan memilih gerakan dari motor servo sesuai 
dengan program tertentu. Dengan 
menggunakan keypad memudahkan pula 
dalam pembuatan program untuk 
menentukan besar setiap sudut motor servo 
ketika posisi tertentu.  

 

 
Gambar 5. Rangkaian Minimum Sistem 

ATmega8535 
 

 
Gambar 6. Skema Rangkaian Keypad 

 

Keypad pada Gambar 6, menggunakan 
16 tombol push button yang disusun 
berdasarkan matrix 4x4, dan dengan 
beberapa variasi penempatan tombol, 
sehinga menghemat penggunaan port pada 
mikrokontroller.  
 
2.2. Perancangan Perangkat Lunak 

Pada Gambar 7, dapat dilihat ketika 
program utama dijalankan maka akan 
melakukan inisialisasi untuk keypad 4x4, pin 
yang digunakan untuk motor servo, variabel 
dan mengaktifkan intrupsi timer0 dan 
timer2. Setelah inisialisasi telah selesai 
maka kita dapat memilih gerakan kaki robot 
dengan menggunakan keypad 4x4. Gerakan 
robot sesuai dengan yang telah diprogram 
sebelumnya. Ada beberapa gerakan yang 
akan dilakukkan oleh robot yaitu : gerakan 
dasar(kaki berjalan maju, mundur, belok 
kanan dan belok kiri). 

 

 
Gambar 7. Flowchart Program Menu Utama 

 



 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Dari penelitian ini, dihasilkan sebuah 
robot humanoid yang memiliki dimensi 
58cm x 24cm x 13cm dengan panjang 
tangan maksimum 60cm (diukur dari 
masing-masing ujung telapak tangan saat 
tangan direntangkan) seperti tampak pada  
Gambar 8. 

Robot ini memiliki dua puluh satu 
DOF (degree of freedom) / derajat 
kebebasan yang tersusun atas 14 buah motor 
servo TowerPro MG995 dan dan 7 buah 
motor servo TowerPro MG90. Baterai Zippy 
5000mAH 7.4v diletakkan pada bagian perut 
robot. Rangkaian mikrokontroler 
ATMega8535 diletakkan di bagian 
punggung sedangkan rangkaian sensor suara 
diletakkan dibagian dada robot. 

3.1. Pengujian Keypad 
Pengujian keypad dilakukan 

menggunakan software Proteus supaya 
mempermudah dalam pembuatan program 
keypad. Dalam program ini digunakan 
sebuah virtual LCD yang berfungsi untuk 
menampilkan output dari program keypad 
sesuai dengan tombol yang ditekan pada 
keypad. Pada Gambar 9 ditampilkan skema 
rangkaian pengujian keypad. 

 

 
(a) (b) (c) 
Gambar 8. Robot Humanoid dilihat 

dari 3 Sisi. (a) Belakang. (b) Depan. (c) Kiri 

 

Pengujian dilakukan dengan 
memperhatikan tampilan pada LCD. Pada 
gambar 10 terlihat  yang ditampilkan oleh 
LCD adalah “__”. Tampilan “__” 
merupakan kondisi ketika tombol keypad 
tidak ditekan. Sedangkan pada gambar 11 
tampilan LCD menjadi “A4” yang 
merupakan kondisi ketika tombol A4 pada 
keypad ditekan. 

Pada pengujian keypad pada 
proteus telah menunjukkan  hasil yang 
sesuai dengan program sehingga rangkaian 
keypad dapat digunakan pada robot 
humanoid. Program keseluruhan untuk 
pengujian keypad ini dapat dilihat pada 
halaman lampiran. 

 

 

Gambar 9. Skema Rangkaian Pengujian 
Keypad 

 

 

Gambar 10. Tampilan LCD ketika Tombol 
Tidak Ditekan 

 

 
Gambar 11. Tampilan LCD ketika Tombol 

A4 Ditekan 



 
 

3.2. Pengujian Motor Servo 

Pengujian motor servo dilakukan  
untuk mendapatkan program yang sesuai 
dengan motor servo yang dipakai. Untuk 
dapat menggerakkan motor servo diperlukan 
sinyal input dalam bentuk Pulse Width 
Modulation (PWM) dengan jangkauan 
gerakan poros outputnya berkisar antara (0o-
120°). Gambar 12 mengilustrasikan hubung-
an bentuk sinyal kontrol input dengan posisi 
poros output servo. 

Pada penelitian ini pembuatan sinyal 
kontrol melibatkan dua intrupsi timer pada 
mikrokontroler ATmega8535 yaitu timer0 
dan timer2. Intrupsi timer0 digunakan untuk 
membuat sinyal kontrol setiap 20ms dan 
timer2 digunakan untuk mengatur kecepatan 
perpindahan posisi poros output servo. 
Namun pada pengujian servo peneliti hanya  

 
 

 
Gambar 12.  Prinsip Kerja Motor servo 

 
 

 
 
 
 
 

membuat program dasar untuk mengetahui 
besar sinyal kontrol yang diberikan untuk 
servo. Pada Gambar 15. adalah program 
untuk pengujian motor servo. 

Nilai 80 pada “servo(80);” merupakan 
jumlah perulangan pada delay saat port 
dalam keadaan high, sehingga nilai 80 
menunjukkan nilai pulsa kontrol sebesar 
800µs. Begitu juga dengan “servo(140);” 
menunjukkan nilai pulsa kontrol sebesar 
1400µs dan “servo(200);” menunjukkan 
nilai pulsa kontrol sebesar 2000µs. 

 
 
 

 
Gambar 13. Program Pengujian Motor 

Servo. 

 
 
 
 
 



 
 

Pemberian pulsa800µs dan nilai 
maksimum 2000µs. Pada gambar 14 
ditampilkan hasil pengujian motor servo. 

3.3.Pengujian Pergerakan Kaki Robot Tanpa 
Badan 

Pengujian pergerakan kaki ini 
dilakukan pada lintasan garis lurus sepanjan 
40 cm. Robot bergerak maju lurus dalam 
lintasan dengan urutan pergerakan sebagai 
berikut : 
1. Robot berdiri tegak lurus. 
2. Servo pada lutut kiri dan kanan ditekuk 

kemudian dimiringkan sedikik ke arah 
kiri untuk mengangkat kaki kanan. 

3. Kaki kanan diangkat maju sedikit. 
4. kemudian dimiringkan sedikit ke arah 

kanan sehingga titik berat robot 
berpindah ke kanan dan kaki kanan 
sebagai tumpuan berat robot. 

5. Ketika kaki kiri sedikit terangkat 
kemudian dimajukan. 

 

 
(a) (b) (c) 

Gambar 14. Hasil Pengujian Motor Servo 
dengan lebar pulsa yang berbeda (a) 800 µs 

(b) 1200 µs (c) 2000 µs 
 

 
Gambar 15. Lintasan robot maju lurus dalam 

jarak 40 cm 

 

 

6. Setelah kaki kiri maju kemudian 
perlahan-lahan titik berat dipindahkan 
ke arah kiri dengan memiringkan ke 
arah kiri. 

7. Kaki kiri sebagai tumpuan berat robot. 
8. Mengulangi prosedur 2 – 7 sampai jarak 

40 cm. 
9. Robot berhenti ketika mencapai jarak 

40 cm dengan berdiri tegak. 

Keterangan gambar 15: 
Awal  :  batas awal posisi robot 
Θ : sudut penyimpangan gerak robot 

maju lurus 
S :  jarak 40 cm garis lurus 
L :  lebar lintasan 20 cm 
Akhir :  batas akhir posisi robot 
 

Dengan persamaan tan θ �
�

�
 dapat 

diperoleh besar sudut kesalahan dalam 
bergerak maju lurus dan error masing – 
masing dari kaki robot, dimana :  

x = jarak melenceng robot dari posisi awal 
(cm). 

y = jarak relatif posisi perpindahan robot 
dari garis tengah (cm). 

θ  = sudut penyimpangan (°). 
 

Tabel 1 adalah hasil pengujian dari 
gerak maju lurus kaki robot humanoid tanpa 
badan. 

 
Error rata – rata dari semua percobaan 

adalah sebagai berikut : 
∑ � = jumlah Error 
∑ � = 57 cm, ∑ � = 400 cm 

tan θ �
∑ �

∑ �
 

tan θ �
�	


��
 

θ       = tan̄¹  
�	


��
 

θ       = 8,1° 
  



 
 

Tabel 1 Hasil Pengujian Gerak Maju Lurus 

1 9,5 0 9,5 13,4
2 6,5 0 6,5 9,2
3 10 0 10 14,0
4 5,5 0 5,5 7,8
5 4 0 4 5,7
6 2 0 2 2,9
7 5 0 5 7,1
8 6,5 0 6,5 9,2
9 2 0 2 2,9
10 6 0 6 8,5

Total 57 0 57 80,8

Percobaan
Arah ke 
Kiri (cm)

Arah ke 
Kanan (cm)

Error 
(cm)

Error 
Sudut (°)

 
 

Persentase keberhasilan robot berjalan 
maju lurus adalah : 
Persentase keberhasilan = 100% – Error(%) 
 

Error (%) = 
����� ����� ����

��� ��� ������
 � 100% 

      = 
�	


��
 � 100% 

      =14,25% 
 

Persentase keberhasilan = 100% – Error(%) 
      = 100% – 14,25 % 

      = 85,75 % 
Dari tabel 1 percobaan menunjukkan 

setiap gerakan maju lurus memiliki tingkat 
error sebesar 8,1° dengan tinkat error paling 
banyak terdapat pada kaki kiri. Dan 
persentase keberhasilan robot berjalan lurus 
sebesar 85,75 %.   

3.4.Pengujian Pergerakan Kaki Robot yang 
Dilengkapi dengan Badan 

Pengujian pergerakan kaki robot 
dengan dilengkapi badan hampir sama 
dengan pengujian dengan tidak 
menggunakan badan. Lintasan yang dilewati 
robot merupakan lintasan yang sama dengan 
lebar yang diubah menjadi 40 cm. Pada 
pengujian ini baterai tidak diletakan pada 
robot dikarenakan setiap bergerak maju 
perpindahan titik berat robot berubah ke 
depan dan motor servo pada kaki tidak 
mampu memindahkan titik berat robot ke 
tengah sehingga robot terjatuh setelah 
melangkah beberapa kali.  

Hasil dari pengujian kaki robot dengan 
dilengkapi badan pada pergerakan maju 
lurus dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil pengujian dengan dilengkapi 
badan 

1 8 0 8 11,3
2 10 0 10 14,0
3 6,5 0 6,5 9,2
4 10 0 10 14,0
5 13,5 0 13,5 18,6
6 10 0 10 14,0
7 0 5 5 7,1
8 11 0 11 15,4
9 8 0 8 11,3
10 2 0 2 2,9

Total 79 5 84 118,0

Percobaan
Arah ke 
Kiri (cm)

Arah ke 
Kanan (cm)

Error 
(cm)

Error 
Sudut (°)

 
 
Error rata – rata dari semua percobaan di 
atas adalah sebagai berikut : 
∑ � = jumlah Error 
∑ � = 84 cm, ∑ � = 400 cm 

tan θ �
∑ �

∑ �
 

tan θ �
'



��
 

θ       = tan̄¹  
'



��
 

θ       = 11,9° 
 

Persentase keberhasilan robot 
berjalan maju lurus adalah : 
Persentase keberhasilan = 100% – Error (%) 

Error (%) = 
����� ����� ����

��� ��� ������
 � 100% 

     = 
'



��
 � 100% 

     = 21% 
 
Persentase keberhasilan = 100% – Error (%) 
      = 100% – 21 % 
      = 79 % 

Dari tabel 2 menunjukkan setiap 
gerakan maju lurus dengan dilengkapi badan 
memiliki tingkat error sebesar 11,9° dengan 
tinkat error paling banyak terdapat pada 
kaki kiri. Dan persentase keberhasilan robot 
berjalan lurus sebesar 79 %.   

3.5.Pengujian Pergerkan Kaki Robot Ketika 
Badan Melakukan Tarian Gambyong 

Pengujian pergerakan kaki robot 
ketika badan melakukan gerakan tari 
Gambyong dilakukan dengan cara 
melakukan beberapa kali gerakan maju dan 
badam melakukan beberapa pergerakan tari 



 
 

gambyong. Pengujian ini belum dapat 
dilakukan karena setelah dicetaknya laporan 
ini pembuatan program untuk mengabung-
kan dari gerakan – gerakan tari gambyong 
dengan gerakan maju belum terselesakan. 
Beberapa perubahan pada mekanik kaki 
robot humanoid ini menjadikan ada 
perubahan – perubahan dalam program 
berjalan maju. Hal ini yang merupakan 
kendala utama pada pengujian terakhir ini. 
 
4. KESIMPULAN 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, 
Penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pada pengujian keypad telah 

menunjukkan hasil yang bagus, 
sehingga dapat digunakan pada kaki 
robot humanoid. 

2. Pengontrolan motor servo dapat 
dilakukan dengan memberikan pulsa 
sebesar 800 µs sampai dengan 2000 µs 
yang menghasilkan pergeseran poros 
sudut poros servo sebesar -60° sampai 
dengan 60°. 

3. Pada pengujian pergerakan kaki robot 
humanoid tanpa badan dengan bergerak 
maju lurus sepanjang jarak 40 cm, error 
penyimpangan rata – rata diperoleh 
sebesar 8,1° ke arah kiri dengan 
percobaan sebayak 10 kali. Hal ini 
dikarenakan antara kaki kiri dan kaki 
kanan terdapat perbedaan sudut 
beberapa derajat ketika berdiri tegak. 

4. Tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 
untuk bergerak maju lurus pada lintasan 
sepanjang 40 cm dan tidak dilengkapi 
badan sebesar 85,75%. Dan tingkat 
error-nya sebesar 14,25 %. 

5. Pada pengujian pergerakan kaki robot 
humanoid tanpa badan dengan bergerak 
maju lurus sepanjang jarak 40 cm, error 
penyimpangan rata – rata diperoleh 
sebesar 11,9° ke arah kiri dengan 
percobaan sebanyak 10 kali. Dan 
dengan ditambah badan tingkat error 
meningkat menjadi 21%. 

6. Kaki robot belum dapat melakukan 
gerakan maju dengan badan 
melakukkan gerakan tari Gambyong 
dikarenakan ada perubahan pada 
mekanik kaki robot sehingga 
penggabungan pergerakan maju dengan 
gerakan tari belum terselesaikan. 
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