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Kata Pengantar

Buku ini ditujukan untuk pembaca yang berminat mempelajari robotika, 
tetapi dapat juga digunakan oleh para profesional dan penggemar robotika 

untuk semua tingkat pengetahuan. Buku ini didasarkan pada pengalaman 
penulis selama mempelajari robotika sejak tahun 1999 sampai saat ini, 
ditambah dengan pengalaman penulis selama mengikuti seminar, konferensi, 
dan simposium mengenai robotika baik yang bertaraf nasional maupun 
internasional. Di samping itu, buku ini diperkaya dengan pengalaman penulis 
selama mengajar mekatronika dan robot teknik di Program Studi Mekatronika 
Institut Teknologi Indonesia dari tahun 2005 sampai saat ini. Materi buku ini 
dapat juga digunakan oleh kalangan yang berlatar belakang teknik komputer, 
teknik elektro, teknik mesin, dan bidang-bidang lain.

Buku ini dilengkapi dengan pengenalan mekatronika beserta keter-
kaiatannya dengan robotika. Buku ini juga dilengkapi dengan pengetahuan 
dasar matematika seperti halnya matriks, determinan, dan persamaan dife-
rensial yang sering ditemui dalam mempelajari robotika. Materi matematika 
dasar ini diharapkan dapat memperkaya para pembaca dalam mempelajari 
matematika untuk robotika. Buku ini menekankan pada  materi robot yang 
berhubungan dengan mekanika robotika atau tepatnya adalah kinematika 
dan dinamika robot berkaki. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh soal 
penerapan tentang bagaimana menerapkan persamaan kinematika dan di-
namika robotika khususnya robot berkaki. Buku ini diorganisasikan dalam 11 
bab sebagai berikut:
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Bab I secara singkat meninjau tentang sejarah robotika, memperkenalkan 
pengertian dan terminologi robotika, pembagian dari robotika, penerapan 
dari robotika, dan di akhiri dengan masa depan dari robotika.

Bab II membahas secara singkat mengenai mekatronika, karena robotika 
adalah salah satu penerapan dari mekatronika, sejarah munculnya terminologi 
mekatronika, defenisi, dan bagan mekatronika, evolusi mekatronika, serta 
masa depan mekatronika.

Bab III meninjau secara singkat mengenai matriks dan determinan 
beserta dengan contoh-contoh soal penerapannya yang disusun sedemikian 
rupa agar para pembaca dapat mengerti dengan mudah tentang matriks dan 
determinan. 

Bab IV meninjau secara singkat mengenai persamaan diferensial orde 
dua yang biasa ditemui dalam mempelajari robotika. Meskipun dalam 
robotika persamaan diferensial yang muncul dapat berorde lebih besar 
dari dua dengan menguasai persamaan diferensial orde dua diharapkan 
para pembaca dapat meningkatkan kompetensinya dengan mudah untuk 
persamaan diferensial yang lebih tinggi. Dalam bagian ini juga diberi secara 
singkat analisis kestabilan suatu sistem. 

Bab V meninjau mengenai persamaan keadaan yang biasanya akan mun-
cul bila menyusun suatu persamaan gerakan robot berkaki. Dalam bagian ini, 
penulis mengarahkan pada penerapan yaitu bagaimana mentransformasikan 
persamaan gerakan suatu robotika menjadi suatu sistem persamaan ruang 
keadaan sehingga dapat diselesaikan dengan matrikulasi dan determinan.

Bab VI membahas mengenai terminologi yang berhubungan dengan 
robot berkaki seperti halnya sinergi, diagram Wilson, kinematika kaki 
tumpuan pada saat gerakan nyaman tumpuan kaki, kinematika perpindahan 
kaki pada gerakan nyaman titik tumpuan. Dalam bagian ini juga dibahas 
tentang bagaimana menghitung konsumsi energi pada saat berjalan, berlari, 
gerakan tiranosaurus dan fungsional energi dalam robot berkaki.

Bab VII membahas mengenai program gerakan robot berkaki dan metode 
sinergi yang diberikan. Dalam bagian ini dibahas mengenai momen putar 
pada kaki robot, kenyamanan gerakan robot, metode penyelesaian parameter 
kecil, serta penyelesaian asimtot kondisi batas gerakan nyaman dengan nilai 
jari-jari rotasi yang besar.
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Bab VIII membahas mengenai gerakan ruang badan robot berkaki. 
Dibahas mengenai persamaan gerakan pada fase bertumpu pada kedua kaki, 
satu kaki, ditentukan integral pertama pada kondisi badan robot simetri.

Bab IX membahas mengenai dinamika batang penghubung robot berka-
ki. Dalam bagian ini diturunkan persamaan gerakan robot dengan bantuan 
persamaan Lagrange kedua, dibahas mengenai problema pemindahan kaki 
robot berkaki, gerakan bebas dua batang hubung. Di samping itu dibahas 
mengenai jenis-jenis pengendalian robot berkaki.

Bab X membahas mengenai contoh penerapan persamaan kinematika 
dan dinamika robot berkaki yang telah diberikan. Dalam bagian ini diberi-
kan contoh model robot berkaki sistem elektromekanik yang dimulai dengan 
pendulum terbalik sederhana dan dilakukan penurunan persamaannya de-
ngan bantuan persamaan Lagrange-Maxwell, memberikan kondisi batas dan 
penggambaran grafik hasil beserta dengan perhitungan konsumsi energi yang 
dibutuhkan oleh model robot berkaki sederhana tersebut dengan mengang-
gap trayektori lintasan kaki berbentuk interpolasi polinomial Lagrange orde 
ketiga dan keempat. 

Bab XI membahas mengenai contoh penerapan untuk osilasi badan 
robot berkaki yang meliputi penurunan persamaan gerakan badan robot yang 
sedang mengalami osilasi, penyelesaian persoalan batas linier dan nonlinier 
serta membahas mengenai metode parameter kecil untuk menyelesaikan 
persamaan osilasi badan robot. Bagian ini disertai dengan penyajian grafik 
hasil-hasil perhitungan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada DITNAGA DEPDIKNAS atas 
bantuan dana yang diberikan kepada kami dalam menyusun sebagian materi 
buku ini sewaktu kami menjalankan PAR 2010 di Moscow. Demikian juga 
kami mengucapkan terima kasih kepada DP2M DEPDIKNAS atas hibah dana 
bantuan  penulisan buku teks atau ajar tahun 2011 bagi dosen perguruan 
tinggi. Penulis dengan segala kerendahan hati menerima semua masukan yang 
bersifat membangun demi perbaikan materi buku ini pada terbitan berikutnya. 
Masukan tersebut, mohon dikirimkan ke PT. Graha Ilmu Yogyakarta. Akhir 
kata semoga buku ini bermanfaat untuk kemajuan IPTEK di Indonesia.

                   Serpong, November 2011 

                  Houtman P. Siregar
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