Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Kegiatan pada tahun pertama yaitu mempelajari perangkat lunak MasterCam X5, mempelajari cara
menggerakkan motor servo, dan merancang konstruksi mesin router. Dari kegiatan mempelajari
perangkat lunak MasterCam X5 dihasilkan kemampuan untuk membuat pola ukiran, membuat
lintasan pahat, membuat simulasi pemotongan, dan membuat program NC untuk melakukan
pemotongan dengan menggunakan mesin router. Gambar 1 sampai dengan gambar 4
memperlihatkan beberapa hasil dari kegiatan mempelajari program MasterCam X5.

Gambar 1 Pola ukiran kayu

Gambar 2 Lintasan pahat pada proses pemesinan pola ukiran kayu

Gambar 3 Simulasi pemotongan pada pola ukiran kayu

Gambar 4 Program NC untuk memesin pola ukiran kayu
Pengendalian tiga buah motor servo AC dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan
mikrokontroller. Skematis pengendalian tiga buah motor servo AC secara serempak dapat dilihat
pada gambar 5. Komputer mengirimkan data ke mikrokontroller. Mikrokontroller mengolah data
gerakan tersebut menjadi data digital untuk mengatur gerakan poros motor servo AC melalui driver
masing-masing motor servo AC. Setelah mikrokontroller selesai mengeksekusi data gerakan,
mikrokontroller mengirim pesan ke komputer bahwa mikrokontroller telah selesai melakukan
tugasnya dan siap untuk menerima data selanjutnya. Komputer kembali mengirimkan data, dan
proses ini diulang sampai seluruh data gerakan selesai dieksekusi.

Gambar 5 Skematis sistem kendali ketiga motor servo secara serempak

Tampilan program pengendali motor servo dapat dilihat pada gambar 6. Data gerakan yang akan
digunakan untuk mengendalikan ketiga motor servo dituliskan pada listbox. Data gerakan terdiri dari
enam buah angka yang dipisahkan oleh spasi. Angka pertama merupakan jumlah putaran poros
motor servo yang pertama, angka kedua merupakan kecepatan putar poros motor servo pertama,
angka ketiga merupakan jumlah putaran poros motor servo yang kedua, angka keempat merupakan
kecepatan putar poros motor servo kedua, angka kelima merupakan jumlah putaran poros motor
servo yang ketiga, angka keenam merupakan kecepatan putar poros motor servo ketiga.

Gambar 6 Tampilan program pengendali motor servo
Perancangan mesin router dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CAD. Hasil rancangan
yang dipilih dapat dilihat pada gambar 7. Mesin router yang dirancang adalah jenis moving gantry.
Mesin router yang dirancang sedapat mungkin menggunakan komponen-komponen utama yang
telah tersedia di pasaran. Beberapa komponen-komponen yang tersedia di pasaran adalah
ballscrew, linear guide, motor spindel, motor servo, dan batang aluminium profil.

Gambar 7 Rancangan mesin router jenis moving gantry
Kegiatan pada tahun kedua yaitu pembuatan prototipe mesin router NC dan pengembangan
program pengendali mesin router NC. Berdasarkan pada rancangan yang telah dipilih dibuat
prototipe mesin router. Prototipe mesin router yang dibuat dapat dilihat pada gambar 8.
Prototipe mesin router yang dibuat mempunyai pemegang pahat yang dapat digerakkan pada arah
sumbu-x, sumbu-y, maupun sumbu-z. Penggerak mekanisme masing-masing sumbu adalah motor
servo AC. Driver motor servo AC penggerak masing-masing mekanisme dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 8 Prototipe mesin router NC

Gambar 9 Driver motor servo penggerak mesin router
Program pengendali mesin router terdiri dari program yang digunakan untuk mengolah data gerakan
mesin router dan program yang digunakan untuk mengeksekusi data gerakan mesin router. Program
pengolah data gerakan mesin router dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual
Basic. Program yang digunakan untuk mengeksekusi data gerakan menggunakan bahasa
pemrograman C. Progam pertama dituliskan di komputer, sedangkan progam yang kedua dituliskan
di mikrokontroller.
Program pengendali gerakan mesin router terdiri dari dua mode pengoperasian. Mode
pengoperasian pertama adalah mode manual. Mode pengoperasian kedua adalah mode otomatis.
Mode pengoperasian manual digunakan untuk mengoperasikan mesin router secara manual. Mode
ini digunakan pada saat pemosisian pahat sebelum dilakukan proses pemotongan.
Ketika program dijalankan, pada monitor akan tampak tampilan seperti pada gambar 10. Program
tidak akan berlanjut bila jalur komunikasi serial belum terisi dengan benar. Hal ini perlu dilakukan
untuk menjamin bahwa program benar-benar telah siap untuk melakukan pertukaran informasi
antara komputer dengan mikrokontroller sebelum proses pengendalian mesin router dilakukan.
Jika jalur komunikasi serial sudah terisi dengan benar, tampilan program akan berubah seperti pada
gambar 11. Pada tampilan ini terdapat beberapa tombol yang terkait dengan pembuatan program
NC. Tombol-tombol tersebut adalah tombol KIRIM, tombol ADD LIST, tombol DELETE LIST, tombol
MANUAL, tombol SAVE, dan tombol LOAD.

Gambar 10 Tampilan program pemilihan jalur komunikasi serial

Gambar 11 Tampilan program mode otomatis
Tombol KIRIM digunakan untuk mengeksekusi baris-baris program yan tertulis pada kotak sebelah
kanan secara berurutan. Ketika tombol KIRIM di-klik, program akan membaca baris pertama pada
daftar yang tertulis di kotak sebelah kanan. Program kemudian akan menerjemahkan baris perintah
tersebut menjadi data-data gerakan. Program selanjutnya akan mengirim data-data tersebut ke
mikrokontroller. Program akan melakukan hal yang sama bila telah menerima konfirmasi dari
mikrokontroller bahwa data gerakan yang dikirimkan ke mikrokontroller telah dieksekusi secara
lengkap.
Tombol ADD LIST digunkan untuk menambahkan baris program yang ditulis di kotak input ke kotak
sebelah kanan. Tombol DELETE LIST digunakan untuk menghapus seluruh program yang ada di kotak
sebelah kanan. Tombol SAVE digunakan untuk menyimpan baris-baris perintah yang tertulis di kotak
sebelah kanan ke dalam suatu file tertentu. Tombol LOAD digunakan untuk membaca baris-baris
perintah yang tertulis dalam suatu file dan memeindahkan barus-baris perintah tersebut ke dalam
kotak sebelah kanan. Tombol MANUAL digunkan untuk pidah ke mode manual.
Bila tombol MANUAL di-klik, maka tampilan program akan tampak seperti pada gambar 12. Pada
tampilan ini terdapat beberapa tombol yang ada hubungannya dengan pengaturan posisi pahat
secara manual. Beberapa tombol tersebut adalah tombol RESET X, tombol RESET Y, tombol RESET Z,
tombol X+, tombol X-, tombol Y+, tombol Y-, tombol Z+, tombol Z-, M_ON dan tombol OTOMATIS.

Gambar 12 Tampilan program mode manual
Tombol RESET-X, RESET-Y, maupun RESET-Z digunakan untuk mengubah nilai yang terdapat pada
text box yang bersesuaian kembali bernilai nol. Dengan demikian, setelah tombol RESET di-klik, nilai
yang ditunjukkan oleh masing-masing text box akan menunjuukan jarak relatif antara pahat dengan
posisi pahat saat tombol RESET di-klik.
Tombol X+, X-, Y+, Y-, Z+, maupun Z- merupakan tombol yang digunakan untuk menggerakkan pahat
dalam arah sumbu-x, sumbu-y, maupun sumbu-z. Bila tombol ini ditekan, maka pahat akan bergerak
sejauh nilai yang dituliskan pada text box jarak dengan kecepatan senilai dengan nilai yang dituliskan
pada text box kecpatan. Pada akhir gerakan, nilai yang tercantum pada text box reset diperbaruhi
dengan nilai yang sesuai dengan perubahan posisi pahat.
Tombol M-ON digunakan untuk mengaktifkan putaran spindel. Bila tombol ini di-klik, maka spindel
akan aktif dan tulisan pada tombol akan berubah menjadi M-OFF. Bila tombol ini di-klik sekali lagi,
maka spindel akan non aktif dan tulisan pada tombol akan berubah menjadi M-ON.
Tombol OTOMATIS digunakan untuk pindah ke mode otomatis. Salah satu contoh tampilan program
pada mode manual saat pengoperasian dapat dilihat pada gambar 13. Salah satu contoh tampilan
mode otomatis saat pengoperasian dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 13 Tampilan manual saat pengoperasian
Mesin dan program yang telah dibuat telah dicoba untuk membuat beberapa pola ukiran kayu pada
permukaan rata. Gerakan pahat yang pahat mengikuti pola lintasan garis maupun pola lintasan
bagian lingkaran. Beberapa contoh pola hasil ukiran dapat dilihat pada gambar 15 sampai dengan 19.

Gambar 14 Tampilan mode otomatis saat pengoperasian

Gambar 15 Contoh pola ukiran yang berhasil dibuat

Gambar 16 Contoh pola ukiran yang berhasil dibuat

Gambar 37 Contoh pola ukiran yang berhasil dibuat

Gambar 18 Contoh pola ukiran yang berhasil dibuat

Gambar 19 Contoh pola ukiran yang berhasil dibuat
Pada tahun ke tiga penelitian, telah dilakukan beberapa modifkasi pada program pengendali mesin
router. Modifikasi program dilakukan karena pada pengujian pengukiran kayu dengan beberapa pola
ukir mengalamibeberapa kendala. Pahat secara acak bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan
program NC yang telah direncanakan sebelum proses pengukiran dilakukan. Mesin router yang
dirancang sedapat mungkin menggunakan komponen-komponen utama yang telah tersedia di
pasaran. Beberapa komponen-komponen yang tersedia di pasaran adalah ballscrew, linear guide,
motor spindel, motor servo, dan batang aluminium profil.
Tampilan program pengendali mesin router dapat dilihat pada gambar 20, 21, dan 22. Ketika
program pengendali mesin router dijalankan (running) pada monitor akan tampak seperti pada
gambar 20. Program secara otomatis akan mendeteksi jalur komunikasi serial antara komputer
pengendali dengan mikrokontroller penerjemah data posisi menjadi data digital.

Gambar20 Tampilan awal program pengendali mesin router
Setelah tombol BUKA JALUR di-klik, pada monitor akan tampak tampilan seperti pada gambar 21.
Tampilan program seperti gambar 21 menandakan bahwa program pengendali mesin router berada
pada mode otomatis. Pada mode ini gerakan pahat dan putaran pahat dikendalikan oleh kode
program yang dituliskan di listbox (kotak berwarna hijau). Pada mode ini terdapat beberapa tombol
yaitu yang terkait dengan bebeapa aksi pada mode otomatis. Beberapa tombol tersebut adalah
tombol KIRIM, TRANSLATE NC, ADD LIST, DELETE LIST, SAVE, LOAD, MANUAL, dan LISTX.

Gambar 21 Tampilan program pada mode otomatis
Tombol KIRIM digunakan untuk mengeksekusi baris-baris program NC yang terdapat di listbox (kotak
berwarna hijau). Apabila tombol KIRIM di-klik, program akan membaca baris demi baris pada listbox
kemudian mengirimkan beberapa data digital ke mikrokontroller sesuai dengan kalimat yang tertulis
di listbox. Tombol TRANSLATE NC digunakan untuk menerjemahkan program NC yang dihasilkan
oleh perangkat lunak MasterCam X9 menjadi program NC yang dapat dimengerti oleh aplikasi
program yang telah dibuat pada penelitian ini.
Tombol ADD LIST digunakan untuk menambahkan baris program pada listbox secara manual. Baris
program yang akan ditambahkan ke listbox dituliskan terlebih dahulu di textbox yang terdapat di
bawah tulisan Input. Ketika tombol ADD LIST di-klik, baris program yang ada di texbox akan
dipindahkan ke list box. Tombol DELETE LIST digunakan untuk menghapus semua baris program yang
ada di listbox.
Tombol SAVE digunakan untuk menyimpan baris-baris program yang terdapat di listbox ke dalam file
tertentu. Baris-baris program yang sudah disimpan di dalam file dapat di tampilkan kembali ke dalam

listbox saat diperlukan lagi untuk membuat pola ukiran yang sama. Tombol LOAD digunakan untuk
membuka file yang berisi baris-baris program dan menuliskan baris-baris program tersebut ke dalam
listbox. Listbox yang terdapat di dalam tampilan mode otomatis sebenarnya terdiri dari empat
listbox yang ditampilkan secara bergantian. Masing-masing listbox mampu memuat 30000 baris.
Dengan demikian program yang akan dibuka harus mempunyai baris program maksimum sebanyak
120000 baris.
Tombol MANUAL digunakan untuk mengubah mode otomatis ke mode manual. Bia tombol MANUAL
di-klik, mode otomatis akan berpindah ke mode manual. Tombol LISTX digunakan untuk melihat isi
listbox yang ke X. Nilai X menggambarkan listbox yang ke X.
Bila tombol MANUAL di-klik, maka tampilan mode otomatis akan berubah ke tampilan mode
manual. Tampilan mode manual dapat dilihat pada gambar 22. Pada tampilan mode MANUAL
terdapat beberapa tombol yang terkait dengan operasi manual. Beberapa tombol tersebut adalah
tombol RESET X, RESET Y, RESET Z, X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-, OTOMATIS, dan M-ON.

Gambar 22 Tampilan mode manual
Tombol X+, X-, Y+, Y-, Z+, dan Z- digunakan untuk menggerakkan pahat ke arah yang sesuai dengan
tombol yang di-klik. Pahat akan bergeser sejauh nilai yang dituliskan dalam textbox jarak dengan
kecepatan sebesar nilai yang tertulis di textbox kecepatan.
Tombol OTOMATIS digunakan untuk mengubah mode manual ke mode otomatis. Tombol M-ON
digunakan untuk mengaktifkan putaran pahat sesuai dengan nilai yang dituliskan di textbox Input.
Ketika tombol M-ON di-klik, pahat akan berputar dan tombol M-ON akan berubah menjadi tombol
M-OFF. Bila tombol M-OFF di-klik pahat akan berhenti berputar dan tombol M-OFF akan berubah
kembali ke tombol M-ON.
Program aplikasi yang telah dibuat digunakan untuk mengenalikan mesin router. Mesin router yang
sudah dilengkapi dengan program pengendali telah diuji untuk membuat beberapa pola ukiran.
Salah satu set up pengujian dapat dilihat pada gambar 23.

Gambar 23 Pengujian mesin router
Beberapa pola ukiran yang berhasil dibuat adalah pola ukiran modern, pola ukiran flora, pola ukiran
naga, dan pola ukiran bunga dan burung dan beberapa pola ukiran yang lain. Beberapa pola ukiran
yang berhasil dibuat dapat dilihat pada gambar 24 sampai dengan gambar 27.

Gambar 24 Pola ukiran modern

Gambar 25 Pola ukiran flora

Gambar 26 Pola ukiran naga

Gambar 27 Pola ukiran bunga dan burung

Gambar 28 Pola ukir burung

Gambar 29 Pola ukir macan
D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus
didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis
luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui
Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

No

Luaran

Status

1

Publikasi Ilmiah Internasional

Belum dilaksanakan

2

Publikasi Nasional Terakreditasi

Terdaftar

3

Pemakalah dalam temu ilmiah internasional

Belum dilaksanakan

4

Pemakalah dalam temu ilmiah nasional

Sudah dilaksanakan

5

Paten sederhana

Draft

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana
terlihat pada bagian isian mitra

Mitra penelitian adalah PD Budi Kusen yang merupakan pengrajin kusen dan panel pintu dari kayu.
Mitra peneliti memberikan masukan beberapa jenis pola ukiran yang sering dijumpai di panel pintu
kayu. Mitra juga dapat menilai pola ukiran yang jarang dijumpai di pasaran dan sulit dikerjakan
dengan memanfaatkan keahlian pengrajin. Mitra peneliti juga memberikan masukan tentang jenisjenis kayu dan sifat-sifat kayu ketika dipotong. Mitra peneliti siap membaantu menyebarluaskan
hasil penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin kriya seni kayu
dalam memajukan usahanya
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran
penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Selama dilakukan penelitian ditemuai beberapa kendala teknis. Penelitian yang dilakukan selain
rancang bangun sistem mekanik juga rancang bangun sistem elektrik. Mengingat latar belakang
peneliti adalah dalam bidang mekanik, beberapa masalah yang terkait dengan sistem elektrik cukup
membuat menghambat kelancaran pelaksanaan penelitian. Waktu untuk melakukan pengujian
pemotongan sering kali tertunda dan untuk melakukan perbaikan sistem elektrik seringkali
membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan penelitian cukup memerlukan waktu yang lama sehingga
beberapa capaian yang direncanakan menjadi tertunda.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.
Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. dst.

