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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Dalam penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Sistem pelontar 

bola tenis meja oleh Hazrina Amni, Yati Ruhayati, Kuston Sultoni dengan judul 

penelitian “PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PELONTAR BOLA TENIS 

LAPANGAN BERBASIS MICROCONTROLLER". Penelitian ini menggunakan 

beberapa alat seperti modul Arduino Uno dan yang digunakan sebagai pengontrol 

seluruh sistem yang akan bekerja pada alat pelontar bola tenis meja dengan 

menggunakan kendali Bluetooth. Pada penelitian ini peneliti melakukan inovasi 

desain alat-alat sebelumnya, antara lain pertama membuat dinding alat yang 

menutupi prototipe untuk menghias perangkat ejector, dan juga dapat meramalkan 

bahaya memutar roda seperti yang dijelaskan di atas. Kedua, rancang rangka (rak 

alat) untuk mendukung kecepatan lempar bola, karena mempertimbangkan ukuran 

jarak dari lapangan tenis dan tinggi net, hal ini membutuhkan traksi yang kuat dan 

maksimal. Yang ketiga adalah membuat pengontrol bola (ball tongue), karena alat 

yang lama tidak menggunakan ball tongue maka dimungkinkan untuk membuat 

bola dengan spin dan kick. Keempat, ada dua motor penggerak pada lidah bola 

dan bola belakang, yang dapat memutar alat ke kiri dan ke kanan, tidak seperti 

alat lama, yang hanya dapat berputar ke atas dan ke bawah. Bermain dan melatih 

bola voli.  

 Pada penelitian ini peneliti melakukan inovasi pada desain alat 

sebelumnya, diantaranya membuat prototype wall covering alat untuk menghias 

ejector, dan juga mampu memprediksi bahaya memutar roda. Sama seperti alat 

sebelumnya. (Tool rack) Untuk menjaga kecepatan lempar bola, karena 

mempertimbangkan ukuran lapangan tenis, jarak yang jauh, dan ketinggian net, 

diperlukan traksi yang kuat dan maksimal. Ketiga, membuat pengontrol bola (ball 

tongue) yang dapat memutar dan menendang bola, karena ball tongue tidak 

digunakan pada instrumen lama. Keempat, terdapat 2 motor penggerak pada lidah 

bola dan bagian belakang bola, yang dapat menggerakkan alat ke kiri dan ke kanan 

bukan ke atas dan ke bawah seperti alat sebelumnya. Keterampilan tenis, termasuk 

melempar, msengayun dari tanah, dan melatih volley. 
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Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Hidayatullah, Jhonson Efendi 

Hutagalung, Azroy Setiawan Nst yang melakukan pengembangan Arduino di 

bidang olahraga dengan judul “RANCANG BANGUN ROBOT PELATIH 

TENIS MEJA DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK 

BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO”  mikrokontroler yang di 

gunakan yaitu Modul Arduino Uno yang digunakan control utama pada alat yang 

sudah dibuat, selain itu penulis juga menambahkan Sensor Ultrasonik yang 

bertujuan untuk mengukur jarak lontaran bola. 

Penelitian yang sedang penulis lakukan adalah melakukan pengembangan 

IOT di bidang olahraga dengan judul “PENGEMBANGAN ALAT BANTU 

PELONTAR BOLA TENIS MEJA MENGGUNAKAN KENDALI 

SMARTPHONE BERBASIS MIKROKONTROLLER”  mikrokontroler yang di 

gunakan yaitu Modul NodeMcu Esp8266 yang digunakan sebagai penghubung 

antara Alat dengan Android dengan konektivitas wifi. Nantinya penggunaan alat 

ini bisa sangat mudah dikontrol melalui jarak yang jauh dengan menggunakan 

android melalui aplikasi Blynk. Pada alat yang akan dibuat kali ini ialah 

pengendalian alat pelempar bola tenis meja yang nantinya bisa dikendalikan 

melalui smartphone melalui koneksi wifi. 

2.1.1. Keunikan atau Uniqueness 

Keunikan dari ide penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 terdapat 

beberapa perbedaan media dan cara yang digunakan oleh masing-masing peneliti. 

Selain bisa menjadi referensi, ide dari penelitian ini juga bisa menjadi motivasi 

penulsi untuk mengembangkan suatu alat yang nanti nya berguna untuk diri 

sendiri maupun orang lain 
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Tabel 2.1.1 Keunikan yang diajukan 

Peneliti 

Judul 

Kontroler 

Input 

user Metode 

Hazrina 

Amni, Yati 

Ruhayati, 

Kuston 

Sultoni 

Pengembangan 

teknologi 

pelontar bola 

tenis lapangan 

berbasis 

Microcontroller 

Arduino 

Uno 

Aplikasi 

Android 

Alat pelontar 

bola tenis 

lapangan ini 

menggunakan 

sistem 

kendali 

Arduino 

dengan 

konektivitas 

Bluetooth 

yang 

terhubung ke 

Android. Alat 

ini 

menggunakan 

4 motor DC 

yang dimana 

2 motor 

sebagai 

pengatur 

kecepatan 

dan 2 motor 

lainnya 

sebagai 

penggerak 

alat 
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Hidayatullah, 

Jhonson 

Efendi 

Hutagalung, 

Azroy 

Setiawan Nst 

Rancang 

bangun robot 

pelatih tenis 

meja dengan 

menggunakan 

sensor 

ultrasonik 

berbasis 

Mikrokontroler 

Arduino Uno 

Arduino 

Uno 

Manual 

Push 

Button 

Alat ini 

menggunakan 

sensor 

Ultrasonik 

sebagai 

kendali 

Motor DC 

dan Motor 

Servo. Switch 

dan Potensio 

digunakan 

untuk 

mengaktifkan 

alat mengatur 

kecepatan 

dari alat 

pelontar 

tersebut. 

Ide penelitian Pengembangan 

alat bantu 

pelontar bola 

tenis meja 

menggunakan 

kendali 

smartphone 

berbasis 

Mikrokontroller 

NodeMcu 

Esp8266 

Aplikasi 

Android 

Terdapat dua 

jenis mode 

Serve pada alat 

ini seperti Top 

spin dan Back 

spin. Selain itu 

juga terdapat 

mode Vertical 

dan Horizontal 

movement 

yang berguna 

untuk 

mengarahkan 

arah lontaran. 
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2.2. Internet Of Things 

Seperti namanya, Internet of Things bergantung pada Internet sebagai 

konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di 

cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang 

akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, 

penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. IoT dapat dikontrol 

oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya. User 

atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan 

rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud lalu 

sensor yang berkaitan akan segera ter-update. 

 Di masa depan, teknologi akan memainkan peran yang lebih penting 

dalam operasi dan manajemen bisnis. Data akan menjadi faktor kunci dalam 

pengambilan keputusan. Visibilitas bisnis dan transparansi data yang disediakan 

oleh Internet of Things akan membuka dinding antara area bisnis. Bagian 

pengembangan bisnis dapat langsung melihat data hasil lapangan yang 

sebelumnya hanya dimiliki oleh bagian operasional. Transparansi ini akan 

membantu meningkatkan akuntabilitas karyawan dan mendorong pekerjaan yang 

produktif dan efisien dari waktu ke waktu. Nilai teknologi IoT di perusahaan akan 

lebih dari sekedar alat pendukung, namun sebagai penggerak utama usaha. 

 

Gambar 2.2 Internet Of Things 

(Sumber: https://tridenstechnology.com/iot-billing-for-the-internet-of-things-

era/) 

 

https://tridenstechnology.com/iot-billing-for-the-internet-of-things-era/
https://tridenstechnology.com/iot-billing-for-the-internet-of-things-era/
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2.3. Blynk 

Blynk adalah platform untuk IOS atau ANDROID yang digunakan untuk 

mengendalikan module arduino, Rasbery Pi, Wemos dan module sejenisnya 

melalui internet. Aplikasi ini sangat mudah digunakan bagi orang yang masih 

awam. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna dalam 

memakainya. Cara membuat projek di aplikasi ini sangat gampang, tidak sampai 

5 menit yaitu dengan cara drag and drop. 

 Blynk tidak terkait dengan module atau papan tertentu. Dari aplikasi 

inilah kita dapat mengontrol apapun dari jarak jauh dimana pun kita berada dengan 

catatan terhubung dengan internet. Hal inilah yang disebut dengan IOT (Internet 

Of Things). 

Bagaimana Cara menggunakan Blynk? 

• Download dan install aplikasi Blynk di playstore. 

• Sign up atau login menggunakan facebook. 

• Jika melakukan register dengan email, maka ada notification mengirim 

token ke email anda. Token ini yang dimasukkan ke dalam code arduino 

tujuannya untuk menghubungkan arduino dengan software. 

• Buat new project, pilihlah module yang akan anda gunakan maupun 

aksesoris yang akan terhubung dengan internet. 

• Geser ke kiri,drag and drop widget yang akan anda gunakan. 

Bagaimana cara setting di arduino? 

• Download library Blynk. 

• Extract library dan copy. 

• Linux: home directory→ Sketchbook→ libraries. 

• Mac : home directory →Arduino→ libraries. 

• Windows: Document→ Arduino →libraries. 

Kelebihan dari Blynk ini adalah 

• Mudah digunakan 

• Gratis 

• Bisa digunakan di beberapa platform smartphone 

Kekurangan dari Blynk adalah 

• Jika ingin point tambahan untuk membeli sketch harus membayar 

tambahan biaya 

• Terdapat beberapa fitur yang tidak ada 
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Gambar 2.3 Blynk 

(Sumber: https://www.factoryforward.com/wp-content/uploads/2018/02/Multi-

WiFi-with-NodeMCU-cmp-708x398.png) 

 

2.4. NodeMcu Esp8266 

NodeMCU ESP8266  merupakan modul turunan pengembangan dari modul 

platform IoT (Internet of Things) keluarga ESP8266 tipe ESP-12. Modul 

ESP8266 dapat dipelarjari di artikel di Internet. Dari segi fungsi, modul ini hampir 

mirip dengan platform Arduino modular, tetapi perbedaannya adalah dirancang 

untuk "terhubung ke Internet". 

Versi NODEMCU ESP8266 

• NodeMCU 0.9 

Pada versi ini (v0.9) merupakan versi pertama yang memiliki memori 

flash 4 MB sebagai (System on Chip) SoC-nya dan ESP8266 yang digunakan 

yaitu ESP-12. Kelemahan versi ini adalah ukuran modul board lebih lebar. 

Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan versi modul ini pada papan 

tempat breadboard untuk pembuatan prototipe, pin hanya akan digunakan 

untuk modul tersebut. 

• NodeMCU 1.0 

Versi ini merupakan pengembangan dari versi 0.9. Dan pada versi 1.0 ini 

ESP8266 yang digunakan yaitu tipe ESP-12E yang dianggap lebih stabil dari 

ESP-12. Selain itu ukuran board modulnya diperkecil sehingga compatible 

digunakan membuat prototipe projek di breadboard. Serta terdapat pin yang 

https://www.factoryforward.com/wp-content/uploads/2018/02/Multi-WiFi-with-NodeMCU-cmp-708x398.png
https://www.factoryforward.com/wp-content/uploads/2018/02/Multi-WiFi-with-NodeMCU-cmp-708x398.png


 

10 

 

dikhusukan untuk komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) dan PWM 

(Pulse Width Modulation) yang tidak tersedia di versi 0.9. 

• NodeMCU 1.0 (unofficial board) 

Dikatakan unofficial board dikarenakan produk modul ini diproduksi 

secara tidak resmi terkait persetujuan dari Developer Official NodeMCU. 

Perbedaannya tidak begitu mencolok dengan versi 1.0 (official board) yaitu 

hanya penambahan V usb power output. NodeMcu yang akan digunakan 

adalah ver 1.0 

Tabel 2.4 NodeMcu Esp8266 

Microcontroller NodeMcu esp8266 

Power Input 5Vdc 

Tipe esp866 ESP-12E 

USB port Micro Usb 

USB to serial converter CH340G 

GPIO Pin 13 

ADC 1 pin (10 bit) 

Ukuran Module 57 x 30 mm 

 

Gambar 2.4 NodeMcu Esp8266 

(Sumber: https://www.nyebarilmu.com/apa-itu-module-nodemcu-esp8266) 
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2.5. L298N Dual H-Bridge 

Sesuai dengan namanya, Module L298N Dual H-Bridge Driver Motor ini 

berfungsi untuk "mendrive" atau menyetir atau dengan kata lain mempermudah 

kita dalam urusan mengontrol motor DC menggunakan mikrokontroler. Diketahui 

bahwa logic level output dari mikrokontroler yaitu 3.3V dan 5V dengan arus yang 

sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa mengendalikan motor secara langsung 

apalagi motor tersebut membutuhkan level tegangan dan arus yang lebih besar, 

jika motor DC kecil sih bisa sajah tpi itu juga beresiko. Oleh karena itu pada 

pengendalian motor pada mikrokontroler maka dibutuhkan sebuah Driver yang 

bisa mengatur jalannya motor DC. 

Dengan Driver Motor selain dapat mengendalikan On/Off dan arah putaran, 

pengguna juga bisa mengatur kecepatannya menggunakan metode PWM. 

Tabel 2.5 Spesifikasi Dual L298N Dual H-Bridge 

IC Driver Dual H-Bridge 

Tegangan Input 5-35V DC 

Logical current 0mA-36mA 

Temperatur -20 C – 135 C 

Power maksimum 25W 

Size 43*43*27mm ( approx 1.75" x 

1.75" x 1") 

 

Gambar 2.5 L298N Dual H-Bridge 

(Sumber: https://hobbycomponents.com/motor-drivers/986-l298n-dual-h-bridge-

driver-module) 
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2.6. Jenis Spin pada Tenis Meja 

 Terdapat beberapa jenis Serve pada tenis meja, salah satunya adalah Spin. 

Namun terdapat dua jenis spin dalam melakukan serve pada tenis meja, yaitu 

Topspin dan Backspin. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu Topspin dan 

Backspin 

2.6.1. Topspin 

 Topspin merupakan hasil pukulan bet terhadap bola yang mengasilkan 

putaran bola ke depan, pukulan ini dilakukan pada bagian sedikit di atas garis 

rendah bola. Pada saat permukaan bet menyentuh bola gerakan ke bet atas lebih 

besar dari pada Gerakan bet ke depan. Bola akan bergerak berputar ke depan 

dengan putaran (spin) ke atas dan apabila jatuh di meja akan melenting tinggi. 

 Teknik perkenalan topspin mirip dengan pukulan drive biasa, namun pada 

pukulan topspin selain dibantu dengan backswing yang lebih, juga menggunakan 

pergelangan tangan, sehingga hasil pada putaran terhadap bola lebih banyak dari 

drive biasa. Oleh karena teknik ini merupakan teknik lanjutan dari drive biasa 

sehingga bisa juga disebut dengan pukulan topspin drive. 

 Pukulan topspin dapat digunakan untuk melawan teknik-teknik pukulan 

pukulan yang bermacam-macam antara lain: topsin melawan chop, topspin 

defense, topspin with side spin, dan topspin melawan block. 

 

Gambar 2.6.1 Ilustrasi Topspin 

2.6.2. Backspin 

 Pukulan backspin adalah kebalikan dari pukulan topspin, yaitu bola 

dipukul pada bagian sedikit dibawah garis tengah bola. Pada waktu bola 

menyentuh bet, gerakan ke bawah lebih besar dari pada gerakan ke depan 

sehingga akan menghasilkan putaran bola ke arah bawah atau ke arah dalam dan 

jalannya bola agak rendah serta lambat. Bola akan memantul di lapangan lawan 
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dengan lentingan yang rendah, tajam ke muka sambil meluncur. Apabila gerakan 

memukulnya dipotong akan terjadi chop.  

 Para atlet diharapkan terus berlatih agar bisa menyempurnakan jenis serve 

yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu selalu usahakan untuk menjaga kondisi 

entah itu dari segi fisik maupun mental agar selalu siap bertanding, 

 

Gambar 2.6.2 Ilustrasi Backspin 

 

2.7. Sejarah Tenis Meja 

 Tenis meja mulai populer sejak abad ke 19 di Inggris dengan nama 

pingpong, gossima dan whiff whoff. Kemudian berselang tidak lama tenis meja 

berganti nama menjadi table tennis atau tenis meja. Permainan table tenis atau 

tenis meja mulai dikenal pada tahun 1901 karena dikala itu berkat di adakannya 

turnamen, buku yang menceritakan tentang tenis meja, dan kejuaraan tidak resmi 

padaa tahun 1902. Awalnya permainan ini dilarang di Rusia pada tahun 1900. 

Permainan ini di larang karena penguasa pada masa itu percaya bahwa memainkan 

tenis meja mempunyai dampak negatif pada penglihatan pemain. Pada tahun 

1921, Asosiasi Tenis Meja dibuat di Inggris. Kemudian pada tahun 

1926, Asosiasi Tenis Meja (TTA) diikuti oleh Federasi Tenis Meja 

Internasional (ITTF). Dan diwaktu itu pertama kali kota yang menjadi tuan rumah 

dalam kejuaraan dunia pada tahun 1926 adalah kota London. Selain itu, Asosiai 

Tenis Meja Amerika dibentuk pada tahun 1933. 

 Kemudian, pada tahun 1950-an, penggunaan rubber sheet yang dipadukan 

dengan lapisan sponge racket sangat mengubah permainan dengan meningkatkan 

kecepatan bola. Kemudian, pada akhir tahun 1988, tenis meja diperkenalkan ke 

dalam industri olimpiade, dan hingga saat ini tenis masih digunakan secara luas. 

Tenis meja di Indonesia baru dikenal tahun 1930. Pada saat itu, tenis meja hanya 

boleh dimainkan pada waktu pertemuan Belanda dan dianggap sebagai kegiatan 

santai. Orang-orang Indonesia diwaktu itu yang boleh ikut main hanya golongan 

tertentu saja, seperti salah satu dari anggota keluarga pamong dari balai pertemuan 

tersebut. Pada tahun 1939, sebelum terjadi peperangan dunia ke-II, tokoh-tokoh 
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tenis meja mendirikan Persatuan yang bernama Ping Pong Seluruh Indonesia 

(PPPSI). 

 Kemudian, pada pertemuan di Surakarta tahun 1958, PPPSI berganti 

nama menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). PTMSI 

bergabung dengan Asian Table Tennis Association TTFA (Asian Table Tennis 

Federation) pada tahun 1960. Sejak diluncurkannya PTMSI, Indonesia telah 

mencapai perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat dari munculnya tim tenis 

meja yang memainkan pertandingan tenis meja di ajang olimpiade nasional dan 

internasional seperti PON, POMDA dan Porda. Sejak mendaftar sebagai anggota 

ITTF pada tahun 1961, Indonesia telah berkali-kali diundang untuk mengikuti 

kejuaraan dunia resmi. 

 Selain itu, yang perlu kita diketahui dalam perkembangan tenis meja 

nasional adalah berdirinya Silatama atau yang kita kenal dengan (Sirkuit Laga 

Tenis Meja Utama) yang pertama kali digelar pada tahun 1983. Hal ini kemudian 

digelar dalam setiap tiga bulan sekali, serta Silataruna setiap 6 bulan sekali sejak 

tahun 1986. 

 

2.8. Sejarah Perkembangan Servo 

 Motor servo adalah motor yang dirancang untuk menggunakan sistem 

umpan balik loop tertutup. Sistem loop tertutup di servo menghasilkan umpan 

balik yang mempengaruhi input dan mengontrol peralatan. Dalam hal ini 

bertujuan untuk mengontrol kecepatan, percepatan, dan posisi sudut putaran 

motor. Selain mendeteksi posisi sudut, motor servo juga dapat mempertahankan 

posisinya sesuai spesifikasinya untuk memikul beban. Tipe ini juga memiliki torsi 

yang tinggi. 

 Keunggulan motor servo inilah yang digunakan pada banyak lengan robot 

di industri, dimana posisi sudut putarannya ditentukan oleh program komputer 

dan terus berulang sehingga dapat mengerjakan perintah terus menerus. Motor 

servo pada dasarnya terdiri dari motor DC, rangkaian gearbox, rangkaian kontrol 

dan potensiometer. Rangkaian gear terhubung pada as motor DC yang memiliki 

RPM yang tinggi. Gear ini akan meningkatkan torsi motor dengan konsekuensi 

turunnya RPM atau kecepatannya. Potensiometer juga terhubung dengan gearbox.  

 Putaran roda gigi akan mempengaruhi resistansi potensiometer. 

Potensiometer dirancang sebagai pembagi tegangan. Saat motor berputar, 

potensiometer memberikan sinyal keluaran dengan tingkat tegangan tertentu. 

Tegangan ini memberikan informasi tentang sudut putaran motor. Loop kontrol 

membutuhkan sinyal PWM (modulasi lebar pulsa) untuk mempertahankan 

posisinya. Lebar sinyal ini diatur ke 1 ms hingga 2 ms (milidetik). Jika sinyal 

muncul dalam rentang waktu ini, motor akan berputar dari 0 ° ke nilai maksimum 
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(180 ° atau 360 °, tergantung pada jenisnya). Sinyal PWM harus diterapkan setiap 

20 milidetik. Lihatlah gambar di bawah ini. Ketika lebar pulsa 1 ms, motor tetap 

pada 0 °. Ketika lebar pulsa berubah 1,5 ms, motor berputar 90 °, dan ketika sinyal 

2 ms diterapkan, motor berputar 180 °. 

 

Gambar 2.8 Pulse Servo 

(sumber: https://www.andalanelektro.id/2021/01/mengenal-motor-servo.html) 

Apabila motor diberi beban yang dapat  mengubah posisi sudut putaran, sistem 

umpan balik ini akan memberikan informasi sehingga motor DC tetap pada 

posisinya. 

1. Motor Servo AC 

 Jenis ini menggunakan arus input Alternating Current yang 

memiliki kemampuan daya yang tinggi. Motor ini pada umumnya 

memiliki ukuran yang besar dan tentunya torsi yang tinggi. Penggunaan 

Servo AC banyak ditemui pada perangkat industri skala besar. 

2. Motor Servo DC 

 Dibandingkan dengan drive servo AC, ukuran dan torsi motor ini 

lebih kecil. Karena menggunakan arus konstan, daya input dapat berasal 

dari adaptor atau baterai. Motor ini banyak digunakan dalam lingkaran 

otomatisasi kecil dan lengan robot. 

Motor Servo terdiri dari 3 jenis putaran : 

• Putaran Positional  

 Motor jenis ini hanya memiliki sudut putaran 180°, yang dapat 

diatur searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Istilah searah 

jarum jam disebut juga CW (searah jarum jam), dan berlawanan arah 
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jarum jam disebut CCW (berlawanan arah jarum jam). Motor dilengkapi 

dengan mekanisme roda gigi untuk menghindari tikungan. Melebihi batas 

dan melindungi rotasi sensor rotasi (potensiometer). Dalam penggunaan, 

motor jenis ini biasanya digunakan pada beberapa lengan robot, dengan 

engsel dan kaliper rem. 

 

• Countinios Rotation 

 Berlawanan dengan rotasi posisi, tipe ini dapat diatur ke rotasi 

maksimum 360°. Dengan kata lain, motor dapat dikonfigurasi untuk 

berjalan terus menerus seperti motor DC biasa, tetapi dengan torsi tinggi. 

Motor juga dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum 

jam. Untuk membedakan sepeda motor yang berputar dalam posisi ini, 

Anda tidak hanya dapat melihat bodinya, tetapi juga melalui lembar data, 

dari model yang ditandai pada cangkang motor. 

• Linear Rotation 

 Motor ini mirip dengan rotasi posisi, tetapi memiliki mekanisme 

transmisi yang berbeda. Saat berputar dalam garis lurus, gearbox tidak 

berputar, tetapi bergerak maju dan mundur, dan sebaliknya. Perpaduan 

transmisi ini dengan transmisi rack and pinion, karena peruntukannya, 

memungkinkan jarang digunakannya motor ini pada skala industri 

tertentu.  

• Aplikasi dan Penerapan Motor Servo 

• Bidang robotika terutama pada sendi dan penjepit (gripper) 

lengan robot 

• Kamera tracking  

• Solar panel tracking 

• Printer dan DVD player 

• Pengatur posisi antena 

• Konveyor Belt 

• Auto fokus kamera digital 

• Pintu otomatis 

 

 

 


