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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Pada penelitian Nurul Uswah Azizah, menyatakan bahwa kecelakaan forklift pada tahun 

2010 di Amerika sebesar 30% [4], data tersebut dapat disimpulkan bahwa operator forklift 

mengalami penurunan kinerja dan hal tersebut  merupakan suatu sifat yang manusiawi. Beberapa 

pemicu dari penurunan kinerja diakibatkan dari lingkungan fisik (suara, cahaya, dan udara), 

individual (konflik peran, peran ganda, dan beban kerja), kelompok (komunikasi), organisasional 

(kepemimpinan dan struktur organisasi) [11]. Akan tetapi banyak cara dalam mengatasi 

permasalahan tersebut khususnya beralih menggunakan robot forklift. Dalam penelitiannya, fokus 

penelitian pada paper ini yaitu mengatasi tabrakan dalam transpotasi khususnya robot forklift. 

Metode yang dipakai dalam penelitian yaitu  metode pengumpulan data (studi pustaka, lapangan, 

literatur sejenis) dan metode pengembangan (pemilihan fungsi, penyusunan sistem, evalusi, 

penggunaan selanjutnya). Hasil dalam penelitian tersebut terciptanya sebuah rancangan 

pendeteksi jarak pada transportasi dengan tujuan mengurangi tabrakan yang diakibatkan oleh 

kelalaian manusia. 

Pada penelitian Aan Nurdiyanto, Penanganan material pada industri manufaktur memakan 

biaya 30%-70% dari produk yang dihasilkan [5]. Proses tersebut merupakan proses yang 

terpenting dalam industri manufaktur, sehingga dengan memperlancar proses tersebut dapat 

menjaga biaya hasil produksi. Proses pemindahan material dari tempat produksi ke gudang 

biasanya dilakukan oleh tenaga kerja menggunakan troli, sehingga memerlukan waktu untuk 

perjalanan dan membutuhkan tenaga yang besar. Maka peneliti mempunyai gagasan untuk 

menangani hal tersebut dengan merancang prototype automatic guided vehicle berbasis line 

follower. Metode dengan observasi lapangan di PT. Indokarlo Perkasa. Hasilnya alat tersebut 

mampu mengangkut beban material 107,6 kg dan mampu berjalan 50 m/min. Kekurangan pada 

penelitian ini yaitu torsi motor yang kurang besar sehingga hanya mampu mengangkut sebagian 

kecil dari kapasitas material handling yang ada. 

Pada penelitian Andrian Eko Widodo, didalam sebuah industri, waktu untuk proses 

produksi sangatlah penting karena apabila tidak tepat maka akan terjadi penumpukan barang atau 

terjadi antrean panjang yang menyebabkan berhentinya suatu produksi dan berimbas pada 

pengurangan profit. Sumber-sumber berhentinya sebuah produksi salah satunya karena 

penurunan kinerja dalam pengopersian forklift sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam penelitian menggunakan metode pengujian 

perancangan prototipe otomatisasi forklift yang digunakan untuk mengatasi kecelakaan kerja 

ataupun sumber-sumber berhentinya suatu produksi dan diharapkan dapat memperbaiki performa 

forklift. Dalam pengujian tersebut menghasilkan sebuah prototipe forklift yang dapat mengangkat 

dan memindahkan barang dengan sensor garis. Prototipe forklift tersebut sudah berjalan secara 

otomatis dan pengangkatannya hanya berupa barang berbentuk balok untuk benda lain belum 

dapat. Dalam segi kepresisian, semakin banyak sensor yang dipakai maka semakin presisi dalam 

melaksanakan unjuk kerja [3]. 

Pada penelitian Insya Astoni dkk, umumnya penggunaan robot pemindah barang yang 

berbasis line follower jalur yang digunakan adalah sebuah labirin bergaris. Labirin bergaris 

tersebut merupakan lintasan simulasi yang akan diterapkan pada proses pergudangan di industri. 

Dalam penelitiannya, perancangan robot pemindah barang dengan menggunakan metode A-Star. 

Metode tersebut menggunakan fungsi distance - plus – cost (biasanya dinotasikan dengan f(x)) 

untuk menentukan urutan kunjungan pencarian node didalam tree dan gabungan jarak - plus - 

biaya merupakan penjumlahan dari dua fungsi yaitu fungsi path - cost (selalu dinotasikan dengan 

g(x), dimungkinkan bernilai heuristik ataupun tidak), serta kemungkinan penerimaan atas 

perkiraan heuristis jarak ke titik tujuan (dinotasikan dengan h(x)). Fungsi path – cost g(x) adalah 

jumlah biaya yang harus dikeluarkan dari node awal menuju node yang akan dituju [12].  

Pada penelitian ini, yang menjadi latar belakang adalah karena kecelakaan kerja di Amerika 

pada bidang transportasi dan pergudangan berjumlah 661 kasus dan 30%  diakibatkan oleh 

kecelakaan forklift pada tahun 2010. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya berhasil 

menciptakan sebuah rancangan yang mampu menjawab permasalahan meskipun masih terdapat 

beberapa kekurangan. Dalam pengujian banyak yang menghiraukan linearitas baterai dimana 

pengaruh penurunan tegangan baterai secara linear tersebut dapat mempengaruhi sistem sehingga 

sistem tidak berjalan sempurna. Dengan tujuan penelitian, untuk memperoleh pengendalian yang 

tepat sesuai kriteria yaitu memperbaiki pengaruh linearitas baterai sehingga robot warehouse 

berbasis line follower menghasilkan waktu tempuh yang sepadan ketika tegangan menurun secara 

linear. 
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2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Motor DC 

 

Gambar 2.1 Motor DC Mabuchi tipe 60003 (RK-370CA-15370) 

Gambar 2.1 merupakan motor DC yang digunakan pada robot tersebut menggunakan 

Mabuchi tipe 60003 (RK-370CA-15370). Pada umumnya motor DC tersebut banyak 

diaplikasikan pada printer inkjet, printer laser, vending machine, dan mesin ATM. Penerapan 

motor DC tersebut pada area kerja bersifat continue sehingga motor DC tersebut memiliki 

performa yang sangat bagus ditandai dengan kinerja torsi yang tinggi yaitu 2,7 mNm disamping 

itu motor DC tersebut memiliki berat 51 gram, keluaran 0,5 Watt serta memiliki kecepatan tanpa 

beban 5500 r/min dengan kuat arus 0,032A sehingga sangat sesuai fungsinya pada penerapan 

robot warehouse karena dengan dimensi yang kecil, ringan, namun torsinya tinggi [13]. 

2.2.2 Baterai Lithium Polymer (Li-Po) 

Gambar 2.2 menunjukkan sebuah baterai dengan dimensi yang kecil, ringan, namun 

memiliki kapasitas daya yang besar. Merupakan baterai Li-Po yang dipakai pada catu daya robot 

tersebut merk Turnigy Nano-tech dengan kapasitas 850 mAH, discharge 25-50C, tegangan 3 cell 

11,1V, dimensi 56x30x31mm, dan berat 49 gram [14]. Baterai Li-Po memiliki kesamaan dengan 

baterai Li-Ion hanya baterai Li-Po tidak memakai cairan dalam elektrolitnya tetapi memakai 

elektrolit kering seperti lapisan tipis film. Lapisan tersebut memiliki layer antara anoda dan 

katoda yang dapat mengalami pertukaran ion dengan hal itu baterai tersebut dapat dibuat dengan 

bentuk dan ukuran yang beraneka ragam. Baterai Li-Po lebih baik apabila dibandingkan dengan 

baterai NiMH karena mempunyai kualitas discharge rate yang tinggi [15]. 
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Gambar 2.2 Baterai Li-Po 

2.2.3 Sistem Minimal 

Gambar 2.3 merupakan mikrokontroler membutuhkan komponen-komponen pendukung 

secara eksternal apabila ingin dapat berfungsi dengan baik dan penambahan komponen tersebut 

terletak dalam satu modul disebut sistem minimum mikrokontroler AVR [16]. Komponen 

eksternal tersebut meliputi: 

a. Blok prosesor menggunakan IC ATMEGA32 

b. Modul reset digunakan untuk kembali ke awal program. 

c. Modul clock digunakan untuk mengirim detak eksternal dengan ukuran yang diinginkan 

dan sesuai dengan datasheet. 

  

Gambar 2.3 Sistem Minimal  

2.2.4 Driver Motor 

 

Gambar 2.4 Driver Motor 

Gambar 2.4 memperlihatkan pada driver motor terdapat berbagai macam komponen yang 

digunakan seperti transistor, relay dan ic khusus driver motor semua tergantung pada aktuator 

yang dibutuhkan. Kebutuhan yang dipakai untuk motor DC robot warehouse adalah kecepatan 

dalam pergantian arah putar atau switching time karena sifat lintasan bergarisnya seperti maze. 



8 

 

Dimana lintasan tersebut demikian banyak cabang berupa perempatan maka komponen mosfet 

(metal oxide semiconductor FET) tipe IRF9530 dan IRF530, didalam datasheet cukup memenuhi 

kebutuhan tersebut yaitu mempunyai tingkat switching time dalam domain milisekon serta 

mempunyai disipasi daya yang kecil sehingga tidak terlalu besar dalam pemakaian daya. 

2.2.5 Rangkaian Sensor Garis 

Rangkaian sensor proximity pada robot line follower sangat mudah dalam pembuatannya 

yaitu menggunakan dua komponen photodioda dan led [16].  

 

Gambar 2.5 Prinsip kerja sensor garis  

Gambar 2.5 menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian sensor garis memanfaatkan cahaya 

yang memantul apabila terkena barang yang berwarna cerah dan akan diserap apabila terkena 

barang yang berwarna gelap. Jika photodioda berada diatas permukaan dengan warna gelap maka 

keluaran arus yang dihasilkan sedikit sebaliknya apabila berada pada permukaan terang akan 

mempunyai keluaran arus yang besar. 

2.2.6 Algoritma Robot 

Tahap yang perlu dilakukan ketika akan memprogram robot yaitu mendefinisikan algoritma 

pergerakan robot dengan cara menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada 

pembacaan sensor [17]. Gambar 2.6 merupakan kemungkinan pembacaan garis oleh sensor untuk 

unjuk kerja robot line follower yang didefinisikan setiap kondisi. Setiap nilai posisi sensor 

memiliki nilai present value sehingga nilai present value tersebut akan menunjukkan aksi robot 

melalui putaran roda pada robot seperti pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Definisi aksi robot 

Posisi sensor Aksi robot Roda kiri Roda kanan 

1 Belok kanan tajam Dc = 100% (CW) Dc = 0% (CW) 

2 Belok kanan sedang Dc = 75% (CW) Dc = 25% (CW) 

3 Belok kanan ringan Dc = 75% (CW) Dc = 50% (CW) 

4 Maju lurus Dc = 100% (CW) Dc = 100% (CW) 

5 Belok kiri ringan Dc = 50% (CW) Dc = 75% (CW) 

6 Belok kiri sedang Dc = 25% (CW) Dc = 75% (CW) 

7 Belok kiri tajam Dc = 0% (CW) Dc = 100% (CW) 
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2.2.7 PWM (Pulse Width Modulation) 

PWM merupakan keluaran pengaturan tegangan pemutar motor DC dengan mengatur lebar 

sinyal dalam suatu periode tertentu [17]. PWM termasuk fitur yang disediakan oleh 

mikrokontroler biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan motor. 

 

 Gambar 2.6 Algoritma robot [18] 

 

 

Gambar 2.7 Sinyal PWM 

Gambar 2.7 adalah fitur PWM yaitu memiliki resolusi, semisal 8 bit resolusi artinya 

perubahan nilai sebanyak 256 dari 0-255. PWM dalam satu periode memiliki pulsa on dan off, 

perubahan yang dihasilkan dalam periode tertentu dapat dinyatakan dengan duty cycle (Dc) (%). 

Persamaan pada PWM yaitu sebagai berikut: 

 
      

   

    
      

(2.1) 

                      (2.2) 

 
                   

   

      
  

(2.3) 

                  (2.4) 

Keterangan: 

- Ton merupakan waktu yang dihitung dari transisi tinggi hingga transisi rendah. 

- Toff merupakan waktu yang dihitung dari transisi rendah hingga transisi tinggi. 

- Duty cycle (Dc) merupakan keadaan logika tinggi dalam satu periode dinyatakan dalam 

persentase. 

 

 

 


