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BAB 3  

METODOLOGI 

Metodologi pada skripsi ini meliputi perancangan, pengujian dan analisis data seperti pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Bagan metodologi penelitian  

3.1 Perancangan 

Perancangan robot tersebut tidak jauh berbeda dengan robot line follower pada umumnya 

perbedaannya terletak pada penambahan sebuah motor servo untuk pengangkat barang dan 

penunjangnya. 

Perancangan bagian-bagian robot warehouse berbasis line follower : 

1. Sistem Minimal 

 

Gambar 3.2 Blok utama sistem minimal 
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Pada Gambar 3.2 terdapat tiga blok utama dalam sistem minimal yaitu: 

a. Prosesor  

Pada unit pemroses tersebut akan menggunakan IC ATMEGA32 sebagai 

mikroprosesornya dengan memanfaatkan semua fitur yang dimilikinya seperti: 

ADC, Timer/Counter, PWM dan lain-lain. 

b. Regulator 

Regulator digunakan untuk pembatas tegangan yang dibutuhkan oleh IC 

ATMEGA32, blok sensor, motor servo dan tegangan referensi yaitu 5 volt maka 

menggunakan komponen IC Regulator 7805. 

c. Unit Clock 

Pada IC ATMEGA32 penggunaan frekuensi clock menggunakan internal clock 

yaitu 1 MHz. Dengan frekuensi tersebut maka tidak mampu untuk bergerak secara 

cepat dalam pembacaan labirin garis demikian banyak, sehingga dibutuhkan 

frekuensi clock eksternal sebesar 16 MHz maka untuk penggunaan frekuensi clock 

eksternal tersebut dapat diakses dengan mengatur fuse bit dengan perangkat 

eksternal yaitu downloader. 

2. Sensor Garis dan Sensor Tegangan 

IC ATMEGA32 memiliki fitur ADC delapan buah pada PORT A dengan tegangan 

referensi sebesar 5 volt. Jumlah ADC tersebut dibagi enam buah untuk sensor garis dan 

satu buah untuk sensor tegangan. Sensor garis tersebut harus bernilai genap 

dikarenakan labirin bergaris memiliki lebar pita 20 mm sehingga membutuhkan dua 

sensor garis untuk menjaga agar sensor tersebut tetap berada diatas garis tersebut dan 

untuk perintah area samping kanan serta kiri masing-masing dua sensor garis. 

3. Driver Motor 

 

Gambar 3.3 Modul driver motor 

Pada driver motor kebutuhan yang dipakai untuk motor DC robot warehouse 

adalah kecepatan dalam pergantian arah putar karena sifat lintasan bergarisnya seperti 

maze. Dimana lintasan tersebut demikian banyak cabang maka komponen mosfet 

(metal oxide semiconductor FET) tipe IRF9530 dan IRF530 dalam datasheet memenuhi 
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kebutuhan tersebut yaitu mempunyai tingkat switching time dalam domain milisekon 

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

daya seperti pada Gambar 3.3. 

4. Gearbox dan Cassis (Akrilik) 

Sebagai frame bagian-bagian robot maka dibutuhkan gearbox dan cassis yang 

presisi agar performa robot sesuai dengan yang diharapkan antara lain: pemasangan 

motor DC dan roda (kanan-kiri) harus segitiga sama kaki terhadap sensor garis. Hal 

tersebut agar laju robot tidak miring. 

5. Blok Pengangkat (Motor Servo) 

Pada blok pengangkat menggunakan motor servo dengan jumlah 1 buah pada 

perancangan studi awalnya dengan berat beban barang yang diangkat 50 gram dengan 

spesifikasi terbuat dari kertas karton, memiliki panjang 18,5 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 

8,5 cm seperti pada Gambar 3.4. Proses pengangkatan dilakukan oleh robot ketika 

menyentuh garis home (sebagai titik pengambilan barang) kemudian akan diletakkan 

ketika menyentuh garis setiap rak. 

 

Gambar 3.4 Beban yang diangkut robot 

3.2 Pengujian 

  

Gambar 3.5 Lintasan pengujian kecepatan motor 

terhadap tegangan baterai 

 

Gambar 3.6 Perangkat keras robot 

warehouse berbasis line follower 
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Gambar 3.5 menunjukkan lintasan untuk pengujian robot warehouse memiliki panjang 2,5 

meter, memiliki dua rintangan berupa perempatan bergaris disetiap 83 cm dan dari titik rintangan 

menuju rak memiliki panjang 1 meter. Rintangan tersebut bermaksud untuk menyesuaikan 

dengan kondisi sesungguhnya lintasan robot warehouse. Gambar 3.6 merupakan bentuk robot 

warehouse berbasis line follower yang nantinya akan menghasilkan indikator kinerja baterai pada 

pengujiannya. 

Data-data yang diperlukan dalam pengujian pada skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Pengujian Kecepatan Robot Warehouse Terhadap Kondisi Tegangan Baterai 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengukur performa robot warehouse 

terhadap tegangan baterai dari baterai kapasitas penuh hingga lemah,  melalui waktu yang 

dibutuhkan robot dari garis start lurus menuju garis finish menggunakan alat ukur 

stopwacth yang sudah ditampilkan oleh robot saat menyentuh garis finish. Proses yang 

dilakukan yaitu memasukan nilai PWM=110 (rentang PWM 0-255 atau duty cycle 0-

100%), nilai tersebut merupakan nilai yang dikehendaki. Selanjutnya menjalankan robot 

dari garis start menuju garis finish pada lintasan seperti Gambar 3.5, ketika robot mulai 

berjalan maka stopwatch juga akan berjalan dan ketika robot menyentuh garis finish maka 

robot akan berhenti saat itu juga stopwatch berhenti serta menampilkan nilai pewaktuan 

pada LCD2x16. Dalam proses pengujian tersebut akan menghasilkan hubungan waktu 

tempuh robot terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah yang cenderung menurun 

secara linear.  

2. Pengujian Perbaikan Sistem Berdasarkan Kondisi Operasional Baterai 

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dan memperoleh data waktu tempuh robot 

warehouse terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah. Kemudian dirumuskan tujuan 

pengendalian tersebut yaitu memperbaiki indikator kinerja baterai sehingga robot 

warehouse menghasilkan waktu tempuh yang sepadan ketika tegangan menurun secara 

linear. Karena kriterianya waktu maka set point yang digunakan adalah waktu tempuh 

robot warehouse dan diharapkan performa hasil perbaikan tersebut sesuai dengan tujuan 

pengendalian yaitu memiliki waktu tempuh yang sepadan. Berdasarkan tujuan tersebut 

maka pada saat tegangan baterai tersebut berubah akan terjadi koreksi nilai PWM sebesar 

nilai error pada aturan fungsi look up table yang sudah dituang pada program 

mikrokontroler. Pengaruh terjadinya koreksi nilai PWM tersebut akan berdampak pada 

kecepatan robot warehouse. Kecepatan robot warehouse akan menghasilkan waktu 

tempuh yang diharapkan sesuai dengan kriteria pengendalian. 
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Proses pengujian yang dilakukan seperti pada pengujian sebelumnya yaitu 

memasukan nilai PWM=110 (rentang PWM 0-255 atau duty cycle 0-100%), nilai tersebut 

merupakan nilai yang dikehendaki. Selanjutnya menjalankan robot dari garis start menuju 

garis finish pada lintasan seperti Gambar 3.5, ketika robot mulai berjalan maka stopwatch 

juga akan berjalan dan ketika robot menyentuh garis finish maka robot akan berhenti saat 

itu juga stopwatch berhenti serta menampilkan nilai pewaktuan pada LCD2x16. Dalam 

proses pengujian tersebut akan menghasilkan hubungan waktu tempuh robot warehouse 

terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah cenderung menurun secara linear. 

3.3 Analisis Data 

Hasil pengujian yang dilakukan dalam bentuk data dapat diproses dalam bentuk grafik guna 

memperoleh karakteristik setiap titik tegangan baterai terhadap motor DC pada robot warehouse. 

Karena pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan stopwatch maka pengukuran satu 

dengan yang lainnya menunjukkan nilai pewaktuan yang berbeda sehingga perlu adanya standar 

deviasi untuk mengetahui rentang batas atas dan bawah yang dihasilkan. Rumus standar deviasi 

seperti pada persamaan (3.1) 

 

   √
∑    

 
      ̅  

   
 (3.1) 

Keterangan: 

SD: Standar deviasi 

   : Nilai x ke-i 

  ̅ : Nilai rata-rata 

   : Ukuran sampel 

Persamaan (3.1) merupakan standar deviasi untuk mengetahui batas atas dan bawah, 

didalam analisis data perlu adanya rentang tersebut untuk mengetahui sinyal perbaikan sistem 

sudah dalam kawasan rentang standar deviasi atau belum karena hasil pewaktuan disetiap titik 

tegangan berbeda. Hal tersebut dianalisis untuk memperoleh jawaban dari sebuah masalah yang 

telah dirumuskan. Sehingga memperoleh sebuah perbaikan pada robot warehouse dengan 

menggunakan metode pengendalian PID melalui indikator kinerja baterai. Tentu secara analisis 

perbaikan tersebut dapat membantu mengoptimalkan sistem warehouse yang lebih baik dan 

efisien. 

 


