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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Kecepatan Robot Warehouse Terhadap Kondisi Tegangan Baterai 

Tabel 4.1 Parameter pengujian kecepatan robot warehouse terhadap kondisi tegangan baterai 

No. PARAMETER PENGUJIAN 

1. Panjang lintasan 2,5 meter 

2. Tegangan baterai 12,7 volt hingga turun 10,0 volt 

3. Nilai PWM 110 (rentang 0-255) 

4. Instrumen pengukuran Stopwatch 

5. Variabel yang diukur Waktu (detik) 

Tabel 4.1 merupakan parameter yang dipakai dalam pengujian tersebut. Pada pengujian 

tersebut terdapat variabel yang sifatnya tetap antara lain nilai PWM dan panjang lintasan. Untuk 

ketetapan nilai PWM tersebut yang dikehendaki adalah 110 dari rentang PWM 0-255 alasannya 

adalah menjaga keseimbangan agar tetap tidak goyah ketika robot warehouse melakukan aksi 

running dengan membawa sebuah beban sehingga memakai kecepatan sedang. Kemudian 

terdapat variabel yang sifatnya tidak tetap yaitu waktu (detik) sebagai variabel yang diukur. 

Waktu tersebut diperoleh dari hasil nilai pewaktuan stopwatch terhadap setiap titik tegangan 

baterai pada saat pengujian, setiap waktu akan dicatat dan jumlahnya hingga tegangan tersebut 

berubah sehingga mendapatkan waktu rata-rata dititik tegangan tersebut. Pada variabel tidak 

tetap lainnya yaitu tegangan baterai, pengukuran tersebut dilakukan pada rentang tegangan 12,7 

volt hingga menurun pada tegangan 10,0 volt dan untuk tegangan lebih kecilnya tidak digunakan 

karena robot warehouse sudah tidak efektif untuk melakukan aksi running yaitu memiliki selisih 

penurunan waktu tempuh sebesar 12,8% atau diatas rata-rata berdasarkan pada Tabel 5.1 

dilampiran. 

 Dalam pengujian tersebut supaya memperoleh indikator kinerja baterai melalui pengujian 

kecepatan robot warehouse terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah. Data-data yang 

dihasilkan nantinya akan digunakan atau sebagai karakteristik dari kinerja baterai saat 

dilakukannya perbaikan. Pengujian dilakukan pada lintasan seperti Gambar 3.5 dan hasil 

pengujian seperti pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Indikator kinerja baterai 

Gambar 4.1 menunjukkan indikator kinerja baterai melalui pengujian kecepatan robot 

warehouse terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah. Terlihat bahwa grafik tersebut 

menunjukan semakin turun tegangan baterai, semakin lama pula waktu tempuh robot warehouse 

untuk mencapai finish. Artinya bahwa indikator kinerja baterai terhadap robot warehouse terlihat 

pada putaran roda robot warehouse yang semakin melamban saat tegangan baterai menurun 

secara linear. Hal tersebut diakibatkan oleh driver motor yang terdampak dari pengaruh 

penurunan tegangan secara linear sehingga suplai tegangan untuk driver motor kurang dari Vcc 

yaitu 12 volt.  

Ketika tegangan baterai menurun secara linear hanya pada bagian driver motor saja yang 

terpengaruh, untuk bagian sensor, sistem minimal dan motor servo masih berjalan dengan 

normal. Terbukti pada Gambar 4.1 menunjukkan grafik yang dapat diukur sampai selesai dari 

tegangan kapasitas penuh hingga menurun masih tetap berjalan dengan normal tanpa ada 

gangguan pembacaan ataupun error pada robot warehouse. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan 

Vcc pada blok sensor, sistem minimal dan motor servo hanya 5 volt sehingga keluaran tegangan 

baterai akan diregulator oleh IC7805. 

Optimalnya robot warehouse tersebut memiliki keluaran waktu yang sepadan ketika 

kondisi baterai berubah secara linear. Berdasarkan pengujian tersebut performa robot warehouse 

mengalami penurunan akibat dari menurunnya tegangan baterai. Sehingga perlu perbaikan guna 

mengoptimalkan performa dari robot warehouse tersebut. Perbaikan tersebut dengan tujuan 

menyamakan waktu tempuh robot pada waktu yang diinginkan (set point) ketika kondisi 

tegangan baterai berubah. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pendekatan standar deviasi sebab waktu 

yang dihasilkan setiap sampel tegangan dengan sampel berikutnya berbeda sehingga perlu 

dihitung untuk mencari batas atas dan bawah standar deviasinya. Berikut hasil perhitungan batas 

atas dan bawah standar deviasi seperti pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Batas atas dan bawah standar deviasi  

Gambar 4.2 menunjukkan hasil perhitungan standar deviasi pada rata-rata waktu tempuh 

yang dihasilkan robot warehouse. Standar deviasi tersebut juga sangat membantu dalam 

menentukan nilai set point waktu tempuh yang diinginkan. Dengan adanya standar deviasi maka 

dapat diketahui apakah didalam rentang set point waktu tempuh atau diluar dari set point waktu 

tempuh yang ditentukan. Banyaknya sampel pada suatu titik tegangan dan waktu tempuh yang 

dihasilkan berpengaruh pada lebar rentang batas atas dan bawah standar deviasi. 
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4.2 Perbaikan Sistem Berdasarkan Kondisi Operasional Baterai 

 

Gambar 4.3 Peta proses perbaikan sistem 

Gambar 4.3 merupakan langkah-langkah dalam perbaikan sistem guna mencapai set point 

yang ditentukan. Peta proses perbaikan tersebut sangat membantu dalam mencapai tujuan 

pengendalian. Terdapat beberapa istilah yang digunakan pada proses perbaikan sistem, berikut 

definisi pada istilah tersebut: 

- Set point adalah parameter yang digunakan untuk menyamakan kinerja dari robot 

warehouse melalui waktu tempuh yang diinginkan. 

- Pengendalian secara offline adalah suatu proses untuk memperoleh nilai-nilai perbaikan 

pada sistem tersebut dengan secara tidak langsung (berbeda waktu) atau tidak secara 

realtime. 

- Fungsi look up table adalah aturan pengendalian (rule base) berupa IF (masukan) - 

THEN (keluaran) dimana error didefinisikan sebagai input [19]. maka diperoleh banyak 

kemungkinan keputusan aksi kontrol dan fungsi tersebut diprogram pada mikrokontroler. 

Berdasarkan indikator kinerja baterai maka informasi yang diperoleh adalah data waktu 

tempuh robot warehouse terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah. Kemudian dirumuskan 

tujuan pengendalian tersebut yaitu untuk menjaga waktu tempuh dengan nilai waktu yang 

sepadan ketika tegangan baterai berubah 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 ketika tegangan baterai berubah. Berdasarkan tujuan tersebut maka pada saat tegangan 

baterai berubah akan terjadi koreksi nilai PWM sebesar nilai error pada aturan fungsi look up 
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table yang dituang dalam 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.  

 

Gambar 4.4 Proses pengendalian dengan fungsi look up table 

Gambar 4.4 merupakan proses pengendalian kecepatan robot warehouse agar menghasilkan 

waktu tempuh yang sepadan sesuai set point yang ditentukan. Proses tersebut dimulai dari 

pembacaan sensor tegangan dari tegangan baterai. Dimana pada mikrokontroler telah dibuat 

sebuah program fungsi look up table berupa aturan yang berisikan database. Database tersebut 

berupa nilai error yang diperoleh melalui perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan 

knowledge base system. Nilai error tersebut nantinya akan digunakan sebagai penambahan nilai 

koreksi PWM sehingga ketika mencapai suatu titik tegangan baterai tertentu akan terjadi koreksi 

nilai PWM. Nilai koreksi PWM tersebut sangat berpengaruh pada kecepatan dan kecepatan 

berdampak pada nilai waktu tempuh yang dihasilkan. Waktu tempuh tersebut diharapkan sesuai 

dengan set point. Peta proses perbaikan pada Gambar 4.3 maka pertama yang harus dilakukan 

yaitu menentukan nilai set point beserta variabel-variabel terkait pengendalian seperti pada Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Parameter variabel pengendalian 

No. PARAMETER 

1. Disturbance variable Tegangan baterai (volt) 

2. Controlled variable Waktu tempuh (detik) 

3. Manipulated variable Nilai PWM 

4. Set point Waktu tempuh (detik) 

Tabel 4.2 merupakan variabel-variabel terkait perbaikan sistem melalui pengendalian 

antara lain disturbance variable sebagai variabel input dalam pengendalian, controlled variable 

sebagai variabel output dalam pengendalian dan manipulated variable sebagai variabel yang 

dapat berubah-ubah sesuai dengan proporsinya dalam pengendalian. Kemudian menentukan set 

point yang dikehendaki seperti pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Set point yang diinginkan pada waktu tempuh titik tegangan 12 volt 

Gambar 4.5 merupakan set point yang ditentukan yaitu rata-rata waktu tempuh pada titik 

tegangan 12,0 volt, walaupun nilai set point yang diinginkan tersebut waktu tempuh dalam satuan 

detik tetapi berdasarkan pada titik tegangan yang dipakai masukan Vcc driver motor yaitu 12,0 

volt. Sebab Vcc pada driver motor cenderung menurun seiring menurunnya tegangan baterai 

sehingga berdampak pada waktu tempuh yang dihasilkan robot warehouse. Jadi perlu 

mengoptimalkan kondisi tersebut seperti pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Optimalisasi kecepatan sebagai keluaran driver motor 
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Gambar 4.7 Waktu tempuh yang dihasilkan pada titik tegangan 12 volt 

Gambar 4.7 adalah waktu tempuh yang dihasilkan pada titik tegangan 12 volt berdasarkan 

standar deviasi. Tujuannya adalah untuk menyamakan kinerja dari robot warehouse melalui 

waktu tempuh yang dihasilkan dengan kriteria sesuai rentang batas atas dan bawah set point 

waktu tempuh. Nilai set point waktu tempuhnya adalah rentang 2,466 detik sampai 2,622 detik. 

Setelah menentukan nilai set point, dapat melanjutkan proses selanjutnya yaitu mencari nilai 

parameter sebagai aturan pada fungsi look up table. Nilai – nilai parameter tersebut berdasarkan 

data informasi yang diterima sebagai pengetahuan dasar pengendalian seperti pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Parameter look up table berdasarkan hubungan input dan output  

Gambar 4.8 merupakan peta data sebagai knowledge base system, peta tersebut menunjukan 

sebuah data informasi sebagai pengetahuan dasar fungsi look up table melalui hasil dari 

pengukuran input dan respon sistem sebagai output. Fungsi look up table menggunakan aturan 

kontrol (rule base) berupa IF (input) - THEN (output) dimana error didefinisikan sebagai input, 
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sedangkan waktu tempuh sebagai output [19]. Proses mencari parameter seperti pada Gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.9 Proses mencari nilai parameter pada fungsi look up table 

Gambar 4.9 merupakan alur yang perlu dilalui dalam proses pengolahan data informasi 

yang diterima. Dari knowledge base system dapat diketahui nilai-nilai data informasi untuk 

mencapai tujuan pengendalian. Perancangan tersebut dimulai dari penyamaan kawasan yaitu 

waktu (detik) dan terakhir menghasilkan nilai selisih (error) pada PWM sebagai masukan dalam 

fungsi look up table. Didalam proses penyamaan kawasan tersebut, dimulai dengan mencari nilai 

waktu tempuh per 1 PWM dengan persamaan yang dipakai dalam perhitungan seperti pada 

persamaan (4.1) dan hasilnya seperti pada Tabel 4.3. 

 
                               

                              

         
 

(4.1) 

 

Tabel 4.3 Akumulasi mencari waktu per 1 PWM 

Tegangan 

(volt) 
Rata-rata waktu tempuh (detik) 

PWM 

acuan 
Waktu tempuh per 1 PWM (detik) 

12,7 2,463333333 110 0,022393939 

12,6 2,456521739 110 0,22332016 

12,5 2,453333333 110 0,02230303 

12,4 2,470384615 110 0,022458042 

12,3 2,499565217 110 0,02272332 

12,2 2,52 110 0,022909091 

12,1 2,523548387 110 0,022941349 

12,0 2,544418605 110 0,023131078 

11,9 2,588709677 110 0,023533724 

11,8 2,65137931 110 0,024103448 

11,7 2,703947368 110 0,02458134 

11,6 2,783225806 110 0,025302053 

11,5 2,836666667 110 0,025787879 

11,4 2,888513514 110 0,026259214 
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Tegangan 

(volt) 
Rata-rata waktu tempuh (detik) 

PWM 

acuan 
Waktu tempuh per 1 PWM (detik) 

11,3 2,89375 110 0,026306818 

11,2 2,947209302 110 0,026792812 

11,1 3,064285714 110 0,027857143 

11,0 3,158333333 110 0,028712121 

10,9 3,182 110 0,028927273 

10,8 3,214 110 0,029218182 

10,7 3,23 110 0,029363636 

10,6 3,276666667 110 0,029787879 

10,5 3,34 110 0,030363636 

10,4 3,38 110 0,030727273 

10,3 3,43 110 0,031181818 

10,2 3,485 110 0,031681818 

10,1 3,49 110 0,031727273 

10,0 3,57 110 0,032454545 

Tabel 4.3 menunjukan perhitungan berdasarkan hubungan input dan output. Tujuan dari 

perhitungan tersebut adalah untuk mengetahui nilai waktu tempuh yang dihasilkan per 1 PWM-

nya berdasarkan rata-rata waktu tempuh pada setiap titik tegangan dengan nilai PWM acuan yang 

dipakai. Hasil dari persamaan (4.1) merupakan waktu tempuh dalam satuan detik yang dihasilkan 

per 1 PWM. Perlunya penyamaan kawasan pada perhitungan tersebut karena nilai set point yang 

ditentukan merupakan kawasan waktu (detik) sehingga untuk mencari nilai PWM yang 

dibutuhkan sebagai variabel yang dimanipulasi harus disamakan dalam kawasan waktu (detik). 

Dengan diketahuinya nilai waktu tempuh per 1 PWM maka dapat diketahui nilai PWM yang 

dibutuhkan untuk mencapai nilai set point. Hasil perhitungannya seperti pada Tabel 4.4 dan 

persamaan yang digunakan pada (4.2). 

                                                   
                 

                              
 (4.2) 

Tabel 4.4 Akumulasi mencari nilai PWM yang dibutuhkan untuk mencapai set point 

Tegangan 

(volt) 
Set point (detik) 

Waktu tempuh per 1 

PWM (detik) 

Nilai PWM yang dibutuhkan untuk 

mencapai set point 

12,7 2,544419 0,022393939 113,6208755 

12,6 2,544419 0,22332016 113,9359304 

12,5 2,544419 0,02230303 114,0840041 

12,4 2,544419 0,022458042 113,2965645 

12,3 2,544419 0,02272332 111,9739097 

12,2 2,544419 0,022909091 111,0659087 

12,1 2,544419 0,022941349 110,9097378 

12,0 2,544419 0,023131078 110,0000171 

11,9 2,544419 0,023533724 108,1179912 

11,8 2,544419 0,024103448 105,5624478 

11,7 2,544419 0,02458134 103,5101841 

11,6 2,544419 0,025302053 100,5617616 

11,5 2,544419 0,025787879 98,66724677 
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Tegangan 

(volt) 
Set point (detik) 

Waktu tempuh per 1 

PWM (detik) 

Nilai PWM yang dibutuhkan untuk 

mencapai set point 

11,4 2,544419 0,026259214 96,89623701 

11,3 2,544419 0,026306818 96,72089503 

11,2 2,544419 0,026792812 94,96647889 

11,1 2,544419 0,027857143 91,33811795 

11,0 2,544419 0,028712121 88,61828707 

10,9 2,544419 0,028927273 87,95917348 

10,8 2,544419 0,029218182 87,08341319 

10,7 2,544419 0,029363636 86,65204025 

10,6 2,544419 0,029787879 85,41793184 

10,5 2,544419 0,030363636 83,79823054 

10,4 2,544419 0,030727273 82,8065355 

10,3 2,544419 0,031181818 81,59944315 

10,2 2,544419 0,031681818 80,31164706 

10,1 2,544419 0,031727273 80,19658739 

10,0 2,544419 0,032454545 78,39946499 

Tabel 4.4 merupakan perhitungan mencari nilai PWM yang dibutuhkan untuk mencapai set 

point. Dengan diketahuinya nilai waktu tempuh per 1 PWM tentu untuk mencapai waktu set 

point dapat diketahui nilai PWM-nya karena keduanya sudah dalam kawasan waktu (detik). 

Tujuan dari perhitungan tersebut adalah untuk membandingkan hasil dari perhitungan PWM 

yang dibutuhkan untuk mencapai set point dengan PWM acuan. Hasil perhitungannya seperti 

pada Tabel 4.5 dan persamaan yang digunakan pada (4.3). 

                                                                   (4.3) 

Tabel 4.5 Akumulasi koreksi PWM 

Tegangan 

(volt) 

PWM 

acuan 

Nilai PWM yang 

dibutuhkan untuk 

mencapai set point 

Koreksi 

PWM 

Koreksi PWM pada 

mikrokontroler (integer) 

12,7 110 113,6208755 -3,62088 -4 

12,6 110 113,9359304 -3,93593 -4 

12,5 110 114,0840041 -4,084 -4 

12,4 110 113,2965645 -3,29656 -3 

12,3 110 111,9739097 -1,97391 -2 

12,2 110 111,0659087 -1,06591 -1 

12,1 110 110,9097378 -0,90974 -1 

12,0 110 110,0000171 -0,0000171 0 

11,9 110 108,1179912 1,882009 2 

11,8 110 105,5624478 4,437552 4 

11,7 110 103,5101841 6,489816 6 

11,6 110 100,5617616 9,438238 9 

11,5 110 98,66724677 11,33275 11 

11,4 110 96,89623701 13,10376 13 

11,3 110 96,72089503 13,2791 13 

11,2 110 94,96647889 15,03352 15 

11,1 110 91,33811795 18,66188 19 

11,0 110 88,61828707 21,38171 21 
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Tegangan 

(volt) 

PWM 

acuan 

Nilai PWM yang 

dibutuhkan untuk 

mencapai set point 

Koreksi 

PWM 

Koreksi PWM pada 

mikrokontroler (integer) 

10,9 110 87,95917348 22,04083 22 

10,8 110 87,08341319 22,91659 23 

10,7 110 86,65204025 23,34796 23 

10,6 110 85,41793184 24,58207 25 

10,5 110 83,79823054 26,20177 26 

10,4 110 82,8065355 27,19346 27 

10,3 110 81,59944315 28,40056 28 

10,2 110 80,31164706 29,68835 30 

10,1 110 80,19658739 29,80341 30 

10,0 110 78,39946499 31,60054 32 

Tabel 4.5 merupakan perhitungan terakhir yaitu menentukan nilai parameter pada aturan 

fungsi look up table. Perhitungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai PWM acuan dengan 

PWM yang dibutuhkan untuk mencapai set point. Selisih nilai PWM yang dihasilkan menjadi 

input dalam rule base pengendalian kemudian dituang kedalam program mikrokontroler. Pada 

hasil koreksi tersebut apabila dituang kedalam bentuk grafik akan mempunyai nilai yang sejajar 

dengan PWM acuan sehingga waktu tempuh yang dihasilkan diprediksi akan sepadan juga ketika 

kondisi tegangan baterai berubah, dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Penambahan koreksi PWM cenderung sejajar dengan PWM acuan 

Gambar 4.10 merupakan visualisasi penambahan koreksi PWM yang cenderung sejajar 

dengan PWM acuan. Hal tersebut sudah terlihat terdapat hubungan antara stimulus dengan output 

sehingga dalam perancangan pengendalian sistem tersebut diharapkan dapat mengikuti set point. 
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Penambahan nilai koreksi PWM terjadi atas dasar aturan dalam fungsi look up table yang sudah 

diketahui nilai-nilai parameternya pada perhitungan. Berikut database nilai parameter yang 

dituang kedalam aturan pada fungsi look up table seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Aturan pada fungsi look up table program mikrokontroler 

IF THEN IF THEN IF THEN 

Tegangan (volt) Error Tegangan (volt) Error Tegangan (volt) Error 

12,7 -4 11,7 6 10,7 23 

12,6 -4 11,6 9 10,6 25 

12,5 -4 11,5 11 10,5 26 

12,4 -3 11,4 13 10,4 27 

12,3 -2 11,3 13 10,3 28 

12,2 -1 11,2 15 10,2 30 

12,1 -1 11,1 19 10,1 30 

12 0 11 21 10 32 

11,9 2 10,9 22 

11,8 4 10,8 23 

Tabel 4.6 merupakan database nilai error yang dituang dalam program mikrokontroler 

sebagai input pada fungsi look up table. Setelah nilai-nilai parameter tersebut dituang dalam 

program mikrokontroler maka proses selanjutnya yaitu mengujikan hasil perbaikan sistem 

tersebut. proses yang dilakukanpun sama seperti pada pengujian sebelumnya. Hasil dari 

perbaikan tersebut seperti pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Perbandingan indikator kinerja baterai setelah dan sebelum perbaikan 



27 

 

Berdasarkan Gambar 4.11 menunjukkan perbandingan indikator kinerja baterai setelah dan 

sebelum perbaikan terhadap kecepatan robot warehouse. Terlihat bahwa grafik perbaikan sistem 

sudah dapat mengikuti set point dengan rata-rata waktu 2,49 detik dan dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian sesuai dengan tujuan yaitu didalam rentang set point. Perbandingan tersebut sudah 

sangat berbeda jauh dengan indikator kinerja baterai sebelumnya karena semakin turun tegangan 

kecepatan semakin lama. Setelah dilakukan perbaikan sistem, pengaruh dari penurunan tegangan 

baterai secara linear tidak mempengaruhi sistem. Namun terdapat 7 titik tegangan yang diluar 

rentang set point yaitu pada titik tegangan 12,7 volt, 11,3 volt, 11,2 volt, 11,1 volt, 11,0 volt, 10,9 

volt, dan 10,8 volt, dikarenakan beberapa faktor yaitu gangguan yang bersifat alami dan 

karakteristik dari motor DC atau orde 2 [20]. Tingkat akurasi pada pengendalian menggunakan 

fungsi look up table ini sebesar 75% seperti pada respon yang dihasilkan oleh sistem tersebut 

pada Gambar 4.12.  

 

Gambar 4.12 Respon terhadap set point 

 

 

 

 

 

 


