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Abstrak—Latar belakang dari skripsi ini adalah kecelakaan 

kerja pada transportasi dan pergudangan yang diakibatkan 

oleh kecelakaan forklift. Hal tersebut merupakan dampak dari 

menurunnya kinerja manusia baik secara fisik maupun 

psikologi saat mengoperasikan forklift. Industri-industri besar 

menilai menurunnya kinerja sebagai salah satu faktor 

penggantian tenaga operasional dengan menggunakan robot 

untuk menghemat biaya serta meningkatkan produksi. 

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa kelemahan 

yaitu dalam pengujian banyak yang mengesampingkan efek 

kondisi operasional baterai dimana pengaruh penurunan 

tegangan baterai tersebut dapat memperlambat sistem robot 

warehouse. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki 

indikator kinerja baterai sehingga robot warehouse 

menghasilkan waktu tempuh yang sepadan ketika tegangan 

menurun secara linear. Metodologi pada penelitian ini meliputi 

perancangan, pengujian dan analisis data. Proses tersebut untuk 

mengetahui kinerja robot warehouse berdasarkan kondisi 

tegangan baterai yang berubah dan hasilnya semakin turun 

tegangan baterai maka semakin lama waktu tempuh yang 

dihasilkan robot warehouse. Berdasarkan hasil tersebut maka 

perlu perbaikan sistem. Pada penelitian ini perbaikan tersebut 

dengan pengendalian secara offline berdasarkan knowledge base 

system berupa hubungan data informasi input dan output sistem 

yang diperoleh. Data informasi tersebut akan diolah dengan 

metode look up table yang kemudian hasilnya berupa aturan 

yang dituangkan kedalam program mikrokontroler dan kriteria 

pengendalian tersebut adalah menyamakan waktu tempuh 

meskipun kondisi tegangan baterai berubah semakin menurun. 

Kemudian set point yang diinginkan yaitu rentang 2,466 detik 

hingga 2,622 detik. Pengendalian yang dilakukan tersebut 

berhasil mencapai waktu tempuh dengan rata-rata 2,49 detik 

atau sesuai dengan rentang set point yang diinginkan dan 

memiliki tingkat akurasi sebesar 75%. 

 

Kata kunci—penurunan tegangan, robot warehouse, 

perbaikan kinerja, tegangan baterai 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat dan 
menakjubkan, banyak negara di dunia ini yang melakukan 
riset dalam hal perkembangan robot dengan menerapkan 
kecerdasan buatan (artificial intellegent)[1], [2]. Di Indonesia 
penggunaan robot robot warehouse masih sangat minim, guna 
melakukan aktifitas pemindahan barang dengan beban besar 
tidak memungkinkan tanpa menggunakan alat bantu solusinya 
menggunakan forklift [3]. Pada pengoperasiannya forklift, 

diperlukan tenaga kerja yang kompetitif dikarenakan 
membutuhkan keakuratan, kepresisian dan rentang waktu 
yang tepat dalam pengoperasian. Kecelakaan kerja di Amerika 
pada bidang transportasi dan pergudangan berjumlah 661 
kasus dan 30%  diakibatkan oleh kecelakaan forklift pada 
tahun 2010 [4]. Hal tersebut merupakan dampak menurunnya 
kinerja manusia baik secara fisik maupun psikologi saat 
mengoperasikan forklift. Industri-industri besar menilai 
menurunnya kinerja sebagai salah satu faktor penggantian 
tenaga operasional dengan menggunakan robot untuk 
menghemat biaya serta meningkatkan produksi. Model robot 
warehouse dapat diaplikasikan dengan robot line follower [5]–
[7]. Robot line follower terdiri dari rangkaian sensor cahaya 
berfungsi sebagai deteksi garis, sistem minimal berfungsi 
sebagai unit pengolahan data, driver motor berfungsi sebagai 
modul putar kanan–putar kiri pada motor DC dan gearbox 
berfungsi sebagai penggerak roda melalui sebuah gear [8], 
[9]. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai karakteristik 
tegangan baterai terhadap kecepatan robot line follower 
penelitian tersebut kesimpulannya kecepatan robot berbanding 
lurus dengan sumber tegangan yang diberikan pada motor DC 
dan kecepatan motor DC [10]. Hal tersebut berdampak pada 
performa robot seperti kecepatan robot akan melamban 
sehingga mengakibatkan waktu tempuh semakin lama. Dalam 
pengujiannya banyak yang mengesampingkan efek kondisi 
operasional baterai dimana pengaruh penurunan tegangan 
baterai tersebut dapat memperlambat sistem robot warehouse. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan 
penelitian mengenai perbaikan kinerja robot warehouse 
berdasarkan kondisi operasional baterai. Skripsi ini 
diharapkan mampu menemukan pengaruh linearitas baterai 
terhadap performa robot dan memperbaiki dampak linearitas 
tersebut. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Motor DC 

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 
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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 berbasis line 
follower karena dengan dimensi yang kecil, ringan, namun 
torsinya tinggi [11]. 

B. Baterai Lithium Polymer (Li-Po) 

Baterai Li-Po yang dipakai pada catu daya robot tersebut 
merk Turnigy Nano-tech dengan kapasitas 850 mAH, 
discharge 25-50C, tegangan 3 cell 11,1 volt, dimensi 
56x30x31mm, dan berat 49 gram [12]. Baterai yang tersebut 
berdimensi kecil, ringan, namun kapasitas daya besar. 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 
[13].  

C. Sistem Minimal 

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 [14]. Komponen eksternal tersebut meliputi: Blok 
prosesor menggunakan IC ATMEGA32, modul reset 
digunakan untuk kembali ke awal program dan modul clock 
digunakan untuk mengirim detak eksternal dengan ukuran 
yang diinginkan dan sesuai dengan datasheet. 

D. Driver Motor 

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. 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. 

E. Rangkaian Sensor Garis 

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. 

F. 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 [15]. Kemungkinan 

pembacaan garis oleh sensor untuk unjuk kerja robot line 

follower yang didefinisikan setiap kondisi seperti pada Tabel 

1 berikut: 

Tabel 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) 

G. PWM (Pulse Width Modulation) 

PWM merupakan output pengaturan tegangan pemutar 

motor DC dengan mengatur lebar sinyal dalam suatu periode 

tertentu [15]. PWM termasuk fitur yang disediakan oleh 

mikrokontroler biasanya digunakan untuk mengatur 

kecepatan motor. 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 %).  

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi pada skripsi ini meliputi studi literatur, 
perancangan, pengujian dan analisis data.  

 

Gambar 1 Bagan metodologi penelitian 

A. 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 seperti sistem minimal, 
driver motor, blok sensor, gear box & cassis, blok 
pengangkat.  

B. Pengujian 

 

Gambar 2 Lintasan pengambilan data karakteristik baterai dan motor DC 

Gambar 2 merupakan lintasan untuk pengujian robot 

warehouse berbasis line follower memiliki panjang 2,5 meter 

dan 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. Data-data yang diperlukan dalam pengujian robot 

warehouse, sebagai berikut: 

1. Pengujian Kecepatan Robot Warehouse Terhadap Kondisi 

Tegangan Baterai 

2. Perbaikan Sistem Berdasarkan Kondisi Operasional 

Baterai 

C. Analisis Data 

 Hasil pengujian yang dilakukan dalam bentuk data dapat 
diproses dalam bentuk grafik guna memperoleh indikator 
kinerja baterai disetiap titik tegangan terhadap kecepatan robot 
warehouse. Hal tersebut dianalisis untuk memperoleh jawaban 
dari sebuah masalah yang telah dirumuskan. 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

A. Pengujian Kecepatan Robot Warehouse Terhadap 

Kondisi Tegangan Baterai 

 

Gambar 3 Perangkat 
keras robot warehouse 

berbasis line follower 

 

Gambar 4 Beban yang diangkut robot 

Gambar 3 merupakan bentuk robot warehouse berbasis 

line follower. 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.  Gambar 

4 merupakan 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. 

Tabel 2 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 

4. Instrumen pengukuran Stopwatch 

5. Variabel yang diukur Waktu (detik) 

 

Gambar 5 Indikator kinerja baterai 

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 

karaketeristik dari kinerja baterai saat dilakukannya perbaikan. 

Pengujian dilakukan pada lintasan seperti Gambar 2 dan hasil 

pengujian seperti pada Gambar 5. Gambar 5 menunjukkan 

indikator kinerja baterai melalui pengujian kecepatan robot 

warehouse terhadap kondisi tegangan baterai yang berubah. 

Terlihat bahwa grafik tersebut menunjukkan 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. 

Dalam pengukuran tersebut sesuai dengan jumlah sampel 

yang dihasilkan seperti yang telah dibahas sebelumnya maka 

perlu adanya perhitungan standar deviasi karena 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 6. 



 

Gambar 6 Perhitungan batas atas dan bawah standar deviasi 

Gambar 6 menunjukkan hasil perhitungan standar deviasi 

pada rata-rata waktu tempuh yang dihasilkan robot. Standar 

deviasi tersebut juga sangat membantu dalam penggunaan 

angka set point yang ditentukan. Dengan adanya standar 

deviasi maka dapat diketahui apakah didalam rentang set 

point atau diluar dari set point yang ditentukan. 

B. Perbaikan Sistem Berdasarkan Kondisi Operasional 

Baterai 

 

Gambar 7 Peta proses perbaikan sistem 

Gambar 7 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 [16]. maka diperoleh 

banyak kemungkinan keputusan aksi kontrol dan fungsi 

tersebut diprogram pada mikrokontroler. 

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. 

Tabel 3 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 3 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 8. 

 

Gambar 8 Set point yang diinginkan pada waktu tempuh titik tegangan 12 

volt 

Gambar 8 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. set point yang diinginkan seperti pada 

Gambar 9. 



 

Gambar 9 Waktu tempuh yang dihasilkan pada titik tegangan 12 volt 

 

Gambar 10 Proses mencari nilai parameter pada fungsi look up table 

Gambar 10 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, berikut persamaan yang 

dipakai dalam proses mencari nilai parameter database fungsi 

look up table. 

             
          

  
 

(1) 

     
          

           
 

(2) 

                    (3) 

Keterangan singkatan: 

 WTPP (detik) : Waktu tempuh per 1 PWM (detik) 

 RW (detik) : Rata-rata waktu tempuh (detik) 

 PA : PWM acuan 110 

 NPMS : Nilai PWM yang dibutuhkan untuk mencapai set point 

 SP (detik) : Set point (detik) 

 KP (error) : Koreksi PWM (error) 

Tabel 4 data yang dimasukan dalam persamaan 

Tegangan (volt) Rata-rata waktu tempuh (detik) 

12,7 2,463333333 

12,6 2,456521739 

12,5 2,453333333 

12,4 2,470384615 

12,3 2,499565217 

Tegangan (volt) Rata-rata waktu tempuh (detik) 

12,2 2,52 

12,1 2,523548387 

12,0 2,544418605 

11,9 2,588709677 

11,8 2,65137931 

11,7 2,703947368 

11,6 2,783225806 

11,5 2,836666667 

11,4 2,888513514 

11,3 2,89375 

11,2 2,947209302 

11,1 3,064285714 

11,0 3,158333333 

10,9 3,182 

10,8 3,214 

10,7 3,23 

10,6 3,276666667 

10,5 3,34 

10,4 3,38 

10,3 3,43 

10,2 3,485 

10,1 3,49 

10,0 3,57 

Persamaan (1) adalah waktu tempuh dalam satuan detik 

yang dihasilkan per 1 PWM. Karena set point yang 

ditentukan merupakan waktu tempuh dalam satuan detik 

maka untuk mencari nilai PWM 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 

set point yang ditentukan. 

Persamaan (2) 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). 

Persamaan (3) merupakan perhitungan selisih nilai PWM 

yang dihasilkan menjadi input dalam rule base pengendalian 

kemudian dituang kedalam program mikrokontroler. Hasil 

pengendalian dalam perbaikan sistem terhadap kinerja baterai 

yang beruabah seperti pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 Perbandingan indikator kinerja baterai setelah dan sebelum 
perbaikan 



Berdasarkan Gambar 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. 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 [17]. 

Tingkat akurasi pada pengendalian menggunakan fungsi look 

up table ini sebesar 75%. 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan pengujian dan pengolahan data, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengendalikan 

kondisi operasional baterai yang cenderung menurun secara 

linear. Dengan pengendalian offline dalam perbaikan sistem 

yang berdasarkan knowledge base system dan dituang 

kedalam aturan fungsi look up table pada program 

mikrokontroler. Hasilnya dapat mencapai waktu tempuh 

dengan rata-rata 2,49 detik sesuai dengan rentang set point 

waktu tempuh 2,466 detik hingga 2,622 detik dan memiliki 

tingkat akurasi sebesar 75%. 
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