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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan penjelasan dari metode-metode yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 

3.1 Metode Pengembangan 

Tujuan dari pengerjaan Tugas Akhir ini yaitu membuat sebuah robot 

pelayan restoran yang mampu menggantikan pelayan restoran mengantar menu 

hidangan serta dapat menampung peralatan makan kotor, sehingga dapat 

membantu meringankan pekerjaan manusia dalam melakukan pelayanan 

pelanggan pada sebuah restoran atau rumah makan. 

Robot pelayan ini dapat secara otomatis menghampiri pengunjung yang 

hendak memesan menu hidangan dan menampung sisa peralatan kotor yang 

tersisa pada meja, dengan menggunakan komunikasi wireless. Setiap meja 

dengan robot dapat selalu berkomunikasi, dimana robot akan menerima data dari 

meja yang mengirimkan sinyal untuk dihampiri dan robot akan otomatis 

mengenali identitas meja serta posisi meja tersebut. Robot pun akan otomatis 

berjalan menghampiri meja dengan menggunakan bantuan garis sebagai 

panduan untuk menuju setiap meja. 

 

 

 



31 
 

 
 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan pada pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Studi literatur 

Pada proses pengerjaan penelitian ini terdapat dua proses perancangan yang 

dilakukan yaitu, proses perancangan perangkat keras dan  perangkat lunak.  

2. Tahapan perancangan dan pengembangan sistem 

Dalam pengerjaan pengembangan sistem, terdapat beberapa langkah 

rancangan sistem yang diambil antara lain: 

a. Membuat flowchart pada proses sistem secara keseluruhan. 

b. Melakukan perancangan perangkat keras yang meliputi: 

1. Merancang rangkaian elektronika yang digunakan pada penelitian. 

2. Melakukan percobaan tentang cara penggunaan komunikasi 

wireless serta sensor garis dan device yang digunakan pada 

penelitian. 

3. Merancang mekanik pada robot pelayan restoran. 

c. Melakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi :  

1. Membuat program USART pada ATMega16 agar dapat 

berkomunikasi dengan Xbee. 

2. Membuat program pembacaan garis menggunakan sensor garis. 
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3.3 Diagram Blok Sistem 

Dari penelitian ini terdapat proses yang akan dijalankan. Proses yang 

dijalankan merupakan proses pembacaan sensor garis dan komunikasi Xbee, 

dimana motor akan bekerja sesuai dengan inputan yang diperoleh dari 

pembacaan sensor garis tersebut. Dan akan mengontrol jalannya motor pada 

program yang telah ditentukan. Proses komunikasi meja dengan robot hanya 

mengirimkan data character yang nantinya akan dikenali identitasnya pada 

program yang sudah dibuat. Diagram blok cara kerja alat dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem 

 

Pertama-tama Xbee menerima data dari meja yang memanggil kemudian 

program akan mengenali terlebih dahulu identitas dan posisi meja tersebut. Jika 

sudah dikenali sensor pembacaan garis akan aktif dan robot akan berjalan 

dengan membaca setiap garis yang dilewatinya sampai pada tujuan. Setelah 

sampai pada tujuan robot akan berhenti dan menerima semua peralatan kotor 

yang akan diletakkan pada robot serta memberikan sebuah menu hidangan dan 

kemudian robot akan kembali pada posisi awalnya. 
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Gambar 3.2 Blok Diagram Hardware 

 

Dari gambar 3.2 merupakan gambaran dari blok diagram hardware dari 

sistem. Berikut ini penjelasan dari blok diagram tersebut: 

1. Langkah awal, modul Xbee akan menerima data dari perkomunikasian setiap 

meja dengan robot. 

2. Mikrokontroler ATMega16 akan mengolah data inputan dari Xbee untuk 

menginisialisasi identitas dan posisi meja. 

3. Jika identitas sudah dikenali, maka mikrokontroler ATMega16 akan 

memerintah LCD menampilkan meja yang memesan. 

4. Secara bersamaan mikrokontroler ATMega16 akan mengaktifkan sensor 

garis untuk membaca garis  dan memerintah motor bergerak maju. 

5. Motor driver akan mengendalikan motor agar bisa berjalan Counter Clock 

Wise (CCW) maupun Clock wise (CW). 
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3.4 Perancangan Mekanik Robot  

Mekanik robot yang digunakan adalah dari bahan aluminium persegi 

yang telah didesain dan dirancang khusus untuk kepentingan penelitian sistem 

robot ini. Robot ini didesain sedemikian rupa agar seluruh elektronika bisa 

terpasang dengan baik pada robot tersebut, mulai dari rangkaian mikrokontroler, 

driver motor, sensor photodioda, modul Xbee dan baterai. Desain robot dapat 

dilihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Desain Mekanik Robot 

 

3.4.1 Ukuran Dimensi Robot 

Setelah semua komponen tambahan dari penelitian ini dipasangkan, 

terdapat ukuran dimensi dari keseluruhan robot: 

1. Panjang Robot   : 80 cm 

2. Lebar Robot  : 60 cm 

3. Tinggi Robot   : 70 cm 
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3.4.2 Struktur Material Robot 

Bahan material yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa bahan diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagian rangka 

1. Aluminium 

2. Mur dan Baut 

3. Akrilik 

b. Bagian dari Perangkat Robot 

1. Motor DC 12 volt 

2. Roda Bebas 

 

3.4.3 Perancangan Minimun Sistem ATMega16 

Mikrokontroler ATMega16 adalah sistem elektronika sederhana yang 

terdiri dari komponen-komponen dasar yang dirangkai menjadi satu karena 

dibutuhkan suatu mikrokontroler agar dapat berfungsi dengan baik. Suatu 

mikrokontroler membutuhkan dua komponen tambahan selain power untuk dapat 

berfungsi. Rangkaian tersebut adalah Kristal Oscillator (XTAL) dan rangkaian 

reset, kedua rangkaian tersebut pada umumnya selalu ada pada minimum sistem 

mikrokontroler. Rangkaian Kristal Oscillator (XTAL) merupakan bagian 

komponen yang sangat penting pada mikrokontroler ATMega16 karena berfungsi 

untuk memompa data yaitu bersifat timer (semacam clock) atau pulsa digital oleh 

karena itu, kristal memiliki sebuah frekuensi dengan satuan MHz (MegaHertz) 



36 
 

 
 

dengan perumpamaan jantung pada manusia. Rangkaian Kristal Oscillator (XTAL) 

ini terdiri dari sebuah kristal dan dua buah kapasitor. 

Rangkaian reset pada mikrokontroler ATMega16 adalah aktif low. Fungsi 

dari rangkaian reset adalah memberikan perintah pada mikrokontroler untuk 

memulai kembali pembacaan program, hal tersebut dibutuhkan pada saat 

mikrokontroler mengalami ganguan dalam mengeksekusi program. Rangkaian ini 

terdiri dari 1 buah tombol, 1 buah kapasitor dan 1 buah resistor yang dihubungkan 

pada pin reset ATMega16 (Surahman, 2016). 

Rangkaian tambahan lain yang digunakan pada minimum sistem terutama 

yang digunakan pada perancangan ini adalah rangkaian led indikator dan konektor 

ISP (In System Chip Program) untuk upload program ke mikrokontroler. 

Pengujian pada mikrokontroler ATMega16 dilakukan dengan menguji program 

yang akan diunggah pada mikrokontroler ATMega16. Gambar 3.4 menerangkan 

bentuk rangkaian dari mimimum sistem ATMega16 yang digunakan pada 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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Gambar 3.4 Schematic Minimum System Mikrokontroler ATMega16 

Bentuk fisik dari rangkaian minimum sistem yang digunakan pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.5 

 

 

Gambar 3.5 Bentuk Fisik Rangkaian ATMega16 
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3.4.4 CodeVision-AVR 

CodeVision-AVR adalah software untuk program editor dan compiler 

yang digunakan untuk pembuatan program Tugas Akhir ini. Konfigurasi build 

penggunaan CodeVision-AVR ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.   

 

Gambar 3.6 Hasil Build Program 

 

Ketika program sudah selesai proses build maka selanjutnya menuju 

Proses download file “hex”. tetapi untuk memasukkan program pada 

microcontroller tidak dapat langsung dilakukan pada software ini, melainkan 

dengan bantuan software Khazama. Khazama program adalah sebuah software 

yang biasa digunakan untuk mengunduh atau mendownload program yang telah 

dibuat pada mikrokontroler. Data yang diunduh dari program ini biasanya dari 

software pembuat program berbentuk file “hex”. Sebelum mendownload 

program terlebih dahulu atur ATMega yang digunakan yang dapat dilihat pada 

gambar berikut.  
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Gambar 3.7 Memilih Jenis ATMega yang Digunakan 

 

Kemudian pilih menu file dan pilih “ Load Flash file to buffer” cari dimana 

program disimpan berupa file “hex” kemudian klik open. Setelah itu kita pilih 

“auto program” untuk melakukan proses download program.  

 

Gambar 3.8 Mengunduh Program 

 

Kemudian langkah untuk melakukan proses download program, yaitu file 

dengan ekstensi “hex” dan digunakan perangkat bantu USB downloader yang 

akan dihubungkan dengan port USB (Universal Serial Bus) pada komputer. 

Sebelum downloader dapat digunakan perlu dilakukan instalasi driver terlebih 

dahulu. 
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Gambar 3.9 Tampilan Driver USB ASP Belum Terisntal 

 

Kemudian klik kanan pada USB ASP untuk menginstal driver secara 

manual. Pilih “browse my computer for driver software” untuk mencari dimana 

folder driver disimpan. Setalah folder driver ditemukan lanjut pada proses 

penginstalan yang bisa dilihat pada Gambar 3.10 

 

Gambar 3.10 Tampilan Instalasi 

 

Proses instalasi driver akan berlangsung, tunggu sampai prosesnya selesai. 

Jika proses instalasi telah selesai dan sukses maka akan muncul pesan yang 
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menyatakan proses instalasi telah selesai. Kemudian USB ASP pada Device 

Manager yang tadinya berwarna kuning dan terdapat tanda seru, kini telah 

berubah menjadi tanpa tanda seru karena driver telah dikenali. 

 

Gambar 3.11 Driver Sudah Terinstal 

 

3.4.5 Konfigurasi Pin Modul EMS 30A H-Bridge 

Modul H-Bridge memiliki 1 set header (J1) dan 1 set terminal konektor 

(J2). Pada bagian ini akan dijelaskan deskripsi dan fungsi dari masing-masing 

header dan konektor tersebut. Interface Header (J1) berfungsi sebagai input untuk 

antarmuka dengan input-output digital serta output analog dari modul H-Bridge. 

Berikut deskripsi dari masing-masing pin pada Interface Header dapat di 

perlihatkan pada tabel 3.1 untuk mengetahui layout IC VNH3SP30, konektor J1 

dan J2.  

Tabel 3.1 Datasheet Port Input EMS H-Bridge 

No. Pin Nama I/O Fungsi 
1 MIN1 I Pin input untuk menentukan output MOUT1 
2 MIN2 I Pin input untuk menentukan output MOUT2 
3 MEN1 I/O Pin enable  untuk output MOUT1 diberi logika 
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No. Pin Nama I/O Fungsi 
high untuk mengaktifkan half  H-Bridge 1, diberi 
logika Low secara eksternal untuk 
menonaktifkan half  H-Bridge 1 jika terjadi 
kondisi fault (thernal shutdown, undervoltage, 
overvoltage,dsb), maka pin ini akan ditarik low 
secara internal oleh modul HBridge untuk 
melaporkan adanya kondisi fault. 

4 MEN2 I/O Pin enable  untuk output MOUT2 diberi logika 
high untuk mengaktifkan half  H-Bridge 2, diberi 
logika Low secara eksternal untuk 
menonaktifkan half  H-Bridge 2 jika terjadi 
kondisi fault (thernal shutdown, undervoltage, 
overvoltage,dsb), maka pin ini akan ditarik low 
secara internal oleh modul HBridge untuk 
melaporkan adanya kondisi fault. 

5 MCS O Output tegangan analog yang berbanding lurus 
dengan arus bebad=n (Range output 0 -5 volt) 
tersedia untuk IC VNH2SP30 

6 MPWM I Pin input untuk mengatur kerja modul H-Bridge 
secara PWM 

7,9 VCC - Terhubung ke catu daya untuk input (5 volt) 
8,10 GND - Referensi untuk catu daya input 

 

Power & Motor Con (J2) berfungsi sebagai konektor untuk catu daya dan 

beban. Berikut deskripsi dari masing-masing terminal pada Power & Motor Con 

dapat di perlihatkan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Datasheet Port Output EMS H-Bridge. 

Nama Fungsi 

PGND Titik referensi untuk catu daya input 

VCC Terhubung ke catu daya untuk input (5volt) 
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3.4.6 Xbee 

Untuk mengirimkan data dari masing – masing node ke coordinator 

diperlukan sebuah pemancar data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

Xbee series 2 untuk pemancar data. Konfigurasi yang dilakukan pada Xbee sangat 

penting, agar data dapat dikirimkan ke alamat yang sesuai. Untuk 

mengkonfigurasi Xbee tersebut dibutuhkan sebuah software. Software yang biasa 

digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee salah satunya ialah X-CTU.  

Xbee dikonfigurasi untuk menjadi coordinator untuk Xbee yang terdapat 

pada setiap meja dan untuk Xbee yang terdapat pada mobile robot menjadi router. 

Dalam mengkonfigurasi Xbee series 2 hal yang terpenting ialah mengisi nilai 

PAN ID, DH dan DL.  

Langkah pertama untuk dapat berkomunikasi dalam satu jaringan, maka 

PAN ID antar Xbee harus diisi dengan nilai yang sama. Langkah kedua yaitu 

mengisi DH dengan ID yang terdapat pada Xbee dan DL dengan nilai yang sesuai 

dengan nilai DL pada Xbee yang digunakan sebagai node coordinator.  Hal ini 

dilakukan agar Xbee yang digunakan pada node router hanya berkomunikasi 

dengan Xbee coordinator. Bentuk komunikasi pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 3.12  

MGND Titik referensi untuk catu daya output ke beban 

VMOTOR Terhubung ke catu daya untuk output ke beban 

MOUT2 Output ke beban dari half H-Bridge kedua 

MOUT1 Output ke beban dari half H-Bridge kedua 
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Gambar 3.12 Bentuk Komunikasi Xbee 

 

Xbee pada setiap meja merupakan jenis komunikasi Xbee bertipe 

koordinator dan Xbee yang terdapat pada mobile robot merupakan jenis 

komunikasi Xbee bertipe router. Jika semua Xbee koordinator mengirim data dan 

diterima oleh Xbee router maka xbee koordinator yang tercepatlah yang akan 

diterima Xbee router  tersebut. 

Xbee USB adapter merupakan alat untuk menghubungkan modul Xbee ke 

komputer dengan kabel mini USB dan selanjutnya dapat dikonfigurasi 

menggunakan software X-CTU. Software X-CTU merupakan software yang 

digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee agar dapat berkomunikasi dengan Xbee 

lainya. Parameter yang harus diatur adalah PAN ID (Personal Area Network) ID 

yaitu parameter yang mengatur radio mana saja yang dapat berkomunikasi, agar 

dapat berkomunikasi PAN ID dalam satu jaringan harus sama. Xbee dapat 

berkomunikasi point to point dan point to multipoint (broadcast) yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.13 serta dilakukan untuk mengubah fungsi menjadi router 

dapat dilihat pada Gambar 3.14 
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Gambar 3.13 Setting PAN ID 

 

Gambar 3.14 Mengubah Setting Router 

 

Jika semua PAN ID dan konfigurasi firmware sudah disetting, maka Xbee sudah 

dapat berkomunikasi. 
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3.4.7 Sensor Photodioda 

Photodioda adalah sebuah dioda semikonduktor yang berfungsi sebagai 

sensor cahaya. Photodioda memiliki hambatan yang sangat tinggi pada saat dibias 

mundur. Hambatan ini akan berkurang ketika photodioda disinari cahaya dengan 

panjang gelombang yang tepat. Sehingga photodioda dapat digunakan sebagai 

detektor cahaya dengan memonitoring arus yang mengalir melaluinya. Sensor ini 

digunakan sebagai reciver dari pantulan sinar dari sebuah led. Dalam Tugas Akhir 

ini sensor ini digunakan sebagai pembaca garis atau alur yang akan dilewati oleh 

mobile robot.  

 

3.5 Perancangan Perangkat Lunak 

Tujuan dari perancangan perangkat lunak adalah untuk mengetahui alur 

atau cara kerja dari sistem. Tedapat beberapa cara kerja sistem serta penjelasan 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.15, Gambar 3.16 dan  Gambar 3.17. 

 

3.5.1 Flowchart Pemanggilan Robot 

 

Gambar 3.15 Flowchart Proses Pemanggilan Robot 
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Proses dari Flowchart diatas adalah sebagai berikut: 

1) Inisialisasi PORT pada ATMega8. 

2) Menunggu karakter yang dikirim dari robot untuk mengetahui bahwa semua 

sistem telah terhubung dan siap untuk berkomunikasi. 

3) Tersedia 2 tombol input yaitu tombol 1 yang berfungsi memanggil robot untuk 

menghampiri meja. Jika tombol ini ditekan, program akan mengirimkan 

sebuah data identitas melalui komunikasi wireless menggunakan XBee yang 

nantinya akan diterima pada robot. 

4) Tombol ke 2 ini hanya berfungsi jika robot sudah sampai tujuan dan berfungsi 

untuk memberi perintah pada robot agar robot kembali pada tempat semula.  

 

Pada Gambar 3.15 merupakan alur pergerakan pemanggilan robot yang 

berkomunikasi menggunakan modul Xbee dengan mengirimkan sebuah character 

untuk identitas posisi meja yang memanggil dan nantinya akan diterima oleh 

program dari robot untuk dikenali identitas meja pemanggil. 

Berikut adalah potongan program dari sistem untuk satu tujuan dan untuk 

tujuan lainnya keseluruhan program sama hanya berbeda dari identitas meja saja. 

while(1){ 
 If(start == 1) 
 {  
  lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(“OK. . . .”); 
  lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(“Please Wait. . .”);  
  delay_ms(3000); putchar(1); delay_ms(500); 
 } 
 If(finish == 1) 
 { 
  lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts(“Thank you”); 
  putchar(0); delay_ms(500); 
 }  
} 
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3.5.2 Flowchart Mobile Robot 

 
Gambar 3.16 Flowchart Alur Kerja Pada Robot 

Proses dari Flowchart di atas adalah sebagai berikut: 

1) Inisialisasi PORT pada ATMega16. 

2) Menampilkan status komunikasi apakah sistem siap untuk dijalankan. 

3) Menerima data yang dikirim oleh sistem pada meja serta mengenali identitas 

dan posisi meja. 

4) Jika robot menerima data maka akan terlebih dahulu mengenali identitas meja 

kemudian mengaktifkan pembacaan sensor garis dan menjalankan motor 

hingga sampai pada tujuan.  

5) Setelah robot sampai pada tujuan, robot akan berhenti dan akan kembali 

keposisi awal robot jika menerima perintah dari user. 

Gambar 3.16 merupakan alur pergerakan robot menuju tujuan yang selalu 

standby menerima data berupa “character” dari identitas meja yang memanggil. 

Program akan mengenali meja mana yang memanggil dan diposisi mana meja 
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tersebut berada. Setelah meja dikenali identitasnya maka robot akan otomatis 

mengaktifkan sensor garis untuk membaca garis bantu yang ada pada area 

restoran atau rumah makan hingga robot sampai pada tujuan. Kemudian robot 

akan kembali pada posisi awal jika semua proses sudah dilakukan dan pelanggan 

memerintahkan robot kembali ke tempat asal dengan menekan tombol finish. 

Robotpun  akan kembali menuju posisi awal. 

Berikut adalah 1 potongan program dari sistem untuk pergi pada 1 tujuan 

dan kembali pada posisi awal robot standby. 

void meja_4pp() 
{ 
    lcd_clear(); 
    adc_threshold(); 
    baca_sensor();         
    control(); 
        //menuju meja 4    
        while(kiri==7 && z==0)//kiri 1 
        { 
            pwm_kanan=30;                           
            adc_threshold(); baca_sensor(); control(); 
            a=1;               
         }   
        while(kanan==7 && a==1 && z==0)//lurus 
        { 
         error=0; 
         control(); delay_ms(700); adc_threshold(); 
baca_sensor(); 
         a=2;    
        }  
        while(kanan==7 && a==2 && z==0)//kanan 1 
        {                 
            error=7; control();         delay_ms(450);  
            adc_threshold(); baca_sensor(); control(); 
            a=3;                                 
        } 
        while(kanan==7 && a==3 && z==0)//lurus 
        { 
            stop; delay_ms(1000); 
            error=0; 
            control(); delay_ms(600); adc_threshold(); 
baca_sensor(); 
            a=4; 



50 
 

 
 

        } 
            while(kanan==7 && a==4 && z==0) 
             {                           
                     
                stop; delay_ms(1000); 
                error=7; control(); delay_ms(400); 
                adc_threshold(); baca_sensor(); control();                                             
                a=5;                     
             } 
             while(z==0 && a==5 && s6==1 && s5==1 && s4==1 
&& s3==1 && s2==1 && s1==1 ) 
                { 
                    stop; 
                    lcd_clear(); 
                    lcd_gotoxy(0,1); 
                    lcd_puts(" --- MEJA 4 --- ");  
                    delay_ms(3000);       
                    motor_kiri_mundur; motor_kanan_maju; 
pwm_kiri=25; pwm_kanan=25; delay_ms(1400); lcd_clear(); 
                    adc_threshold(); baca_sensor(); 
control(); 
                    a=0; z=1;                   
                } 
              
        while(a==0 && z==1 && s6==1 && s5==1 && s4==1 && 
s3==1 && s2==1 && s1==1 )//kiri1 
        { 
            stop; delay_ms(1000); 
            error=-7; control(); delay_ms(400); 
            adc_threshold(); baca_sensor(); control(); 
            z=2;                 
        }         
        while(a==0 && z==2 && kiri==7) 
        { 
            error=0; 
            control(); delay_ms(600); adc_threshold(); 
baca_sensor(); 
            z=3; 
             
        } 
        while(a==0 && z==3 && s6==1 && s5==1 && s4==1 && 
s3==1 && s2==1 && s1==1 )//kiri2 
        { 
            stop; delay_ms(1000); 
            error=-7; control(); delay_ms(400); 
            adc_threshold(); baca_sensor(); control(); 
            z=4;                 
        } 
        while(kiri==7 && a==0 && z==4)//lurus 
        { 
            error=0; 
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            control(); delay_ms(600); adc_threshold(); 
baca_sensor();  
            z=5;    
        } 
        while(a==0 && z==5 && kanan==7 )//kanan1 
        { 
            adc_threshold(); baca_sensor(); control(); 
            z=6;                 
        } 
        while(a==0 && z==6 && s6==1 && s5==1 && s4==1 && 
s3==1 && s2==1 && s1==1)//finish 
        { 
            stop; 
            lcd_clear(); 
            lcd_gotoxy(0,1); 
            lcd_puts(" --- FINISH --- ");  
            delay_ms(5000);  
        }                           
} 
 
 
3.5.3 Flowchart Program Pembacaan Sensor Photodioda 

Program pembacaan sensor photodioda menggunakan mode ADC (Analog 

Digital Converter), karena output dari sensor berupa analog maka dari itu di 

hubungkan pada PORT yang mempunyai fitur ADC. Flowchart dari pembacaan 

sensor dapat dilihat pada Gambar 3.17 
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Gambar 3.17 Flowchart Pembacaan Sensor Garis 

 

Pembacaan nilai pada output ADC akan dithreshold untuk mempermudah 

pengolahan data yang akan digunakan. Hasil threshold tersebut digunakan untuk 

membandingkan pembacaan garis lurus, kekanan atau kekiri. Berikut adalah 

potongan program untuk pembacaan sensor garis. 

void adc_threshold() 

{ 

adc0=read_adc(1); if (adc0>n) {s1=1;} else {s1=0;} 
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adc1=read_adc(2); if (adc1>n) {s2=1;} else {s2=0;} 
adc2=read_adc(3); if (adc2>n) {s3=1;} else {s3=0;} 
adc3=read_adc(4); if (adc3>n) {s4=1;} else {s4=0;} 
adc4=read_adc(5); if (adc4>n) {s5=1;} else {s5=0;} 
adc5=read_adc(6); if (adc5>n) {s6=1;} else {s6=0;} 
  
lcd_gotoxy(0,0); 
sprintf(buff,"%d  %d  %d  %d  %d  %d",s6,s5,s4,s3,s2,s1); 
lcd_puts(buff); 
lcd_gotoxy(0,1); 
sprintf(buff, "%d %d %d %d",counter_kiri, counter_kanan, 
kiri, kanan); 
lcd_puts(buff); 
}  

 

3.6 Metode Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Dalam pengujian sistem ini pengujian akan dilakukan pada perangkat 

keras serta perangkat lunak yang telah dibuat. Pengujian yang telah dilakukan 

dimulai dari pengujian minimum sistem, pengujian motor DC, pengujian motor 

driver, pengujian sensor photodioda, serta pengujian pada modul Xbee. 

 

3.6.1 Pengujian dan Evaluasi Minimum Sistem (ATMega16) 

Pengujian minimum sistem ini bertujuan untuk mengetahui minimum 

sistem dalam robot dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroler dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengaktifkan 

power supply dan menghubungkannya dengan minimum sistem. Ketika minimum 

sistem sudah tersambungkan dengan laptop atau PC menggunakan kabel 

downloader lalu menjalankan Khazama AVR Program pada laptop atau PC 

tersebut. Setelah itu melakukan proses download pada mikrokontroler, jika proses 
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download berhasil maka Khazama akan mengeluarkan notifikasi “writing Flash 

Completed”. 

 

3.6.2 Pengujian dan Evaluasi Sensor Photodioda 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji sensor yang dapat membedakan 

warna hitam dan putih, cara pengujian adalah output sensor akan dimasukkan 

pada komparator dan ditentukan nilai threshold menggunakan variabel resistor 

setelah itu output dari komparator dicek menggunakan avometer, bisa dilihat data 

yang keluar 0V sampai 5V ketika mengenai garis berwarna putih dan hitam. 

 

3.6.3 Pengujian dan Evalusai Motor Driver 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji motor driver dapat bekerja 

dengan baik. Cara pengujian adalah dengan menghubungkan semua input yang 

digunakan untuk mengontrol bergeraknya motor dengan menghubungkan data 

dari direction, data PWM dan supply tegangan 5volt, serta menghubungkan 

output dari driver dengan motor DC. Jika motor dapat bergerak searah jarum 

jam (Clock Wise) atau bahkan sebaliknya (Counter Clock Wise), maka driver 

tersebut dalam keadaan baik. 

 

3.6.4 Pengujian dan Evaluasi Motor DC 

Pengujian motor DC ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan motor 

searah jarum jam atau sebaliknya. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

mengaktifkan power supply dan menghubungkannya dengan kaki yang terdapat 
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pada motor. Jika motor dapat berputar searah jarum jam atau sebaliknya maka 

motor dalam keadaan baik dan dapat digunakan. 

 

3.6.5 Pengujian dan Evaluasi Modul Xbee 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji Xbee masih dapat menerima, 

mengirim dan juga mengatur jenis komunikasi. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan laptop atau PC melalui aplikasi XCTU, yang nantinya Xbee akan 

dihubungkan terlebih dahulu pada laptop. Setelah itu, dicoba dengan mengganti 

type topology Xbee yang diinginkan, kemudian mencoba pengiriman dan 

penerimaan data dengan menggunakan terminal yang ada pada XCTU tersebut. 

Jika Xbee dapat menerima data, mengirim dan juga menampilkan data maka 

Xbee dalam keadaan baik dan dapat digunakan. 

 


	Untuk mengirimkan data dari masing – masing node ke coordinator diperlukan sebuah pemancar data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Xbee series 2 untuk pemancar data. Konfigurasi yang dilakukan pada Xbee sangat penting, agar data dapat dikirimka...

