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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Model Pengembangan 

 Tujuan dari tugas akhir ini akan membuat sebuah mobile robot yang 

mampu mendeteksi suatu halangan atau benda dan dapat menghindari halangan 

atau benda tersebut tanpa menabraknya. Sensor akan mendeteksi halangan 

didepannya, setelah itu mengukur jarak benda tersebut terhadap robot, setelah 

robot mendekati halangan tersebut robot akan mulai menghindar sesuai dengan 

jarak menghindar yang ditentukan sehingga robot dapat menghindar tanpa 

menabrak halangan tersebut. Sehingga mobile robot tersebut dapat menuju tujuan 

dengan cara menghindari setiap halangan yang ada di lintasanya. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dipakai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Pada penelitian ini terdapat dua perancangan yang dilakukan yaitu, 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun metode penelitian 

yang dilakukan antara lain: Pencarian data-data literatur untuk perangkat keras 

dari masing-masing komponen, informasi dari internet dan konsep teoritis dari 

buku-buku penunjang, serta materi-materi perkuliahan yang telah didapatkan dan 

perancangan perangkat lunak yaitu dengan mencari masing-masing fungsi pada 

library CVAVR melalui pencarian dari internet, dan konsep-konsep teoritis dari 
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buku-buku penunjang. Dari kedua bagian tersebut akan dipadukan agar dapat 

bekerja sama untuk menjalankan sistem dengan baik. 

2. Tahap perancangan dan pengembangan sistem 

 Dalam membuat 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 elektronik yang digunakan pada penelitian ini 

2. Melakukan percobaan tentang cara penggunaan sensor dan device yang 

digunakan pada penelitian ini 

3. Merancang mekanik untuk mobile robot 

c. Melakukan perancangan perangkat lunak yang meliputi: 

1. Mengatur protokol pengiriman antara PC dan mikrokontroler 

2. Membuat program pada mikrokontroler untuk mendeteksi benda. 

3. Membuat program tampilan ke LCD. 

4. Membuat program menghindar dan menuju arah tujuan. 

3.3. Diagram Blok Sistem 

Dari penelitian ini terdapat dua proses utama yang dijalankan, yaitu proses 

pada pendeteksian benda atau halangan disekitar robot dan penentuan arah 

menghindar robot untuk menuju titik tujuan. Robot akan mendeteksi benda di 

depan robot ketika berjalan menuju arah tujuan, robot juga akan mengukur jarak 

antara robot dengan benda atau halangan yang berada di rute robot dalam menuju 

arah tujuan. Setelah halangan atau benda tersebut dekat atau jaraknya sesuai 

dengan jarak hindar robot yang aman sehingga robot tidak akan menabrak 
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halangan tersebut robot akan secara otomatis akan menghindarinya.  Jika benda 

tersebut berada di rute kearah tujuan. Pada gambar 3.1 adalah diagram blok 

keseluruhan sistem ini. 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok keseluruhan dari system 
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3.4. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras pada sistem ini dilakukan berdasarkan blok 

diagram sistem keseluruhan yang terdapat pada Gambar 3.1. 

Dalam blok diagram pada gambar 3.1, mikrokontroler yang bertugas 

sebagai pemroses akan mendapatkan data input dari sensor kompas digital dan 

rotary encoder. Sensor kompas akan memberikan data berupa sudut arah mata 

angin dalam bentuk digital. Sedangkan rotary encoder akan memberikan data 

berupa pulse sebagai penghitung jarak tempuh robot. Kemudian mikrokontrol 

mengolah data tersebut, dalam hal ini pengolahan data pada mikrokontrol 

menggunakan rumus perhitungan arah dan jarak. Hasil dari rumus tersebut adalah 

agar robot dapat mengetahui arah dan jarak tempuh yang harus dilalui untuk 

mencapai koordinat tujuan. Mikrokontroler juga menerima data dari sensor 

ultrasonik, mikrokontroler mengolah data pantulan gelombang menjadi jarak 

dalam satuan centimeter, setelah sensor menerima data dari sensor ultrasonik 

mikrokontroler memberikan data kepada motor driver untuk berbelok 

menghindari halangan atau benda. Berikut adalah gambar blok diagram perangkat 

keras secara keseluruhan : 
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Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem Perangkat Keras secara keseluruhan 

 Pada diagaram blok perangkat keras diatas LCD untuk menampilkan data 

di inputkan pada port C pada mikrokontroller AT mega 128, sedangkan rotary 

encoder yg digunakan unuk menghitung jarak tempuh robot di inputkan ke port B, 

sensor kompas yang fungsinya untuk menghitung sudut putar mengunakan 

komunikasi usart di inputkan pada port B, dan sensor ultrasonic yang difungsikan 

ATmega 128 
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sebagai sensor benda dan menghitung jarak antara mobile robot dan halangan di 

inputkan pada port A. 

 

3.4.1. Perancangan Mekanik Robot 

Mekanik robot yang digunakan adalah Dagu Rover 5 yang telah 

dimodifikasi. Dagu Rover 5 adalah generasi baru chassis robot yang dirancang 

khusus untuk kepentingan penelitian dan hobi. Rangkaian elektronika mulai dari 

rangkaian microcontroller, driver motor,sensor ultrasonik, sensor kompas digital, 

dan rotary encoder akan diletakkan pada chassis robot ini. 

 
 

Gambar 3.3 Tampilan Keseluruhan Robot  

Berikut arsitektur secara detil dari gambar 3.3 : 

3.4.2. Ukuran dimensi Mobile robot 

 Setelah semua komponen tambahan dari penelitian ini dipasangkan 

ukuran dimensi dari robot: 
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Ukuran robot                 :   23cm (lebar) x  25cm (panjang) x  12cm (tinggi) 

 

3.4.3. Struktur Material Mobile robot 

Bahan material yang digunakan : 

a. Bagian rangka 

1. Dagu Rover 5 

2. Mur dan baut 

3. Akrilik 

b. Bagian dari penggerak robot 

1. Motor DC 7,2 Volt 

2. Roda 

3. Roda bebas 

 

3.4.4.  Perancangan Minimum System 

Pada proyek tugas akhir ini dibuat piranti pengendali menggunakan 

microcontroller keluaran AVR, yaitu ATMega128. Untuk mengaktifkan atau 

menjalankan microcontroller ini diperlukan rangkaian minimum sistem. 

Rangkaian minimum sistem tersebut terdiri rangkaian reset dan rangkaian 

osilator. Dalam  perancangannya  ini  memerlukan  beberapa  komponen  

pendukung  seperti kristal,  resistor  dan  kapasitor. 

Rangkaian minimum sistem dibuat untuk mendukung kerja dari 

microcontroller ATmega dimana microcontroller tidak bisa berdiri sendiri alias 

harus ada rangakaian dan komponen pendukung seperti halnya rangakaian catu 

daya, kristal dan lain sebagaianya yang biasanya disebut minimum sistem . 
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Minimum  sistem ini  dirancang  untuk  Mikrokontroller  ATMega128, 

dalam tugas akhir ini menggunakan minimum sistem keluaran Innovative 

Electronics dengan tipe DT-AVR ATMEGA1280 CPU MODULE V1.0 yang di 

dalamnya terdapat komponen  pendukung. Berikut adalah konfigurasi pin I/O 

yang digunakan: 

 

Tabel 3.1 Konfigurasi pin I/O pada minimum sistem 

Pin I/O Fungsi  

Vcc Power 5 volt 

Port C LCD 

Port D pin 2 (USART 1) Komunikasi serial  dengan kompas 

Port D pin 3 (USART 1) Komunikasi serial dengan kompas 

Port D pin 0 (interrupt 0) Rotary encoder 

Port D pin 1 (interrupt 1) Rotary encoder 

Reset Meresset program 

Port E pin 2-5 Driver motor 

Port B pin 5 OCR1A 

Port B pin 6 OCR1B 

 

 

3.4.5.  Driver Motor DC 24V 

Motor DC memiliki dua kabel terhubung, kabel pertama untuk ground, 

kabel kedua untuk power supply dengan besar tegangan sampai 24 volt. 

Kecepatan putar motor dapat dikendalikan dengan mengatur besar – kecilnya 
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tegangan yang di masukkan, atau dapat juga dengan menggunakan teknik PWM 

(Pulse Width Modulation). 

Dengan menggunakan PWM kita dapat mengatur kecepatan yang 

diinginkan dengan mudah. Teknik PWM untuk pengaturan kecepatan motor 

adalah dengan cara merubah-rubah besarnya duty cycle pulsa. Pulsa yang yang 

berubah ubah duty cycle-nya inilah yang menentukan kecepatan motor. Penulis 

menggunakan mode fast PWM. Dalam mode fast PWM sifat cacahan register 

pencacah TCNT1 mencacah dari bottom (0x0000) terus mencacah naik (counting-

up) hingga mencapai top (nilai maksimal yang ditentukan sesuai resolusi, misal 

resolusinya 10 bit maka nilai top = 0x01ff), kemudian mulai dari bottom lagi dan 

begitu seterusnya atau yang dinamakan single slope (satu arah cacahan) (Ardi 

Winoto, 2008). Berikut adalah gambar untuk pulsa dengan duty cycle 50% : 

 
 

Gambar 3.4 Pulsa dengan duty cycle 50% 

Besarnya amplitudo dan frekuensi pulsa adalah tetap, sedangkan besarnya 

duty cycle berubah-ubah sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, semakin besar 

duty cylce maka semakin cepat pula kecepatan motor. Sebagai contoh bentuk 
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pulsa yang dikirimkan adalah seperti pada gambar 3.4, pulsa kotak dengan duty 

cycle pulsa 50%. 

semakin besar duty cycle pulsa kotak, maka semakin lama pula posisi 

logika high. Jika motor diatur agar berjalan ketika diberi logika high, maka jika 

memberi pulsa seperti pada gambar 3.4, maka motor akan berada pada kondisi 

“nyala-mati-nyala-mati” sesuai dengan bentuk pulsa tersebut. Semakin lama 

motor berada pada kondisi “nyala” maka semakin cepat pula kecepatan motor 

tersebut. Motor akan berputar dengan kecepatan maksimum jika mendapat pulsa 

dengan duty cycle 100%. 

Microcontroller akan mengirimkan gelombang pulsa ke driver motor 

untuk mengatur kecepatan motor. Rangkaian driver motor DC 24V dapat dilihat 

pada gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Rangkaian driver motor DC 24V L298N 

 

3.5.     Perancangan Perangkat Lunak pada Mikrokontrol 

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk mengirimkan data dari 

pembacaan sensor ultrasonik ke minimum sistem dan juga melakukan pengolahan 

data dengan melalui proses perhitungan mengubah data dari sensor ultrasonik 

menjadi jarak pada minimum sistem. Minimum sistem memperoleh data dari 
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sensor ultrasonik yaitu berupa pulse yang dapat digunakan untuk penentuan jarak 

antara halangan dengan mobile robot, serta mengatur kecepatan putar roda melalui 

PWM yang dikirimkan ke driver motor. Perancangan perangkat lunak terbagi 

dalam beberapa program antara lain : program motor DC,  program membaca 

sensor, program perhitungan mengubah pulsa menjadi satuan jarak dalam 

centimeter, program penentuan arah menghindar robot dan setelah robot 

menghindar robot akan menuju titik tujuan. Diagram alir perangkat lunak secara 

umum dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

START

Inisialisasi 

program

Menentukan arah 

menghindar robot

Flag Halangan == 1

YA

STOP

TIDAK

Menuju titik 

tujuan robot

Mendeteksi adanya 

halangan didepan 

robot

 
 

Gambar 3.6 Diagram alir program secara umum pada mikrokontrol 
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3.5.1 Program Membaca Sensor Ultrasonik dan Menampilkan Pada 

LCD 

Diagram alir untuk mengetahui jarak benda terhadap mobile robot 

berdasarkan pembacaan sensor ultrasonik dan ditampilkan ke LCD terdapat pada 

Gambar 3.7. 

START

Inisilisasi Sensor 

ultrasound

Menghitung lebar 

pulse dan 

mengubah menjadi 

data jarak (cm)

Data ditampilkan 

di LCD

STOP
 

 

Gambar 3.7 Diagram alir pembacaan jarak benda 

Pada gambar 3.7 Diagram alir pembacaan Jarak benda didepan sensor 

ultrasonik dimulai dengan inisialisasi sensor ultrasonik, kemudian melakukan 

menghitung lebar pulsa dan data sensor ultrasonik tersebut disimpan pada sebuah 
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variabel dan data tersebut dimasukkan dalam rumus untuk mengubah pulsa 

menjadi satuan jarak dan ditampilkan ke LCD. Berikut potongan program 

pembacaan ultrasonik serta menampilkan ke Komputer : 

 

PULSE1 = 0;                 

ARAH1 = OUT;             //mengubah port menjadi output 

PULSE1 = 1;            //mengirimkan pulse 

delay_us (5);          //mendelay selama 5 mikro sekon  

PULSE1 = 0;            //mematikan pulsa 

ARAH1 = INP;             //mengubah port menjadi Input 

PULSE1 = 1;            //pull up 

while (ECHO1 == 0);    //jika tidak mendeteksi input 

mengulang program diatas  

while (ECHO1 == 1)     //jika ada inputan counter ditambah 1 

        { 

            count1= count1 + 1; 

            count1= count1/4,3; //untuk pengkalibrasian  

        } 

        jrkkir = (count1* 0.03442) / 2;       

       ftoa (jrkkir,2,datakir);  //mengubah float mnjadi 

charakter 

        lcd_gotoxy(0,0); 

        lcd_puts(datakir); 

        delay_ms (100); 

        lcd_clear ();          
 

 

3.5.2 Program Mendeteksi Halangan Di Depan Mobile Robot 

Diagram alir untuk mengetahui jarak antara robot dan benda, 

setelah menghitung jarak robot dengan benda, robot akan berhenti pada 

titik tertentu dan menghidupkan flag menghindar dan menghidupkan flag 

halangan yang menandakan robot mendeteksi halangan dan akan  

menghitung dan menentukan arah menghindar mobile robot, diagram 

alirnya terdapat pada Gambar 3.8. 
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START

Inisialisasi Sensor 

ultrasound

Menghitung lebar 

pulse dan mengubah 

menjadi data jarak 

(cm)

Jarak ping depan == 30 or jarak ping 

kanan == 30 or jarak ping kiri == 30

Menentukan arah 

menghindar

Menuju titik tujuan 

robot

STOP

TIDAK

Flag halangan = 1
Flag Menghindar = 1

YA

 

 

 

Gambar 3.8 Diagram alir Mendeteksi Halangan Di Depan Mobile robot 
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Pada gambar 3.8 Diagram alir mendeteksi halangan dimulai dari 

menghitung jarak halangan terhadap robot, kemudian setelah robot berada di jarak 

30 cm dari halangan robot akan menyalakan flag menghindar dan menyalakan 

flag halangan, robot akan berhenti sejenak dan melakukan perhitungan jarak 

halangan yang berada di depan robot dan menghitung jarak halangan kemudian 

membandingkan jarak antara halangan dengan robot dari sensor sebelah kiri dan 

sensor sebelah kanan, kemudian melakukan perhitungan dan menentukan arah 

menghindar robot. Berikut potongan program pendeteksian halangan : 

 

if (jrkdep <= 30 && jrkdep >= 29 || jrkkir <= 30 && jrkkir 

>= 29 || jrkkan <= 30 && jrkkan >= 29)  

            { 

                koor = update_koor(); 

                fhal = 1;   

                fbebas = 0; 

                motor_kanan (0,0); 

                motor_kiri (0,0); 

                fhin = 1;  

            }                       

 

      

 

3.5.3 Program Penentuan Arah Menghindar Pada Mobile robot 

Diagram alir untuk mengetahui penentuan arah menghindar robot terdapat 

pada Gambar 3.9 yang menjelaskan kemana robot harus berbelok dan setelah 

berbelok robot akan meng update kordinat robot setelah menghindar, setelah 

dalam kondisi bebas atau tidak ada halangan yang menghalangi robot menuju titik 

tujuan, maka robot akan menuju langsung ke titik tujuan. 
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START

Flag halangan == 1

Jarak depan <= 30 && jarak 

kanan > jarak kiri

YA

Motor kiri maju && 

motor kanan mundur
YA

Jarak depan <= 30 && jarak 

kanan < jarak kiri

Jarak depan >= 60 && jarak kiri 

<= 30 && jarak kanan <= 30

TIDAK

TIDAK

Motor kiri mundur 
&& motor kanan 

maju
YA

Motor kiri maju && 
motor kanan maju

YA

TIDAK

STOP

Jarak kiri <= 30 BerhentiYA

Jarak depan < 10
Motor kiri mundur && 
motor kanan mundur

YA

Jarak kiri <= 30 BerhentiYA

TIDAK

TIDAK

Jarak  depan <= 30 or jarak 
kanan <=30 &&Jarak  depan 
<=30  or jarak kiri <=30 Jarak  

depan <=30 

A

A

TIDAK

YA Berhenti

Jarak depan <= 

30

TIDAK

BerhentiYA

Memperbarui data 

koordinat

Jarak depan >= 60 && jarak kiri 
<= 60 && jarak kanan <= 60

Menuju Titik tujuan robot

Flag halangan = 0

YAYAYA

YA

TIDAK

TIDAK

 

Gambar 3.9 Diagram alir penentuan arah menghindar pada mobile robot 
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Pada gambar 3.9 Diagram alir penentuan arah Menghindar pada mobile 

robot, penentuan arah menghindar pada mobile robot dimulai dengan inisialisasi 

sensor ultrasonik yang diteruskan dengan perhitungan jarak halangan dan 

penentuan posisi aman untuk berbelok. Dalam program sebagai berikut: 

ping(); 

 

        /////////////////// deteksi benda 

 

         if (jrkdep <= 30 && jrkdep >= 29 || jrkkir <= 30 && 

jrkkir >= 29 || jrkkan <= 30 && jrkkan >= 29)  

            { 

                koor = update_koor(); 

                fhal = 1;   

                fbebas = 0; 

                motor_kanan (0,0); 

                motor_kiri (0,0); 

                fhin = 1;  

            }                            

Setelah robot mendeteksi ada halangan pada jarak 30cm robot secara 

otomatis akan berhenti dan akan menyalakan flag halangan dan flag menghindar, 

pada jarak ini robot aman untuk berbelok dan menghindar, setelah mendeteksi 

benda robot akan menghitung jarak halangan yang berada dikiri atau kanan robot, 

jika halangan hanya ada satu di depan program ditulis sebagai berikut: 

 

///////////// halangan di depan 

                    while (jrkdep <= 30) 

                    {    

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =2; 

                        if (jrkkir > jrkkan) 

                        { 

                        motor_kanan (150,1); 

                        motor_kiri (0,0); 

                        } 

                        else if (jrkkir < jrkkan) 

                        { 

                        motor_kanan (0,0); 

                        motor_kiri (150,1); 

                        } 

                    }          
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Kemudian jika halangan berada di sebelah kanan atau halangan berada dikanan 

dan depan dalam program dapat ditulis sebagai berikut: 

 

////////////// halangan dikanan                 

                    while (jrkkan <= 31 && jrkkir >= 31) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (150,1); 

                        motor_kiri (0,0);    

                    }                           

                    ////////////// halangan dikanan dan depan                

                    while (jrkkan <= 31 && jrkdep <= 31) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (150,1); 

                        motor_kiri (0,0);    

                    }    

Kemudian jika halangan berada di sebelah kiri atau halangan berada dikiri dan 

depan dalam program dapat ditulis sebagai berikut: 

 

////////////// halangan dikiri                 

                    while (jrkkan >= 31 && jrkkir <= 31) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (0,0); 

                        motor_kiri (150,1);    

                    }                             

                    ////////////// halangan dikiri dan depan                

                    while (jrkkan >= 31 && jrkdep <= 31) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (0,0); 

                        motor_kiri (150,1);    

 

Robot akan menghindar maju jika berada dalam kondisi jika sensor 

ultrasonik depan tidak mendeteksi benda atau berada pada titik aman untuk 

dilalui, dalam program dapat ditulis sebagai berikut: 
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////////////// menghindar maju 

 

while (jrkkan >= 31 && jrkdep >= 31 || jrkkir >= 31 && 

jrkdep >=31 || jrkdep >= 31 && jrkkir >= 31 && jrkkan >= 31) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (120,1); 

                        motor_kiri (120,1); 

                         

                    } 

                 

///////////// halangan di kiri dan kanan  

        while (jrkkan <= 31 && jrkkir <= 31 && jrkdep >=20 ) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (150,1); 

                        motor_kiri (150,1);  

}   

 

Robot akan menghindar mundur jika berada dalam kondisi jika sensor 

ultrasonik depan mendeteksi benda atau berada pada titik terlalu dekat dan akan 

menabrak halangan dilalui, dalam program dapat ditulis sebagai berikut: 

 

///////////// halangan datang  

 

   while (jrkkan <= 11 && jrkdep <= 11 || jrkkir <= 11 && 

jrkdep <=11 || jrkdep <=11 ) 

                    { 

                        ping(); 

                        hit_hindar(&koor); 

                        fhin =21; 

                        motor_kanan (120,3); 

                        motor_kiri (120,3);    

                    }     

 

Setiap robot menghindari halangan, robot akan menghitung kembali 

koordinat robot dengan menggunakan rumus trigonometri dan rumus Phytagoras 

dan mengupdate data koordinat dimana robot berada, dalam program dapat ditulis 

sebagai berikut: 

 

void hit_hindar (koordinat *koor) 

    { 

    int gsudut; 

    koordinat d;  
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    if (kompas > offset) 

    { 

    gsudut =  kompas - offset ; 

    }    

    else  

    { 

    gsudut = (kompas + 360) - offset; 

    } 

     

    rotaryka = 0; 

     

    if ( gsudut <= 90)           

    { 

        d.y = sin(( 90 - gsudut)* PI/180) * ((float)rotaryka/100); 

        d.x = cos(( 90 - gsudut)* PI/180) * ((float)rotaryka/100); 

        koor->x = koor->x + d.x; 

        koor->y = koor->y + d.y; 

    }                

     

    else if ( gsudut <= 180)           

    { 

        d.y = sin(( gsudut - 90)* PI/180) * ((float)rotaryka/100); 

        d.x = cos(( gsudut - 90)* PI/180) * ((float)rotaryka/100); 

        koor->x = koor->x + d.x; 

        koor->y = koor->y - d.y; 

    }                    

     

    else if ( gsudut <= 270)           

    { 

        d.y = sin(( 270 - gsudut)* PI/180) * 

((float)rotaryka/100); 

        d.x = cos(( 270 - gsudut)* PI/180) * 

((float)rotaryka/100); 

        koor->x = koor->x - d.x; 

        koor->y = koor->y - d.y; 

    } 

     

    else           

    { 

        d.y = sin(( gsudut - 270)* PI/180) * 

((float)rotaryka/100); 

        d.x = cos(( gsudut - 270)* PI/180) * 

((float)rotaryka/100); 

        koor->x = koor->x - d.x; 

        koor->y = koor->y + d.y; 

    } 

     

   // koor->x = dd.x; 

   // koor->y = dd.y;   

   }  

 

Setelah robot menghindari halangan robot akan menuju titik koordinat 

tujuan dengan menggunakan sistem navigasi untuk menuju titik koordinat. Sistem 
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navigasi pada robot ini dapat dilihat pada buku tugas akhir saudara Yanuhar 

Prabowo dengan judul tugas akhir “Rancang Bangun Sistem Navigasi Pada 

Differential Steering Mobile robot”. 

 

3.6.    Metode Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Dalam pengujian sistem ini pengujian akan dilakukan pada perangkat 

keras dan perangkat lunak yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan dimulai 

dari pengujian minimum sistem, pengujian motor DC, pengujian sensor 

ultrasonik, pengujian mendeteksi adanya halangan atau benda, pengujian arah 

menghindar mobile robot dan yang terakhir yaitu mobile robot dapat 

menghindari halangan dan menuju arah tujuan mobile robot yang sudah 

ditentukan. 

 

3.6.1. Pengujian dan Evaluasi Minimum Sistem 

Pengujian minimum sistem ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

minimum sistem dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroller dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengaktifkan 

power supply dan hubungkan dengan minimum sistem. Sambungkan minimum 

sistem dengan komputer menggunakan kabel downloader dan jalankan compiler 

CodeVisionAVR. Setelah itu lakukan proses chip signature untuk mengetahui 

apakah mikrokontroler sudah terkoneksi dengan baik. Jika proses chip signature 

berhasil maka akan keluar informasi tentang mikrokontroler yang terhubung. 

Kemudian lakukan proses download pada mikrokontroler, jika proses download 
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berhasil maka akan CodeVisionAVR akan mengeluarkan tampilan proses 

download. 

3.6.2. Pengujian dan Evaluasi Sensor Ultrasonik 

Pengujian sensor ultrasonik ini bertujuan untuk mengetahui informasi 

jarak anatara benda dengan robot. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

memberikan tegangan pada sensor ultrasonik dan melakukan koneksi antara 

sensor ultrasonik dengan minimum sistem. Setelah  itu proses dilanjutkan dengan  

menggunakan program perhitungan sensor ultrasonik pada compiler 

CodeVisionAVR yang akan di download pada minimum sistem dan akan 

ditampilkan pada LCD. Jika proses pengujian tersebut berhasil maka LCD akan 

menampilkan Jarak antara robot dengan halangan dengan jarak yang sebenarnya. 

 

3.6.3. Pengujian dan Evaluasi Motor DC 

Pengujian motor DC ini bertujuan untuk mengetahui apakah motor DC 

bergerak atau berputar sesuai dengan yang diharapkan dan berputar dengan Pwm 

tertentu sesuai dengan program yang telah di tentukan. Dalam hal ini pengujian 

dilakukan dengan memberikan tegangan pada driver motor DC dan melakukan 

koneksi antara driver motor DC dengan minimum sistem. Setelah itu proses 

dilanjutkan dengan menggunakan program untuk menggerakkan motor DC pada 

compiler CodeVisionAVR yang didownload pada minimum sistem. Jika proses 

pengujian tersebut berhasil maka motor DC akan bergerak sesuai dengan yang 

diperintahkan dalam program yang terdapat pada mikrokontroler. 
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3.6.4. Pengujian dan Evaluasi Program Mendeteksi Halangan Pada 

Mobile robot 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program mendeteksi 

halangan pada mobile robot yang dibuat telah berjalan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pada tugas akhir ini. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

melakukan koneksi antara semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

download program mendeteksi halangan yang telah dibuat sesuai dengan diagram 

alir pada gambar 3.8. Pengujian ini dinyatakan benar apabila hasil dari penentuan 

ini menunjukkan bahwa robot berhenti pada jarak yang ditentukan untuk 

menghindar dan menyalakan flag menghindar dan flag halangan, dan uji coba 

dilakukan pada lapangan pengujian yang telah disiapkan. 

 

3.6.5. Pengujian dan Evaluasi Program Penentuan Arah Menghindar 

Pada Mobile robot 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program penentuan arah 

menghindar pada mobile robot yang dibuat telah berjalan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pada tugas akhir ini. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

melakukan koneksi antara semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

download program penentuan arah menghindar yang telah dibuat sesuai dengan 

diagram alir pada gambar 3.9. Pengujian ini dinyatakan benar apabila hasil dari 

penentuan ini menunjukkan bahwa arah menghindar robot pada arah menghindar 
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yang benar sesuai dengan arah tujuan pada robot dan menghindari halangan tanpa 

menabraknya, uji coba ini pada lapangan pengujian yang telah disiapkan. 

 

3.6.6. Pengujian dan Evaluasi Keseluruhan Sistem Menghindari 

Halangan Pada Mobile robot. 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah keseluruhan sistem 

Menghindari halangan dan menuju arah tujuan ini sudah sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan pada tugas akhir ini. Pengujian ini meliputi pengujian keseluruhan 

perangkat keras yang digunakan pada mobile robot dan pengujian keseluruhan 

pada program yang mendukung sistem menghindari halangan dan menuju arah 

tujuan ini. Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan melakukan koneksi antara 

semua perangkat keras dan sinkronisasi pada semua program yang telah dibuat 

untuk melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan 

proses download program yang telah disinkronisasi kedalam robot yang sudah 

siap untuk melakukan proses menghindari halangan dan menuju arah tujuan atau 

dengan kata lain robot sudah terintegrasi dengan semua sensor yang digunakan. 

Pengujian ini dinyatakan benar apabila hasil dari sistem navigasi ini sesuai dengan 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan pada tugas akhir ini atau mobile robot 

berhasil melakukan menghindari halangan dan menuju arah tujuan mobile robot 

dan dapat menghindari benda lebih dari satu menuju arah tujuan pada lapangan 

pengujian yang telah disiapkan. 

 

 


