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ABSTRAK 

Berbagai cara dapat ditempuh untuk menuju suatu lokasi dengan jalur 

yang panjang ataupun dengan jalur yang pendek. Suatu sistem yang dapat 

menentukan jalur terbaik yang memiliki sistem navigasi yang baik dan juga 

sensor - sensor pendukung untuk menuju tujuan yang diinginkan. 

 Penelitian ini menitik beratkan menuju koordinat yang ditentukan dan 

penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan judul  differential 

steering mobile robot dan menuju titik tujuan yang dimana penelitian ini 

mengembangkan sistem yang menggunakan sebuah kursi roda atau benda yang 

diimplemantasikan secara real dalam kehidupan nyata  dan dapat bergerak  

menuju tujuan yang diinginkan. Sistem kursi roda ini adalah sistem pendukung 

atau sub sistem yang mendukung sistem navigasi. Berdasarkan dari data – data 

yang diambil dari studi pustaka dan artikel – artikel pendukung. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa error tidak signifikan, 

yaitu dengan nilai rata-rata error keseluruhan untuk titik koordinat (X) sebesar  

3,8% dan titik koordinat (Y) sebesar 0,403%. 

 

Kata kunci: Mikrokontroler, kursi roda, navigasi, titik koordinat. 



iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pertama – tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat  Allah SWT, 

karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi 

Strata Satu Jurusan Sistem Komputer di Institut Bisnis Dan Informatika Stikom 

Surabaya (IBISS). Penulis membuat laporan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“Rancang Bangun Kursi Roda Penentu Arah Tujuan Untuk Penyandang Tuna 

Netra Dan Tuna Daksa” semoga sistem ini dapat bermanfaat bagi kemajuaan 

teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat.Tugas Akhir ini merupakan tugas 

akademik dalam rangka menyelesaikan program sarjana.  

Penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang membantu dalam 

pembuatan Tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada :  

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan berkat dan rahmat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Orang tua beserta semua keluarga tercinta yang selalu memberikan 

motivasi, inspirasi dan semangat kepada penulis. 

3. IBISS Surabaya yang telah mendukung dan menginspirasi penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Bapak Harianto, S.Kom., M.Eng. selaku dosen pembimbing I yang 

telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 



v 

 

5. Bapak Madha Christian Wibowo, S.Kom selaku dosen pembimbing II 

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Saudara Dwijaya Santoso, Yanuhar Prabowo dan Tari sebagai kolega 

yang banyak membantu penulis dalam pemahaman teknologi-teknologi 

yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

7. Semua mahasiswa SK angkatan 2009 yang telah memberikan 

kenangan, inspirasi dan dukungannya. 

8. Semua kolega yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan 

dan selalu menerima kritik, saran dan masukan dari pembaca. Semoga karya 

penulis dapat memberikan manfaat positif bagi para pembaca. 

 

Surabaya, Juli 2015 

 

 

Penulis 

 



vi 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK.............................................................................................. iii 

KATA PENGANTAR............................................................................ iv 

DAFTAR ISI........................................................................................... vi 

DAFTAR GAMBAR.............................................................................. x 

DAFTAR TABEL................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN   .................................................................... 1 

 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................. 1 

 1.2 Perumusan Masalah ........................................................ 3 

 1.3 Pembatasan Masalah  ...................................................... 3 

 1.4 Tujuan ............................................................................. 4  

1.5 Kontribusi  ...................................................................... 4 

 1.6 Sistematika Penulisan  .................................................... 5 

BAB II LANDASAN TEORI   ............................................................... 7 

 2.1 Tuna Netra ....................................................................... 7 

2.2 Tuna Daksa ...................................................................... 9 

2.3 Kursi Roda ....................................................................... 9 

2.4 Microcontroller Atmega 8535 ......................................... 10 

  2.4.1  Konstruksi Atmega 8535...................................... 10 

  2.4.2 Fitur Atmega 8535................................................ 11 

  2.4.3  Konfigurasi Pin Atmega 8535.............................. 12 

 2.5 DT-AVR Lowcost Micro system..................................... 16 



 

 

vii 

 

 2.6 HCTL 2000.................................................................... 19 

2.7   Motor DC....................................................................... 21 

2.8 Driver motor DC 15 A Mosfet Dual H - Bridge............ 26 

2.9 Pulse Width Modulation (PWM)  ................................. 29 

2.10  Liquid Cristal Display (LCD)    ................................... 29 

2.11     CMPS10 Tilt Compensated Magnetic Compass........... 32 

2.12     Rumus perhitungan sudut ……………………………. 33 

 2.13 Rotary encoder.............................................................. 35 

BAB III METODE PENELITIAN..…………………………………. 35 

 3.1  Diagram Blok Sistem ................................................... 37 

3.2 Perancangan Perangkat Keras ...................................... 39 

  3.2.1 Perancangan Mekanik Kursi Roda ................... 42 

  3.2.2 Ukuran Dimensi Kursi Roda............................. 43 

  3.2.3 Struktur Material Kursi Roda............................ 43 

  3.2.4 Perancangan Minimum System.......................... 43 

   3.2.5 Driver Motor DC 24V....................................... 47 

3.3 Perancangan Perangkat Lunak Pada Microcontroler.... 49 

3.3.1 Program Subproses Penentuan Arah Tujuan Pada Kursi 

roda …………………………………………... 51 

3.3.2 Program Subproses Update Koordinat Pada Kursi Roda 

………………………………………………… 54 

3.3.3 Program Subproses Perbaikan Arah Pada Kursi Roda 

............................................................................ 56 



 

 

viii 

 

 3.4 Metode Pengujian dan Evaluasi Sistem  ....................... 58 

 3.4.1 Pengujian dan Evaluasi Minimum Sistem  ................... 58 

  3.4.2 Pengujian dan Evaluasi Sensor Kompas Digital... 59 

3.4.3 Pengujian dan Evaluasi Motor DC……………. 59 

3.4.4 Pengujian dan Evaluasi Program Penentuan Arah Pada 

Kursi Roda ........................................................ 60 

3.4.5 Pengujian dan Evaluasi Program Update Koordinat 

Pada Kursi Roda ............................................... 60 

3.4.6 Pengujian dan Evaluasi Keseluruhan Sistem Pada 

Kursi Roda …………………………………… 61 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  ............................................. 62 

 4.1 Pengujian Minimum System  ......................................... 62 

  4.1.1 Tujuan  .............................................................. 62 

  4.1.2 Alat Yang Digunakan  ...................................... 62 

  4.1.3 Prosedur Pengujian  .......................................... 63 

  4.1.4 Hasil Pengujian  ................................................ 63 

 4.2 Pengujian Sensor kompas.............................................. 65 

  4.2.1 Tujuan  .............................................................. 65 

  4.2.2 Alat yang Digunakan  ....................................... 65 

  4.2.3 Prosedur Pengujian  .......................................... 66 

  4.2.4 Hasil Pengujian  ................................................ 66 

4.3 Pengujian Program Penentuan Arah Tujuan Pada Kursi Roda 

............................................................................ 68 



 

 

ix 

 

  4.3.1 Tujuan  .............................................................. 69 

  4.3.2 Alat yang Digunakan  ....................................... 69 

  4.3.3 Prosedur Pengujian  .......................................... 69 

  4.3.4 Hasil Pengujian  ................................................ 70 

 4.4 Pengujian Program Update Koordinat Pada Kursi Roda .. 71 

4.4.1 Tujuan  .............................................................. 72 

4.4.2 Alat yang Digunakan  ....................................... 72 

4.4.3 Prosedur Pengujian  .......................................... 73 

4.4.4 Hasil Pengujian  ................................................ 73 

 4.5 Pengujian Keseluruhan Sistem Navigasi Pada Kursi Roda. 74 

  4.5.1 Tujuan  ............................................................. 74 

  4.5.2 Alat yang Digunakan  ...................................... 75 

  4.5.3 Prosedur Pengujian  ......................................... 75 

  4.5.4 Hasil Pengujian  ............................................... 76 

BAB V PENUTUP  .............................................................................. 78 

 5.1 Kesimpulan  ................................................................. 81 

 5.2 Saran  ............................................................................ 81 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 83 

LAMPIRAN ....................................................................................... 85 

BIODATA PENULIS ........................................................................... 116 



 

 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1.  Kursi Roda ..................................................................... 9 

Gambar 2.2.  Konfigurasi Pin Atmega 8535 ………………………... 13 

Gambar 2.3.  Tata letak komponen minimum sistem .......................... 17 

Gambar 2.4.   Pin J10, Pin J11, Pin 12, Pin J13 komunikasi Serial UART RS-

23 …………………………………………………....... 17 

Gambar 2.5.  Alokasi pin J14............................................................... 18 

Gambar 2.6.  ISP Header Alokasi pin J9  ........................................... 18 

Gambar 2.7.  Konfigurasi komunikasi serial J4 dan J5........................ 18 

Gambar 2.8.   Konfigurasi hubungan antar komputer dengan lowcost micro 

........................................................................................ 19 

Gambar 2.9.   HCTL 2000 Data Sheet Quadrature Decoder/Counter 

Interface ICs …………………………………………. 19 

Gambar 2.10.  Motor DC Sederhana.................................................... 22 

Gambar 2.11. Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor 

....................................................................................... 22 

Gambar 2.12.  Konduktor Berbentuk U................................................ 23 

Gambar 2.13.  Reaksi garis Fluks......................................................... 23 

Gambar 2.14.  Prinsip kerja motor DC................................................. 25 

Gambar 2.15.  Rangkaian dasar H-Bridge motor driver....................... 27 

Gambar 2.16.  Driver motor DC 15A MOSFET dual H–Bridge.......... 27 

Gambar 2.17.  Pengendalian dengan Pulse Width Modulation (PWM)... 29 

Gambar 2.18.  LCD (Liquid Cristal Display)....................................... 30 



 xi 

Gambar 2.19.  CMPS10 Tilt Compensated Magnetic Compass .......... 33 

Gambar 2.20.  Segitiga siku-siku ......................................................... 34 

Gambar 2.21.  Rotary encoder…………..…….................................... 36 

Gambar 3.1.  Diagram blok keseluruhan dari sistem    ...................... 39 

Gambar 3.2.  Rangkaian perangkat keras secara keseluruhan ........... 40 

Gambar 3.3.  Tampilan Keseluruhan Kursi roda................................ 42 

Gambar 3.4.  Pulsa dengan duty cycle 50%........................................ 47 

Gambar 3.5.  Rangkaian driver motor DC 15A MOSFET Dual H-Bridge. 48 

Gambar 3.6.  Diagram alir program secara umum pada microcontroller .. 50 

Gambar 3.7.  Diagram alir penentuan arah tujuan pada kursi roda … 52 

Gambar 3.8.  Diagram alir update koordinat pada kursi roda ............ 54 

Gambar 3.9.  Diagram alir perbaikan arah pada kursi roda................ 56 

Gambar 4.1.  Cara melakukan chip signature pada CVAVR  ........... 64 

Gambar 4.2.  Hasil proses chip signature pada PC  .......................... 64 

Gambar 4.3.  Hasil pengujian program update koordinat menuju tujuan .. 73 

Gambar 4.4.  Grafik pola jalan kursi roda dari ruang 1 ke 2.............. 77 

Gambar 4.5.  Grafik pola jalan kursi roda dari ruang 1 ke 3……….. 78 

Gambar 4.6.  Grafik pola jalan kursi roda dari ruang 2 ke 3……….. 79 



xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1. Fungsi Khusus Port B .......................................................... 14 

Tabel 2.2. Fungsi Khusus Port C........................................................... 14 

Tabel 2.3. Fungsi Khusus Port D........................................................... 15 

Tabel 2.4. Port hubungan antar komputer.............................................. 19 

Tabel 2.5. Logika motor 1...................................................................... 28 

Tabel 2.6. Logika motor 2...................................................................... 28 

Tabel 3.1. Konfigurasi pin I/O pada master Microcontroller................ 44 

Tabel 3.2. Konfigurasi pin I/O pada slave microcontroller ke-1 dan ke-2.. 45 

Tabel 3.3. Konfigurasi pin I/O pada slave microcontroller ke-3........... 46 

Tabel 4.1. Hasil pengujian sensor kompas digital cmps 10.................... 67 

Tabel 4.2. Hasil pengujian program penentuan arah hadap kursi roda .. 70 

Tabel 4.3. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 1 ke 2 .. 76 

Tabel 4.4. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 1 ke 3… 77 

Tabel 4.5. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 2 ke 3 .. 79 

Tabel 4.6. Hasil perhitungan error keseluruhan pada sistem navigasi… 80 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indera penglihatan adalah salah satu sumber informasi yang vital bagi 

manusia. Tidak berlebihan apabila dikemukakan bahwa sebagian besar informasi 

yang diperoleh oleh manusia berasal dari indera penglihatan, sedangkan 

selebihnya berasal dari panca indera yang lain. Sebagai konsekuensinya, bila 

seseorang mengalami gangguan pada indera penglihatan, maka kemampuan 

aktifitas akan sangat terbatas, karena informasi yang diperoleh akan jauh 

berkurang dibandingkan mereka yang berpenglihatan normal. Mata merupakan 

sensor untuk merekam keadaan/ kondisi di sekitar yang kemudian sinyal hasil 

rekaman ini diolah oleh otak, sehingga manusia bisa mengerti tentang apa yang 

dilihatnya. Pada umumnya penyandang tuna netra menggunakan tongkat untuk 

mengetahui jarak yang ada di sekitarnya, tongkat biasanya digunakan jika berjalan 

di luar ruangan, tetapi jika di dalam ruangan tongkat tidak dipakai karena takut 

merusak barang-barang pecah belah (Subandi, 2009). Kekurangan lain dari 

tongkat yaitu digunakan hanya untuk meraba benda-benda/ halangan yang berada 

di bawah, dan tidak dapat mendeteksi halangan seperti mobil, truk, motor atau 

kendaraan lain ketika bergerak. Dengan kemajuan di bidang teknologi maka dapat 

dibuat suatu alat berupa kursi roda otomatis yang menggunakan sensor kompas 

dan sensor-sensor lainnya untuk menunjang kinerja dari kursi roda tersebut. 

Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami 

kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, 
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maupun cacat. Alat ini bisa digerakan dengan didorong oleh pihak lain, digerakan 

dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis.  

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Berbagai kursi 

roda  telah di kembangkan khususnya dalam era informasi ini. Kursi roda dapat 

dikendalikan secara otomatis maupun manual disesuaikan dengan kebutuhan 

manusia yang tentunya bertujuan agar mempermudah kerja manusia sehari-hari 

dan membantu penyandang cacat. 

Pada perkembangannya kursi roda penghindar halangan untuk penyandang 

tuna netra terinspirasi dari teknologi line tracer untuk mendeteksi jalur. Dengan 

demikian kursi roda ini harus berjalan sesuai jalur yang telah di sediakan, 

sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mencapai sasaran relatif lambat. Untuk itu 

hal yang mungkin dilakukan untuk mempercepat adalah tidak berjalan pada jalur 

yang disediakan, tetapi hal ini membutuhkan tingkat kepresisian yang tinggi dari 

sistem navigasi yang akan dibangun dalam sebuah kursi roda. Dengan adanya 

permasalahan di atas maka kursi roda ini memiliki kemampuan untuk bernavigasi 

dengan baik dan presisi agar kursi roda ini dapat sampai pada tujuan yang 

diinginkan. 

Sensor kompas adalah sensor yang dapat mengetahui posisi sudut. Sensor ini 

didesain untuk tujuan sebagai navigator yang digunakan untuk pergerakan pada 

benda atau perangkat yang digunakan. Pada modul sensor kompas telah dipasang 

rangkaian pengkondisi sinyal dan mikrokontroler, sehingga dengan mudah data 

dapat diakses.  

Sedangkan rotary encoder adalah perangkat elektromekanik yang dapat 

memonitor gerakan dan posisi. Rotary encoder pada umumnya menggunakan 
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sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi 

gerakan, posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat 

diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk 

diteruskan oleh rangkaian kendali.  (rizqiawan, 2009). 

Dengan adanya beban berat badan yang di bebani oleh kursi roda penulis 

mencoba menjawab permasalahan diatas dengan ide yang penulis buat dengan 

judul tugas akhir “Rancang bangun kursi roda penentu arah tujuan untuk 

penyandang tuna netra dan tuna daksa”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam proses pengerjaan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang kursi roda yang dapat membantu tuna netra dan 

tuna daksa untuk menuju tempat yang diinginkan? 

2. Bagaimana mengimplementasikan suatu program navigasi pada kursi roda 

agar dapat mengetahui tempat tujuan? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa pembatasan 

masalah, antara lain: 

1. Kursi roda hanya digunakan pada ruangan atau rumah yang telah 

ditentukan pemetaannya di dalam program.  

2. Tuna daksa yang disebutkan adalah cacat kaki.  
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3. Sudut posisi pada kursi roda didapat dari sensor kompas digital CMPS 10. 

4. Koordinat tujuan yang digunakan membentuk perpotongan sumbu X, Y 

terhadap posisi kursi roda. 

5. Mikrokontroller yang digunakan adalah AVR ATMega 8535. 

6. Pembahasan tugas akhir ini dititik beratkan pada pembuatan sebuah kursi 

roda yang dapat bernavigasi dalam menuju koordinat tujuan. 

7. Perangkat lunak yang digunakan untuk menanamkan program pada 

mikrokontroller adalah Code Vision AVR. 

8. Berat badan ideal. 

 

1.4. Tujuan 

1. Membuat dan merancang sistem navigasi pada kursi roda agar dapat 

mengetahui tempat tujuan. 

2. Membuat kursi roda berjalan lurus mengikuti rute. 

 

1.5. Kontribusi 

Teknologi kursi roda ini sedang marak dikembangkan. Dengan 

memanfaatkan sebuah sistem navigasi otomatis yang berfungsi sebagai penentu 

jalur pergerakan pada kursi roda, kursi roda tersebut diharapkan mampu 

melakukan navigasi otomatis yang diprogram sesuai input koordinat asal dan 

input koordinat tujuan melalui proses perhitungan sudut putar terhadap koordinat 

tujuan. Dengan tugas akhir ini diharapkan minat mahasiswa terhadap teknologi 

kursi roda dan sistem navigasi otomatis semakin besar, sehingga akan ada 

penelitian lebih lanjut tentang hal ini. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan buku Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, dimana 

dalam tiap bab terdapat beberapa sub-bab. Ringkasan uraian dari tiap bab tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika 

penulisan buku Tugas Akhir. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa teori tentang 

komponen dan sistem pengontrolan yang digunakan dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini. Diantaranya adalah kursi roda, DT-

AVR Lowcost Micro System, HCTL 2000, sistem navigasi dengan 

menggunakan rumus perhitungan sudut, sensor kompas CMPS10, 

rotary encoder, motor dc,  driver motor,  ATmega 8535, Driver 

motor DC 15A MOSFET dual H – Bridge. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penjelasan penulis dalam merancang 

dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam bab ini 

juga menjelaskan tentang cara kerja dari perangkat keras, seperti 

rangkaian yang digunakan pada sensor kompas dan rangkaian 

minimum sistem. Di bab ini juga di jelaskan tentang metode 

pengujian dan evaluasi yang digunakan. 
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BAB IV : Pengujian dan Evaluasi Sistem 

  Dalam bagian pengujian dan evaluasi sistem, diuraikan 

tentang langkah-langkah pengujian, tujuan pengujian, prosedur 

pengujian dan hasil pengujian serta analisis hasil pengujian sistem 

secara keseluruhan. Meliputi pengujian terhadap kursi roda dengan 

sistem, pengujian tentang device yang terintegrasi dengan sistem, 

pengujian terhadap rumus perhitungan sudut pada sistem navigasi, 

dan pengujian secara keseluruhan dari sistem ini. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari Tugas 

Akhir yang telah dikerjakan dan saran-saran yang diberikan oleh 

penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tuna Netra 

 Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang 

yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. 

Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (total 

blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (Low Vision). Alat bantu 

untuk mobilitasnya bagi tuna netra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu 

berwarna putih dengan ada garis merah horisontal. Akibat hilang/berkurangnya 

fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi 

indra-indra yang lainnya seperti, perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain 

sebagainya sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki 

kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan.  

 Penyebab  

1. Pre-natal: Faktor penyebab ketunanetraan pada masa pre-natal Sangat erat 

hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak 

dalam kandungan 

2. Post-natal: Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa post-

natal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain: kerusakan pada 

mata atau syaraf mata pada waktu persalinan hamil ibu menderita penyakit 

gonorrhoe, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, seperti 

trachoma, dan akibat kecelakaan. 
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 Karakteristik 

1. Fisik: Keadan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya 

lainnya. Perbedaan nyata diantaranya mereka hanya terdapat pada organ 

penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik antara 

lain: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, 

gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan sebagainya. 

2. Perilaku: Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami 

gangguan penglihatan dini antara lain: berkedip lebih banyak dari 

biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak 

jauh. Adanya keluhan-keluhan antara lain: mata gatal, panas, pusing, kabur 

atau penglihatan ganda. 

3. Psikis: Tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak 

tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada 

keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang tuna netra 

sehingga menimbulkan ketegangan/gelisah di antara keluarga. Seorang 

tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga 

terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung dan ketergantungan yang 

berlebihan. 

 Penurunan penglihatan (Low vision) 

1. Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat 

2. Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar 

3. Memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang 

atau saat mencoba melihat sesuatu. 
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2.2. Tuna Daksa 

 Sutjiharti Somantri mendefinisikan disabilitas tubuh dengan lebih spesifik. 

Mengacu pada definisi yang dikemukakan White House Conference (1931), 

Sutjihati menyatakan disabilitas tubuh adalah suatu keadaan rusak atau 

terganggunya tubuh sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada 

tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Di samping tu disabilitas 

tubuh juga kerap kali didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menghambat 

kegiatan individu sebagai akibat dari kerusakan atau gangguan pada tulang dan 

otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mendiri dan 

mengikuti pendidikan. Di tugas akhir ini di tekankan pada disabilitas pada kaki. 

 

2.3. Kursi Roda 

 Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami 

kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, 

maupun cacat. Alat ini bisa digerakan dengan didorong oleh pihak lain, digerakan 

dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis. 

Pemakaian pertama kursi roda di Inggris tercatat pada tahun 1670-an. 

 

Gambar 2.1 Kursi Roda  
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2.4. Mikrokontroler ATMega 8535 

 

  Mikrokontroler adalah IC yang dapat diprogram berulang kali, baik ditulis 

atau dihapus (Agus Bejo, 2007). Biasanya digunakan untuk pengontrolan otomatis 

dan manual pada perangkat elektronika.  

Beberapa tahun terakhir, mikrokontroler sangat banyak digunakan 

terutama dalam pengontrolan robot. Seiring perkembangan elektronika, 

mikrokontroler dibuat semakin kompak dengan bahasa pemrograman yang juga 

ikut berubah. Salah satunya adalah mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s Risc 

processor) ATmega8535 yang menggunakan teknologi RISC (Reduce Instruction 

Set Computing) dimana program berjalan lebih cepat karena hanya membutuhkan 

satu siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi program. Secara umum, AVR 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas ATtiny, keluarga AT90Sxx, 

keluarga ATmega, dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-

masing kelas adalah memori, peripheral, dan fungsinya. Dari segi arsitektur dan 

instruksi yang digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama. Mikrokontroler 

AVR ATmega8535 memiliki fitur yang cukup lengkap. Mikrokontroler AVR 

ATmega8535 telah dilengkapi dengan ADC internal, EEPROM internal, 

Timer/Counter, PWM, analog comparator, dll (M.Ary Heryanto, 2008). Sehingga 

dengan fasilitas yang lengkap ini memungkinkan kita belajar mikrokontroler 

keluarga AVR dengan lebih mudah dan efisien, serta dapat mengembangkan 

kreativitas penggunaan mikrokontroler ATmega8535. 

2.3.1. Konstruksi ATmega8535 

Konstruksi ATmega8535 membekukan oscillator, menonaktifkan semua 

fungsi chip yang lain sampai interupsi berikutnya atau me-reset Hardware. Dalam 
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mode power save, timer asynchronous terus berjalan, yang memungkinkan 

pengguna untuk mempertahankan time base sedangkan perangkat sedang dalam 

kondisi sleep. ADC modus noise reduction memberhentikan CPU dan semua 

modul I/O kecuali Timer Asynchronous dan ADC, untuk meminimalkan 

switching noise selama ADC konversi. Dalam modus siaga, crystal/resonator 

oscillator berjalan sebagian perangkat dalam keadaan sleep. Hal ini 

memungkinkan sangat cepat nya start-up dengan konsumsi daya yang rendah. 

Dalam extended standby mode, baik oscillator utama dan timer asynchronous 

terus berjalan. Perangkat ini diproduksi menggunakan teknologi memori 

nonvolatile high-density. 

Onchip ISP Flash memungkinkan memori program untuk diprogram 

melalui interface serial SPI, oleh memori nonvolatile konvensional, atau dengan 

program boot on-chip berjalan pada core AVR. Program boot dapat menggunakan 

interface apapun untuk mengunduh program aplikasi dalam memori flash. 

Software di bagian flash boot akan terus berjalan sedangkan bagian flash aplikasi 

diperbarui, memberikan operasi read-while -write. Dengan menggabungkan 8-bit 

RISC CPU dan In-System Self- Programmable Flash pada chip monolitik, 

ATmega128 adalah mikrokontroler kuat yang memberikan solusi yang efektif, 

dan sangat fleksibel. 

2.3.2. Fitur ATmega8535 

Fitur-fitur yang dimiliki oleh mikrokontroler ATmega8535 adalah sebagai 

berikut:  

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D.  

2. ADC internal sebanyak 8 saluran.  



12 
 

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan.  

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.  

5. SRAM sebesar 512 byte.  

6. Memori Flash sebesar 8 kb dengan kemampuan Read While Write.  

7. Port antarmuka SPI  

8. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.  

9. Antarmuka komparator analog.  

10. Port USART untuk komunikasi serial.  

11. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 

MHz.  

12. Dan lain-lainnya.  

 

2.3.3. Konfigurasi Pin ATmega8535 

Konfigurasi pin pada mikrokontroler Atmega8535 dengan 40 pin dapat 

dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.2 Konfigurasi Pin ATmega8535. (Data Sheet AVR) 

 

Konfigurasi pin ATmega8535 dengan kemasan 40 pin DIP (Dual Inline 

Package) dapat dilihat pada gambar 2.1 Dari gambar di atas dapat dijelaskan 

fungsi dari masing-masing pin Atmega8535 sebagai berikut:  

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya.  

2. GND merukan pin Ground.  

3. Port A (PortA0…PortA7) merupakan pin input/output dua arah dan pin 

masukan ADC.  

4. Port B (PortB0…PortB7) merupakan pin input/output dua arah dan dan 

pin fungsi khusus, seperti dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.  
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Tabel 2.1 Fungsi Khusus Port B 

Pin Fungsi Khusus 

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/ Slave Output) 

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output/ Slave Input) 

PB4 SS (SPI Slave Select Input) 

PB3 
AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Match Output) 

PB2 
AIN0 (Analog Comparator Positive Input) 

INT2 (External Interrupt 2 Input) 

PB1 T1 (Timer/ Counter1 External Counter Input) 

PB0 
T0 T1 (Timer/Counter External Counter Input) 

XCK (USART External Clock Input/Output) 

 

5. Port C (PortC0…PortC7) merupakan pin input/output dua arah dan pin 

fungsi khusus, seperti dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 Fungsi Khusus Port C 

Pin Fungsi Khusus 

PC7 TOSC2 ( Timer Oscillator Pin2) 

PC6 TOSC1 ( Timer Oscillator Pin1) 

PC5 Input/Output 

PC4 Input/Output 

PC3 Input/Output 
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PC2 Input/Output 

PC1 SDA ( Two-wire Serial Buas Data Input/Output Line)  

PC0 SCL ( Two-wire Serial Buas Clock Line)  

 

6. Port D (PortD0…PortD7) merupakan pin input/output dua arah dan pin 

fungsi khusus, seperti yang terlihat pada table 2.3 dibawah ini. 

Tabel 2.3 Fungsi Khusus Port D 

Pin Fungsi Khusus 

PD7 OC2 (Timer/Counter Output Compare Match Output) 

PD6 ICP (Timer/Counter1 Input Capture Pin) 

PD5 
OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Match 

Output) 

PD4 
OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Match 

Output) 

PD3 INT1 (External Interrupt 1 Input) 

PD2 INT0 (External Interrupt 0 Input) 

PD1 TXD(USART0 Output Pin) 

PD0 RXD (USART0 Input Pin) 

 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10. AREFF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 
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2.5. DT – AVR Lowcost Micro system 

DT-AVR Lowcost Micro System merupakan sebuah modul singel chip 

dengan basis mikrokontroller AVR yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

komunikasi data serial secara UART RS-232 serta pemerograman memori melalui 

ISP (In-System Programming).  

Spesifikasi DT-AVR Lowcost Micro System: 

1. Berbasis ATmega 8535 memiliki 8 KB flash memory dan 8 channel ADC 

dengan resolusi 10 bit.   

2. Mendukung varian AVR 40 pin, antara lain : ATmega 8535, ATmega 8515, 

AT90s8515, AT90s8535, untuk AVR tanpa internal ADC membutuhkan 

conversion soket.    

3. Memiliki jalur input/output hingga 35 pin. 

4. Terdapat external brown out detector sebagai rangkaian reset. 

5. Konfigurasi jumper untuk melakukan pemilihan beberapa model pengambilan 

tegangan refrensi untuk tipe AVR dengan internal ADC. 

6. LED Programming Indicator. 

7. Frekuensi Osillator sebesar 4 MHz. 

8. Tersedia jalur kommunikasi serial UART RS-232 dengan konektor RJ1-1 

9. Tersedia port untuk pemrograman secara ISP. 

10. Tegangan Input Power Supply 9-12 VDC dan output tegangan 5 VDC. 
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              Tata letak komponen 

 

Gambar 2.3 Tata letak komponen minimum sistem 

 

Konektor pin RS-232 adalah konektor untuk pemrograman secara serial. 

 

Gambar 2.4 Pin J10, Pin J11, Pin 12, Pin J13 komunikasi serial UART 

RS-232. 
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Gambar 2.5 Alokasi pin J14 

Untuk pemerograman ISP (In- System programming ) konfigurasinya dapat 

dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini : 

 

    Gambar 2.6 ISP Header Alokasi pin J9 

Bila ingin menggunakan komunikasi serial, J4 dan J5 harus di konfigurasi seperti 

gambar 2.7 dibawah ini : 

 

Gambar 2.7 konfigurasi komunikasi serial J4 dan J5 

 

Sedangkan konfigurasi hubungan antar komputer dengan lowcost micro secara 

sistem serial seperti pada tabel 2.4 dan gambar 2.8 dibawah ini : 
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Tabel 2.4  port hubungan antar komputer 

 

Gambar 2.8 konfigurasi hubungan antar komputer dengan lowcost micro 

 

2.6.  HCTL 2000 

The HCTL-2000, 2016, 2020 adalah CMOS IC yang melakukan quadrature 

decoder, counter, dan bus berfungsi sebagai Interface.HCTL-20XX dirancang 

untuk meningkatkan kinerja sistem, contoh gambar HTCL 2000 dapat dilihat pada 

gambar 2.4. 

 

Gambar 2.9 (HCTL 2000 Data Sheet Quadrature Decoder/Counter Interface ICs) 
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Spesifikasi: 

• Interfaces Encoder untuk mikroprosesor 

• 14 MHz clock Operation 

• Penuh 4X Decode 

• Kebisingan Tinggi Imunitas Schmitt Trigger Input Digital noise Filter 

• 12 atau 16-Bit Binary Up / down counter 

• Latched Output 

• 8-Bit Tristate interface 

• 8, 12, atau 16-Bit Operating mode 

• Quadrature Decoder Output Sinyal, Up/down dan count 

• Sinyal Cascade Output, Up/down dan count 

• Mengurangi Software Sistem substansial. 

Aplikasi  interface yang tedapat pada HTCL 2000 : 

• interface Quadrature Tambahan Encoder untuk Mikroprosesor 

• interface Digital Potentiometers ke Digital Input Data Buses 

 

Dalam sistem kontrol gerak closed loop digital dan data digital sistem input. 

Hal ini dilakukan dengan menggeser waktu quadrature intensif fungsi decoder 

untuk solusi hardware yang efektif untuk meminamal lisir pengeluaran biaya. 
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Pada seluruh tipe HCTL-20XX terdiri dari decoder 4x quadrature, biner up / down 

counter state, dan interface bus 8-bit. Dengan penggunaan Schmitt-dipicu 

masukan CMOS dan filter masukan kebisingan memungkinkan operasi yang 

handal pada lingkungan yang ramai. Dengan HCTL-2000 berisi 12-bit counter. 

The HCTL-2016 dan 2020 mengandung 16-bit counter. The HCTL-2020 juga 

mengandung quadrature decoder sinyal output dan sinyal Cascade untuk 

digunakan dengan banyak IC kontra standar. The HCTL- 20XX family 

menyediakan LSTTL kompatibel tri-state buffer output. Operation ditetapkan 

untuk rentang suhu dari -40 sampai + 85 ° C pada frekuensi clock hingga 14 MHz. 

 

2.7. Motor DC 

Motor DC merupakan motor arus searah yang berfungsi mengubah tenaga 

listrik arus searah (lisrik DC) menjadi tenaga gerak atau mekanik (Sumanto, 

1984). Motor DC banyak ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti mixer, 

blender, pemutar tape, dll. Selain itu motor DC juga digunakan dalam industri 

misalkan untuk mengaduk adonan, memutar konveyor, dll.  

 Motor DC memerlukan arus tegangan yang searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor dc disebut 

stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian 

yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada medan 

magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap 

setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja dari 

arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang yang mempunyai 

nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus yang berbalik 
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arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. Bentuk motor 

paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di 

antara kutub-kutub magnet permanen seperti pada Gambar 2.10: 

 

Gambar 2.10 Motor DC Sederhana (Sumanto, 1994) 

 Catu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang 

menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. 

Kumparan satu lilitan pada gambar di atas disebut rotor dinamo. Rotor dynamo 

adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet.  

 Jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di sekitar  

konduktor seperti pada Gambar 2.11. Arah medan magnet ditentukan oleh arah 

aliran arus pada konduktor. 

 

Gambar 2.11 Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor 

(Djati, 2010) 
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 Aturan Genggaman Tangan Kanan bisa dipakai untuk menentukan arah 

garis fluks di sekitar konduktor. Genggam konduktor dengan tangan kanan 

dengan jempol mengarah pada arah aliran arus, maka jari-jari anda akan 

menunjukkan arah garis fluks. Gambar 2.12 menunjukkan medan magnet yang 

terbentuk di sekitar konduktor berubah arah karena bentuk U. Pada motor listrik 

konduktor berbentuk U disebut angker dinamo. 

 

 

Gambar 2.12 Konduktor Berbentuk U (Djati, 2010) 

 

  Jika konduktor berbentuk U (angker dinamo) diletakkan di antara kutub 

uatara dan selatan yang kuat medan magnet konduktor akan berinteraksi dengan 

medan magnet kutub seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13 Reaksi garis Fluks (Djati, 2010) 
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Lingkaran bertanda A dan B pada gambar 2.13 merupakan ujung konduktor yang 

dilengkungkan (looped conductor). Arus mengalir masuk melalui ujung A dan 

keluar melalui ujung B. Medan konduktor A yang searah jarum jam akan 

menambah medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di bawah 

konduktor. Konduktor akan berusaha bergerak ke atas untuk keluar dari medan 

kuat ini. Medan konduktor B yang berlawanan arah jarum jam akan menambah 

medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di atas konduktor. 

Konduktor akan berusaha untuk bergerak turun agar keluar dari medan yang kuat 

tersebut. Gaya-gaya tersebut akan membuat angker dinamo berputar searah jarum 

jam. 

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum : 

a. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 

b. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran / loop, 

maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan 

mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

c. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar / torque untuk memutar kumparan. 

d. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh 

susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 

 Pada motor DC, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan 

menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah 

tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun 

sebaliknya berlangsung melalui medan magnet, dengan demikian medan magnet 
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disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai 

tempat berlangsungnya proses perubahan energi, daerah tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Prinsip kerja motor DC (Djati, 2010) 

 Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara 

sempurna, maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang 

disebabkan reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang 

dilindungi oleh medan maka menimbulkan perputaran pada motor. Dalam 

memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan 

beban motor. Beban dalam hal ini mengacu kepada keluaran tenaga putar / torque 

sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat dikategorikan 

ke dalam tiga kelompok : 

a. Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan keluaran energinya 

bervariasi dengan kecepatan operasinya namun torquenya tidak bervariasi. 

Contoh beban dengan torque konstan adalah conveyors, rotary kilns, dan 

pompa displacement konstan. 

b. Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang bervariasi 

dengan kecepatn operasi. Contoh beban dengan variabel torque adalah pompa 

sentrifugal dan fan (torque bervariasi sebagai kuadrat kecepatan).  
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c. Beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torque yang 

berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban 

dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. 

 Untuk menentukan arah putaran motor digunakan kaedah Flamming 

tangan kiri. Kutub-kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah 

dari kutub utara ke kutub selatan. Jika medan magnet memotong sebuah kawat 

penghantar yang dialiri arus searah dengan empat jari, maka akan timbul gerak 

searah ibu jari. Gaya ini disebut gaya Lorentz, yang besarnya sama dengan F. 

 Prinsip motor adalah aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam 

pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Besarnya gaya pada 

penghantar akan bertambah besar jika arus yang melalui penghantar bertambah 

besar. 

 

2.8. Driver motor DC 15 A mosfet dual H – Bridge  

Pengendali motor (motor driver) adalah rangkaian komponen yang dapat 

mengatur kinerja putaran motor. Dengan menggunakan motor driver, 

pengendalian motor meliputi men-start, men-stop, dan memilih arah perputaran. 

Selain itu dapat juga mengatur kecepatan putar motor dan mencegah terjadinya 

kelebihan beban arus pada motor. Penggunaan motor driver disesuaikan dengan 

jenis dan besar arus dari motor yang akan dikendalikan. 

H-Bridge adalah salah satu contoh rangkaian motor driver. Susunan dasar 

dari rangkaian tersebut adalah beberapa transistor yang terangkai menyerupai 

huruf 'H'. Oleh karena itu, rangkaian tersebut dinamakan H-Bridge. 
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Gambar 2.15 Rangkaian dasar H-Bridge motor driver 

Sesuai dengan gambar 2.15, motor DC akan berputar jika salah satu 

transistor NPN (Q3 atau Q4) dan salah satu transistor PNP (Q1 atau Q2) aktif 

bersamaan. Untuk membuat hal tersebut, maka perlu diaktifkannya salah satu 

transistor Q5 atau Q6, yaitu dengan memberikan tegangan masukan pada kaki 

basis (input 1 ataru input 2). 

Saat ini rangkaian H-Bridge motor driver telah dikemas dalam bentuk IC, 

seperti gambar 2.16 Driver motor DC 15A MOSFET dual H - Bridge. Masing-

masing IC tersebut memiliki kemampuan menghantarkan sejumlah arus yang 

berbeda. 

 

Gambar 2.16 Driver motor DC 15A MOSFET dual H – Bridge 
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Spesifikasi : 

 Vmotor : max DC 36V 

 Arus : 15A(membutuhkan external heatsink) 

 Kontrol logic TTL : DC 3V – 5V 

 Komponen 8x mosfet (Dual H – Bridge IRF9540 dan IRF540) 

 Optocoupler dan diode protection 

Aplikasi : 

Rangkaian driver motor DC kiri / KRPAI, driver motor DC high ampere, 

high torsi, men – drive relay, solenoid, dll 

Tabel 2.5 logika motor 1 

PWM1 DIR1 DIR2 MOTOR1 

0 0 0 Brake 

0 0 1 CW 

0 1 0 CCW 

0 1 1 Brake 

1 X X Brake 

 

Tabel 2.6 logika motor 2  

PWM2 DIR3 DIR4 MOTOR2 

0 0 0 Brake 

0 0 1 CW 

0 1 0 CCW 

0 1 1 Brake 
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1 X X Brake 

 

2.9. Pulse Width Modulation (PWM) 

Metode Pulse Width Modulation (PWM) adalah metode yang cukup 

efektif untuk mengendalikan kecepatan motor DC. PWM ini bekerja dengan cara 

membuat gelombang persegi yang memiliki perbandingan pulsa high terhadap 

pulsa low yang telah tertentu biasanya diskalakan dari 0 hingga 100 % gelombang 

persegi ini memiliki frekuensi tetap (biasanya max 10 KHz) namun lebar pulsa 

high dan low dalam 1 periode yang akan diatur. Perbandingan pulsa high terhadap 

low ini akan menentukan jumlah daya yang diberikan kemotor DC. Pada gambar 

2.17 kita dapat melihat bagaimana pengendalian dengan Pulse Width Modulation 

(PWM). 

 

Gambar 2.17 Pengendalian dengan Pulse Width Modulation (PWM) 

 

2.10. Liquid Cristal Display (LCD) 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (Liquid 

Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 
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teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi 

memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi 

sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. 

 

 

 

Gambar 2.18 LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 

medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. 

Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat mikrokontroler yang 

berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD (Liquid Cristal Display). 

mikrokontroler pada suatu LCD (Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan 

memori dan register. Memori yang digunakan mikrokontroler internal LCD 

adalah: 

a. DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan memori tempat 

karakter yang akan ditampilkan berada. 
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b. CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter 

dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

c. CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan 

karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat 

LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga pengguna tinggal 

mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat merubah karakter 

dasar yang ada dalam CGROM. 

Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

a. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat proses 

penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid Cristal Display) 

dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

b. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau 

keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut 

keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal Display) 

diantaranya adalah : 

a. Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan 

menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) dapat dihubungkan dengan bus 

data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit. 
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b. Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan 

jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low menunjukan 

yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data. 

c. Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low tulis 

data, sedangkan high baca data. 

d. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar. 

e. Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini 

dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 

 

2.11. CMPS10 Tilt Compensated Magnetic Compass 

CMPS10 Tilt Compensated Magnetic Compass merupakan sebuah modul 

kompas digital yang cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan 

kemampuan navigasi. Modul kompas ini dibangun berbasiskan kontroler 16-bit, 

magnetometer 3-axis serta accelerometer 3-axis. Magnetometer 3-axis digunakan 

untuk menentukan arah mata angin, sedangkan accelerometer 3-axis digunakan 

untuk menentukan tingkat kemiringan modul pada saat proses pengukuran. Proses 

penentuan arah mata angin serta koreksi error data terhadap kemiringan dilakukan 

oleh kontroler yang sudah terintegrasi pada modul CMPS10 Tilt Compensated 

Magnetic Compass. Hal ini tentu akan memudahkan pengembangan aplikasi 

karena user hanya perlu memikirkan cara kerja dari aplikasi utama. 

Spesifikasi: 

1. Tegangan kerja: 3.3 VDC - 5 VDC / 25 mA (typ). 

2. Resolusi: 0.1 derajat. 
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3. Akurasi: horizontal 0.5% (typ), miring +/- 60 derajat 1% (typ). 

4. Mendukung antarmuka : 

a. I2C 100 kHz (SMBus compatible). 

b. Serial UART (9600bps, no parity, 2 stop bits) dengan level tegangan TTL 

(3.3 VDC - 5 VDC). 

c. Pulsa dengan lebar 1 ms - 37 ms (0.1 mS increments). 

5. Terdapat keluaran data mentah dari magnetometer dan accelerometer. 

6. Menggunakan header dengan pitch 2.54mm yang memudahkan pemasangan 

pada sistem user. 

7. Dimensi: 24.5mm x 18.5mm.  (ELECTRONICS, 2010) 

 

Gambar 2.19. CMPS10 Tilt Compensated Magnetic Compass 

 

2.12. Rumus Perhitungan Sudut 

Perhitungan sudut pada tugas akhir ini menggunakan rumus Trigonometri. 

Rumus Trigonometri adalah rumus yang digunakan untuk mencari sudut pada 

sebuah segitiga.  
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Gambar 2.20. Segitiga siku-siku 

Sisi AB disebut juga dengan sisi c, sebab berhadapan dengan sudut C. sisi 

BC disebut juga dengan sisi a, sebab berhadapan dengan sudut A. Sisi AC disebut 

juga dengan sisi b, sebab berhadapan dengan sudut B. 

Rumus untuk mencari sudut segitiga seperti pada gambar 2.20 dengan 

menggunakan rumus Trigonometri adalah sebagai berikut: 

Jika yang dicari adalah sudut B dan yang diketahui adalah panjang sisi b 

dan panjang sisi a maka kita menggunakan fungsi tan 

 

Sehingga: 

 

Jika yang dicari adalah sudut B dan yang diketahui adalah panjang sisi b 

dan panjang sisi c maka kita menggunakan fungsi sin 

 

Sehingga: 
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Jika yang dicari adalah sudut B dan yang diketahui adalah panjang sisi a 

dan panjang sisi c maka kita menggunakan fungsi cos 

 

Sehingga: 

 

 

2.13. Rotary Encoder 

Rotary encoder adalah perangkat elektromekanik yang dapat memonitor 

gerakan dan posisi. Rotary encoder pada umumnya menggunakan sensor optic 

untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan 

arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi 

informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh 

rangkaian kendali. Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang 

memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. 

LED ditempatkan pada salah satu sisi piringan sehingga cahaya akan 

menuju ke piringan. Di sisi yang lain suatu photo-transistor diletakkan sehingga 

photo-transistor ini dapat mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. 

Apabila posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat mencapai photo-

transistor melalui lubang-lubang yang ada, maka photo-transistor akan 

mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa gelombang persegi. 
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Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada satu putaran menentukan 

akurasi rotary encoder tersebut. (rizqiawan, 2009) 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Rotary encoder  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Perancangan perangkat keras dan lunak dilakukan dengan metode 

penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan berupa data-data literatur dari 

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

dari buku-buku penunjang. 

Dari data-data yang diperoleh maka dilakukan perencanaan rangkaian 

perangkat keras. Dalam perangkat keras ini, penulis akan melakukan pengujian 

perangkat keras dengan program-program yang telah dibuat, pembuatan perangkat 

lunak adalah tahap selanjutnya. Terakhir adalah penggabungan perangkat keras 

dengan kerja perangkat lunak yang telah selesai dibuat. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai masalah yang timbul dalam 

perencanaan dan pembuatan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). Dari kedua bagian tersebut akan dipadukan agar dapat bekerja sama 

untuk menjalankan sistem yang baik. 

Perencanaan  ini diperlukan sebelum proses pembuatan sistem tersebut,  

Perancangan ini berguna agar pengerjaan tahapan selanjutnya berjalan dengan 

lancar. Tahapan-tahapannya meliputi tahap pembuatan perangkat keras, perangkat 

lunak dan menggabungkan keduanya. 

 

3.1. Diagram Blok Sistem 

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

penentuan arah hadap kursi roda terhadap arah koordinat tujuan dan proses 
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penentuan jarak tempuh pada kursi roda dalam menuju koordinat tujuan. Dimana 

pertama-tama input koordinat didownload kedalam mikrokontroler bersama 

dengan program untuk menjalankan kursi roda. Setelah mendapatkan input 

koordinat yang berupa koordinat mana saja yang harus ditempuh oleh kursi roda, 

kursi roda akan melakukan penentuan arah hadap kursi roda terhadap koordinat 

tujuan. Proses penentuan arah ini dilakukan dengan mengambil data pada sensor 

kompas digital yang kemudian diteruskan dengan perhitungan rumus 

Trigonometri. Sehingga setelah proses ini dilakukan kursi roda akan mendapatkan 

data tentang arah tujuan kursi roda dan mampu menyesuaikan arah hadap kursi 

roda semula menjadi arah hadap kursi roda terhadap koordinat tujuan. Setelah 

kursi roda menghadap pada arah hadap yang benar, dilakukan proses update 

koordinat menuju koordinat tujuan. Proses ini melakukan update pada rotary 

encoder. Sehingga setelah proses ini dilakukan kursi roda mampu berjalan 

mengikuti rute yang harus di tempuh untuk menuju koordinat tujuan dan kursi 

roda mempunyai kemampuan untuk perbaikan arah jika menemui halangan yang 

mengharuskan kursi roda itu menghindar dan berhenti saat kursi roda sudah 

memenuhi tempat yang dituju. Pada gambar 3.1 adalah diagram blok keseluruhan 

dari sistem ini. 
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Gambar 3.1 Diagram blok keseluruhan dari system 

 

3.2. 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 kursi roda. Kemudian mikrokontrol 

mengolah data tersebut, dalam hal ini pengolahan data pada mikrokontrol 

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

agar kursi roda dapat mengetahui arah dan jarak tempuh yang harus dilalui untuk 

mencapai koordinat tujuan. Berikut adalah gambar blok diagram perangkat keras 

secara keseluruhan : 
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Gambar 3.2 Rangkaian perangkat keras secara keseluruhan 
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 Pada Gambar 3.2 diagaram blok perangkat keras diatas mikrokontroler 

8535 difungsikan menjadi 1 master dan 3 slave. Master, slave 1, slave 2, dan slave 

3 dimana masing masing slave tersbut mempunyai fungsi sendiri – sendiri. Master 

berfungsi  sebagai kordinasi pemrosesan 3 slave (slave 1, slave 2, dan slave 3) dan 

sensor kompas. Yang dimana master  mendapatkan data input dari sensor kompas 

digital. Sensor kompas akan memberikan data berupa arah mata angin dalam 

bentuk digital. Slave 1 dan slave 2 berfungsi sebagai penghitung rotary dan 

pengatur kecepatan motor pada kursi roda dari hasil tersebut didapatkan jarak 

tempuh. Slave 1 dan slave 2 berfungsi mengatur HCTL 2000 untuk menghitung 

pulse rotary encoder yang dimana rotary encoder tersebut menghasilkan sinyal 

quadrature di konversikan menjadi jumlah pulse secara binear sebagai 

penghitung jarak tempuh. Agar kursi roda dapat mengetahui arah dan jarak 

tempuh yang harus dilalui untuk mencapai titik koordinat yang diinginkan. Slave 

3 berfungsi sebagai pembaca sensor ultrasound yang dimana sensor ultrasound 

tersebut mengetahui jarak halangan suatu benda saat kursi roda tersebut berjalan.  

 Pada gambar diatas dijelaskan bahwa master membaca input koordinat 

awal dan koordinat tujuan kemudian melihat arah dan tujuan akan kemana, setelah 

itu menghitung dengan rumus trigonometri kemudian kursi roda menghadap ke 

tujuan dengan misal jika kursi roda menghadap kanan, master akan 

memerintahkan slave untuk memajukan roda kiri dengan kecepatan sekian dan 

roda kanan dimundurkan dengan kecepatan sekian dan begitu sebaliknya jika 

kursi roda menghadap ke kiri, master akan memerintahkan slave untuk 

memajukan roda kanan dengan kecepatan sekian. Kemudian kursi roda akan 
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berjalan ke titik koordinat tujuan dan terus meng-update koordinat hingga sampai 

ke titik koordinat tujuan dan master akan memerintahkan slave untuk berhenti. 

 

3.2.1. Perancangan Mekanik Kursi roda 

Mekanik kursi roda yang digunakan adalah kursi roda yang telah di 

modifikasi. Rangkaian elektronika mulai dari rangkaian microcontroller, driver 

motor, sensor ultrasonik, sensor kompas digital, dan rotary encoder akan 

diletakkan pada chassis kursi roda seperti yang terdapat pada gambar 3.3 dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.3 Tampilan Keseluruhan Kursi roda 
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 Berikut arsitektur kursi roda secara detil dari gambar 3.3 : 

 

3.2.2. Ukuran dimensi Kursi roda 

 Setelah semua komponen tambahan dari penelitian ini dipasangkan 

ukuran dimensi dari Kursi roda: 

Ukuran Kursi roda   :   114,5 cm (panjang) x  85cm (tinggi) x 73cm (lebar) 

 

3.2.3. Struktur Material Kursi Roda 

Bahan material yang digunakan : 

a. Bagian rangka 

1. Sensor kompas  

2. Mur dan baut 

3. Sensor ultrasound 

4. Tombol  

b. Bagian dari penggerak kursi roda 

1. Motor DC 24 Volt 

2. Roda 

3. Puli / Poros  

4. Vanbelt 

5. Aki kering  24 Volt 

 

3.2.4.  Perancangan Minimum System 

Pada proyek tugas akhir ini dibuat piranti pengendali menggunakan 

microcontroller keluaran AVR, yaitu ATMega8535. Untuk mengaktifkan atau 
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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 sebagainya yang biasanya disebut minimum sistem . 

Minimum  sistem ini  dirancang  untuk  Mikrokontroller  ATMega8535, 

dalam tugas akhir ini menggunakan minimum sistem keluaran Innovative 

Electronics dengan tipe DT-AVR ATMEGA8535 LOW COST  yang di dalamnya 

terdapat komponen  pendukung.  

Tabel 3.1 Konfigurasi pin I/O pada master 

Pin I/O Fungsi 

Pin A6 (ADC6) Tombol start  

Pin A7 (ADC7) Tombol select ruangan 

Pin B0 (XCK/T0) Slave select motor kiri 

Pin B1 (T1) Slave select motor kanan 

Pin B2 (INT2/AIN0) Slave select ultrasound 

Pin B5 (OC0/AIN1) SPI 

Pin B6 (MISO) SPI 

Pin B7 (SCK) SPI 

Pin C0 (SCL) LCD 

Pin C1 (SDA) LCD 
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Pin C2 LCD 

Pin C3 LCD 

Pin C4 LCD 

Pin C5 LCD 

Pin C6 (TOSC1) LCD 

Pin C7 LCD 

Pin D0 (RXD) serial Reciver   

Pin D1 (TXD) serial Transmitter 

 

Slave 1 & slave 2 befungsi perhitungan jumlah pulse rotary encoder, dan 

pengendalian motor. Berikut ini adalah fungsi konfigurasi pin I/O yang 

digunakan:   

Tabel 3.2 Konfigurasi pin I/O pada slave 1 dan slave 2 

Pin I/O Fungsi  

Pin A0 (ADC0) Pin D0  HCTL 

Pin A1 (ADC1) Pin D1  HCTL 

Pin A2 (ADC2) Pin D2  HCTL 

Pin A3 (ADC3) Pin D3  HCTL 

Pin A4 (ADC4) Pin D4  HCTL 

Pin A5 (ADC5) Pin D5  HCTL 

Pin A6 (ADC6) Pin D6  HCTL 

Pin A7 (ADC7) Pin D7  HCTL 

Pin B0 (XCK/T0) Reset HCTL 
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Pin B1 (T1) Clock HCTL 

Pin B2 (INT2/AIN0) Select HCTL 

Pin B3 (OC0/AIN1) Out enable HCTL 

Pin B4 (SS) Select Slave SPI 

Pin B5 (MOSI) SPI 

Pin B6 (MISO) SPI 

Pin B7 (SCK) SPI 

Pin D5 (OC1A) Maju motor driver 

Pin D6 (ICP1) Mundur motor driver 

Pin D7 (OC2) PWM motor driver 

 

Slave 3 berfungsi untuk membaca perhitungan jarak yang di tuju oleh 

kursi roda melalui sensor ultrasound.berikut ini adalah pin I/O yang digunakan : 

Tabel 3.3 Konfigurasi pin I/O pada slave 3 

Pin I/O  Fungsi 

Pin A0 Data pin ultrasound 

Pin A1 Data pin ultrasound 

Pin A2 Data pin ultrasound 

Pin A3 Data pin ultrasound 

Pin A4 Data pin ultrasound 

Pin B5 SPI 

Pin B6 SPI 

Pin B7 SPI 
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3.2.5.  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 

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% 
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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 

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 15A MOSFET 

Dual H-Bridge dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian driver motor DC 15A MOSFET Dual H-Bridge 
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3.3.     Perancangan Perangkat Lunak pada Mikrokontrol 

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk mengirimkan data dari 

pembacaan sensor kompas ke minimum sistem melalui komunikasi serial dan juga 

melakukan pengolahan data dengan melalui proses perhitungan rumus arah dan 

jarak pada minimum sistem. Minimum sistem memperoleh data dari sensor 

kompas yaitu berupa data derajat arah mata angin pada kursi roda yang dapat 

digunakan untuk menentukan arah hadap kursi roda terhadap koordinat tujuan 

kursi roda dan dari rotary encoder yaitu berupa pulse yang dapat digunakan untuk 

penentuan jarak tempuh kursi roda, 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 penentuan arah tujuan kursi roda, program update koordinat 

kursi roda dan perbaikan arah kursi roda. Diagram alir perangkat lunak secara 

umum dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Diagram alir secara umum pada mikrokontroler 

Pada gambar 3.6 diagram alir secara umum mikrokontroler dimulai dengan 

inisialisasi program keseluruhan yang diunduh pada mikrokontrol kemudian 

setelah itu menentukan rute atau tujuan mana yang akan dituju oleh kursi roda. 
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Setelah dilakukan mana yang akan dituju kursi roda, kursi roda akan berjalan 

sesuai keinginan user dan disitu ada subproses update koordinat yang akan 

mengupdate titik-titik koordinat mana saja yang akan ditempuh kursi roda. Setelah 

proses update koordinat jika mengalami error atau tidak sesuai dengan rute yang 

seharusnya ditempuh kursi roda kemudian ada subproses yaitu perbaikan arah 

yang keluar dari rute dikarenakan ada halangan didepannya sampai ditemukan 

titik yang dituju. 

  

3.3.1 Program Subproses Penentuan Arah Tujuan Pada Kursi Roda 

Diagram alir untuk mengetahui penentuan arah tujuan pada kursi roda 

berdasarkan pembacaan sensor kompas digital terdapat pada Gambar 3.7. 
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START

STOP

INPUT:
Koordinat awal (xa,ya)
Koordinat tujuan (xt,yt)

Tentukan selisih nilai  x dan y:
Δx = xt – xa;
Δy = yt – ya;

Δx bernilai positif dan 
Δy bernilai positif?

Δx bernilai positif dan 
Δy bernilai negatif?

Δx bernilai negatif dan 
Δy bernilai negatif?

Tentukan nilai c1 dan c2:
c1 = 90;
c2 = -1;

Tentukan nilai c1 dan c2:
c1 = 90;
c2 = 1;

Tentukan nilai c1 dan c2:
c1 = 270;
c2 = -1;

Tentukan nilai c1 dan c2:
c1 = 270;

c2 = 1;

Apakah nilai Mx lebih 
dari 0?

Menghitung arah tujuan:
Arah Tujuan = c1+c2*Inv tan(My/Mx);

Menghitung nilai mutlak Δx dan Δy:
Mx = |Δx|;
My = |Δy|;

Menghitung arah tujuan:
Arah tujuan = c1;

OUTPUT:
Arah Tujuan

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

 

3.7 Diagram alir penentuan arah tujuan pada kursi roda 
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Input dari diagram alir penentuan arah tujuan pada kursi roda di atas 

adalah koordinat awal dan koordinat tujuan. Kemudian titik koordinat tujuan 

dikurangi (-) dengan titik koordinat awal dan tentukan selisih nilai (x) dan nilai (y) 

untuk mengetahui sudut arah tujuan kursi roda dengan menggunakan rumus 

trigonometri, kemudian apakah Δ x bernilai positif dan Δ y bernilai positif dan 

jika iya, tentukan c1 = 90 dan c2 = -1 atau jika tidak, apakah Δ x bernilai positif 

dan Δ y bernilai negatif dan jika iya, tentukan c1 = 90 dan c2= 1 atau jika tidak, 

apakah Δ x bernilai negatif dan Δ y bernilai negatif dan jika iya, tentukan c1 = 

270 dan c2 = -1 atau jika tidak, tentukan c1 = 270 dan c2 = 1. Yang dimaksud c1 

tersebut adalah merupakan arah mata angin yang bersinggungan dengan sumbu X 

dan c2 adalah penambahan atau pengurangan arah mata angin yang 

bersinggungan dengan sumbu Y. Kemudian hasil dari proses sebelumnya Δ  x dan 

Δ  y dijadikan nilai mutlak dan apakah hasil tersebut lebih dari 0 dan Jika iya, 

menghitung arah tujuan dengan rumus c1 + c2 * inv tan(My/Mx) atau jika tidak, 

hasilnya adalah sama dengan c1 dari proses sebelumnya. 

Pada gambar 3.7 Diagram alir penentuan arah tujuan pada kursi roda, 

penentuan arah tujuan pada kursi roda dimulai dengan inisialisasi sensor kompas 

digital yang diteruskan dengan pembacaan sensor kompas agar dapat melakukan 

penentuan arah utara kursi roda itu sendiri. Dalam program sebagai berikut: 

    if(track_index < track_count-1){ 

        last_x = (float)track[track_index].x * PULSE_CELL; 

        last_y = (float)track[track_index].y * PULSE_CELL;     

        goal_x = (float)track[track_index+1].x * PULSE_CELL; 

        goal_y = (float)track[track_index+1].y * PULSE_CELL; 

        dx = goal_x - last_x; 

        dy = goal_y - last_y;  

        dir = get_direction(&dx,&dy); 

    } 

    else break; 
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Penjelasan yang dimaksudkan dari program diatas adalah untuk 

menginisialisasi kemana kursi roda akan menghadap ke titik tujuan. Setelah itu 

menginisialisasikan arah mata angin. Dalam program sebagai berikut: 

    real_dir = fmod(dir+angle_offset,360); 
    robot_turn_by_dir(real_dir,ANGLE_TOLERANCE,1000); 

 

Dilakukan proses pemutaran kursi roda 360° dikarenakan kursi roda 

menentukan dimana utara, selatan, timur, barat. Disini arah utara mengikuti posisi 

kursi roda itu sendiri. Setelah mengetahui arah dari kursi roda, kursi roda akan 

menghadap ke arah yang akan dituju. Dalam program sebagai berikut:  

    enable_rotary();  
  robot_move_forward(MAX_SPEED,MAX_SPEED);    
 
    Dalam proses ini kursi roda akan berjalan menghadap arah yang akan 

dituju kursi roda tersebut.  

 

3.3.2 Program Subproses Update Koordinat Pada Kursi Roda 

START

Ŝ = (SR + SL) / 2
ϴ = (SR – SL) / 2b + last ϴ
last X = Ŝ cos (ϴ) + last X
last Y = Ŝ sin (ϴ) + last Y

END

 

3.8 Diagram alir update koordinat pada kursi roda 

Pada gambar 3.8 Diagram alir update koordinat pada kursi roda dimulai 

memproses data input dari rotary encoder kanan dan kiri dan akan didapatkan 
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data untuk diproses master dan output dari update koordinat ini adalah titik 

koordinat terakhir yang ditempuh kursi roda. Dalam program sebagai berikut: 

         sl = (float)(rot_count[SLV_LEFT] - 

last_rot_count[SLV_LEFT]); 

            sr = (float)(rot_count[SLV_RIGHT] - 

last_rot_count[SLV_RIGHT]); 

            s_avg = (sl + sr) / 2; 

            theta = (sr - sl) / (2*WHEELS_DISTANCE) + theta; 

            last_x = s_avg * sin(theta) + last_x; 

            last_y = s_avg * cos(theta) + last_y;    

            last_rot_count[SLV_LEFT] = rot_count[SLV_LEFT]; 

            last_rot_count[SLV_RIGHT] = 

rot_count[SLV_RIGHT]; 

 

Pada Proses ini kursi roda akan terus berjalan sampai mencapai koordinat 

tujuan yang diharapkan. 
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3.3.3 Program Subproses Perbaikan Arah Pada Kursi Roda 

START

END

MENENTUKAN 
ARAH TUJUAN

Putar kursi roda 
menghadap tujuan

Telah sampai ke 
tujuan?

Maju menuju tujuan

Kursi roda 
menyimpang ke kiri?

Kursi roda 
menyimpang ke 

kanan?

Kurangi kecepatan 
roda kanan

Kurangi kecepatan 
roda kiri

Roda kanan & kiri 
kecepatan maksimal

N

Y

N

Y

N

Y

Dapatkan nilai error  kursi 
roda terhadap halangan

Apakah error tidak sama 
dengan 0(nol) / ada halangan?

Atur kecepatan roda kiri 
dan kanan menggunakan 

kendali PID

Y

N

 

Gambar 3.9 Diagram alir perbaikan arah pada kursi roda 

Pada gambar 3.9 Diagram alir perbaikan arah pada kursi roda, awal dari 

program ini adalah setelah kursi roda menghindar halangan dari tugas akhir 
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saudara Muhammad Alip Wijaksono dengan judul tugas akhir “Rancang bangun 

kursi roda untuk penghindar halangan untuk penyandang tuna netra dan tuna 

daksa berbasis PID” setelah itu memasukkan subproses dari diagram alir arah 

tujuan. Kemudian putar kursi roda menghadap tujuan dan setelah itu maju menuju 

tujuan. Kemudian apakah telah sampai ke tujuan dan jika iya, berhenti di titik 

koordinat tujuan atau jika tidak, apakah kursi roda menyimpang ke kiri dan jika 

iya, kurangi kecepatan roda kanan atau jika tidak, apakah kursi roda menyimpang 

ke kanan dan jika iya, kurangi kecepatan roda kiri atau jika tidak, roda kanan dan 

kiri akan maju dengan kecepatan maksimal. Proses ini berulang-ulang hingga 

kursi roda mencapai titik koordinat tujuan.  

 Program ini terjadi jika kursi roda menemukan halangan di sekitarnya. 

Dalam program sebagai berikut: 

if(!f_sonar_control) 

{                       

dx = goal_x - last_x; 

dy = goal_y - last_y;    

dir = get_direction(&dx,&dy); 

val = fmod(dir+(360-theta*DEG),360); 

nav_err = val <= 180 ? val : val - 360; 

if(nav_err > -25 && nav_err < 25) 

{ 

nav_weight = (NAV_KP * nav_err + NAV_KI * nav_serr + NAV_KD * 

(nav_err - nav_lerr)) * (MAX_SPEED - MIN_SPEED)/45; 

nav_weight = fmax(nav_weight, -MAX_SPEED); 

nav_weight = fmin(nav_weight,MAX_SPEED);          

speed[SLV_LEFT] = (unsigned int)(MAX_SPEED - (int)(nav_weight));  

speed[SLV_RIGHT] = (unsigned int)(MAX_SPEED + (int)(nav_weight)); 

                    

robot_set_speed(speed[SLV_LEFT],speed[SLV_RIGHT]); 

                    nav_lerr = nav_err; 

                    nav_serr += nav_err;    

                } 

                else{ 

                    reset_slave_motor();  

                    delay_ms(500);       

                    real_dir = fmod(dir+angle_offset,360);           

                    

robot_turn_by_dir(real_dir,ANGLE_TOLERANCE,500); 

                    theta = dir * RAD;         

                    last_rot_count[SLV_LEFT] = 

last_rot_count[SLV_RIGHT] = rot_count[SLV_LEFT] = 

rot_count[SLV_RIGHT] = 0; 
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nav_lerr = nav_serr = 0;                

enable_rotary();  Mengaktifkan menghitung jumlah pulse rotary  

                  robot_move_forward(MAX_SPEED,MAX_SPEED);  Maju 

                } 

            } 

            f_req[SLV_LEFT]= f_req[SLV_RIGHT]=  

                f_complete_req[SLV_LEFT] = 

f_complete_req[SLV_RIGHT] = 0; 

        } 

 Pada proses ini dilakukan jika kursi roda bertemu halangan dan keluar dari 

rute seharusnya ditempuh oleh kursi roda dan diharapkan langsung berjalan 

menuju ke titik tujuan yang diharapkan. 

   

3.4.   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 sensor kompas digital, pengujian 

motor DC, pengujian program penentuan arah tujuan pada kursi roda, pengujian 

program update koordinat pada kursi roda, pengujian program perbaikan arah 

pada kursi roda, dan yang terakhir adalah pengujian sistem secara keseluruhan 

yaitu kursi roda dapat menuju koordinat tujuan yang telah di tentukan. 

 

3.4.1 Pengujian dan Evaluasi Minimum Sistem 

Pengujian minimum sistem ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

minimum sistem dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroler 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 
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berhasil maka akan keluar informasi tentang mikrokontroler yang terhubung. 

Kemudian lakukan proses download pada mikrokontroler, jika proses download 

berhasil maka akan CodeVisionAVR akan mengeluarkan tampilan proses 

download. 

 

3.4.2 Pengujian dan Evaluasi Sensor Kompas Digital 

Pengujian sensor kompas digital ini bertujuan untuk mengetahui informasi 

tujuan yang akan dituju kursi roda . Dalam hal ini pengujian dilakukan dengan 

memberikan tegangan pada sensor kompas digital dan melakukan koneksi antara 

sensor kompas digital dengan minimum sistem. Setelah itu proses dilanjutkan 

dengan  menggunakan program pembacaan sensor kompas digital pada compiler 

CodeVisionAVR yang akan didownload pada minimum sistem dan akan 

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

menampilkan tujuan kursi roda yang sesuai dengan kompas sebenarnya. 

 

3.4.3. 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 
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pengujian tersebut berhasil maka motor DC akan bergerak sesuai dengan yang 

diperintahkan dalam program yang terdapat pada mikrokontroler. 

 

3.4.4 Pengujian dan Evaluasi Program Penentuan Arah Pada Kursi roda 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program penentuan arah 

tujuan pada kursi roda 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 tujuan yang telah dibuat sesuai dengan 

diagram alir pada gambar 3.7. Pengujian ini dinyatakan benar apabila hasil dari 

penentuan ini menunjukkan bahwa posisi arah hadap kursi roda sesuai dengan 

posisi arah hadap tujuan kursi roda pada koordinat yang telah ditentukan pada 

lapangan pengujian yang telah disiapkan. 

 

3.4.5 Pengujian dan Evaluasi Program Update Koordinat Pada Kursi Roda 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah program update koordinat 

pada kursi roda 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 tujuan yang telah dibuat sesuai dengan diagram alir pada gambar 

3.8. Pengujian ini dinyatakan benar . Pengujian ini dinyatakan benar apabila hasil 

dari update koordinat ini di tampilkan di aplikasi serial terminal komputer. 
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3.4.6 Pengujian dan Evaluasi Keseluruhan Sistem Pada Kursi Roda 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah keseluruhan sistem 

navigasi ini sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pada tugas akhir ini. 

Pengujian ini meliputi pengujian keseluruhan perangkat keras yang digunakan 

pada kursi roda dan pengujian keseluruhan pada program yang mendukung sistem 

navigasi 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 kursi roda yang 

sudah siap untuk melakukan proses navigasi atau dengan kata lain kursi roda 

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 kursi roda berhasil melakukan navigasi dari 

koordinat awal kursi roda menuju koordinat tujuan kursi roda dan mampu 

melakukan perpindahan titik secara berulang atau menuju koordinat tujuan yang 

lebih dari satu tujuan pada ruangan rumah pengujian yang telah disiapkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem secara keseluruhan. 

Dimana pada penelitian ini menggunakan dua pemroses utama, yaitu 

mikrokontroler dan PC. Pengujian ini akan dilakukan untuk mengetahui apakah 

setiap komponen yang digunakan baik dari sisi hardware (perangkat keras) 

maupun software (perangkat lunak) dalam penelitian kali ini telah berjalan dengan 

baik. 

 

4.1. Pengujian Minimum System 

Pengujian minimum system dilakukan dengan menguji minimum system 

yang digunakan dapat berjalan dengan baik dan telah dapat diimplementasikan 

untuk melakukan pemrograman pada proses selanjutnya. 

 

4.1.1. Tujuan 

Pengujian minimum system bertujuan untuk mengetahui apakah minimum 

system dapat melakukan proses signature dan download program ke 

mikrokontroler dengan baik. 

 

4.1.2. Alat yang Digunakan 

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rangkaian minimum system ATMega8535 
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2. Downloader AVR910 

3. PC  

4. Program CodeVisionAVR 

5. Power supply 1000mA - 24V 

6. Kabel USB to serial 

 

4.1.3. Prosedur Pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian minimum sistem adalah 

sebagai berikut: 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan minimum system 

2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader menggunakan kabel 

USB to serial 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR 

4. Masuk ke menu chip programmer dan cari chip signature 

5. Lalu tekan menu chip signature 

6. Amati hasil pembacaan mikrokontroler yang ditampilkan oleh CVAVR, 

apakah sama dengan mikrokontroler yang digunakan 

 

4.1.4. Hasil Pengujian 

Dari percobaan diatas apabila menu chip signature programmer, 

download program dapat berhasil dikerjakan maka minimum system dapat 

dikatakan bekerja dengan baik. Tampilan dari program chip signature pada 

CodeVisionAVR yang akan digunakan untuk menuliskan program dan melakukan 
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percobaan terhadap minimum system. Cara melakukan chip signature dapat di 

lihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 Gambar 4.1 Cara melakukan chip signature pada CVAVR 

 

Setelah dilakukan chip signature maka pada PC akan menampilkan 

informasi berupa jenis chip dan beberapa informasi lain tentang mikrokontroler 

yang digunakan. Untuk lebih jelasnya terlihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Hasil proses chip signature pada PC 
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Dari hasil pengujian chip signature tersebut menandakan bahwa 

mikrokontroler telah siap digunakan dan sudah bisa digunakan untuk proses 

selanjutnya. 

 

4.2. Pengujian Sensor Kompas Digital 

Pengujian sensor kompas digital ini dilakukan dengan menguji hasil 

pembacaan derajat arah dari sensor dengan kondisi sebenarnya. Sensor CMPS10 

(kompas digital) yang digunakan akan menampilkan data pembacaannya melalui 

LCD yang berupa angka derajat arah. Angka tersebut mewakili arah kompas saat 

ini, dimana patokan arah kompas adalah utara dengan membandingkan aplikasi 

kompas di android 

 

4.2.1. Tujuan 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sensor kompas 

digital CMPS10 telah dapat membaca arah dan menampilkan angka derajat arah 

pada LCD sesuai dengan kompas pembanding yang digunakan pada pengujian ini.  

 

4.2.2. Alat yang Digunakan 

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rangkaian minimum system ATMega8535 

2. Downloader AVR910 

3. PC  

4. Program CodeVisionAVR 

5. Power supply 1000mA - 24V 
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6. Kabel USB to serial 

7. Sensor kompas CMPS10 

8. Aplikasi kompas di android 

 

4.2.3. Prosedur Pengujian 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan minimum system 

2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader menggunakan kabel 

USB to serial 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR 

4. Download program pembacaan sensor yang telah dibuat kedalam minimum 

system 

5. Lakukan kalibrasi pada sensor kompas digital yang akan digunakan pada 

kursi roda 

6. Amati hasil pembacaan sensor kompas di LCD, apakah sama dengan arah 

yang sebenarnya  

 

4.2.4. Hasil Pengujian 

Hasil dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pembacaan sensor 

kompas yang dibandingkan dengan arah yang sebenarnya. Kompas pembanding 

pada penelitian ini menggunakan kompas digital dengan aplikasi kompas di 

android. Berikut adalah hasil pengujian sensor kompas digital yang digunakan 

pada kursi roda:  
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Tabel 4.1 Hasil pengujian sensor kompas digital cmps 10 

 

No 

Kompas 

Digital 

(°) 

Kompas CMPS 

10 

Data 

(°) 

Error 

(°) 

1 0,00 0,13 0,13 

2 0,00 0,25 0,25 

3 0,00 0,36 0,36 

4 12,00 11,55 0,45 

5 12,00 11,95 0,05 

6 12,00 12,58 0,42 

7 24,00 23,82 0,18 

8 24,00 24,17 0,17 

9 24,00 24,73 0,73 

10 36,00 35,7 0,93 

11 36,00 36,80 0,80 

12 36,00 35,95 0,5 

13 48,00 48,47 0,47 

14 48,00 47,88 0,12 

15 48,00 48,68 0,68 

16 60,00 60,64 0,64 

17 60,00 59,48 0,52 

18 60,00 61,05 0,95 

19 72,00 72,69 0,69 

20 72,00 71,6 0,94 

21 72,00 72,25 0,25 

22 84,00 84,46 0,46 

23 84,00 83,98 0,02 

24 84,00 85,13 1,13 

25 96,00 96,53 0,53 

26 96,00 95,63 0,37 

27 96,00 95,83 0,17 

28 108,00 108,8 0,8 

29 108,00 107,43 0,57 

30 108,00 108,24 0,24 

31 120,00 120,75 0,75 

32 120,00 119,73 0,27 

33 120,00 120,44 0,44 

34 132,00 132,99 0,99 

35 132,00 132,39 0,39 

No 

Kompas 

Digital 

(°) 

Kompas CMPS 

10 

Data 

(°) 

Error 

(°) 

36 132,00 131,74 0,26 

37 144,00 144,65 0,65 

38 144,00 143,79 0,21 

39 144,00 144,23 0,23 

40 156,00 156,79 0,79 

41 156,00 156,58 0,58 

42 156,00 155,9 0,91 

43 168,00 168,77 0,77 

44 168,00 168,33 0,33 

45 168,00 167,76 0,24 

46 180,00 180,27 0,27 

47 180,00 180,79 0,79 

48 180,00 179,64 0,36 

49 192,00 192,39 0,39 

50 192,00 191,86 0,14 

51 192,00 192,57 0,57 

52 204,00 204,34 0,34 

53 204,00 203,71 0,29 

54 204,00 204,43 0,43 

55 216,00 216,24 0,24 

56 216,00 215,44 0,56 

57 216,00 216,72 0,72 

58 228,00 228,49 0,49 

59 228,00 227,77 0,23 

60 228,00 228,63 0,63 

61 240,00 240,36 0,36 

62 240,00 239,51 0,49 

63 240,00 240,62 0,62 

64 252,00 252,86 0,86 

65 252,00 252,32 0,32 

66 252,00 251,73 0,27 

67 264,00 264,36 0,36 

68 264,00 264,53 0,53 

69 264,00 263,48 0,52 

70 276,00 277,47 0,53 
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No 

Kompas 

Digital 

(°) 

Kompas CMPS 

10 

Data 

(°) 

Error 

(°) 

71 276,00 276,74 0,74 

72 276,00 276,43 0,43 

73 288,00 288,29 0,29 

74 288,00 287,61 0,39 

75 288,00 287,74 0,26 

76 300,00 299,27 0,73 

77 300,00 300,79 0,79 

78 300,00 300,56 0,56 

79 312,00 311,24 0,76 

80 312,00 312,57 0,57 

81 312,00 312,23 0,23 

82 324,00 323,79 0,21 

83 324,00 324,49 0,49 

84 324,00 324,18 0,18 

No 

Kompas 

Digital 

(°) 

Kompas CMPS 

10 

Data 

(°) 

Error 

(°) 

85 336,00 335,37 0,63 

86 336,00 336 0 

87 336,00 336,79 0,79 

88 348,00 347,69 0,31 

89 348,00 348,65 0,65 

90 348,00 348,49 0,49 

91 90,00 89,85 0,15 

92 90,00 90,18 0,18 

93 90,00 90,26 0,26 

94 270,00 270,7 0,7 

95 270,00 270,32 0,32 

96 270,00 270,58 0,58 

Rata-Rata Error 0,47 

 

 

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa sensor kompas digital cmps 10 

mampu bekerja dengan baik dan memiliki nilai error rata-rata sebesar 0.47 derajat 

yang kemudian di tampilkan dengan menggunakan LCD pada kursi roda. 

Perhitungan error pada pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara derajat terbaca pada sensor kompas cmps 10 dan derajat terbaca pada 

aplikasi kompas android. 

 

4.3. Pengujian Program Penentuan Arah Tujuan Pada Kursi Roda 

Pengujian berikut adalah pengujian penentuan arah hadap kursi roda 

terhadap koordinat tujuan. Penentuan arah hadap kursi roda terhadap koordinat 

tujuan yang dilakukan pada proses ini adalah dengan mengambil data pada sensor 

kompas untuk mengetahui posisi awal kursi roda yang akan digunakan sebagai 

offset dalam penentuan arah hadap kursi roda. Kemudian setelah itu dilakukan 
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perhitungan untuk mengetahui sudut yang terbentuk antara koordinat awal dan 

koordinat tujuan. Dilanjutkan dengan merubah sudut alpha menjadi arah tujuan 

kursi roda yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk  memutar motor pada 

kursi roda agar arah hadap kursi roda sesuai dengan koordinat tujuan.  

 

4.3.1. Tujuan 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah program penentuan arah 

tujuan pada kursi roda yang dibuat telah berjalan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pada tugas akhir ini. 

  

4.3.2. Alat yang Digunakan 

1. Personal Computer (PC) 

2. Kursi roda 

3. Rangkaian minimum system ATMega8535  

4. Downloader AVR910 

5. CodeVisionAVR 

6. Power supply 1000mA - 24V 

7. Kabel USB to serial 

8. Driver motor 

9. Motor DC 

 

4.3.3. Prosedur Pengujian 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan pada semua perangkat keras yang 

digunakan pada kursi roda 
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2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader menggunakan kabel 

USB to serial 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR 

4. Download program untuk penentuan arah hadap kursi roda terhadap 

koordinat tujuan yang telah dibuat kedalam minimum system 

5. Amati apakah pergerakan roda pada saat memutar arah hadap kursi roda 

menuju arah hadap koordinat tujuan sudah sesuai dengan input yang 

diberikan pada program 

 

4.3.4. Hasil Pengujian 

Pengujian penentuan arah hadap kursi roda terhadap koordinat tujuan kursi 

roda  dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Hasil pengujian program penentuan arah hadap kursi roda 

No. 

Koordinat 

Awal 

(X,Y) 

Koordinat 

Tujuan 

(X,Y) 

Sudut 

Target 

(°) 

Sudut 

Realisasi 

(°) 

Error (°) 

1 (0,0) (300,300) 45 40 5 

2 (0,0) (300,300) 45 40 5 

3 (0,0) (300,300) 45 40 5 

4 (0,0) (300,300) 45 43 2 

5 (0,0) (300,300) 45 41 4 

6 (0,0) (300,-300) 135 133 2 

7 (0,0) (300,-300) 135 133 2 

8 (0,0) (300,-300) 135 134 1 

9 (0,0) (300,-300) 135 134 1 

10 (0,0) (300,-300) 135 133 2 

11 (0,0) (-300,-300) 225 220 5 

12 (0,0) (-300,-300) 225 222 3 

13 (0,0) (-300,-300) 225 223 2 

14 (0,0) (-300,-300) 225 224 1 

15 (0,0) (-300,-300) 225 221 4 

16 (0,0) (-300,300) 315 312 3 

17 (0,0) (-300,300) 315 313 2 
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No. 

Koordinat 

Awal 

(X,Y) 

Koordinat 

Tujuan 

(X,Y) 

Sudut 

Target 

(°) 

Sudut 

Realisasi 

(°) 

Error (°) 

18 (0,0) (-300,300) 315 312 3 

19 (0,0) (-300,300) 315 311 4 

20 (0,0) (-300,300) 315 313 2 

21 (0,0) (300,0) 90 88 2 

22 (0,0) (300,0) 90 85 5 

23 (0,0) (300,0) 90 90 0 

24 (0,0) (300,0) 90 89 1 

25 (0,0) (300,0) 90 90 0 

26 (0,0) (-300,0) 270 269 1 

27 (0,0) (-300,0) 270 268 2 

28 (0,0) (-300,0) 270 268 2 

29 (0,0) (-300,0) 270 270 0 

30 (0,0) (-300,0) 270 268 2 

Rata-Rata Error 2,4 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kursi roda mampu 

merubah arah hadap awal kursi roda menjadi arah hadap menuju koordinat tujuan 

dengan nilai rata-rata total error sebesar 2,4 derajat pada ruangan rumah yang 

telah disiapkan untuk penelitian ini. Perhitungan error pada pengujian ini 

dilakukan dengan cara menghitung selisih antara sudut arah tujuan yang terhitung 

dan sudut yang terukur setelah kursi roda melakukan penggerakan kemudi menuju 

arah tujuan. Perubahan arah hadap kursi roda sesuai dengan hasil perhitungan 

sudut dengan menggunakan rumus Trigonometri yang ditambahkan dengan 

derajat offset sehingga menghasilkan sudut perubahan arah hadap kursi roda 

menuju koordinat tujuan. 

 

4.4. Pengujian Program Update Koordinat Pada Kursi Roda 

Pengujian berikut adalah pengujian update koordinat dari koordinat awal 

menuju koordinat tujuan. Update koordinat dari koordinat awal menuju koordinat 
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tujuan yang dilakukan pada proses adalah dengan melakukan inisialisasi pada 

rotary encoder dan mengambil data koordinat tujuan. Pengujian dilakukan dengan 

melakukan koneksi antara semua perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

melakukan proses ini. Setelah itu proses dilanjutkan dengan melakukan proses 

download program  update koordinat yang telah dibuat. Pengujian ini dinyatakan 

benar apabila hasil dari update koordinat ini di tampilkan di aplikasi serial 

terminal komputer. 

 

4.4.1. Tujuan 

Tujuan Pengujian ini adalah untuk menguji apakah update koordinat 

tujuan pada kursi roda yang dibuat telah berjalan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan pada tugas akhir ini. 

 

4.4.2. Alat yang Digunakan 

1. Personal Computer (PC) 

2. Kursi roda 

3. Rangkaian minimum system ATMega8535  

4. Downloader AVR910 

5. CodeVisionAVR 

6. Power supply 1000mA - 24V 

7. Kabel USB to serial 

8. Driver motor 

9. Motor DC 
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4.4.3. Prosedur Pengujian 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan pada semua perangkat keras yang 

digunakan pada kursi roda 

2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader menggunakan kabel 

USB to serial 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR 

4. Download program untuk update koordinat dari koordinat awal menuju 

koordinat tujuan yang telah dibuat kedalam minimum system 

5. Amati apakah pergerakan maju kursi roda pada saat menuju koordinat tujuan 

sudah sesuai dengan program yang dibuat dan kursi roda dapat berhenti 

setelah sampai pada koordinat tujuan. 

 

4.4.4. Hasil Pengujian 

Pengujian update koordinat dari koordinat awal menuju koordinat tujuan 

kursi roda dapat dilihat hasilnya pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Hasil pengujian program update koordinat menuju tujuan 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa kursi roda dari 

titik (0,0) ke titik tujuan ini berjalan sesuai yang diharapkan dengan sampai daerah 

finish di toleransi 10cm. 

 

4.5. Pengujian Keseluruhan Sistem Navigasi Pada Kursi Roda  

Pengujian keseluruhan sistem navigasi pada kursi roda ini meliputi 

pengujian penentuan arah hadap kursi roda terhadap koordinat tujuan dan update 

koordinat kursi roda dari koordinat awal menuju koordinat tujuan. Dimana 

pengujian ini di awali dengan memberikan data koordinat-koordinat yang akan 

dituju oleh kursi roda. Kemudian kursi roda akan melakukan penyesuaian arah 

hadap dari arah hadap awal menuju arah hadap koordinat yang akan dituju dengan 

menggunakan program penentuan arah tujuan kursi roda terhadap koordinat 

tujuan. Setelah arah hadap kursi roda sudah sesuai dengan arah hadap koordinat 

tujuan maka yang kemudian dilakukan adalah proses menuju ke koordinat tujuan 

dengan menggunakan program update koordinat dari koordinat awal menuju 

koordinat tujuan. Setelah semua proses dilakukan maka semua proses tersebut 

akan dilakukan berulang-ulang sesuai dengan jumlah koordinat tujuan yang telah 

diberikan pada program. Pengujian ini dilakukan pada ruangan rumah yang telah 

disiapkan. 

 

4.5.1. Tujuan 

Tujuan Pengujian ini adalah untuk menguji apakah keseluruhan sistem 

navigasi pada kursi roda ini sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pada 

tugas akhir ini.  
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4.5.2. Alat yang Digunakan 

1. Personal Computer (PC) 

2. Kursi roda 

3. Rangkaian minimum system ATMega8535  

4. Downloader AVR910 

5. CodeVisionAVR 

6. Power supply 1000mA - 24V 

7. Kabel USB to serial 

8. Driver motor 

9. Motor DC 

 

4.5.3. Prosedur Pengujian 

1. Aktifkan power supply dan hubungkan pada semua perangkat keras yang 

digunakan pada kursi roda 

2. Sambungkan minimum system dengan kabel downloader menggunakan kabel 

USB to serial 

3. Selanjutnya aktifkan PC dan jalankan program CodeVisionAVR 

4. Download program keseluruhan sistem navigasi yang meliputi penentuan 

arah hadap kursi roda terhadap koordinat tujuan dan penentuan jarak tempuh 

dari koordinat awal menuju koordinat tujuan yang telah dibuat kedalam 

minimum system 

5. Amati apakah pergerakan kursi roda dari koordinat awal menuju koordinat 

tujuan sudah sesuai dengan program yang dibuat. 
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4.5.4. Hasil Pengujian 

Pengujian keseluruhan sistem navigasi pada kursi roda ini menggunakan 3 ruang. 

Pemilihan 3 ruang ini mewakili kemungkinan-kemungkinan pergerakan yang 

terjadi saat melakukan proses navigasi. Pada pengujian ini dilakukan pada sebuah 

rumah yang telah diukur sesuai kebutuhan seperti di bab 3. Tiap-tiap langkah pada 

tiap-tiap pola akan dilakukan analisis satu persatu, kemudian akan ditarik 

kesimpulan secara umum untuk keseluruhan pola. Error akan dihitung tiap-tiap 

koordinat (X) maupun koordinat (Y). Error untuk tiap-tiap langkah dihitung dari 

jumlah koordinat realisasi dikurangi jumlah koordinat target dibagi dengan jumlah 

pola.  

Error (x) = (Σ x realisasi – Σ x target) /target) + (berapa kali percobaan) / 

berapa kali percobaan 

Error (y) = (Σ y realisasi – Σ y target) /target) + (berapa kali percobaan) / 

berapa kali percobaan 

Sedangkan error untuk tiap-tiap pola merupakan rata-rata error seluruh langkah 

pada pola yang bersangkutan.  

 Error Pola (x) =  { Σ Error (x) }/ jumlah langkah tiap pola 

 Error Pola (y) =  { Σ Error (y) }/ jumlah langkah tiap pola 

Tabel 4.3. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 1 ke 2 

Pola-1 (Ruangan 1 ke 2) Rata-rata Error 

Langkah 

Percobaan->  1 2 3 4 5 (DEC) (%) 

 

 

Langkah-1 

 

Sb-X 

Target 220 220 220 220 220  

0.011 

 

1.14 
Error 2 3 2 5 1 

Realisasi 218 217 218 215 219 

 Target 390 390 390 390 390   

Error 9 1 2 3 2 
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Sb-Y Realisasi 381 389 388 387 388 0.008 0.84 

 

 

Langkah-2 

 

Sb-X 

Target 10 10 10 10 10  

0.18 

 

18 
Error 1 1 2 1 4 

Realisasi 11 9 12 11 6 

 

Sb-Y 

Target 390 390 390 390 390  

0.0008 

 

0.08 
Error 0 0 1 1 0 

Realisasi 390 390 391 391 390 

ERROR (X) = JUMLAH ERROR (X) SELURUH LANGKAH / JUMLAH 

LANGKAH 

0.095 9.55 

ERROR (Y) = JUMLAH ERROR (Y) SELURUH LANGKAH / JUMLAH 

LANGKAH 

0.004 0.44 

 

 

Gambar 4.4 Gambar pola jalan kursi roda dari ruang 1 ke 2 

 

Tabel 4.4. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 1 ke 3 

Pola-2 (Ruangan 1 ke 3) Rata-rata Error 

Langkah 

Percobaan->  1 2 3 4 (DEC) (%) 

 

 

Langkah-1 

 

Sb-X 

Target 220 220 220 220  

0.002 

 

0.2 
Error 0 1 1 0 

Realisasi 220 221 221 220 

 

Sb-Y 

Target 390 390 390 390  

0.011 

 

1.17 
Error 9 3 3 4 

Realisasi 381 387 387 386 
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Langkah-2 

 

Sb-X 

Target 180 180 180 180 0.029  

2.92 
Error 9 7 5 0 

Realisasi 189 187 185 180 

 

Sb-Y 

Target 390 390 390 390  

0.001 

 

0.1 
Error 0 1 1 0 

Realisasi 390 391 391 390 

 

 

Langkah-3 

 

Sb-X 

Target 180 180 180 180  

0.004 

 

0.42 
Error 0 1 2 0 

Realisasi 180 181 182 180 

 

Sb-Y 

Target 700 700 700 700  

0.009 

 

0.92 
Error 9 3 5 10 

Realisasi 691 697 695 690 

ERROR (X) = JUMLAH ERROR (X) SELURUH LANGKAH / 

JUMLAH LANGKAH 

0.012 1.2 

ERROR (Y) = JUMLAH ERROR (Y) SELURUH LANGKAH / 

JUMLAH LANGKAH 

0.007 0.7 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Gambar pola jalan kursi roda dari ruang 1 ke 3 
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Tabel 4.5. Hasil pengujian keseluruhan sistem navigasi ruangan 2 ke 3 

Pola-3 (Ruangan 2 ke 3) Rata-rata Error 

Langkah 

Percobaan->  1 2 3 4 (DEC) (%) 

 

 

Langkah-1 

 

Sb-X 

Target 180 180 180 180  

0.012 

 

1.22 
Error 8 1 0 0 

Realisasi 172 179 180 180 

 

Sb-Y 

Target 390 390 390 390  

0.001 

 

0.1 
Error 0 1 1 0 

Realisasi 390 391 391 390 

 

 

Langkah-2 

 

Sb-X 

Target 180 180 180 180  

0.002 

 

0.25 
Error 1 0 1 0 

Realisasi 179 180 179 180 

 

Sb-Y 

Target 700 700 700 700  

0.0005 

 

0.05 
Error 0 0 1 1 

Realisasi 691 690 691 690 

ERROR (X) = JUMLAH ERROR (X) SELURUH LANGKAH / 

JUMLAH LANGKAH 

0.007 0.7 

ERROR (Y) = JUMLAH ERROR (Y) SELURUH LANGKAH / 

JUMLAH LANGKAH 

0.0007 0.07 

 

 

Gambar 4.6 Gambar pola jalan kursi roda dari ruang 2 ke 3 
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Berdasarkan tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 dapat disimpulkan bahwa meskipun 

terdapat penyimpangan (error), kursi roda telah mampu bernavigasi dari 

koordinat awal menuju ke koordinat akhir dengan pola jalan yang disiapkan. 

Berikut hasil  pengujian keseluruhan kursi roda tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6. Tabel perhitungan error keseluruhan pada sistem navigasi 

Ruangan Error pola (X) Error pola (Y) 

 (Decimal) (%) (Decimal) (%) 

1 ke 2 0.095 9.55 0.004 0.44 

1 ke 3 0.012 1.2 0.007 0.7 

2 ke 3 0.007 0.7 0.0007 0.07 

ES 0.038 3.8 0.004 0.403 

 

Error keseluruhan pada sistem navigasi ini merupakan rata-rata dari error 

tiap pola yaitu jumlah seluruh error pola dibagi dengan banyaknya pola. 

ES = ( Σ Error Pola ) / Banyak Pola. 

Banyak pola = 3 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa sistem navigasi ini 

memiliki nilai rata-rata error keseluruhan untuk (X) sebesar 3,8 % dan (Y) 

sebesar 0,403 % pada rumah yang telah disiapkan untuk penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam pembuatan aplikasi 

ini dapat disimpulkan bahwa Tugas Akhir ini telah sesuai dengan tujuan awal. 

Berikut adalah beberapa poin kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir ini: 

1. Dengan memanfaatkan sensor kompas digital dan rotary encoder yang 

terintegrasi pada kursi roda perancangan sistem navigasi ini telah berhasil 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Titik koordinat tujuan kursi roda telah berhasil diimplementasikan untuk 

sistem navigasi pada kursi roda. Kekurangan dari sistem navigasi ini, yaitu 

faktor perbedaan kecepatan putar motor kanan dan motor kiri yang tidak sama 

sehingga sangat berpengaruh pada proses pencapaian titik koordinat tujuan. 

Adapun faktor lain dikarenakan nilai dari pembacaan sensor kompas yang 

selalu berubah karena pengaruh keadaan sekitar kursi roda sehingga 

menyebabkan arah hadap kursi roda tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Pada pola jalan navigasi kursi roda yang bervariasi, sistem navigasi ini 

memiliki nilai rata-rata error keseluruhan untuk titik koordinat (X) sebesar 

3.8% dan titik koordinat (Y) sebesar 0.403%.  

 

5.2. Saran 

Agar pada penelitian selanjutnya sistem ini dapat dikembangkan lebih 

sempurna, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Sistem ini nantinya bisa digabungkan dengan beberapa sistem lain, seperti 

sistem pengenalan otot mata, penghindar halangan, dan aplikasi pengenalan 

wajah yang mengatur tujuan dari kursi roda untuk nantinya dibuat sebuah 

kursi roda yang dapat melakukan meminimalisir gerakan orang yang berada di 

kursi roda tersebut. 

2. Untuk memperoleh hasil navigasi yang lebih akurat, pada penelitian 

selanjutnya disarankan menggunakan sensor kompas digital, motor DC dan 

rotary encoder yang lebih presisi dan akurat, agar nilai keluaran yang didapat 

bisa lebih detail. 
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