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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perencanaan dan perangkaian 

perangkat keras (hardware) maupun pembuatan perangkat lunak (software). 

Dimana perangkat lunak tersebut akan diintregasikan ke perangkat keras agar 

dapat bekerja untuk menjalankan perangkat keras. 

Perancangan sebuah perangkat keras diperlukan sebelum proses 

perangkaian perangkat keras. Perancangan ini berguna supaya pengerjaan tahapan 

selanjutnya dapat dilakukan dengan lancar. Proses tahapan ini meliputi tahap 

perangkat keras, perangkat lunak dan penggabungan perangkat keras dan lunak. 

  Dalam perancangan arsitektur sistem beberapa kali perubahan komponen 

sensor yang berawal dari percobaan - percobaan yang dilakukan, menggunakan 

perangkat lain yaitu limit switch sebagai inputan, namun tidak termasuk dalam 

sebuah pengondisian dikarena limit switch hanya inputan 0 dan 1 atau bisa 

dikatakan on/off, demikian pula percobaan menggunakan sensor untrasound, dan 

menimbulkan masalah yaitu range yang kurang sesuai dimiliki sensor ultrasound, 

dimana jarak yang dibutuhkan hanya 10 sampai 15 cm, sedangakan ultrasound 

memiliki range 2 cm sampai 3 m, yang mengakibatkan akurasi yang kurang, maka 

digunakan sensor jarak (GP2D120) yang memiliki range 4 sampai dengan 30 cm. 

Perlunya perancangan sensor jarak (GP2D120) sebagai penentu jarak yang 

berfungsi mengatur kecepatan putaran motor dengan menggunakan metode fuzzy 

logic sebagai algoritma pengendali untuk penentu kecepatan putaran dua buah 

motor dc. Inputan fuzzy pada perancangan, awalnya dengan menggunakan dua 
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inputan yaitu, sensor rotary sebagai pendeteksi kecepatan putaran motor dan 

sensor jarak (GP2D120) sebagai pendeteksi jarak roll roda bebas, tetapi 

dikarenakan untuk mengetahui putaran motor hanya bisa menggunakan sensor 

rotary dengan harga yang kurang terjangkau maka penulis mengganti dengan satu 

inputan yaitu berupa jarak pada roll roda bebas sebagai inputan kondisi. 

Berikut perancangan perangkat keras, arsitektur dan perangkat lunak 

sistem: 

 

3.1. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras pada sistem, secara garis besar dapat 

digambarkan pada Gambar 3.1.  

 

Sistem 

Mikrokontroller

ATMega 8535

Keypad Port A

LCDPort C

Driver Motor

Ems 1A DUAL 

H-Bridge

Port B & D Motor DC

Sensor 

Photo 

Dioda

Port B & D

Sensor jarak

GP2D120
Port A.0

 
Gambar 3.1. Blok diagram keseluruhan sistem 

 

 

Dalam sistem ini sensor jarak berfungsi sebagai masukan, dimana sensor 

ini akan mendeteksi jarak yang kemudian akan memberikan signal analog ke 

mikrokontroler untuk  menghasilkan nilai pwm (pulse width modulation) yang ada 

di mikrokontroler, yang selanjutnya akan dikirim ke driver motor untuk 
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menentukan kecepatan putaran yang akan diberikan sinyal ke motor dc. Sistem ini 

terdapat LCD display dengan ukuran 2x16 sebanyak 1 buah yang akan digunakan 

untuk menampilkan pilihan mode otomatis atau mode manual dan juga untuk 

menampilkan tiap halaman banner. Sistem ini juga terdapat sensor photodioda 

sebanyak 4 buah untuk mengetahui halaman banner yang diinginkan 

menggunakan pembacaan biner, dan juga untuk menentukan arah putaran motor 

dc. Untuk data input dari user akan menggunakan tombol keypad 4x4 yang akan 

digunakan untuk menentukan mode otomatis atau mode manual, dimana mode 

manual disini digunakan untuk menentukan halaman yang diinginkan oleh user. 

Data dari sensor photodioda  kemudian akan masuk ke mikrokontroller untuk 

diolah dan selanjutnya akan dikirim sebagai informasi pada LCD display dan juga 

pada driver motor untuk kemudian menjalankan motor dc sesuai dengan 

keinginan user melalui keypad.   

 

3.2. Peletakan Komponen Elektronika 

Rangkaian elektronika mulai dari mikrokontroler, Motor Driver, rangkaian 

Komparator, terletak pada papan Aluminium yang berada dibelakang mekanik 

Banner. 

Sensor photodiode terletak di atas mekanik banner. Peletakan sensor 

photodiode terlihat pada Gambar 3.2. LCD display dan keypad terletak di samping 

mekanik banner. Peletakan LCD display dan keypad terlihat pada Gambar 3.3. 

Peletakan sensor jarak gp2d120 berada dibawah mekanik banner. Peletakan 

sensor jarak gp2d120 terlihat pada Gambar 3.4.  
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Gambar 3.2. Peletakan sensor photodiode 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. LCD Display dan keypad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Sensor jarak gp2d120 
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3.3. Rangkaian Regulator 

Catu daya merupakan pendukung utama bekerjanya suatu sistem. Catu 

daya yang biasa digunakan  untuk menyuplai tegangan sebesar 5 Volt adalah catu 

daya DC yang memiliki keluaran +5 volt. Catu daya ini digunakan untuk 

mensuplay tegangan sebesar 5 volt. IC 7805 (IC regulator) digunakan untuk 

menstabilkan tegangan searah. Kapasitor digunakan untuk mengurangi tegangan 

kejut saat pertama kali saklar catu daya dihidupkan. Sehingga keluaran IC 

regulator 7805 stabil sebesar 5 volt DC. Rangkaian regulator terlihat pada Gambar 

3.5. berikut: 

 

 
Gambar 3.5. Rangkaian Regulator 

 

 

3.4. Rangkaian Mikrokontroler 

Pada proyek akhir ini dibuat piranti pengendali menggunakan 

mikrokontroler keluaran AVR, yaitu ATMega8535. Untuk mengaktifkan atau 

menjalankan mikrokontroler ini diperlukan rangkaian minimum system. 

Rangkaian minimum system tersebut terdiri rangkaian reset, rangkaian oscillator. 
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A. Rangkaian Minimum Sistem 

Untuk menjalankan mikrokontroler  dibutuhkan sebuah rangkaian agar 

mikrokontroler  tersebut dapat bekerja dengan baik. Rangkaian mikrokontroler 

terdiri dari rangkaian reset dan rangkaian oscillator. 

Pada pin VCC diberi masukan tegangan operasi berkisar antara 4,5 Volt 

sampai dengan 5,5 Volt. Pin RST mendapat input dari manual reset. Rangkaian 

minimum sistem dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6. Rangkaian Minimum System ATMega8535 

 

 

Berdasarkan Gambar 3.3, pin Vcc diberi tegangan operasi yang besarnya 

berkisar 5 volt sampai dengan 6,5 volt. PortA digunakan sebagai input dimana 

PortA.0 sebagai inputan dari sensor jarak gp2d120 dan Port A.2 sampai Port A.7 

sebagai inputan tombol keypad 4x4. Port B digunakan sebagai output pada motor 

driver dimana port B.1 sampai port B.2 sebagai direction motor 1, port B.3 

sebaga keluaran pwm dan port B.5 sampai port B.7 sebagai inputan dari sensor 
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photodiode. Port C digunakan sebagai output ke LCD. Port D juga digunakan 

sebagai output pada motor driver dimana port D.5 sampai port D.6 sebagai 

direction motor 2, port D.7 sebaga keluaran pwm dan port D.3 sebagai inputan 

dari sensor photodiode. 

Dalam Gambar 3.3. di atas, pin XTAL1 dan XTAL2 dihubungkan dengan 

komponen XTAL sebesar 4 MHz. Pemilihan frekuensi osilasi dari XTAL tersebut 

berdasarkan penggunaan mikrokontroler agar setiap clock mikrokontroler  

berlangsung setiap 3 μs. Berikut adalah perhitungan besar clock cycle yang 

dipakai: 

              
  

                 
 

 
  

       
 

         

                   

 

B. Rangkaian Reset 

Reset pada mikrokontroler  ATMega8535 terjadi dengan adanya logika 

high “1” selama dua cycle pada kaki RST pada mikrokontroler  ATMega8535. 

Setelah kondisi pin RST kembali low, maka mikrokontroler akan menjalankan 

program dari alamat 0000H. Dalam hal ini reset yang digunakan adalah manual 

reset. Rangkaian reset dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7. Rangkaian Reset 

 
 

C. Rangkaian Oscillator  

Pin XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin oscillator bagi mikrokontroler 

ATMega8535. Pin XTAL1 befungsi sebagai input dan XTAL2 sebagai output 

oscillator. Oscillator ini bisa berasal dari kristal. Rangkaian oscillator dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Rangkaian Oscillator 
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D. Interface I/O 

Rangkaian I/O dari mikrokontroler mempunyai kontrol direksi yang tiap 

bitnya dapat dikonfigurasikan secara individual, maka dalam perancangan I/O 

yang digunakan ada yang berupa operasi port ada pula yang dikonfigurasi tiap bit 

I/O. Berikut ini akan diberikan konfigurasi dari I/Omikrokontroler  tiap bit yang 

ada pada masing-masing port yang terdapat pada mikrokontroler . 

 

1. Port A 

Port A digunakan untuk input dari keypad dan sensor jarak (GP2D120). 

untuk port A.0 dipakai untuk input dari data sensor jarak (GP2D120), sedangkan 

port A.1 sampai A.7 sebagai input dari keypad. 

2. Port B 

Port B digunakan sebagai input dari sensor photo dioda dan output ke 

motor driver untuk mengatur motor bawah, untuk input dari sensor photo dioda 

menggunakan port B.5 sampai port B.7, sedangkan untuk output ke motor driver 

menggunakan port B.1 sampai port B.2 dan pwm motor menggunakan port B.3.  

3. Port C 

Port C digunakan untuk LCD. 

4. Port D  

Port D digunakan sebagai output ke motor driver untuk motor atas dan 

input sensor photo dioda sebagai penanda halaman, untuk output motor driver 

menggunakan port D.5 sampai port D.6 dan pwm motor menggunakan port D.7, 

untuk sensor photo dioda menggunakan port D.4 
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E. Program Downloader 

Untuk melakukan proses download program, yaitu file dengan ekstensi 

“.hex” digunakan perangkat bantu AVR USB ISP yang akan dihubungkan dengan 

port USB (Universal Serial Bus) pada komputer. Sebelum downloader dapat 

digunakan perlu dilakukan instalasi driver terlebih dahulu. Konfigurasi pinout dan 

keterangan dari downloader terdapat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.9. 

 

Tabel 3.1 Keterangan pinout AVR USB ISP 
Nama No. Pin I/O Keterangan 

VTG 2 - Catu daya dari target board (2.7 V - 5.5 V) 

GND 4, 6, 8, 10 - Titik referensi 

LED 3 Output Sinyal kontrol untuk LED (Light Emitting Diode) atau 

multiplexer (optional) 

MOSI 1 Output Command dan data dari AVR USB ISP ke target AVR 

MISO 9 Input Data dari target AVR ke AVR USB ISP 

SCK 7 Output Serial Clock, dikendalikan oleh AVR USB ISP 

RESET 5 Output Reset, dikendalikan oleh AVR USB ISP 

Sumber: INNOVATIVE ELECTRONICS (2009) 

 
 

 

Gambar 3.9. Pinout AVR USB ISP (INNOVATIVE ELECTRONICS, 2009) 

 

Pin MOSI, pin MISO, pin SCK, pin RESET, dan pin VTG pada AVR 

USB ISP masing-masing akan dihubungkan pada pin MOSI, pin MISO, pin SCK, 

pin RESET, dan pin VCC pada mikrokontroler . Program editor dan compiler 

yang digunakan untuk pembuatan program adalah Code Vision AVR. Proses 
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download file “.hex” dapat dilakukan melalui program ini. Pengaturan 

penggunaan downloader pada Code Vision AVR dilakukan dengan memilih menu 

Setting, kemudian pilihan Programmer seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3.10. 

 
Gambar 3.10. Pemilihan Programmer pada menu Setting di Code Vision AVR 

 

Setelah memilih Programmer pada menu Setting, akan muncul window 

Programmer Setting seperti pada Gambar 3.7, yang dilanjutkan dengan memilih 

tipe programmer AVR yaitu Atmel STK500/AVRISP. Pilihan Communication 

Port disesuaikan dengan nilai COM yang digunakan oleh downloader. Nilai COM 

dari downloader dapat ditemukan pada Device Manager bagian Ports seperti pada 

Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11.Window Programmer Setting pada Code Vision AVR 
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Pada Gambar 3.12. menunjukan gambar tampilan dari device manager. 

 

 
Gambar 3.12. Device Manager 

 

 

3.5. Rangkaian sensor GP2D120 ( sensor pendeteksi jarak ) 

Sensor GP2D120 digunakan untuk membaca jarak.  Sensor ini 

menggunakan prinsip pantulan sinar infra merah. GP2D120 merupakan sensor 

jarak berbasis infrared, yang akan membaca jarak secara terus menerus dan 

memberikan output berupa tegangan analog. Sensor ini terdiri atas sebuah LED 

infra merah yang menghasilkan cahaya infra merah termodulasi yang dipancarkan 

ke objek yang hendak diukur jaraknya dan sebuah array CCD yang berfungsi 

sebagai detektor infra merah yang akan menerima pantulan cahaya infra merah 

dari objek yang diukur. Beberapa karakteristik dari sensor jarak GP2D120 adalah: 

a. Power supply 4,5 - 5,5 Volt.  

b. Pembacaan jarak hampir tidak begitu dipengaruhi oleh warna objek yang 

diukur 

c. Dapat mendeteksi objek dengan jarak berkisar antara 4 cm – 30 cm 
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d. Tidak membutuhkan rangkain kontrol eksternal 

e. Tidak begitu dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan ruangan 

Paket sensor GP2D120 ditunjukkan pada Gambar 3.13. Sensor GP2D120 

memiliki tiga buah pin yaitu untuk Vcc, Ground dan Vo (tegangan output) 

 

 

 

Gambar 3.13. Sensor jarak (GP2D120) 

(Sumber : http://www.elektro-unila.s5.com/the_vision/sensor.htm ) 

 

 

Blok diagram dari  GP2D120 berisi pemancar dan penerima yang 

memiliki rangkaian pemproses, pengemudi, dan rangkaian osilasi serta rangkaian 

output analog seperti Gambar 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Blok Diagram GP2D120 

http://www.elektro-unila.s5.com/the_vision/sensor.htm
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GP2D120 mendeteksi bacaan terus menerus ketika diberi daya. Outputnya 

berupa tegangan analog yang sesuai dengan jarak yang diukur. Nilai tersebut 

diperbarui setiap 32ms outputnya digunakan secara langsung pada rangkaian 

analog. Pada rangkaian mekanik tugas akhir penulis, Sensor jarak (GP2D120) 

dipasang diatas roda bebas. Sensor jarak dipakai untuk mengukur jarak roda bebas 

yang kemudian sensor membaca jarak roda bebas dan kemudian  akan mengirim 

sinyal analog ke mikrokontroller melalui port A.0. 

Dilakukan percobaan untuk pengambilan nilai jarak roll roda bebas 

dengan sensor GP2D120, yaitu jarak sesungguhnya ialah 10 s/d 15cm, maka dapat 

diambil nilai dari output sensor yaitu 39 s/d 54, sensor membaca jarak apabila 

roda bebas semakin jauh dari sensor maka nilainya akan semakin kecil dan 

sebaliknya apabila roda bebas semakin dekat dari sensor maka nilai output dari 

sensor jarak akan semakin besar.  

Adapun penempatan GP2D120 pada alat mekanik banner bisa dilihat pada 

Gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Sensor jarak GP2D120 tepasang pada mekanik. 
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3.6. Rangkaian motor driver  

Motor driver adalah rangkaian yang digunakan sebagai switching sehingga 

nantinya motor dapat berputar searah jarum jam (Clockwise ) dan berlawanan 

arah jarum jam (Counterclockwise ). Dan motor driver yang dipakai penulis 

adalah Embedded Module Series (EMS) 1 A Dual H-Bridge merupakan driver H-

Bridge yang didisain untuk menghasilkan drive 1 arah maupun 2 arah dengan arus 

kontinyu sampai dengan 1 A pada tegangan 4,5 Volt sampai 36 Volt.  

Modul ini mampu men-drive beban-beban induktif seperti misalnya relay, 

solenoida, motor DC, motor stepper, dan berbagai macam beban lainnya. Modul 

H-Bridge memiliki 2 buah header (Interface Header 1 dan Interface Header 2) 

dan 1 set konektor (Power & Motor Con). Pada bagian ini akan dijelaskan 

deskripsi dan fungsi dari masing-masing header dan konektor tersebut. Interface 

Header 1 (J1) berfungsi sebagai input untuk mengendalikan sepasang driver 

HBridge yang pertama. Berikut deskripsi dari masing-masing pin pada Interface 

Header 1 bisa dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Interface header 1 

 
(Sumber:http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download

_ files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf ) 

 

 

 

http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
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Interface Header 2 (J2) berfungsi sebagai input untuk mengendalikan sepasang 

driver HBridge yang kedua. Berikut deskripsi dari masing-masing pin pada  

Interface Header 2 bisa dilihat pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Interface header 2 

 
(Sumber: http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/ 

download_ files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf ) 

 

Sebuah modul H-Bridge 1A dapat digunakan untuk mengatur kerja 2 buah motor 

DC secara dua arah. Koneksinya dapat dilihat pada Gambar 3.16.  

 

 
Gambar 3.16. rangkaian motor driver (EMS) 1 A Dual H-Bridge 

(Sumber:http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/ 

download_ files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf ) 

 

http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
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Tabel kebenaran dari rangkain Motor Driver dapat dilihat pada tabel 3.4.  

Tabel 3.4. tabel kebenaran untuk pengendalian 2 motor 

 
(Sumber: http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/ 

download_ files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf ) 

 

 

dan untuk gambar skema rangkain motor driver (ems) 1A dual h-bridge dapat 

dilihat pada Gambar 3.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Skema EMS 1A Dual H-Bridge 

(Sumber: http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/ 

download_ files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf ) 

http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
http://www.innovativeelectronics.com/innovative_electronics/download_files/manual/EMS_1A_DHBridge.pdf
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Rangkaian motor driver ini digunakan sebagai pengendali arah putaran 

dan pengatur kecepatan motor dc, PORTB.1 dan 2 sebagai output dari 

mikrokontroler dan PORTB.3 sebagai keluaran pwm untuk mengendalikan motor 

dc bawah, sedangkan untuk motor dc atas menggunakan output PORTD.5 dan 6, 

untuk pwmnya outputnya menggunakan PORTD.7. 

 

3.7. PWM  

Pulse Width Modulation (PWM) atau modulasi lebar pulsa adalah salah 

satu keunggulan Timer/Counter yang terdapat pada Atmega8535. Ketiga jenis 

Timer/Counter pada Atmega8535 dapat menghasilkan pulsa PWM. Pulsa PWM 

adalah sederetan pulsa yang lebar pulsanya dapat diatur. Pulsa PWM berfungsi 

mengatur kecepatan putaran motor DC, mengatur gelap terang LED dan aplikasi 

lainnya. PWM adalah Timer mode Output Compare yang canggih. Mode PWM 

Timer juga dapat mencacah turun yang berlawanan dengan mode timer lainnya 

yang hanya mencacah naik. Pada mode PWM tersebut, Timer mencacah naik 

hingga mencapai nilai TOP, yaitu 0xFF (255) untuk PWM 8 bit dan 0x3FF (1023) 

untuk PWM 10 bit. Timer/Counter 0 hanya memiliki PWM 8 bit, sedangkan pada 

Timer/Counter 1 memiliki 9 bit dan PWM 10 bit, dan Timer/Counter 2 memiliki 

PWM 8 bit, untuk pin port PWM berada di port B.3 dan port D.7. 

Disini penulis memakai PWM 8 bit yaitu 0xFF (255) yang digunakan 

untuk mengatur kecepatan putaran motor dc. 0xFF (255) yang berarti memiliki 

range 0 s/d 255, dan dari hasil percobaan dapat diambil nilai 15,100, 200 sebagai 

pulsa PWM untuk kondisi lalu masuk pada perhitungan fuzzy sehingga dari range 
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tersebut memiliki keluaran tegangan yang di butuhkan untuk mengatur kecepatan 

putaran motor DC. 

(Sumber : http://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/05/01/aplikasi-pwm-

mikrokontroler-atmega8535/ ) 

 

3.8. Motor DC 

Motor DC digunakan sebagai penggerak roll banner agar dapat memutar 

keatas atau kebawah. Motor yang digunakan membutuhkan tegangan DC 12 Volt 

dan arus 1 A. Untuk menjalankan motor DC memerlukan perantara antara 

mikrokontroller melalui motor driver  seperti yang telah dijelaskan di atas 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan tegangan dan arus motor. Pada Gambar 3.18 

menunjukan penempatan motor DC pada mekanik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Motor DC pada mekanik. 

 

 

 

 

http://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/05/01/aplikasi-pwm-mikrokontroler-atmega8535/
http://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/05/01/aplikasi-pwm-mikrokontroler-atmega8535/
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3.8.1. Prinsip dasar cara kerja motor DC 

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

konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.19 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor 

(Sumber: staff.ui.ac.id/internal/040603019/material/makalahMotorDC.doc ) 

 

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 

disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai 

tempat berlangsungnya proses perubahan energi, daerah tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.20 :  

 

 

 

 

Gambar 3.20.  Prinsip kerja motor dc 
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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. 

 

3.9. Modul Display (LCD) 

Modul display merupakan modul yang berfungsi untuk menampilkan 

menu dan posisi halaman dengan intruksi-intruksi program yang akan dijalankan 

dan informasi waktu yang dikirim oleh microcontroller.  Informasi tersebut 

ditampilkan pada sebuah LCD 16 x 2. Pada Tabel 3.5 menunjukan penempatan 

pin lcd pada microkontroler. 

Tabel 3.5. Deskirpsi pin LCD ke port Microkontroler 
Pin  Deskripsi  

1  VCC (VCC) 

2  GND (GND) 

3  Tegangan kontras LCD (GND) 

4  Register select, 0 = Register Command, 1 = Register Data (PortD.0) 

5  1 = Read, 0 = Write (PortD.1) 

6  Enable Clock LCD (PortD.2) 

7  Data Bus 0 (tidak dipakai) 

8  Data Bus 1 (tidak dipakai) 

9  Data Bus 2 (tidak dipakai) 

10  Data Bus 3 (tidak dipakai) 

11  Data Bus 4 (PortD.4) 

12  Data Bus 5 (PortD.5) 

13  Data Bus 6 (PortD.6) 

14  Data Bus 7 (PortD.7) 

15  Tegangan positif backlight (VCC) 

16  Tegangan negatif backlight (Gnd) 

 

 

LCD 16 x 2 mempunyai 16 pin. Seluruh pin tesebut tersambung ke 

microcontroller pada port D. Pada portD.4 sampai portD.7 merupakan pin data 

bit LCD DB4 sampai dengan DB7, sedangkan pada pin 2 dan pin 3 terhubung 
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dengan ground. Pin 1 tersambung dengan 5 volt. Pin RS ( Register Select ) 

tehubung pada portD.0. Jika RS = 0 maka data pada DB4 sampai dengan DB7 

akan dianggap sebagai instruksi, sedangkan jika RS = 1 maka data pada DB4 

sampai dengan DB7 akan dianggap sebagai karakter.  

RW ( Read / Write ) berfungsi sebagai mode tulis dan mode baca. Jika RW 

(Read / Write) = 1 maka mode yang akan dijalankan adalah mode baca begitu pula 

sebaliknya. PortD.2 disambungkan ke pin E (Enable) yang berfungsi sebagai 

clock. Jika Enable diberikan sinyal hi-lo maka data karakter maupun intruksi yang 

akan dijalankan akan diterima pada LCD. 

 

3.10. Perancangan Sensor Photodiode  

Sensor photodiode untuk pendeteksi halaman terdiri dari 

LED superbright berfungsi sebagai pengirim cahaya ke garis untuk dipantulkan 

dan akan dibaca oleh sensor photodiode. Sifat dari warna putih (permukaan 

terang) yang memantulkan cahaya dan warna hitam (permukaan gelap) yang tidak 

memantulkan cahaya digunakan dalam aplikasi ini. Gambar 3.21 adalah ilustrasi 

mekanisme sensor garis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Ilustrasi mekanisme sensor photodiode 
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3.10.1. Prinsip Kerja Sensor 

Pada rancangan sensor photodiode dibawah ini, nilai resistansinya akan 

berkurang bila terkena cahaya dan bekerja pada kondisi riverse bias. Untuk 

pemberi pantulan cahayanya digunakan LED superbright, komponen ini 

mempunyai cahaya yang sangat terang, sehingga cukup untuk mensuplai pantulan 

cahaya ke photodiode. Berikut ini prinsip dan gambaran kerja dari 

sensor photodiode dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22. Sensor photodiode tidak terkena cahaya 

 

Saat photodiode tidak  terkena cahaya, maka nilai resistansinya akan besar 

atau dapat diasumsikan tak hingga. Sehingga tidak ada arus bocor yang mengalir 

menuju komparator. yang dapat dilihat pada Gambar 3.23 

 

Gambar 3.23. Sensor photodiode terkena cahaya 

http://fahmizaleeits.files.wordpress.com/2010/07/sensor-garis.jpg
http://fahmizaleeits.files.wordpress.com/2010/07/sensor-garis2.jpg
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Saat photodiode terkena cahaya, maka photodiode akan bersifat sebagai 

sumber tegangan dan nilai resistansinya akan menjadi kecil, sehingga akan ada 

arus bocor yang mengalir ke komparator. 

 

3.11. Perancangan Arsitektur Sistem 

Perancangan arsitektur sistem dalam hal ini adalah maket untuk 

komponen-komponen elektronika, dimana terbuat dari Aluminium yang dirancang 

seperti Gambar 3.24.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Arsitektur system 
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Gambar 3.24. Arsitektur system (Lanjutan) 

 

3.12. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk memperoleh dan 

menampilkan data output  halaman dari mekanik banner. Perancangan perangkat 

lunak terbagi dalam beberapa device sistem antara lain : program mode manual, 

program mode otomatis, program keypad, dan program metode fuzzy. Diagram 

alir perangkat lunak secara umum dapat dilihat pada Gambar 3.25. 
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O

Reset = 8

Halaman 1 =banner naik

Halaman 5 = banner turun

tidak

Mengenai 

Sensor 

ya

Sensor = hal 1 atau 

hal 5

tidak

tidak

Tampilkan halaman  ke 

LCD

awalya

 

Gambar 3.25. Diagram alir program secara umum 

 

Mulai

Inisialisasi proses

Input mode 

manual

Input mode 

otomatis

tidak

ya

ya

*

o

Tidak

awal
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*

Halaman berapa ?

Mengenai 

Sensor 

tidak

stop

ya

Halaman = (1,2,3,4,5)

Reset = 8 awalya

tidak

Sensor = halaman

ya

Tampilkan halaman out 

ke LCD

tidak

 
Gambar 3.25. Diagram alir program secara umum(lanjutan) 
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Mulai

S1=1  & S2 = 1 & S3 = 1 Halaman = 1

Turun

Y

N

Halaman berapa ?

Y

Key Hal = 1

Key Hal = 2

Key Hal = 3

Key Hal = 4

Key Hal = 5

Mengenai 

sensor ?
StopSensor =key hal 1 

Mengenai 

sensor ? StopSensor =key hal 2 

Mengenai 

sensor ? StopSensor =key hal 3 

Mengenai 

sensor ? StopSensor =key hal 4 

Mengenai 

sensor ? StopSensor =key hal 5 

NN

NN

NN

NN

NN

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

3.12.1. Program Mikrokontroler 

A. Program Mode Manual 

Diagram alir untuk mengetahui output halaman banner berdasarkan 

pembacaan sensor  photodiode dengan input keypad terdapat pada Gambar 3.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Diagram alir pembacaan program mode manual 
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Pada Gambar 3.26. Diagram alir pembacaan program mode manual, 

pembacaan program manual dimulai dengan menerima jumlah inputan dari 

keypad yang dimasukkan, inputan manual berupa pilihan halaman yang ingin 

dilihat. Berikut potongan program pembacaan mode manual dengan input dari 

keypad: 

void manual() 

{  

 lcd_clear();                             

 if (flag==0) 

 { 

  flag=1; 

  while(flag==1) 

   { 

   if(sen3==0 && sen2==0 && sen1==1 && tanda ==1 && flag==1) 

     {     

       

     atas1=0; 

     atas2=0; 

     bawah1=0; 

     bawah2=0;  

     flag=0; 

      }  

    else  

  { 

        lcd_gotoxy(0,0); 

        lcd_putsf("turun"); 

        turun(); 

  }  

  } 

 } 

 lcd_clear();  

 lcd_gotoxy(0,0); 

 lcd_putsf("halaman berapa?"); 

  

 while (key!='#') 

 {     

    key=keypad(); 

    if (key=='1' || key=='2' || key=='3' || key=='4' || key=='5') 

    { 

        b=key; 

        lcd_gotoxy(0,1); 

        sprintf (buffer,"%c",key);   

        lcd_puts(buffer); 

        lcd_gotoxy(3,1); 

        sprintf (bufffer,"%c",b);   

        lcd_puts(bufffer);  

        delay_ms(500);       

          

        if (b=='1') 
 

      ……………….. ( lanjutan program bisa dilihat di halaman lampiran )  
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B. Program Mode Otomatis  

Diagram alir untuk mengetahui mode Otomatis banner berdasarkan 

pembacaan sensor photodiode dengan input dari keypad pada Gambar 3.27. 

Mulai

S. tanda Turun S. tanda Stop

Flag = 1

Key != reset
Clr LCD

Stop

Flag = 0 Naik

Flag = 1 Turun

n

y

n

y

In Halaman 1
halaman 1

Flag=1

In halaman 2
Halaman 2

In halaman 3

In halaman 4

In halaman 5

Halaman 3

Halaman 4

Halaman 5

Flag = 0

 

 

Gambar 3.27. Diagram alir pembacaan program mode otomatis. 
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Pada Gambar 3.27. Diagram alir pembacaan program mode otomatis, 

pembacaan program mode otomatis dimulai dengan menerima input tanda dari 

sensor photodiode, roll banner akan berjalan terus, ketika terkena sensor halaman 

1 banner akan berjalan keatas dan ketika banner terkena sensor halaman 5 banner 

akan berjalan kebawah sampai ada inputan reset dari keypad. Berikut potongan 

program pembacaan mode otomatis: 

void otomatis() 

{    

 lcd_clear(); 

 lcd_putsf("#->reset"); 

 delay_ms(2000);   

 lcd_clear(); 

 key=keypad(); 

 flag=1;    

 while(tanda!=1) 

 { 

 turun();     

 lcd_gotoxy(0,1); 

 lcd_putsf("turun");   

 }    

      while (key!='#') 

     {    

             

                if (tanda!=1 && flag==1) 

                { 

                        lcd_gotoxy(0,1); 

                        lcd_putsf("            "); 

                        naik(); 

                }              

                if (tanda!=1 && flag==0) 

                { 

                        lcd_gotoxy(0,1); 

                        lcd_putsf("            "); 

                        turun(); 

                } 

                if (sen3==0 && sen2==0 && sen1==1 && flag==1 &&tanda==1 ) 

                { 

                        lcd_gotoxy(0,0); 

                        lcd_putsf("halaman 1");    

                        lcd_gotoxy(0,1); 

                        lcd_putsf("naik");  

                        naik(); 

      

                } 

                if(sen3==0 && sen2==1 && sen1==0 && flag==1 &&tanda==1 ) 

                { 

                        lcd_gotoxy(0,0); 

                        lcd_putsf("halaman 2"); 

                        lcd_gotoxy(0,1); 

                        lcd_putsf("naik"); 

                        naik(); 

                } 

                if(sen3==0 && sen2==1 && sen1==1 && flag==1 &&tanda==1 ) 

                {  
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                        lcd_gotoxy(0,0); 

                        lcd_putsf("halaman 3"); 

                        lcd_gotoxy(0,1); 

                        lcd_putsf("naik"); 

                        naik(); 

                } 

                if(sen3==1 && sen2==0 && sen1==0 && flag==1 &&tanda==1) 

                { 

                 ………….. (lanjutan program bisa dilihat di halaman lampiran ) 
 

 

C. Program Keypad 

Diagram alir program keypad dapat dilihat pada Gambar 3.28 

 

 

Mulai

PORTA == 0b11111011

IF (PINA.7=0) Keypad=’2’

IF (PINA.6=0) Keypad=’4’

IF (PINA.5=0) Keypad=’#’

IF (PINA.4=0) Keypad=’c’

PORTA = 0b11110111

Keypad=’1’

IF (PINA.6=0) Keypad=’3’

IF (PINA.5=0) Keypad=’5’

IF (PINA.4=0) Keypad=’d’

IF (PINA.7=0)

A

A

 

Gambar 3.28. Diagram alir keypad 
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Berikut potongan program untuk keypad: 

char keypad() 

{    

    //======================== 

       PORTA.1 =1;  

       PORTA.2 =0; 

       PORTA.3 =1; 

       PORTA.4 =1;  

       PORTA.5 =1; 

       PORTA.6 =1;  

       PORTA.7 =1; 

 

        

       delay_ms(10);     

        if(PINA.7==0)  

         { 

                while(PINA.7!=0) 

                return('2'); 

                while(PINA.7==0); 

                return('2');   

        } 

        if(PINA.6==0) 

         { 

                while(PINA.6!=0) 

                return('4'); 

                while(PINA.6==0); 

                return('4');   

        }  

        if(PINA.5==0)  

        { 

                while(PINA.5!=0) 

                return('#'); 

                while(PINA.5==0); 

                return('#');   

        } 

        if(PINA.4==0)  

        { 

                while(PINA.4!=0) 

                return('C'); 

                while(PINA.4==0); 

                return('C');   

        } 

………….. (lanjutan program bisa dilihat di halaman lampiran ) 

 
 

 

D. Diagram alir program fuzzy untuk mengatur kecepatan motor dc 

Diagram alir untuk menentukan kecepatan pengaturan motor dengan 

metode fuzzy pada Gambar 3.29. 
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Mulai

x <= 47 x <= 39

x > 39 && x <= 47 

aj = 1

aj = (( 47 – x) /

(47 – 39))

zj = aj * 200

x>=39 && x<=54 x==47 an=1

x>=39 && x<47

x>47 && x<=54

an=((x-39) /

(47-39))

an=((54-x)/

(54-47))

zn=100*an

x>=47 x>=54

x>=47 && x<54

ad=1

ad=((x-47)/

(54-47))

zn=100*an

z=((zj+zn+zd)/

(aj+an+ad))
Selesai

 

Gambar 3.29. Diagram alir  metode fuzzy 

 



72 

 

Pada Gambar 3.29. Diagram alir pembacaan metode fuzzy, pembacaan 

metode fuzzy dimulai dengan menerima input dari sensor jarak dimana akan 

dihitung untuk kemudian hasil dari keluarannya akan dikonversi menjadi pwm 

untuk motor dc. Berikut potongan program pembacaan metode fuzzy: 

void naik() 

{ 

float aj, ad, an; /// keanggotaan fuzzy 

float zj, zd, zn; /// pwm output 

   

        zj=0; 

        zn=0; 

        zd=0; 

        aj=0; 

        an=0; 

        ad=0; 

        x=read_adc(0); 

        if (x<=47) //fungsi keanggotaan jarak nj (ngative jauh) 

        { 

                if (x<=39) 

                { 

                        aj=1; 

                } 

                else if (x>39 && x<=47) 

                { 

                        aj=((47-x)/(47-39)); 

                } 

 

                zj=200*aj; 

 

        } 

 

        if (x>=39 && x<=54) //fungsi keanggotaan jarak nd (ngative dekat) 

        { 

                if (x==47) 

                { 

                        an=1; 

                } 

                if (x>=39 && x<47) 

                { 

                        an=((x-39)/(47-39)); 

                } 

                if (x>47 && x<=54) 

                { 

                        an=((54-x)/(54-47)); 

………….. (lanjutan program bisa dilihat di halaman lampiran ) 
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Dalam penerapan metode fuzzy untuk pengaturan kecepatan putaran motor, 

yaitu inputan dari sensor berupa nilai, lalu di fuzzifikasi sesuai dengan pehitungan 

program yang telah di download pada microkontrol, dengan output PWM yang 

dimana ATMega8535 sudah terintregitas PWM, dilanjutkan ke motor driver 

sebagai penerima nilai PWM dan akan di koversikan ke tegangan (volt), Gambar 

3.30. 

Input sensor
Proses 

Fuzzifikasi
Output PWM Motor Driver

Motor DC

Mircrokontroller

 
Gambar 3.30. Diagram alir proses fuzzy dalam pengaturan kecepatan motor. 

 

 
 

Untuk fungsi keanggotaan fuzzy bisa dilihat di gambar 3.32. berikut ini. 

 

 

 
Gambar 3.31 Fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy pada sensor jarak 

 

 

Dalam mengatur kecepatan putaran motor digunakan metode fuzzy ini 

dengan kondisi acuan yaitu nilai pada posisi sedang = 47 dan kondisi 

sesungguhnya atau posisi jarak roll rodabebas dengan sensor jarak, untuk 

mendapatkan hasil keluaran dari sensor jarak yang berupa nilai untuk pwm motor 
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bisa dilihat berikut ini, penulis memakai model fuzzy sugeno yang dimana nilai 

dari Z adalah suatu konstanta sebagai konsekuen. 

Fuzzifikasi  

 

  0, x ≤ 39 

Jauh  [J] = 47 - x    , 39 < x ≤ 47 

  47-39 

 

  

    0, x ≤ 39 atau x ≤ 54 

Sedang [S] = x - 39    , 39 ≤ x < 47 

  47-39 

 

 

54 - x   , 47 <  x ≤ 54 

 

54 – 47 

 

  

    0, x ≥ 54 

Dekat [D] = x - 47       , 47 ≤ x < 54 

  54 – 47 

  

Zj : 200  ,         Zs : 100    ,       Zd : 15 

Ztotal = Zj . J + Zs . S + Zd . D  

 

        J + S + D 

 

Keterangan : 

 Ztotal : Hasil output pwm ke motor driver 

 Zj : Pwm untuk jarak jauh 

 Zs : Pwm untuk jarak sedang 

 Zd : Pwm untuk jarak dekat 

 J : Hasil output jauh 

 S : Hasil output sedang 

 D : Hasil output dekat 


