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Hendrik Junaedi,  2016, Rancang Bangun Robot Line Follower Berbasis 

Cahaya Tampak (bagian I). Tugas akhir ini dibawah bimbingan Winarno, S.Si., 

M.T dan Deny Arifianto S.Si. Prodi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi 

Departemen Tekhnik Fakultas Vokasi Universits Airlangga. 

 

ABSTRAK 

Robot Line Follower adalah suatu robot yang berjalan mengikuti garis 

yang memiliki warna berbeda dari lintasan yang dilaluinya. Dalam perancangan 

dan pengaplikasiannya, ada beberapa masalah yang harus dipecahkan yaitu 

perancangan hardware yang meliputi sistem mekanis robot dan perangkat 

elektroniknya, perancangan mekanik berupa desain sensor dan perancangan 

software untuk sistem pengendalian robot.  

Dalam perancangannya Robot Line Follower dibagi menjadi tiga bagian 

umum yaitu bagian mata dalam hal ini berupa sensor cahaya untuk mendeteksi 

jalur robot pada suatu lintasan, bagian kaki yaitu berupa motor untuk pergerakan 

robot, serta bagian otak yaitu berupa IC Mikrokontroller ATMega16 sebagai 

pengendali robot.  

Dari hasil pengujian jarak terhadap tegangan pada bidang warna hitam dan 

putih didapatkan jarak terbaik pada jarak 0cm yang didapatkan dari jarak antar 

LED dan Photodiode. Pada pengujian terhadap warna LED dan perbedaan bidang 

pantulan didapatkan hasil untuk bidang keramik (putih) adalah LED putih, kayu 

(coklat) adalah LED biru, karpet (Abu abu) adalah LED kuning, bannner (putih) 

adalah LED putih  , dan lakban (hitam) adalah LED kuning. Dari hasil pengujian 

keseluruhan sistem didapatkan persentase keberhasilan  100%, dimana pengujian 

ini dilakukan pada bidang lintasan yang berbeda yaitu keramik putih dan banner 

putih dengan berbagai desain lintasan (garis hitam) yang berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan yang di harapkan. 

 

Kata Kunci: Robot Line Follower, sensor photodiode, pengambilan data 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi dan otomasi industri yang semakin pesat, canggih 

dan modern mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

cepat, tepat dan efisien. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah 

teknologi di bidang robotika. Banyak negara maju seperti Jepang, Amerika, 

Inggris dan Jerman yang menciptakan berbagai jenis robot untuk membantu dan 

mempermudah pekerjaan manusia di masa depan. Salah satu jenis robot yang 

banyak diciptakan adalah robot line follower dengan berbagai keistimewaan yang 

dimilikinya.  

Robot line follower merupakan suatu jenis robot bergerak (mobile robot) yang 

mengikuti suatu garis pandu yang telah dibuat pada bidang lintasan. Garis yang 

dimaksud adalah garis berwarna hitam diatas permukaan berwarna putih atau 

sebaliknya, ada juga lintasan dengan warna lain dengan permukaan yang kontras 

dengan warna garisnya. Robot line follower telah dilengkapi sensor garis untuk 

mendeteksi warna garis pada bidang lintasan. Sensor garis terdiri dari LED (Light 

Emiting Diode) dan sensor photodiode. Dimana LED akan memancarkan cahaya 

dan pantulan cahayanya akan diterima oleh sensor photodiode sehingga ada 

perubahan tegangan yang di deteksi oleh sensor. 

Melihat dari kurangnya penelitian di bidang robotika tentang system robotic 

khususnya pada robot line follower akan menimbulkan masalah seperti bagaimana 

pemilihan warna LED yang kepekaannya baik terhadap warna garis, bidang yang 
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digunakan untuk lintasan robot, maupun penempatan sensor garis yang baik pada 

robot. Oleh karena itu kami membuat penelitian tugas akhir “Rancang Bangun 

Robot Line Follower Berbasis Cahaya tampak” agar robot mampu mengikuti garis 

yang telah ditentukan dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka perumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana desain sensor agar robot tidak keluar dari lintasan yang sudah 

ditentukan? 

2. Bagaimana kinerja robot line follower berbasis cahaya tampak? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Selain perumusan masalah diatas perlu diberikan pembatasan masalah agar 

pembahasan nantinya tidak meluas dan menyimpang dari tujuan awal. 

Pembatasan pada proposal tugas akhir ini adalah: 

1. Garis yang digunakan warna hitam 

2. Bidang lintasan yang digunakan yaitu kayu, keramik dan karpet 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tujuan dalam pembuatan 

tugas akhir ini adalah: 
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1. Membuat desain sensor agar robot tidak keluar dari lintasan yang sudah 

ditentukan. 

2. Mengetahui kinerja robot line follower berbasis cahaya tampak. 

 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu: 

1. Robot ini diharapkan dapat bergerak mengikuti garis dengan baik 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau panduan dalam 

pembuatan robot line follower dengan berbagai keistimewaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Robot Line Follower 

Robot Line Follower (Robot Pengikut Garis) adalah robot yang dapat 

berjalan mengikuti sebuah lintasan yang sudah ditentukan dan robot ini termasuk 

dalam kategori jenis robot mobile yang didesain untuk bekerja secara otomatis. 

Garis yang dimaksud adalah garis berwarna hitam di atas permukaan berwarna 

putih atau sebaliknya, ada juga lintasan dengan warna lain tetapi warna garis harus 

kontras dari bidang lintasannya. Robot ini juga dikenal dengan sebutan Line 

Tracker, Line Tracer Robot dan sebagainya. Cara kerja dari sistem robot line 

follower secara umum ialah dimulai dari pembacaan lintasan atau garis oleh 

sensor photodiode berserta LED yang mana intensitas pantulan sinar LED akan 

berbeda jika terkena bidang pantul yang gelap dengan bidang pantul yang lebih 

terang, dari perbedaan inilah dimanfaatkan sebagai pendeteksi lintasan atau garis 

dan selanjutnya diketahui nilai parameter ADC (Analog to Digital Converter) 

untuk setiap sensor garis. ADC merupakan piranti dari sebuah mikrokontroller 

ATmega16 yang terletak pada PORTA. Nilai ADC berfungsi sebagai parameter 

untuk pembeda warna garis hitam atau putih dan  juga untuk membandingkan 

nilai yang dibaca sensor photodiode mendeteksi objek pantul gelap atau terang. 

Setelah mendapatkan parameter nilai ADC pada setiap sensor maka parameter 

tersebut dijadikan eksekusi pembeda garis pada program AVR. Robot  Line 

Follower sendiri terdiri dari dua macam jenis yaitu  Robot Line Follower Analog 

dan Robot Line Follower Digital. 

http://e-belajarelektronika.com/tag/robot-2/
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Line follower analog ini mampu bergerak tanpa adanya penanaman software 

Khusus dari PC ke chip yang ada di robot, Dengan kata lain hanya komponen 

Elektronika yang menggerakan robot. Sedangkan line follower digital 

menggunakan mikrokontroller untuk melacak garis sehingga sistem pelacakan 

garisnya lebih halus jika dibandingkan line follower analog. Line follower digital 

memiliki mikrokontroller yang dapat diprogam sesuai dengan keinginan 

pembuatnya. Karena kemampun itulah line follower digital mampu melewati jalur 

yang lebih rumit jika dibandingkan dengan line follower analog.  

  

2.2    Sensor Garis 

Sensor garis adalah sensor yang berfungsi mendeteksi warna gelap atau 

warna terang, dimana warna gelap atau terang tersebut terdeteksi oleh sensor 

akibat pantulan cahaya lampu. Sensor garis terdiri dari LED dan sensor 

photodiode.  

LED (Light Emitting Diode) merupakan jenis dioda semikonduktor yang 

dapat mengeluarkan energi cahaya ketika diberikan tegangan dan hanya 

mengalirkan arus listrik satu arah saja. LED dapat memancarkan cahaya karena 

menggunakan dopping galium, arsenic dan phosporus. Berbeda dengan dioda 

pada umumnya, kemampuan mengalirkan arus pada LED cukup rendah yaitu 

maksimal 20 mA.  

Sensor photodiode adalah salah satu jenis sensor peka cahaya 

(photodetector). Photodiode akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear 

terhadap intensitas cahaya yang diterima. Arus ini umumnya teratur 
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terhadap power density (Dp). Perbandingan antara arus keluaran dengan  power 

density disebut sebagai current responsitivity. Arus yang dimaksud adalah arus 

bocor ketika photodiode tersebut disinari dan dalam keadaan dipanjar mundur. 

Prinsip kerja sensor pada rancangan sensor garis atau proxymity sensor 

pada Gambar 2.1 yaitu, 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.  

 

Gambar 2.1 Sensor Garis 

 

2.3    Mikrokontroller AVR ATMega 16 

AVR merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit buatan Atmel, berbasis 

arsitektur RISC (Reduced Instruction Set Computer). Hampir semua instruksi 

dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR mempunyai 32 register general-purpose, 

timer/counter fleksibel dengan mode compare, interrupt internal dan eksternal, 

serial UART, programmable Watchdog Timer, dan mode power saving, ADC dan  

PWM internal. AVR juga mempunyai In-System Programmable Flash on-chip 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 7 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ROBOT... HENDRIK JUNAEDI 

 

yang mengijinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem 

menggunakan hubungan serial SPI. ATMega16. ATMega16 mempunyai 

throughput mendekati 1 MIPS per MHz membuat desain sistem untuk 

mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan proses. 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi Pin Mikrokontroller AVR ATMega 16 

 

2.3.1 Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATMega16 

Konfigurasi pin ATMEGA16 dengan kemasan 40 pin Dual In-line 

Package (DIP) dapat dilihat pada Gambar 2.13. dari gambar diatas dapat 

dijelaskan fungsi dari masing-masing pin ATMEGA16 sebagai berikut.  

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

2. GND merupakan pin Ground.  
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3. Port A (PA0 – PA7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) dan  

selain itu merupakan pin masukan ADC 10. 

4. Port B (PB0 – PB7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) dan 

selain itu merupakan pin khusus.  

 

2.3.2 ADC (Analog to Digital Converter)  

ADC adalah kepanjangan dari Analog to Digital Converter yang artinya 

pengubah dari analog ke digital. fungsi dari ADC adalah untuk mengubah data 

analog menjadi data digital yang nantinya data digital tersebut dapat diproses oleh 

mikrokontroller. 

Pada umumnya ADC merupakan sebuah piranti tambahan berupa IC, 

namun mikrokontroller jenis AVR memiliki fungsi internal ADC sebesar 10 bit 

sebanyak 8 kanal yang terletak pada PORT A. Setiap PIN pada PORT A dapat 

digunakan sebagai input analog secara terpiah tanpa ada keterkaitan dengan pin 

yang lainnya. 

Tegangan referensi adalah suatu nilai tegangan yang digunakan oleh ADC 

sebagai penentu nilai tegangan masukan maksimum, dengan rumus sebagai 

berikut:   

                                                                                             (2.1) 

Tegangan resolusi adalah suatu nilai tegangan analog terkecil yang dapat 

dikonversi oleh ADC menjadi tegangan digital. besar resolusi atau ketelitian ADC 
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dipengaruhi oleh jumlah bit pada ADC. Resolusi ADC internal AVR sebesar 8 

atau 10 bit. Adapun rumus tegangan resolusi adalah: 

                                                                                      (2.2) 

 

2.4    Driver Motor DC VNH2SP30 

Driver Motor DC VNH2SP30 berfungsi untuk mengontrol motor DC 

dengan arus dan tegangan yang tinggi. Driver Motor DC VNH2SP30 memiliki 1 

keluaran yangn dapat digunakan untuk mengendalikan 1 motor dc dengan 

tegangan maksimum sebesar 16V dan arus maksimum sebesar 30A. Driver Motor 

DC VNH2SP30 memiliki fitur speed control dengan menggunakan PWM sebesar 

20kHz. Driver Motor DC VNH2SP30 merupakan gabungan antara dua monolitis 

high side driver dengan dua low side driver switch. Masukan sinyal INA dan INB 

dapat langsung dihubungkan dengan mikrokontroler untuk mengatur ataupun 

menghentikan laju motor.  

 

              Gambar 2.3 Konfigurasi Pin Driver Motor DC VNH2SP30 
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2.5   LCD (Liquid Crystal Display) 

Modul LCD Character dapat dengan mudah dihubungkan dengan 

mikrokontroler. LCD yang digunakan ini mempunyai lebar display 2 baris 16 

kolom atau biasa disebut sebagai LCD karakter 2x16, dengan 16 pin konektor,  

seperti pada Gambar 2.4 (NN, LCD 2x16 karakter). 

 

 

 

Gambar 2.4 Modul LCD Karakter 2x16 

 

2.6 Motor DC DGM 204 2A 

Motor DC Motor DC TOSHIBA DGM-204-2A adalah jenis DC dengan 

gear ratio 200:1.Motor ini mempunyai Torsi sebesar 25kg*cm. Motor DGM 204 

memakan Arus :0.85mA dan supply Tegangan :24VDC. Kecepatan Maksimum 

Motor DGM-204 Sampai 22 rpm dengan diameter shaft 5,5mm. 

 

Gambar 2.5 Motor DC Motor DC TOSHIBA DGM-204-2A 
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2.7 Catu Daya 

Baterai Rc Turnigy mempunyai tiga sel baterai. Untuk setiap selnya 

berkapasitas sebesar 4,2 Volt dan jumlah total tegangannya sebesar 12,6 Volt. 

Kapasitas baterai Turnigy adalah 2200mah. 

 

Gambar 2.6 Baterai lipo Turnigy 

 

2.8 Roda 

Roda merupakan alat bantu untuk pergerakan robot. Roda yang digunaka 

merupakan roda yang biasa digunakan pada sepedayang berukuran kecil. Roda ini 

terbuat dari bahan karet. Diameter roda adalah 7 cm dan memeiliki ketebalan 

sebesar 5 cm. 

 

Gambar 2.7 Roda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Perencanakan dan pembuatan alat ini dilakukan di Laboratorium Bengkel 

Mekanik. Program Studi D3 Otomasi Sistem Instrumentasi, Departemen Fisika, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga selama kurang lebih 4 bulan 

yang dimulai dari bulan April 2015 sampai juli 2015.  

 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang diperlukan untuk membuat sistem ini yaitu multimeter yang 

digunakan untuk menguji rangkaian dan jalur PCB, catu daya untuk memberikan 

tegangan pada rangkaian yang digunakan dan juga untuk suplay motor dc, solder 

untuk menyolder komponen ke PCB dan PC sebagai perantara untuk menuliskan 

program pada AVR. Perangkat software yang digunakan  untuk membuat sistem 

ini yaitu CodeVision (AVR) untuk menuliskan program pada sistem dan USBISP 

sebagai downloader digunakan untuk mengunggah program dari AVR ke 

mikrokontroller. 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sistem pada robot ini yaitu 

sensor garis yang terdiri dari LED dan photodiode sebagai pendeteksian warna 

garis Robot Line Follower, mikrokontroller ATmega16 sebagai kontroler, Driver 

Motor DC VNH2SP30 sebagai control pergerakan motor dc, motor dc sebagai 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

13 

 

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN ROBOT... HENDRIK JUNAEDI 

 

penggerak jalannya robot, alumunium sebagai kerangka robot, Acrylic sendiri 

sebagai body untuk robot.  

 

3.3  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan pada penulisan ini terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap perancangan, tahap pembuatan alat, tahap 

pengujian sistem, analisis data. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik tahapan 

prosedur penelitian : 

 

 

    Gambar 3.1 Diagram Blok Prosedur Penelitian 
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3.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam melakukan penelitian, 

pada tahap ini penulis melakukan studi literatur dengan mencari berbagai acuan 

baik melalui buku, jurnal, tugas akhir maupun artikel dengan narasumber yang 

jelas dan terpercaya dengan tujuan untuk melengkapi literatur mengenai penelitian 

ini. Dan juga penulis menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan diperlukan 

dalam penelitian ini untuk mempersiapkan menuju ke tahap selanjutnya. 

 

3.3.2  Tahap Perancangan Alat 

Tahap perancangan alat terdiri dari perancangan hardware dan perancangan  

mekanik sistem alat. Sensor yang digunakan adalah sensor garis, yang merupakan 

sensor pengukur warna garis melalui LED sebagai Transmitter dan Photodiode 

sebagai Receiver. Keypad atau tombol menu digunakan sebagai inputan pada 

mikrokontroller. Baterai 12 Volt digunakan sebagai catu daya untuk sistem ini. 

Driver motor digunakan sebagai control arah putaran motor untuk jalannya robot. 

Dan LCD digunakan untuk menampilkan nilai ADC dan juga untuk menampilkan 

menu tombol. 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem 
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Prinsip kerja sensor garis adalah transmitter memancarkan cahaya yang 

akan diterima oleh receiver dengan syarat cahaya harus terpantul bidang datar, 

lalu diukur kepekaan warna garis yang dibutuhkan untuk kembali ke receiver. 

Kemudian output yang dihasilkan sensor akan dibaca oleh ADC mikrokontroller. 

ADC digunakan untuk mengkonversi keluaran sensor dari sinyal analog menjadi 

sinyal digital kemudian menentukan parameter nilai ADC untuk garis hitam dan 

juga garis putih. Setelah parameter ADC ditentukan maka akan menjadi inputan 

pada mikrokontroller untuk mengontrol putaran motor sehingga robot bisa 

mengikuti garis hitam. 

 

Gambar 3.3 Diagram Kontrol Sistem 

 

 3.3.3 Tahap Pembuatan Alat 

Tahap pembuatan alat meliputi perealisasian dari perancangan mekanik, 

perancangan hardware dan pemograman software. Berikut adalah penjelasan dari 

masing-masing perealisasian: 
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a) Perancangan Mekanik 

Pembuatan mekanik terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah 

kerangka robot dan pembuatan breaket motor dc. Desain mekanik robot dan 

dimensi robot adalah sebagai berikut : 

 

      (a)                (b) 

Gambar 3.4 Jalur Line Follower 

                                   (a) Gambar jalur Robot line follower 

                                    (b) Dimensi jalur Robot line follower 

 

(a) 

Start 

Finish 

Line Pemadu Jalan Robot 
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(b)  

Gambar 3.5 Desain robot tampak bawah 

                (a) Gambar Robot line follower 

                (b) Dimensi Robot line follower 

 

(a) 

Roda 

  Sensor Garis 

Roda Bebas 
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(b) 

  Gambar 3.6 Desain robot tampak samping 

              (a) Gambar Robot line follower 

              (b) Dimensi Robot line follower 

 

b) Perancangan hardware 

Tahap perancangan hardware terdiri atas pembuatan rangkaian elektronik 

untuk robot line follower. Adapun rancangan hardware dari prototype robot yang 

akan dibuat adalah sebagai berikut : rangkaian minimum system, rangkaian 

komparator, rangkaian sensor, rangkaian driver motor, dan rangkaian LCD. 

Rangkaian minimum system dibuat dapat digunakan untuk mikrokontroler. 

Rangkaian minimum system yang akan dibuat adalah sebagai berikut: 

Motor 

Baterai 

Rangkaian 

Minimum 

System 

Rangkaian 

Driver Motor 
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                            Gambar 3.7 Rangkaian Minimum System 

Rangkaian sensor garis merupakan pada rancangan Sensor garis atau 

proxymity sensor 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. 
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Gambar 3.8 Rangkaian Sensor Garis 

Rangkain LCD (Liquid Crystal Display) digunakan untuk menampilkan nilai 

ADC dari output sensor photodiode. Rangkaian LCD juga digunakan sebagai 

menu untuk input pada mikrokontroller. Rangkaian LCD yang digunakan adalah 

LCD tipe 16x2 karakter yaitu yang  terdiri dari 2 baris dan 16 kolom. 

 

Gambar 3.9 Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display) 
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c)  Tahap Pemrograman Software 

Tahap pembuatan software meliputi pembuatan inisialisasi program, 

pembuatan flowchart program, dan pembuatan program  untuk mengeksekusi 

rancangan hardware dan mekanik yang telah dibuat. Software yang digunakan 

yakni CodeVision AVR. Program yang akan dibuat dalam sistem ini meliputi 

perbedaan warna garis untuk lintasan robot dengan menggunakan sensor 

photodiode dan driver motor DC untuk mengendalikan jalannya robot.  

 

3.4  Tahap Pengujian Sistem dan Analisa Data 

Tahap pengujian sistem dan analisi data bertujuan untuk mengetahui kinerja 

hardware, software maupun sistem pada secara keseluruhan. Uji kinerja alat dan 

analisis data pada bagian software yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

 

3.4.1  Tahap Pengujian Sensor 

Pengujian pada sensor photodiode yaitu berupa pengambilan data sensor 

dengan cara mengetahui besarnya keluaran sensor dari beberapa tahap pengujian 

yaitu  tahap pengujian sensor dengan perbedaan jarak antara sensor photodiode 

dan LED, perbedaan jarak antara rangkaian sensor photodiode dan bidang pantul, 

perbedaan warna LED, dan juga perbedaan bidang pantul yang digunakan untuk 

lintasan. 
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Dari dua tahap awal pengujian sensor yaitu pengujian keluaran sensor 

dengan perbedaan jarak antara sensor photodiode dan LED dan juga pengujian 

keluaran sensor dengan perbedaan jarak rangkaian sensor dan bidang pantul maka  

dari dua tahap pengujian tersebut didapatkan nilai parameter ADC untuk setiap 

sensor photodiode. Tahap pengujian sensor selanjutnya yaitu dengan mengetahui 

keluaran sensor yang menggunakan beberapa warna LED sebagai transmitter. 

Warna LED yang digunakan yaitu merah, hijau, kuning, putih, dan biru. Tahap 

pengujian ini digunakan untuk membandingkan keluaran sensor dengan 

perbedaan warna LED. 

Yang terakhir yaitu tahap pengujian sensor dengan perbedaan bidang pantul 

yang digunakan untuk lintasan robot. Ada beberapa bidang pantul yangg 

digunakan yaitu karpet, keramik warna putih, dan juga kayu. Tahap pengujian ini 

digunakan untuk membandingkan keluaran sensor dengan perbedaan bidang 

lintasan robot.  

 

3.4.2  Tahap Kontrol Kerja Motor 

Pengujian pada kontrol kerja motor berupa pengambilan data input logika 

high atau low pada channel driver motor untuk menentukan arah putaran motor 

bergerak searah jarum jam Clock Wise (CW) atau bergerak berlawanan arah jarum 

jam Clock Centre Wise (CCW). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian kerja software dan hardware pada pergerakan robot. 
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3.4.3  Tahap Pengujian Daya  

Pengujian daya dilakukan untuk mengetahui konsumsi daya dari setiap 

komponen alat yang digunakan. Mulai dari konsumsi daya listrik oleh motor DC 

dan juga pengujian daya sistem saat sistem bekerja. 

 

3.4.4  Tahap Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

Pengujian sistem secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui kinerja 

hardware, software maupun sistem pada alat secara keseluruhan yang dilakukan 

dengan melihat tingkat keberhasilan sistem dari pengaturan pembacaan sensor 

hingga eksekusi keluaran sistem berupa pergerakan motor untuk jalannya robot. 

Adapun persamaan yang digunakan yaitu membagi banyaknya kesalahan dengan 

banyaknya percobaan yang dilakukan kemudian dikalikan dengan persentase 

untuk mengetahui persentase kesalahan.  
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 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Rancang Bangun Alat 

Setelah semua desain rancangan dan komponen penyusunya telah selesai 

dibuat maka langkah selanjutnya adalah tahap perwujudan alat yaitu dengan 

merakit atau membangun rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut adalah 

hasil rancang bangun alat yang selesai dirancang : 

 

 

          Gambar 4.1 Rancang Bangun Robot 

 

4.1.1  Pembuatan Mekanik 

Pebuatan mekanik sendiri ada dua yaitu mekanik untuk pengambilan data 

variasi jarak sensor garis dan mekanik rancang bangun alat. Pembuatan mekanik 

pengambilan data sensor garis meliputi pembuatan kerangka dan tempat modul 

sensor agar mudah divariasi. Bahan kerangka untuk pembuatan uji sensor garis 
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menggunakan acrylic dengan dimensi 100x210x150mm. Untuk mekanisme 

variasi jarak LED dan photodiode menggunakan as 8mm sebagai tempat 

pergeseran LED dan photodiode. Untuk variasi jarak pantulannya menggunakan 

as 8mm sebagai alat bantu agar tempat modul sensor tidak berubah. 

 

      Gambar 4.2 Mekanik Pengambilan Data Variasi Sensor 

 

Pembuatan mekanik rancang bangun alat terdiri dari kerangka yang  

menggunakan acrylic balok dengan ukuran 25x40mm dengan tutup kerangka 

menggunakan acrylic 5mm dan dimensi kerangka robot 100x 210x150mm. Untuk 

penggerak robot menggunakan dua motor dengan kecepatan maksimum 22rpm 

dan torsi 25kg, sedangkan roda yang digunakan mempunyai diameter 70mm 

kemudian Roda dan motor dihubungkan menggunakan coupling dan as ber ukuran 

9mm. 
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   Gambar 4.3 Mekanik Tampak Atas Robot 

   

           

        Gambar 4.4 Mekanik Tampak Bawah Robot  
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4.1.2 Pembuatan Perangkat Keras (Hardware) 

Setelah membuat skema rangkaian perangkat keras (hardware), rangkaian 

yang di buat diwujudkan dalam bentuk modul. Pembuatan Hardware meliputi 

pembuatan Minimum system ATMega16, modul LCD, modul komparator, modul 

sensor garis, modul driver motor dan tombol. Hasil dari pembuatan hardware 

seperti berikut: 

 

 Gambar 4.5 Hardware Pada Robot 
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4.2  Pengujian Sensor Garis 

Pengujian sensor garis ini dilakukan dengan melakukan pengujian pada 

sensor photodiode yaitu berupa pengambilan data sensor dengan cara mengetahui 

besarnya keluaran sensor dari beberapa tahap pengujian yaitu tahap pengujian 

sensor dengan perbedaan jarak antara sensor photodiode dan LED, perbedaan 

jarak antara rangkaian sensor photodiode dan bidang pantul, perbedaan warna 

LED, dan juga perbedaan bidang pantul yang digunakan untuk lintasan. 

 

4.2.1 Pengujian Sensor Terhadap Variasi Jarak 

Pengujian sensor terhadap variasai jarak terdiri dari dua pengujian. 

pengujian pertama yaitu pengujian yang memberikan input jarak antara sensor 

photodiode dengan LED. Variasi jarak antara photodiode dan LED yang 

digunakan yaitu 0 cm-0,3 cm. Pengujian pertama tersebut juga dilakukan pada 

pengujian sensor yang kedua yaitu memberikan input jarak antara modul sensor 

garis dengan bidang pantul dimana pada setiap variasi perbedaan jarak antara 

sensor garis dengan bidang pantul juga dilakukan dengan memberikan input 

variasi jarak antara sensor photodiode dan LED. Variasi jarak antara modul sensor 

garis dan bidang pantul yaitu 0 cm-4,5 cm.  

pengujian pertama dan kedua ini dilakukan masing-masing pada dua 

warna bidang pantul yaitu hitam dan putih. Setelah melakukan dua tahap 

pengujian tersebut, maka didapatkan jarak antara sensor photodiode dengan LED 

yang baik dan juga jarak antara modul sensor garis dengan bidang pantul yang 

baik pada warna bidang pantul putih maupun warna bidang pantul hitam. 
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Output sensor akan diukur menggunakan multimeter digital, dari beberapa 

pengambilan data akan dibuat beberapa tabel karakteristik sensor terhadap 

perbedaan jarak antara sensor Photodiode dengan LED dan juga perbedaan jarak 

antara modul sensor garis dengan bidang pantul pada masing-masing warna 

bidang pantul hitam atau putih.  

Berikut merupakan Tabel yang diperoleh untuk mengetahui hubungan 

jarak photodiode dan LED terhadap tegangan dengan variasi jarak modul dan 

bidang pantul. 

             Tabel 4.1 Hubungan Jarak terhadap Tegangan dengan perbedaan Jarak 

                             Pantul pada bidang pantul hitam 

Jarak 

(cm) 

Keluaran tegangan sensor terhadap perbedaan jarak pantul (v) 

0,5 cm 1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm 3,5 cm 4 cm 4,5 cm 5 cm 

0 1.636 1.173 0.975 1.025 1.132 1.218 1.232 1.267 1.339 1.512 

0.3 1.633 1.713 1.637 1.639 1.461 2.04 1.391 1.434 1.438 1.475 

0.6 1.658 1.539 1.508 1.724 1.666 1.857 1.718 1.678 1.465 1.561 

0.9 1.569 1.54 1.48 1.499 1.636 1.806 1.739 1.736 1.659 1.669 

1.2 1.481 1.548 1.525 1.517 1.54 1.58 1.66 1.681 1.698 1.788 

1.5 1.348 1.489 1.454 1.485 1.525 1.511 1.535 1.565 1.671 1.701 

1.8 1.326 1.493 1.492 1.477 1.514 1.497 1.499 1.564 1.536 1.546 

2.1 1.406 1.450 1.486 1.464 1.493 1.484 1.473 1.517 1.537 1.516 

2.4 0.747 1.460 1.57 1.479 1.532 1.458 1.459 1.509 1.515 1.488 

2.7 1.427 1.453 1.55 1.464 1.53 1.504 1.538 1.497 1.504 1.472 

3 1.418 1.461 1.467 1.488 1.523 1.492 1.448 1.505 1.515 1.473 
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Gambar 4.6 Grafik Hubungan Jarak Terhadap tegangan dengan jarak Pantul pada 

Berikut merupakan Tabel yang diperoleh untuk mengetahui hubungan 

jarak photodiode dan LED terhadap tegangan dengan variasi jarak modul dan 

bidang pantul warna putih. 

                      

    Tabel 4.2 Hubungan Jarak terhadap Tegangan dengan perbedaan Jarak 

                             Pantul pada bidang pantul putih 

Jarak 

(cm) 

Keluaran tegangan sensor terhadap perbedaan jarak pantul (v) 

0,5 cm 1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm 3,5 cm 4 cm 4,5 cm 5 cm 

0 0.937 0.676 1.494 0.96 0.826 0.811 0.885 0.94 1.193 1.016 

0.3 1.536 1.469 1.49 1.366 1.675 1.123 1.116 1.006 1.114 1.766 

0.6 1.524 1.512 1.455 1.484 1.861 1.367 1.353 1.259 1.312 1.244 

0.9 1.301 1.638 1.67 1.502 1.721 1.63 1.538 1.614 1.559 1.351 

1.2 1.43 1.517 1.557 1.598 1.769 1.537 1.658 1.703 1.782 1.426 

1.5 1.586 1.515 1.535 1.608 1.769 1.564 1.865 1.821 1.718 1.627 

1.8 1.756 1.516 1.521 1.532 1.573 1.657 1.747 1.911 1.706 1.748 

2.1 1.834 1.595 1.511 1.555 1.546 1.694 1.787 1.722 1.672 1.787 

2.4 1.77 1.721 1.71 1.529 1.774 1.903 1.771 1.836 1.701 2.067 

2.7 1.724 1.639 1.635 1.546 1.574 1.765 1.838 1.692 1.761 1.938 

3 1.706 1.716 1.631 1.563 1.631 1.671 1.711 1.886 1.801 1.795 
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Gambar 4.7 Grafik Hubungan Jarak Terhadap tegangan dengan jarak Pantul 

pada Bidang Warna Putih 

Dari semua pengujian variasi jarak sensor yang dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa jarak antara sensor dengan photodiode yang optimal pada 

tegangan yang terendah. Jarak yang paling baik pada jarak 0 cm dengan bidang 

pantulan warna hitam yang menghasilkan output sebesar 0,975-1,636Volt dan 

jarak yang paling baik untuk bidang warna putih adalah 0 cm dengan output 

sebesar 0,928-1,494Volt. 

 

4.2.2 Pengujian Sensor dengan Perbedaan Warna LED pada Bidang Pantul 

Pengujian ketiga yaitu dengan memberikan input perbedaan warna LED 

pada bidang pantul warna hitam, bidang pantul putih., keramik, kayu dan karpet. 

variasi warna LED yang digunakan yaitu biru, putih, kuning merah dan hijau. 
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Tabel 4.3 Keluaran Sensor Terhadap Perbedaan LED dan Perbedaan Bidan Pantul 

Bidang Pantul 

LED 

Biru  Putih Kuning Merah Hijau 

Tegangan 

(Volt) 

Tegangan 

(Volt) 

Tegangan 

(Volt) 

Tegangan 

(Volt) 

Tegangan 

(Volt) 

Keramik (Putih)  1,577 1,396 1,554 1,978 1,639 

Kayu (Coklat) 1,224 1,686 1,316 2,092 1,984 

Karpet (Abu abu) 1,465 1,809 1,369 1,441 2,128 

Banner (putih) 1,905 1,398 1,856 1,856 1,879 

Lakban (hitam) 1,345 1,435 0,839 1,349 1,938 

 

 Pengujian data diatas di dapatkan dari jarak sensor dan photodiode sebesar 

0,9 cm dan jarak modul sensor garis dengan bidang pantul sebesar 1,5 cm. 

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa LED yang bagus untuk bidang 

keramik (putih) adalah LED putih, kayu (coklat) adalah LED biru, karpet (Abu 

abu) adalah LED kuning, bannner (putih) adalah LED putih  , dan lakban (hitam) 

adalah LED kuning. 

 

4.3 Pengujian Driver Motor 

Pengujian modul driver motor dilakukan dengan memberikan masukan 

tegangan pada masing-masing chanel driver motor dan melihat keluaran berupa 
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gerakan putaran motor. Berikut adalah tabel hasil percobaan driver motor yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.4 untuk motor kanan dan Tabel 4.5 untuk motor kiri. 

Tabel 4.4 Pengujian Putaran Motor Kanan 

Motor Kanan 

Keterangan 

INA1 INA22 

5V 0 CW 

0 5V CCW 

5V 5V Berhenti 

0V 0V Berhenti 

 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa jika pada masing-masing chanel 

pada motor kanan diberi tegangan maka akan mempengaruhi arah putaran motor. 

Saat INA1 diberi tegangan 5V dan INA2 diberi tegangan 0V maka respon putaran 

motor searah jarum jam (CW) sedangkan jika INA1 diberi tegangan 0V dan INA2 

diberi tegangan 5V maka respon putaran motor berlawanan arah jarum jam 

(CCW).  Dan jika pada setiap cahanel diberi tegangan yang sama maka motor 

tidak memberikan repon (diam). 
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Tabel 4.5 Pengujian Putaran Motor Kiri 

Motor Kiri 

Keterangan 

INA11 INA2 

5V 0            CW 

0 5V           CCW 

5V 5V Berhenti 

0V 0V Berhenti 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jika pada masing-masing 

chanel pada motor kiri diberi tegangan maka akan mempengaruhi arah putaran 

motor. Saat INA1 diberi tegangan 5V dan INA2 diberi tegangan 0V maka respons 

putaran motor searah jarum jam (CW) sedangkan jika INA1 diberi tegangan 0V 

dan INA2 diberi tegangan 5V maka respons putaran motor berlawanan arah jarum 

jam (CCW).  Dan jika pada setiap cahanel diberi tegangan yang sama maka motor 

tidak memberikan respons (diam). 

 

4.4 Pengujian Daya 

Pengujian ini meliputi pengujian daya pada motor DC dan juga pengujian 

daya saat sistem bekerja. Pengujian motor DC dilakukan untuk mengetahui daya 

yang digunakan saat motor bekerja. 

Tabel 4.6 Pengujuan daya pada motor DC 

Percobaan ke - Tegangan Motor (Volt) Arus Motor (A) 

1 12,4 0,07 

2 12,4 0,065 

3 12,4 0,07 
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4 12,4 0,07 

5 12,4 0,07 

6 12,4 0,069 

7 12,4 0,065 

8 12,4 0,07 

9 12,4 0,071 

10 12,4 0,07 

Rerata  12,4 0,069 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa arus yang digunakan motor saat 

diaktifkan sebesar 0,069 A dengan tegangan 12,4 dan daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan motor dc didapat perhitungan : 

 

 

 
Pengujian daya selanjutnya yaitu pengujian daya saat sistem bekerja. 

Pengujian ini dilakukan agar mengetahui konsumsi daya yang dibutuhkan oleh 

robot saat robot bekerja atau aktif.  

Tabel 4.7 Pengujian daya saat sistem bekerja 

Percobaan ke - Tegangan Batrai (Volt) Arus Alat (A) 

1 12,4 0,1 

2 12,4 0,08 

3 12,4 0,06 

4 12,4 0,08 

5 12,4 0,1 

6 12,4 0,09 

7 12,4 0,1 

8 12,4 0,1 

9 12,4 0,09 

10 12,4 0,1 

Rerata  12,4 0,09 

 

Pengujian daya sistem dilakukan sebanyak 10 kali dan pengambilan data 

dilakukan saat sistem bekerja. Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 
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system yang sedang berjalan membutuhkan tegangan sekitar 12,4 Volt dan arus 

yang dibutuhkan saat sistem bekerja sekitar 0,09 Ampere. Jadi daya yang 

dibutuhkan untuk menjalankan seluruh sistem didapatkan dari perhitungan : 

 

 

 

 
 

Dengan daya baterai sebesar 27720Wh sistem dapat bekerja selama 

 jam, lama waktu ini didapatkan dari perhitungan : 

 

 

 

 

 
 

 

4.5 Pengujian Seluruh Sistem 

Pengujian seluruh sistem dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan 

sistem dari pengaturan parameter masukan nilai ADC pada setiap sensor analog, 

hingga  keluaran sistem berupa respon gerakan motor DC terhadap jalannya robot. 

Pengambilan data dilakukan dengan merubah parameter ADC pada masing-

masing sensor analog sehingga akan diketahui eksekusi dari sistem. Untuk 

parameter ADC yang digunakan untuk eksekusi program yaitu nilai ADC<950 

untuk mendeteksi bidang putih dan nilai ADC>950 untuk mendeteksi garis hitam. 

Pengujian ini diambil dari jarak sensor dan photodiode yang sudah ditentukan 

yaitu 0,9 cm dan juga jarak modul sensor dengan bidang pantul yaitu 1,5 cm. 
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Hasil dari pengujian keseluruhan data sensor terhadap jalan robot dapat dilihat 

pada tabel 4.8 berikut: 

 

           Tabel 4.8 Pengujian Keseluruhan Data Sensor Terhapap Jalan Robot 

Sensor Analog 

Jalan Robot 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

<950 <950 <950 >950 >950 <950 <950 <950 Maju 

<950 <950 <950 <950 >950 <950 <950 <950 Maju 

<950 <950 <950 >950 <950 <950 <950 <950 Maju 

<950 <950 <950 <950 >950 >950 <950 <950 Maju 

<950 <950 <950 >950 >950 >950 <950 <950 Maju 

<950 <950 >950 >950 <950 <950 <950 <950 Maju 

<950 <950 >950 >950 >950 <950 <950 <950 Maju 

<950 <950 <950 <950 <950 >950 <950 <950 Maju 

<950 <950 >950 <950 <950 <950 <950 <950 Maju 

>950 >950 >950 >950 <950 <950 <950 <950 Maju 
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Dari hasil percobaan pada Tabel dapat diketahui kinerja dari keseluruhan 

sistem yakni berupa tindakan eksekusi sistem bekerja pada setpoint yang telah 

<950 <950 <950 <950 >950 >950 >950 >950 Maju 

<950 <950 <950 <950 <950 >950 >950 <950 Belok Kiri 

<950 <950 <950 <950 <950 >950 >950 >950 Belok Kiri 

<950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 >950 Belok Kiri 

<950 <950 <950 <950 <950 >950 >950 >950 Belok Kiri 

<950 <950 <950 <950 >950 >950 >950 <950 Belok Kiri 

<950 >950 >950 <950 <950 <950 <950 <950 Belok Kanan 

>950 >950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 Belok Kanan 

>950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 Belok Kanan 

>950 >950 >950 <950 <950 <950 <950 <950 Belok Kanan 

<950 >950 >950 >950 <950 <950 <950 <950 Belok Kanan 

<950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 <950 Mundur 

>950 >950 >950 >950 >950 >950 >950 >950 Berhenti 
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ditentukan untuk setiap sensor. Eksekusi sistem dapat dilihat hasilnya dari respons 

gerakan motor untuk jalannya robot.  

Setelah keseluruhan sistem diuji untuk mendapatkan hasil dari kinerja alat 

mulai dari awal sampai akhir, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka 

dilakukan beberapa percobaan. Pengujian robot dilakukan mulai awal sampai 

dengan robot berhasil dijalankan. pada Tabel 4.9 berikut adalah hasil percobaan 

keseluruhan program: 

     Tabel 4.9  Pengujian Seluruh Sistem 

Percobaan ke- Hasil Pengujian Jalan Robot 

1 Berhasil 

2 Berhasil 

3 Berhasil 

4 Berhasil 

5 Berhasil 

6 Berhasil 

7 Berhasil 

8 Berhasil 

9 Berhasil 

10 Berhasil 

  

Dari pengujian Tabel 4,9 dianggap berhasil jika robot bisa berjalan dari 

garis start sampai garis finish pada jalur atau lintasan robot yang sudah ditentukan 

yaitu banner putih dan keramik putih dengan perbedaan desain lintasan (garis 
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hitam) pada bidang lintasan.  Berdasarkan percobaan diatas dapat diperoleh 

keberhasilan dari uji program keseluruhan. 

Persentase Keberhasilan =  x 100% 

       =  x 100% 

       = 100 % 

Dari perhitungan presentase keberhasilan didapatkan persentase 

keberhasilan sistem yaitu 100% sehingga dapat diketahui bahwa sistem bekerja 

sesuai dengan hasil yang diharapkan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan pengujian tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Robot 

Line Follower Berbasis Cahaya Tampak” dapat menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari penelitian ini didapatkan hasil berupa rancang bangun robot line 

follower berbasis cahaya tampak dengan desain mekanik sensor lurus 

berdampingan dimana jarak antar sensor sebesar 2 cm, jarak sensor 

photodiode dengan LED sebesar 0,9 cm, dan jarak modul sensor garis 

dengan bidang pantul sebesar 1,5 cm, sedangkan untuk pembuatan 

sistem software yaitu dilakukan dengan pemberian nilai ADC sebagai 

control motor pada setiap sensor garis dimana parameter nilai ADC 

untuk bidang hitam >950 dan bidang putih <950. 

2. Dari hasil pengujian seluruh sistem dapat diketahui kinerja dari 

sistem yakni dengan menganalisis beberapa hasil percobaan dan 

membandingkan tingkat kaberhasilan dan kegagalan sistem, dapat 

diketahui bahwa sistem mempunyai persentase keberhasilan 100% 

dimana pengujian ini dilakukan pada bidang lintasan yang berbeda 

yaitu keramik putih dan banner putih dengan berbagai desain lintasan 

(garis hitam) yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat 

bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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5.2 Saran 

Penulis mengharapkan agar kedepanya alat ini bisa dikembangkan sehingga 

lebih baik lagi dalam hal pengeringan. Beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pengukuran nilai sensor diharapkan dapat memperbaiki mekanisme 

pengambilan data agar didapatkan pembacaan hasil yang lebih akurat. 

2. Penempatan hardware yang benar agar mendapatkan tegangan yang 

diinginkan. 
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LAMPIRAN 

 

Rangkaian Microkontoller ATmega 16 
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Rangkaian Driver Motor VNH2SP30 
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Rangkaian LCD 
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Alat pengambilan data varisai jarak sensor dengan pantulan 

  

Hasil Robot Line follower 
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