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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Robot  

Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik 

menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program 

yang telah didefinisikan terlebih dulu atau kecerdasan buatan. Istilah robot 

berawal bahasa Cheko robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal 

lelah atau bosan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, 

pekerjaan yang berulang dan kotor. 

Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. 

Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah beracun, 

penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan cari dan tolong 

atau search and rescue, dan untuk pencarian tambang. Belakangan ini robot mulai 

memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, alat pembantu rumah tangga, 

seperti penyedot debu, pemotong rumput.  

Robot sekarang telah berkembang hingga saat ini dapat memperoleh 

informasi dari lingkungan atau melalui sensor, dapat diprogram, dapat 

melaksanakan beberapa tugas yang berbeda, bekerja secara otomatis, cerdas 

intelligent, dan digunakan di industri. Adapun lengan robot dapat ditunjukkan 

dalam Gambar 2.1; 

           

Gambar 2.1 lengan robot   

Sumber : IKV Robot Nanchang Co., Ltd 
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2.2 NI myRIO 1900 

NI-myRIO 1900 merupakan sebuah perangkat keras dimana pengguna dapat 

memanipulasi fungsi-fungsi untuk membuat berbagai macam sistem. NI-myRIO 

menggunakan ARM processor dan juga sebuah FPGA dengan menggunakan fitur 

yang ada dapat dibuat sistem menjadi lebih komplek. NI-myRIO menggunakan 

program LabVIEW sebagai Integrate Development Environment. LabVIEW dapat 

digunakan untuk membuat aplikasi yang dapat menjalankan perangkat keras yang 

terdapat pada NI-myRIO.  

Pada board NI myRIO terdapat beberapa periferal yang umum yang dapat 

digunakan seperti bluetooth, Wi-Fi, Light Emitting Diode atau LED, 

Accelerometer, Push-Button Analog, Input dan Output, Random Access Memory 

atau RAM, serta dapat juga dihubungkan ke sebuah IC untuk membuat sistem 

yang lebih komplek atau dihubungkan ke board lain yang dapat diperlukan untuk 

membuat sebuah sistem. Adapun NI-myRIO dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.2; 

 

                   

Gambar. 2.2  NI myRIO 1900. 

Sumber : National Instrument 
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Embedded processor adalah mikroprosesor yang digunakan dalam sistem 

khusus embedded. Prosesor ini biasanya memiliki ukuran lebih kecil dan 

menghasilkan daya yang lebih kecil juga. Embedded processor dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikrokontroller 

memiliki sistem yang lebih banyak pada chipnya. Pada dasarnya, embedded 

processor adalah chip Central Processing Unit dapat digunakan dalam sebuah 

sistem yang bukan merupakan general purpose workstation seperti laptop. 

 Embedded processor merupakan sebuah perangkat komputasi yang 

ditempatkan di dalam sistem yang dapat dikontrol. Sebuah embedded processor 

yang ada pada sistem tersebut mampu menangani semua perhitungan yang 

terdapat dalam komputer. Embedded processor juga menangani perintah seperti 

menyimpan dan mengambil data dari memori, serta pengolahan data dari input 

maupun output. 

 Embedded processor bekerja sebagai bagian dari sistem komputer dengan 

memori dan perangkat baik input maupun output. Embedded Processor dapat 

ditemukan dalam perangkat portable seperti halnya jam digital, Personal Digital 

Assistant atau PDA, kamera digital, unit Global Positioning System atau GPS dan 

pemutar Motion Picture Experts Group Audio Layer3 atau MP3. Sistem tersebut 

juga dapat ditemukan dalam sistem yang lebih besar seperti lampu lalu lintas atau 

traffic led serta sistem pengendalian pada pembangkit listrik. Sistem tersebut juga 

dapat menggunakan beberapa embedded system dari switch telepon ke ponsel. 

Embedded Processor juga digunakan dalam elektronik termasuk kontrol pada 

video game, pemutar Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc atau DVD 

dan juga pada printer. 

 Pada perangkat NI-MyRIO didukung oleh perangkat lunak yang berfungsi 

untuk memprogram meliputi : 

 LabVIEW  

 LabVIEW Real-Time Module 

 LabVIEW MyRIO Tool Kit 

Dengan dukungan perangkat lunak opsional meliputi : 

 LabVIEW FPGA Module 
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 Alat kompilasi untuk Vivado 

 Visi pembangunan modul 

 Software visi akuisisi 

 Desain kontrol LabVIEW dan simulasi modul 

 Kontrol desain asisten 

 Sistem identifikasi asisten 

 LabVIEW MathScript RT Module 

 LabVIEW Robotika modul untuk MyRIO dan roboRIO 

Adapun dimensi NI-myRIO dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.3; 

 

Gambar. 2.3 Dimensi NI myRIO 1900 
Sumber : National Instrument 

2.3 LabVIEW Robotika modul untuk MyRIO dan roboRIO 

NI MyRIO-1900 didukung oleh Analog Input (AI), Analog Output (AO), 

Digital Input Output, Audio dan Power Output dalam menghubungkan berbagai 

perangkat dan juga terhubung pada komputer Universal Serial Bus (USB) maupun 

wireless. Adapun blok diagram NI-myRIO dapat ditunjukkan dalam gambar 2.4; 
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Gambar. 2.4 Diagram Blok Hardware  NI MyRIO. 

Sumber : National Instrument 

  

 

Gambar. 2.5 Primary/Secondary Signals on MXP Connectors A and B 

Sumber : National Instrument 
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Adapun sinyal connectors A dan B dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1; 

Tabel 2.1 Deskripsi sinyal  connectors A dan B 

 

Sumber : National Instrument 

 

Gambar. 2.6 Primary/Secondary Signals on MSP Connector C 

Sumber : National Instrument 
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Adapun sinyal MSP Connector C dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.2; 

Tabel 2.2  Deskripsi sinyal pada MSP Connector C 

 

Sumber : National Instrument 

2.4  Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)  

LabVIEW adalah sebuah graphical programming environment terbuka yang 

ditetapkan oleh standar aplikasi untuk pengujian pengukuran dan otomasi. Sebuah 

perkembangan pada pemrograman dalam grafik dimana pengguna dapat 

menggunakan untuk mendesain suatu sistem yang menyerupai dengan bentuk 

sistem aslinya dan juga dapat melakukan pengamatan dengan hasil yang maksimal 

serta dapat mengontrol suatu aplikasi dengan programmable automation 

controller. LabVIEW merupakan sebuah pemrograman yang fleksibel sehingga 

pengguna dapat menghubungkan dengan sistem yang lainnya seperti 

Programmable Logic Controller atau PLC serta Programmable Automation 

Controller atau PAC dengan menggunakan satu software. 

LabVIEW adalah suatu bahasa pemrograman yang menggunakan berbagai 

macam ikon yang mempresentasikan suatu instruksi dalam sistem apabila bahasa 

pemrograman sudah mengeksekusi instruksi sesuai dengan urutan yang telah 
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ditulis, LabVIEW menggunakan metode dataflow programming dimana alur data 

melalui berbagai macam ikon akan menentukan urutan eksekusi dari setiap 

instruksi yang diberikan. Dalam LabVIEW, Virtual Instrument atau VI merupakan  

program yang menyerupai instrumen sesungguhnya karena fleksibilitas sifat yang 

transparan terhadap programnya. Adapun contoh sistem data akuisisi pada 

LabVIEW dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.7; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sistem data akuisisi pada LabVIEW 

Sumber : Jurnal Teknik Elektro.2016, ISSN: 1411-870X 
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2.5   Konveyor   

Konveyor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk menggerakkan atau 

memindahkan suatu barang, dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari suatu 

jalur dan sistem pengarah yang mengangkut suatu barang dari satu tempat 

ketempat yang lainnya. Konveyor pada umumnya digerakkan oleh motor listrik 

yang mengendalikan jalannya ban untuk memastikan bahwa pengangkut bergerak 

stabil. Macam dan jenis konveyor sangat banyak tergantung dari tujuan fungsi dan 

tempat penggunaannya. Adapun konveyor dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.8; 

 

Gambar 2. 8 Konveyor 

Sumber : PT. Surya Jaya Makmur 

Alat ini memiliki penggunaan yang sangat luas dalam berbagai industri. 

Tentunya spesifikasi konveyor mengikuti kebutuhan. Jika di pertambangan, faktor 

size ( ketebalan dan lebar), dan ketahanan ( realibility ) menjadi faktor yang 

utama.   

2.6 Gearbox 

 Gearbox atau transmisi adalah salah satu komponen utama motor yang di 

sebut sebagai sistem pemindah tenaga, transmisi berfungsi untuk memindahkan 

dan mengubah tenaga dari motor yang berputar, yang digunakan untuk memutar 

spindel mesin maupun melakukan gerakan feeding. Transmisi juga berfungsi 

untuk mengatur kecepatan gerak dan torsi serta berbalik putaran sehingga dapat 
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sensor warna TCS-3200, adapun sensor warna TCS-3200 dapat ditunjukkan 

dalam Gambar 2.10; 

 

Gambar 2.10 Sensor warna 

Sumber : Okystar Tecnology.CO,_Ltd. 

Antar muka sensor ini dengan NI myRIO cukup mudah, yaitu dengan 

menghubungkan pin-pin dalam sensor ini kedalam pin I/O digital NI myRIO dan 

pin catu daya. Adapun pin-pin pada sensor dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.11 

; 

 

       Gambar 2.11 Pin catu daya 

Sumber : Okystar Tecnology.CO,_Ltd. 
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Adapun fungsi dari pin-pin yang dijelaskan dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.3; 

Tabel 2.3 Fungsi pin catu daya 

Nama No I/O Discription 

GND 4  Ground 

OE 3 I Enable for active low 

OUT 6 O Output frekuensi 

S0, S1 1,2 I Output penskalaa frekuensi pada 

input 

S2, S3 7,8 I Input seleksi photodioda 

VDD 5  Power Supply 

 

Tabel 2.4.  Selector warna dan sensitivitas TCS3200 

Sumber : TAOS TCS3200 datasheet 

Sensor TCS3200 memiliki lensa optik dengan diameter 5,6mm dengan jarak 

subject pencitraan atau pemantauan sekitar 1” (25mm) dari penampang depan 

sensor terhadap media yang disensor. Hasil pembacaan warna pada sensor dapat 

dibaca dengan output sebagaimana kurva dalam Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12. Kurva respon warna TCS3200 

Sumber : TAOS TCS3200 datasheet 

Pada TCS3200, masukan cahaya yang berupa warna dibaca oleh photodiode 

array pada sensor TCS3200, dimana photodiode array ini terdiri dari beberapa 

elemen sensor untuk setiap warna dasar red, Green, Blue, Black dan White. Untuk 

membaca hasil dari pembacaan masing masing elemen warna yang diukur, maka 

pin masukan S0, S1, S2 dan S3 diatur untuk menyeleksi masukan warna tersebut 

melalui pin mikrokontroller selanjutnya pin OE di enable atau diberikan logika 

low untuk melakukan pengaktifan sensor, hasil keluaran sensor berupa perubahan 

arus yang selanjutnya diubah oleh bagian Current to freqwency Converter pada 

bagian internal sensor, bagain ini merubah masukan arus yang mewakili 

perubahan warna yang terukur mejadi keluaran frekuensi yang selanjutnya dibaca 

pin intrupsi mikrokontroller untuk membaca frekuensi yang dihasilkan dari 

masing-masing warna.  

Untuk mempermudah pembacaan sensor dalam bentuk data warna, maka 

pada modul TCS3200 telah banyak tersedia dipasaran Indonesia dan dilengkapi 
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dengan internal controller yang berfungsi merubah keluaran frekuensi sensor 

tersebut menjadi data digital atau biner sehingga dapat diakses dengan mudah 

oleh mikrokontroller. Adapun sensor warna digunakan adalah modul sensor warna 

DT-sense TCS3200. Pada modul ini telah disediakan controller khusus yang 

dapat diakses dengan menggunakan perintah melalui serial UART dan I2C 

sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan pada microcontroller. 

 2.8   Sensor Infrared 

 Infrared (IR) detektor atau sensor inframerah merupakan komponen 

elektronik yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah terhadap benda. Sensor 

inframerah atau IR merupakan sebuah chip detektor inframerah digital yang di 

dalamnya terdapat photodioda dan penguat atau amplifier. Adapun sensor 

inframerah atau IR dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.13; 

  

Gambar 2.13 Sensor inframerah 

Sumber : Cytron Marketplace. 

2.8.1 Sistem Sensor Infra merah 

Sistem sensor inframerah pada dasarnya sebagai media untuk 

mengkoneksikan data receiver dan transmitter. Sistem akan bekerja apabila sinar 

inframerah yang dipancarkan akan terhalang dan merefleksikan pada suatu benda 

yang mengakibatkan sinar tersebut tidak dapat terdeteksi oleh benda. Manfaat dari 

sistem tersebut dalam penerapannya sebagai pengendali jarak jauh, alarm untuk 

keamanan, otomatisasi pada sistem yang digunakan.  
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Pemancar yang terdapat pada sistem tersebut tediri dari sebuah LED infra 

merah dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirimkan 

melalui sistem yang digunakan, kemudian pada bagian penerima terdapat photo 

transistor, photodioda yang berfungsi untuk menerima pancaran sinar inframerah 

yang dikirimkan oleh pemancar, maka sensor tersebut akan memantulkan refleksi 

terhadap benda untuk mengetahui ada atau tidaknya objek yang ada didepannya.  

LED atau dioda pemancar cahaya adalah suatu bahan semikonduktor yang 

memancarkan cahaya warna atau ke abu-abuan yang tidak dapat terlihat apabila 

diberikan tegangan 1,8V dengan arus sebesar 1,5mA. Cahaya inframerah 

merupakan cahaya elektromagnetik dari panjang gelombang yang melebihi 

panjang dari cahaya tampak atau merefleksikan cahaya dari suatu benda, tapi 

lebih pendek dari  gelombang yang dipancarkan, maka sinar inframerah 

merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang, yaitu sekitar 

700 mm sampai 1 mm. Bahan dasar pembuat dioda adalah silicon carbide atau 

SIC, dioda ini dapat berbentuk bulat atau segi empat. Warna dioda pemancar 

cahaya ini ada berbagai macam yaitu merah, kuning, hijau, biru dan sebagainya. 

2.9 Motor Servo  

Motor adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang 

dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup servo, sehingga dapat di set-up 

atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi ujung sudut dari motor 

servo. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC,  dimana 

terdapat serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear 

yang ada pada ujung motor akan memperlambat putaran pada motor dan 

meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan 

resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran 

ujung motor servo. 

Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk 

mengontrol gerakan dan posisi akhir dari ujung motor servo, dimana pada posisi 

ujung dari motor servo akan di sensor untuk mengetahui apakah posisi tersebut 



20 
 

sudah tepat seperti yang di inginkan atau belum, apabila belum tepat, maka 

kontrol input yang terdapat pada motor servo akan mengirimkan sinyal kendali 

untuk merubah posisi ujung motor servo tersebut dengan tepat pada posisi yang 

ditentukan. Adapun motor servo ditunjukkan dalam Gambar 2.14; 

 
Gambar 2.14 Motor Servo 

Sumber : Shenzheng Lofty Ambition Tecnology CO,_Ltd. 

 

Ada dua jenis motor servo, yaitu jenis motor servo AC dan DC. Motor 

servo AC dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat, sehingga sering 

diaplikasikan pada mesin-mesin kuat yang ada pada pabrik. Sedangkan motor 

servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada sistem yang lebih kecil. 

Apabila dibedakan dengan rotasinya, pada umumnya terdapat dua jenis motor 

servo yang dapat digunakan, yaitu motor servo rotasi 180⁰ dan servo rotasi 

continuous. 

 Motor servo standar rotasi 180⁰ adalah jenis yang paling umum dari 

motor servo, dimana putaran  ujung dari output terbatas hanya 90⁰ mengarah ke 

kanan dan 90⁰ mengarah ke kiri, dimana total putaran gerakan motor servo hanya 

setengah lingkaran atau 180⁰, kemudian motor serv rotasi continuous merupakan 

jenis motor servo yang sebenarnya sama dengan jenis motor servo standar, 

dimana perputaran ujungnya tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar 

terus menerus, baik ke arah kanan maupun kiri. 
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2.10  Motor DC  

Motor DC adalah peralatan elektromekanis yang mengubah daya listrik 

menjadi daya mekanis dengan sumber arus searah sebagai supply energi 

listriknya. Pada umumnya motor DC terdiri dari atas bagian yang diam dan bagian 

yang bergerak. Bagian yang diam biasa disebut stator dan bagian yang bergerak 

disebut rotor. Stator adalah kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu untuk 

menghasilkan medan magnet. Rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan 

konduktor (kumparan) untuk mengimbaskan gaya gerak listrik pada konduktor 

yang terletak pada alur-alur jangkar. Celah udara memungkinkan berputarnya 

jangkar dalam medan magnet. 

Pada stator dililitkan gulungan kawat untuk kumparan medan. Arus yang 

mengalir pada lilitan ini disebut arus medan (ie) yang pada rangkaian motor DC 

menghasilkan fluks magnet utama (Φe) pada stator dan rotor.  Kumparan jangkar 

adalah lilitan yang digulungkan secara teratur pada besi rotor dan dihubungkan ke 

batang-batang komutator atau mekanik. Kumparan ini dialiri listrik melewati 

sikat-sikat dan komutator tersebut. Arus yang mengalir dalam kumparan ini 

dinamakan arus jangkar (ia). Arus ini menghasilkan gaya gerak magnet yang 

memiliki arah tegak lurus terhadap fluks magnet utama yang ditimbulkan oleh 

arus pada kumparan stator. Adapun motor dc dapat ditunjukkan dalam Gambar 

2.15. 

 

Gambar 2.15. Motor DC 

Sumber  : Direct Industry 
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2.10.2 Prinsip Dasar Motor Arus Searah 

Prinsip dasar dari motor arus searah adalah, kalau sebuah kawat berarus 

diletakkan antara kutub magnet (U-S), maka pada kawat tersebut akan bekerja 

suatu gaya yang akan menggerakkan kawat tersebut, arah gerak dari kawat 

tersebut dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“ Apabila tangan kiri dibiarkan terbuka dan diletakkan diantara kutub 

Utara dan kutub Selatan, sehingga garis-garis gaya yang keluar dari kutub Utara 

menembus telapak tangan kiri dan arus dalam kawat mengalir searah dengan 

keempat jari, maka kawat terserbut akan mendapat gaya yang jatuhnya sesuai 

dengan ibu jari“. Adapun besarnya gaya yang bekerja pada kawat tersebut dapat 

dihitung menggunakan persamaan (2.1) : 

F = BxLxI  Newton (2.1 

 

Dimana : F = Gaya.  

  B = Kerapatan flugs magnet. 

L = Panjang penghantar. 

I = Arus listrik. 

Pada motor arus serah (DC) kumparan rotornya tidak hanya satu, tetapi 

terdiri dari kumparan dan komutator yang banyak dengan maksud untuk  

mendapatkan torsi yang kuat dan terus menerus.  

2.11 Pulse Width Modulation (PWM) 

 Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik umum yang digunakan 

untuk mengendalikan daya ke perangkat listrik inersia, dan dibuat praktis dengan 



23 
 

sistem switch daya secara elektronik. Pada proses ini nilai rata-rata tegangan dan 

arus diumpankan ke beban dan dikontrol dengan memutar saklar dan mematikan 

dengan cepat, semakin lama saklar dibandingkan dengan periode off maka 

semakin tinggi daya yang diberikan ke beban. Frekuensi PWM harus lebih cepat 

dari apa yang mempengaruhi beban, yang berarti perangkat harus menggunakan 

torsi. 

Keuntungan dari PWM adalah sebagai teknik konversi dibanding dengan 

jenis inverter lainnya, selain itu teknik PWM sangat praktis untuk diterapkan 

terutama untuk komponen daya yang mempunyai waktu penyaklaran sangat cepat. 

Pada pengendalian motor AC, inverter PWM mempunyai kelebihan yaitu mampu 

menggerakkan motor induksi dengan putaran halus dan rentang yang lebar. PWM 

menghasilkan pulsa dengan nilai tegangan efektifnya yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

     √
 

 
∫    

 

 

        

Dengan: 

        = Tegangan Efektif. 

V  = Fungsi Tegangan. 

T       =  Periode. 

dt = Waktu. 

Pada PWM tegangan masukan DC adalah konstan, maka tegangan rms 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

         √
∑  

 
 

 

Dengan : 

Vrms = Tegangan efektif. 

    = Tegangan searah inverter. 
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   = Lebar pulsa tinggi dalam 1 periode. 

T = Periode. 

Untuk dapat menghasilkan sinyal pada PWM dapat menggunakan 2 buah 

sinyal sinus dan 1 sinyal segitiga, dimana cara ini disebut metode intersective, 

yang hanya membutuhkan gigi gergaji atau segitiga gelombang dan komparator. 

Sinyal penggerak akan dibangkitkan apabila amplitudo sinyal sinus lebih besar 

dari sinyal segitiga. Masing-masing sinyal penggerak digunakan untuk 

penyaklaran sehingga diperoleh sinyal PWM, untuk cara kedua dapat 

menggunakan digital dengan menggunakan mikrokontroller dan pengaturan timer, 

selain itu PWM dapat mengontrol sinyal digital dalam simulasi satu pengaturan 

analog dengan cara mengubah lebar pulsa dari frekuensi. Adapun sinyal PWM 

dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.16 ; 

 

 
Gambar 2.16 Sinyal PWM 

Sumber : Robotic-Elektric-pwm 

 Gelombang PWM merupakan sebuah gelombang persegi yang dimodulasi 

dengan tetap mempertahankan frekuensi. Modulasi ini memperkuat pada 

frekuensi atau clock cycle dan duty cycle dari sinyal, sehingga lebar waktu periode 

akan dipertahankan tetap sementara nilai TH dan TL dimodulasi mengikuti 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&rurl=translate.google.co.id&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pwm.svg&usg=ALkJrhgL2vI0SHfZI8d6vao3NnmAouFUww
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periode duty cycle. Amplitudo sinyal tetap stabil dari transisi naik dan turun, clock 

Cycle diukur dalam Hz dan siklus diukur dalam satuan persen (%). 


