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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

3. BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem, 

baik secara Mekanik, software dan hardware yang digunakan untuk mendukung 

keseluruhan sistem yang akan diuji. Mekanik memiliki peran sebagai penunjang 

dari keseluruhan sistem dan juga sebagai aksi dari suatu sistem dan software 

digunakan sebagai perantara antara komputer dan hardware.  

3.1 Perancangan dan Pembuatan Mekanik Robot 

3.1.1 Kerangka Utama Robot 

Mekanik yang diterapkan pada robot “UNMUH_MALANG” khususnya 

pada bagian dimensi mengacu pada aturan Trinity College Fire-Fighting Home 

Robot Contest 2017 Walking Division, untuk panjang maksimal yaitu 31cm dengan 

lebar 31cm dan tinggi 27cm. Mekanik robot terdiri dari beberapa bagian penunjang 

seperti aktuator dan sensor, untuk bagian penunjang aktuator terbuat dari bahan 

akrilik untuk base framenya dan untuk femurnya menggunakan bahan alumunium. 

Penunjang sensor robot terbuat dari bahan akrilik 3 cm.  

Untuk bagian robot yang menyatu dengan frame kaki dengan tujuan agar 

sensor-sensor yang terpasang khusunya sensor jarak dapat mendeteksi adanya 

window, karena pada TCFFHRC 2017 pada tingkat 3 ada beberapa dinding arena 

yang berlubang persegi panjang menyerupai sebuah jendela atau window. 
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Gambar 3.1 Mekanik Keseluruhan Robot 

3.1.2 Posisi Peletakan Sensor 

Robot “UNMUH_MALANG” memiliki 18 buah sensor yang terletak 

disekeliling dan atas robot yang digunakan sebagai acuan untuk navigasi ketika 

menyusuri arena, 18 buah sensor tersebut terdiri dari sembilan buah sensor 

ultrasonik dan sembilan buah sensor infrared. Tiga buah sensor ultrasonik 

diletakkan pada posisi samping kanan dan kiri robot yang menghadap sejajar 

berfungsi untuk meluruskan atau mensejajarkan robot terhadap dinding, sedangkan 

empat buah sensor infrared yang diletakkan serong 20o terhadap sumbu Y berfungsi 

untuk mendeteksi adanya furniture dan juga parameter untuk deteksi keranjang 

bayi. Untuk dua sensor sharp yang terletak didepan dan belakang berguna sebagai 

deteksi boneka, sedangkan dua buah sensor ultrasonik yang berada pada sisi atas 

robot bagian depan dan belakang berfungsi sebagai parameter acuan robot ketika 

hendak belok atau ketika didepan robot ada dinding arena dan juga membantu 

mendeteksi save zone pada arena TCFFHRC level 3.  

 

 



30 

 

 

Gambar 3.2 Posisi Sensor Robot 

Sensor ultasonik PING diletakkan secara serong 40o agar robot dapat 

mengetahui ketika ada lorong saat melakukan tracing dinding arena, sensor yang 

diletakkan serong akan lebih dahulu mengetahui didepan terdapat lorong untuk 

berbelok dibandingkan dengan sensor yang diletakkan secara sejajar karena posisi 

pembacaan sensor tegak lurus. Untuk peletekan sensor pada sisi kanan dan kiri 

terlihat sama persis dengan tujuan ketika robot menghadapi kondisi dimana didepan 

ada halangan maka robot tidak perlu untuk rotasi 180o, robot dapat langsung 

bergerak mundur layaknya robot bergerak maju, sehingga dapat meminimalisir 

waktu untuk mencapai target. 

3.2 Perancangan Hardware 

Perancangan perangkat hardware  merupakan suatu perancangan piranti 

yang akan dipakai untuk suatu pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem, 

pada robot “UNMUH_MALANG” perangkat hardware yang digunakan untuk 

Mapping yaitu sensor ultrasonic, sensor infrared, dan sensor gyroscope.  

3.2.1 Konfigurasi Sistem 

Secara umum konfigurasi sistem dari robot UNMUH_MALANG agar 

mampu menyelesaikan tugas pada TCFFHRC 2017 terdiri dari input, 
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mikrokontroler dan output. Dari bagian besar tersebut didalamnya terdapat 

perangkat keras (hardware) dan lunak (software). Sisi masukan (input) terdiri dari 

beberapa sensor antara lain sensor ultrasonik, Infrared, proximity, Gyroscope, 

UVtron, Flame array dan sound activation. Untuk kontroler menggunakan 

mikrokontroler jenis STM32 F407 VETx. Pada sisi keluaran (output) terdapat 

driver motor untuk extinguisher dan motor servo AX-18A. Bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler menggunakan bahasa C. 

Untuk blok digram sistem tercantum pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Blok Diagram Sistem Kontrol Robot UNMUH_MALANG 

Dari Gambar 3.3 terlihat bahwa terdapat tujuh jenis sensor yang harus 

dikendalikan oleh mikrokontroler sebagai parameter input dan ada tiga jenis output 

yaitu 20 buah motor servo sebagai aktuator, motor dcsebagai extinguisher atau 

pemadam lilin dan buzzer sebagai indikator adanya error pada sistem tersebut.  

3.2.2 Sensor PING  

Robot “UNMUH_MALANG” menggunakan sembilan buah sensor 

ultrasonik dari parallax yaitu PING. PING memiliki tiga buah pin yaitu vcc, gnd, 

sig. Pin sig tersebut digunakan untuk tranmitter dan sekaligus digunakan sebagai 

receiver, ketika pin pada kontroler dijadikan sebagai output maka PING akan 

memancarkan gelombang ultrasonik setelah itu selang beberapa millisecond pin 

tersebut dijadikan sebagai input untuk menerima pancaran gelombang ultrasonik. 
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Selanjutnya data dikirim ke mikrokontroller melalui komunikasi GPIO (General 

Purpose Input Output). Pada robot “UNMUH_MALANG” menggunakan sembilan 

sensor PING dengan tujuan utama sebagai parameter dalam proses Mapping. Untuk 

rangkaian sensor PING yang didesain menggunakan software eagle 8.0 tercantum 

pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Rangkaain Sensor Ultrasonik PING 

3.2.3 Sensor MPU6050 9 Axis 

Agar robot dapat mengetahui koordinat sumbu x, y dan z sehingga robot 

dapat rotasi terhadap sumbu Z atau pengambilan data yaw maka sensor yang 

digunakan adalah modul MPU6050 produksi Devantech. Untuk rangkaian sensor 

ini tercantum pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Rangkaain Sensor Gyroscope  

Koneksi Sensor MPU6050 menggunakan interface I2C, pin SCL (serial 

clock) terhubung dengan pin mikrokontroler yang berfungsi sebagai serial clock 

sedangkan pin SDA (serial data) terhubung dengan mikrokontroler yang berfungsi 
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sebagai serial data. Pada jalur SDA dan SCL dipasang sebuah resistor pull-up 

sebesar 4,7 Kohm. 

3.2.4 Sharp 

Sensor infrared sharp merupakan salah satu jenis dari sensor infrared 

dengan berbagai jenis jarak ukur yang dapat dijangkau. Pada robot 

“UNMUH_MALANG” menggunakan Sharp GP2Y0A41 dengan jarak minimal 

yang dapat diukur yaitu 4 cm dan jarak terjauh yang dapat diukur yaitu 30 cm. 

Untuk pengaksesan data pada sensor ini digunakan fitur ADC (Analog Digital 

Conveter) pada mikrokontroler STM32F407 VETx dengan resolusi 12 bit. Untuk 

rangkaian sensor SHARP tercantum pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Rangkaain Sensor Infrared Sharp 

3.3 Perancangan Software 

3.3.1 PING 

Pada robot UNMUH_MALANG terdapat 9 buah sensor ultrasonik jenis 

PING yang digunakan sebagai acuan mapping dan agar robot dapat berjalan dengan 

stabil dalam artian robot tidak menabrak dinding arena.  

Sensor PING memiliki kecepatan rambat gelombang sensor sama dengan 

kecepatan suara yaitu 344,42 m/s atau jika diubah ke satuan cm didapatkan 29,034 

cm/s memantul mengenai objek dan dipantulkan kembali ke receiver sensor ini, 

oleh karena itu berdasarkan datasheet sensor tersebut dilakukan kalkulasi jarak 

robot dengan dinding arena didapatkan rumus.  
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  Jarak (cm) = (Lama Jarak Pantul (us) / 29,034) / 2  (3.1) 

Rumus pada persamaan 3.1 kemudian diimplementasikan pada software 

programer dalam penulisan listing program yang akan memberikan instruksi pada 

rangkaian hardware. Untuk listing program yang digunakan dalam mengakses 

sensor PING tercantu pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Listing Program Pengaksesan Sensor PING 

Rumus jarak pada persamaan 3.1 didapat dari pembagian lama waktu 

pantul dengan kecepatan gelombang ultrasonik dan dibagi 2 karena pada saat 

pemantulan terjadi dua kali jarak tempuh antara sensor dengan objek yaitu pada 

saat gelombang dipancarkan dari transmitter ke objek dan pada saat gelombang 

memantul ke receiver ultrasonik. Proses scaning dilakukan tidak secara berurutan 

dari sensor PING 1 sampai PING 9, tetapi secara acak sesuai dengan pendefinisian 

sensor dalam program. Hal ini dilakukan karena sensor yang berdekatan akan saling 

interfensi satu sama lain.  

3.3.2 SHARP 

Pada robot “UNMUH_MALANG” menggunakan 9 sensor sharp yang 

digunakan untuk menghindari halangan seperti boneka kucing yang terdapat pada 

lorong arena,cermin yang terpasang pada dinding arena dan juga digunakan sebagai 

parameter untuk mendeteksi keranjang bayi .   
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Distance (cm) = (value Kalibrasi / Output analog) 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒏𝒊𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒔    (3.2) 

Pembacaan data yang dilakukan mikrokontroller menggunakan kumunikasi ADC 

dengan resolusi sebesar 12 Bit. Kemudian dilakukan konversi ke tegangan dengan 

pengali 3.3 karena ADC pada mikrokontroller jenis STM 32 F4 VETx memiliki 

batas maksimal input tegangan untuk pin ADC sebesar 3.3 volt. Jika melebihi batas 

tersebut maka akan mengakibatkan pin ADC pada mikrokontroller tersebut akan 

error. 

3.3.3 Mapping Level 1 dan 2 

Algoritma yang ditetapkan pada robot “UNMUH_MALANG” 

menggunakan Algoritma Bactracking dengan modifikasinya untuk metode 

mapping, dimana semua gerak robot telah ditentukan berdasarkan mapping 

tersebut. Program mapping tersebut dibuat berdasarkan bentuk arena pertandingan 

TCFFHRC 2017, dimana pada pertandingan TCFFHRC 2017 ada dua macam mode 

Home/start, yaitu Non-Arbitrary Start dan Arbitrary Start. Home yang berada 

dilorong dengan posisi tetap disebut mode Non-Arbitrary Start, sedangkan Home 

yang berada didalam salah satu ruangan dengan posisi random disebut mode 

Arbitrary Start.  Pada level 1 dan 2 mode home yang digunakan adalah mode Non-

Arbitrary karena mode Arbitrary Start merupakan pilihan, sehingga dalam 

pembahasan kali ini hanya start pada mode Non-Arbitrary. 
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Gambar 3.8 Denah lapangan level 1 

 

Gambar 3.9 Denah lapangan level 2 

 

Gambar 3.10 Algoritma Untuk Mapping lapangan level 1 
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Gambar 3.11  Mapping lapangan level 2 (Non-Arbitrary) 

Pada Gambar 3.10 terlihat bahwa mapping robot akan menuju keruangan 

terdekat, jadi setelah sound aktivasi dinyalakan oleh panitia maka robot akan 

menunggu dalam selang waktu maksimal adalah 5 menit, bilamana dalam waktu 

tersebut robot tidak menunjukkan indikasi bergerak maka robot dianggap gagal 

dalam misi. Setelah robot “UNMUH_MALANG” mendeteksi sound aktivasi maka 

yang dilakukan adalah mengenali posisi start, karena mode start yang digunakan 

adalah mode Non-Arbitrary maka robot melakukan algoritma pengenalan posisi 

start dimana pada kasus ini, robot akan membandingkan parameter sensor 

ultrasonik PING. Setelah itu robot akan bermanuver ke ruangan terdekat yaitu 

ruang 3, setelah robot masuk di ruang 3 maka robot melakukan scaning lilin, 

bilamana pada ruang 3 tidak terdapat lilin maka robot akan melanjutkan 

manuvernya ke ruangan 2, dan seterusnya sesuai mapping pada Gambar 3.10. 

Untuk lebih jelasnya algoritma untuk maping level 1 tercantum pada Gambar 3.12 

Sama halnya dengan level 1, pada level 2 algoritma yang digunakan robot 

dalam proses mapping hampir sama. Akan tetapi pada level 2 ada beberpa halangan 

berupa boneka, dan juga variable door. Pada Gambar 3.11 urutan ke-1 untuk jenis 
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variable door yang digunakan adalah ruang 4 mode B, ruang 1 mode A dengan 

posisi boneka berada di C. Setelah robot berhasil mendeteksi posisi start maka robot 

akan akan menuju ke ruang 3 untuk mendeteksi apakah ada sumber api pada ruang 

tersebut. Bilamana pada ruang tersebut tidak ada sumber api maka robot akan 

melanjutka maneuver ke ruang 2, jika pada ruang 2 juga tidak terdeteksi adanya 

sumber api maka robot akan menuju ke ruang 1. Sebelum robot masuk ke ruang 1 

robot akan melakukan pengecekan apakah ruang 1 mode A atau Mode B? bilamana 

ruang 1 adalah mode B yaitu mode dimana pintu ruang 1 berhadapan dengan ruang 

2 maka robot akan langsung menuju ke ruang 1 dan melakukan scaning. Akan tetapi  

bilamana pada ruang 1 adalah mode ruang 1 A maka robot akan rotasi - 90° dengan 

tujuan untuk  mensejajarkan dengan dinding ruang 1. Selanjutnya robot akan masuk 

dan melakukan scaning lilin. Proses selanjutnya adalah penelusuran pada ruang 

terakhir yaitu ruang 4.  

Dalam perjalanan menuju ruang 4 robot akan masuk pada lorong antara 

ruang 4 dan ruang 1 dengan tujuan apakah ruang 4 mode A atau B? bilamana pada 

ruang 4 bukan mode A maka robot akan menuju ke ruang 4 dimana sisi bagian 

depan robot yang sebelumnya menjadi arah utama pergerakan robot, maka pada 

kasus ini sisi belakang robot yang menjadi arah utama sampai sensor PING bagian 

belakang robot berjarak kurang dari sama dengan 15 cm. Selanjutnya robot akan 

rotasi  - 90° dan menuju ke ruang 4 jika pada lorong yang menuju pintu ruang 4 

terdapat boneka kucing maka robot akan menuju ke ruang 4 sesuai Gambar 3.11 

urutan ke-1. 
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Gambar 3.12 Flowchart Algoritma Untuk Mapping Level 1 
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Gambar 3.13 Flowchart Algoritma Untuk Mapping Level 2 (Non-Arbitrary) 
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3.3.4 Mapping Level 3 

Level 3 pada TCFFHRC 2017 merupakan tingkatan yang bisa dibilang 

memang sulit, karena robot yang ikut dan bisa lanjut ke level 3 memiliki misi untuk 

menyelamatkan simulasi bayi yang ada di keranjang untuk dibawa ke save zone, 

dimana save zone tersebut bisa tempat robot start atau di window. Pada skripsi ini 

adopsi algoritma backtracking dan modifikasinya akan lebih difokuskan bagaimana 

robot dapat mendeteksi keranjang bayi yang berada pada arena B (dicirikan dengan 

warna dinding hijau). Hal pertama yang dilakukan robot adalah mengenali posisi 

start karena pada level 3 arbitrary start adalah opsi yang wajib diambil, sehingga 

robot harus bisa mengenali posisi dimana tempat start atau home. Setelah robot 

berhail mengenali posisi start maka robot akan langsung menuju ke arena B. Untuk 

ilustrasinya tercantum pada gambar 3.14.  

Sebagai permisalan pada gambar 3.14 urutan pertama dimana robot akan 

start di room 4B arena A. Setelah robot berhasil keluar ruangan, maka robot akan 

melakukan pengecekan apakah ruangan tersebut arena A tau arena B, dimana pada 

level 3 untuk room 4B arena B didepannya ada sebuah window atau save zone, jadi 

pengecekan dilakukan dengan menggunakan jarak sensor PING bagian depan. 

Bilamana nilai jaraknya lebih kecil dari 15 cm maka ruangan tersebut adalah arena 

A, bilamana tidak maka ruangan tersebu merupakan arena B, Selanjutnya robot 

akan mencari jalan tercepat untuk menuju arena B, setelah robot berhasil melewati 

lorong 1 m, ruangan pertama yag dikunjungi robot adalah ruangan 3, setelah robot 

berhasil masuk robot akan melakukan scaning keranjang bayi. Bilamana pada 

ruangan 3 terdeteksi adanya kerajang bayi maka robot harus membawa ke save 

zone. Akan tetapi pada skripsi ini lebih menitihberatkan bagaimana robot dapat 

mendeteksi adanya keranjang bayi. 
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Gambar 3.14 Algoritma Untuk Mapping lapangan level 3  

(Deteksi Keranjang Bayi) 
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3.3.5 Back to Home (Return Trip) 

Back to Home atau Return Trip merupakan salah satu opsi yang boleh 

diambil atau tidak pada TCFFHRC 2017. Bila opsi ini diambil dan robot berhasil 

kembali ke posisi start atau home maka untuk hasil penilaiannya dikalikan dengan 

0.80 dalam batas waktu selama 2 menit untuk kategori Walking Division. Agar 

robot dobot dapat kembali ke start dengan cepat artinya tidak elebihi batas waktu 

yang ditentukan maka algoritma backtracking bias dibilang cukup mengatasi dalah 

hal ini. Karena robot tidak harus menelusuri kembali ruangan yang telah 

dikunjungi. Sebagai permisalan pada kasus Gambar 3.14  

  

 Gambar 3.14 Algoritma Untuk Return Trip 

Pada Gambar 3.14 mode ruang yang digunakan adalah ruang 1 B dan 4 A 

dengan boneka pada posisi A dan lilin terletak di ruang 4. Setelah robot berhasil 

menemukan dan memadamkan lilin, jika robot ingin kembali ke poisisi start maka 

robot tidak harus kembali melewati ruangan yang telah dikunjungi. Pada Gambar 

3.14 ada garis-garis terputus warna merah menunjukkan arah robot untuk kembali 

keposisi saat start, dengan algoritma seperti ini maka robot dapat kembali ke posisi 

start dengan waktu yang dirasa paling cepat.    
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 Agar robot dapat kembali ke posisi start tanpa melewati dan memasuki 

ruangan yang telah dikunjungi maka, setelah robot berhasil memadamkan lilin 

pertama kali yang harus dilakukan robot adalah bagaimana robot dapat mengetahui 

kalau robot sudah keluar dari ruang tersebut yaitu dengan mengenali pintu dengan 

parameter sensor ultrasonik PING sisi kanan dan kiri bagian tengah.  
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