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BAB III 

PERANCANGAN & PEMBUATAN SISTEM 

Pada Tahap ini perancangan dan pembuatan sistem merupakan suatu tahap 

yang sangat penting dalam membuat suatu alat. Sebab dengan menganalisa 

komponen yang digunakan maka alat yang dibuat dapat bekerja seperti yang 

diharapkan. 

Sebelumnya kita harus mengerti dulu tentang langkah-langkah dari 

perencanaannya. Untuk mendapat hasil yang optimal terlebih dahulu dengan cara 

membuat rancangan yang baik. Dengan memperlihatkan sifat dan karakteristik 

dari tiap-tiap komponen yang digunakan dapat dihindari.  

3.1 Perancangan Hardware Robot 

 Perancangan Hardware robot dari sistem yang akan dirancang mengacu 

pada Blok Diagram gambar pada 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Robot 

Pada blok diagram robot dari sistem ini adalah tombol untuk memberi 

perintah kalibrasi arah kanan,kiri,lurus,start,stop sesuai rute soal ke arduino. 

Arduino memproses data ke LCD  untuk di tampilkan. Setelah kalibrasi sensor 

photodioda akan membaca rute soal dimana sensor akan mengirim input ke IC 

4051 Lalu di instruksikan ke arduino untuk di responkan ke driver motor dan 

motor dc. 

Sistem robot line follower ini menggunakan basik dasar arduino nano yang 

merupakan sebuah robot line follower dengan kontroller arduino nano dengan 10 

buah sensor garis. robot ini juga dilengkapi dengan PID kontroller, sehingga robot 
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11 cm 

8 cm 

14 cm 

dapat bernavigasi dengan baik, dengan lintasan yang di lalui berbentuk peta pulau 

jawa. mekanik robot line follower ini berbentuk miniatur mobil yaitu dengan kita 

menginstruksikan manual arah rute soal kota yang akan kita lalui dengan menekan 

tombol maju,kanan,kiri,start,stop pada bagian bodi robot, setelah pemilihan rute 

kota selesai robot akan berjalan otomatis sesuai intruksi. 

 

3.1.1 Desain Bodi 

Pada perancangan desain bodi robot dapat di lihat pada gambar 3.4. 

dimana bahan bodi robot menggunakan filamen yang di cetak 3D printing dengan 

spesifikasi ketebalan bodi 5 mm, tinggi bodi 8 cm, panjang 14 cm dan lebar 13 cm. 

Penggerak pada robot line follower ini memiliki 2 buah roda dan satu rollroda. 

 

 

 

Tampak Depan 

 

 

Tampak Samping 
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14 cm 

11 cm 

 

 

Tampak Atas 

Gambar 3.2 Desain Bodi 

 

3.1.2 Perancangan Sensor Pembaca 

Pada perancangan sensor pembaca yang memiliki jarak baca 1,5cm pada 

garis, sensor photodiode nilai resistansinya akan berkurang bila terkena cahaya. 

Pada tabel 3.1 menjelaskan pin arduino antar muka dengan sensor photodioda. 

Tabel 3.1 Pin Antar Muka Sensor Photodioda 

Sensor Photodioda PIN Arduino 

1 A7 

2 A6 

3 A6 

4 A6 

5 A6 

6 A6 

7 A6 

8 A6 

9 A6 

0 A0 
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Gambar 3.3 Perancangan Rangkaian Sensor Photodioda 

 

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa A,B,C sebagai selector untuk sensor 

2,3,4,5,6,7,8,9  yang akan melalui IC 4051 dengan sistem multiplexing. Pemilihan 

resitor 220ohm untuk LED karna vcc-in dari catudaya adalah 5v yang di resistansi 

dengan nilai yang di butuhkan komsumsi LED adalah 25mA, pada pemilihan 

resistor 10k ohm untuk photodioda karena sebagai pembagi tegangan yang akan 

di jadikan sinyal analog sebagai inputan sensor, semakin banyak cahaya yang 

tertangkap, resistansi photodioda semakin kecil, dengan range 100 – 200 ohm dari 

cahaya. 

 

3.1.3 Perancangan Tombol Arah dan LCD 

3.1.3.1 Perancangan Tombol Arah 

 Pada perancangan tombol arah ini sebagai komponen input dari arduino 

yang berfungsi sebagai mengalirkan dan memutuskan arus pada rangkaian sebagai 

acuan arah jalan robot,   pada hardware robot ini  bisa dilihat input dan pin nya 

pada table 3.2 menjelaskan pin arduino antar muka tombol arah maju, kanan, kiri, 

start, stop. 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabel 3.2 Pin Antar Muka Tombol Arah 

Tombol PIN Arduino 

Maju D4 

Kanan D7 

Kiri D8 

Start D11 

Delete D12 

 

 

Gambar 3.4 Perancangan Tombol Arah 

 

Pada Gambar 3.4 menjelaskan bahwa output tombol arah 1 di hubungkan 

ke pin D4 arduino nano, output tombol arah 1 di hubungkan ke pin D4 arduino 

nano, output tombol arah 2 di hubungkan ke pin D7 arduino nano, output tombol 

arah 3 di hubungkan ke pin D8 arduino nano, output tombol arah 4 di hubungkan 

ke pin D11 arduino nano, outputan tombol arah 5 di hubungkan ke pin D12 

arduino nano. Pemilihan resistor pada perancangan tombol 10k karena sebagai 

pulldown atau pemberi nilai 0 secara otomatis sebelum masuk arduino, saat 

tombol di tekan sebagian arus output tombol akan masuk ke port arduino dan di 

resistansi untuk mengurangi nilai resistan. 
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3.1.3.2 Perancangan LCD 

 Perancangan penampil LCD (Liquid Cristal Display) yang kompatibel 

dengan modul, dalam perancangan ini LCD digunakan sebagai penampil tombol 

arah, star, stop dan menu sensor yang membaca garis. pada Tabel 3.3 menjelaskan 

pin arduino antar muka dengan LCD. 

 

Tabel 3.3 Pin Antar Muka LCD 

LCD 

 

PIN Arduino 

A4 

A5 

 

 

Gambar 3.5 Perancangan Rangkaian LCD 

 

Pada gambar 3.5 menjelaskan bahwa output arduino (A4,A5) akan masuk ke 

input i2c (SDA,SCK) sebagai komunikasi lcd. Fungsi I2c sebagai I
2
C adalah standar 

komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk 

mengirim maupun menerima data. 

 

3.1.4 Perancangan Motor DC 

3.1.4.1 Perancangan Driver Motor 

 Pada perancangan driver untuk mengendalikan motor dc mengunakan 

sistem h-bridge. Input yang di gunakan adalah potensiometer yang diproses oleh 

arduino. Arduino memberi output ke driver sehingga dapat mengendalikan 
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putaran motor DC pada table 3.4 menjelaskan pin arduino antar muka dengan 

driver motor  

Tabel 3.4 Pin Antar Muka Driver Motor Ke Motor DC 

Driver Motor PIN Arduino 

Motor Kanan D9, D10 

Motor Kiri D5, D6 

 

 

 

Gambar 3.6 Perancangan Rangakian Driver Motor 

 

Pada gambar 3.6 menjelaskan bahwa nilai dioda 1A sebagai pengaman  

feedback pada motor agar tidak terjadi tegangan balik yang dapat merusak 

rangkaian karena nilai komsumsi yang dibutuhkan motor maksimal 1A, 

pemakaian dioda pada perancangan dengan spesifikasi type yn4002. Driver motor 

berfungsi menaikan tegangan. Karena output pada arduino sebesar 5V yang mana 

motor memerlukan tegangan 12V.  

 

3.1.4.2 Perancangan PID 

 Pada perancangan PID ini untuk mengetahui kinerja robot sebelum dan 

sesudah dilakukan pengendalian PID pada motor. Selaian itu perancangan ini juga 

bertujuaan untuk mengetahui apakah kontroler PID dapat memperbaiki kinerja 

robot, Diagram blok PID dapat dilihat pada gambar 3.7 
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Gambar 3.7 Diagram Blok PID 

 

 

Gambar 3.8 Penentuan Nilai L dan T 

 

Gambar 3.8 menunjukkan proses penentuan nilai L dan T. Setelah mendapat 

nilai L dan maka dapat ditentukan nilai Kp, Ki, dan Kd. Dengan menggunakan 

rumus PID ziegler nichols 1 jitunjukkan pada tabel 3.5 

 

Tabel 3.5 Parameter PID Ziegler Nichols 1 

Tipe kontrol Kp Ki Kd 

P T/L   0 

PI 0,9 T/L L /0,3 0 

PID 1,2 T/L L /0,5 0.5L 

 

Dari perhitungan diatas dapat ditentukan nilai Kp, Ki, dan Kd yang optimal 

ditunjukkan pada Tabel 3.6 
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Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Nilai Kp, Ki, dan Kd 

Kp 2,38 

Ki 1,96 

Kd 0,3 

 

3.2 Perancangan Hardware Peta 

Perancangan hardware peta ini sebagai lintasan yang akan di gunakan 

robot untuk menyelesaikan rute kota yang di tampilkan di LED dotmatrix, dari 

sistem yang akan dirancang mengacu pada gambar 3.9 diagram blok peta 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram Blok Peta 

 

Prinsip kerja dari system ini adalah pengujian ini dilakukan dengan 

membuat codding program pada software IDE Arduino yang kemudian akan 

di upload kedalam flash memory mikrokontroler. Pada proses upload, yang harus 

dilakukan adalah menyusun program dari bahasa proses ke kode biner untuk 

mengetahui bahwa kode program sudah benar atau masih terdapat error. 

Selanjutnya memasang USB arduino ke PC untuk melakukan 

proses upload program kedalam mikrokontroler. Setiap tombol pada keypad 

memiliki program untuk mengirim data kepada arduino. Arduino akan mengirim 

data ke LED dot matrix untuk di tampilkan soal yang sesuai. Arduino juga 

mengirim data untuk menghidupkan led sesuai kota tujuan. 

  Prinsip kerja peta ini yaitu ketika yaitu dengan memilih tombol keypad 

yang disetiap tombolnya terdapat program berisi soal kota yang harus di lalui 

robot, ketika tombol keypad di tekan soal kota akan di tampilan di LED dot 

matrix dan lampu led akan menunjukan kota nya. 

Keypad 
 

Arduino 

LED Pada 

Kota 

LED Dot 

Matrix 



34 
 

Indikator LED yang digunakan disusun menggunakan  konfigurasi 

common anoda. Program pengujian dibuat untuk melakukan beberapa kombinasi 

logika high dan low pada pin digital, serta pengolahan data analog yang 

mempengaruhi percepatan dari logika high-low pada pin analog Arduino. 

 

3.2.1 Desain Peta 

  Pada peracangan desain lintasan line follower atau bisa disebut peta. Jalur 

yang ada pada lintasan memiliki 10 titik kota dengan LED pada masing-masing 

titik. Lintasan ini berfunggsi sebagai rute robot. 

 

Gambar 3.10 Desain Peta 

 

3.2.2 Hardware Peta 

3.2.2.1 Perancangan Keypad 

 Pada perancangan keypad ini menggunakan sistem matrik yaitu kolom 

dan baris yang di kombinasi seri satu sama lain, keypad digunakan sebagai 

setpoin titik kota yang harus dilalui, bisa dilihat input dan pin keypad pada table 

3.7  menjelaskan pin antar muka arduino dengan keypad. 
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Tabel 3.7 Pin Antar Muka Keypad 

Keypad PIN Arduino 

1 D2,D5 

2 D2,D10 

3 D2,D12 

4 D3,D4 

5 D3,D10 

6 D3,D12 

7 D4,D5 

8 D4,D10 

9 D4,D12 

0 D4,D5 

 

 

Gambar 3.11 Perancangan Rangkaian Keypad 

 

Pada gambar 3.11 menjelaskan bahwa  ketika salah satu input di tekan 

maka nilai input pada pin arduino bernilai 1 dan kemudian di proses oleh 

arduinosesuai dengan tombol yang di tekan, yang lain 0 sebagai komuniasi 

informasi keypad. Pemilihan resistor 10k karena berfungsi sebagai pulldown atau 

pemberi nilai 0 secara otomatis sebelum masuk arduino, saat tombol di tekan 

sebagian arus output tombol akan masuk ke port arduino dan di resistansi untuk 

mengurangi nilai resistan. 
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3.2.2.2  Perancangan Interface Dot Matrix 

 Pada perancangan interface dot matrix ini menggunakan prinsip scaning 

kolom pada satu waktu dari sekian banyak kolom untuk menampilkan karakter 

kota yang akan dilalui, pada tabel 3.8 menjelaskan pin interface arduino dengan 

led dot matrix. 

Tabel 3.8 Pin Interface Led Dot Matrix 

 

 

Dot Matrix 

 

 

DMD PIN Arduino 

A PH3 

B PH4 

OE PH6 

CLK PB7 

SCLK PH5 

DATA PB5 

 

 

Gambar 3.12 Perancangan Rangkaian Dotmatrix 

Pada gambar 3.12 menjelaskan bahwa output arduino sebagai input P4 

yang akan di proses oleh P4 dan menampilkan display seperti yang di program 



37 
 

pada arduino dengan sitem scaning kolom pada satu waktu dari sekian banyak 

kolom. 

3.2.2.3 Perancangan LED Kota 

 Pada perancangan LED kota ini sebagai penentu titik kota pada rute yang 

sudah di sesuaikan dengan keypad pada table 3.9  menjelaskan pin antar muka 

arduino dengan LED kota. 

 

Tabel 3.9 Pin Antar Muka LED Kota 

LED PIN Arduino 

Banyuwangi D30 

Malang D31 

Surabaya D32 

Pamekasan D33 

Yogyakarta D34 

Semarang D35 

Tasikmalaya D36 

Sukabumi D37 

Jakarta D38 

Padeglang D39 

 

 

Gambar 3.13 Perancangan Rangkaian Led Kota 
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Pada gambar 3.13 menjelaskan bahwa LED akan menyala saat pin output 

arduino bernilai 1 dan LED akan bergantian menyala sesuai dengan keypad yang 

di tekan. Pemilihan resitor 220k ohm karena nilai tegangan output arduino 5v 

akan di resistansi sebagai pull down untuk LED atau pemberian nilai 0 sebelum 

masuk ke port arduino. 

 

3.3 Metode Pengujian 

Metode Pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa semua perancangan 

sudah di uji dan pada funsional sebagai arahan pengujian untuk menentukan 

keberhasilan dan kesalahan. 

 

3.3.1 Pengujian Led Sensor Pembaca 

3.3.1.1 Tujuan 

Tujuan melalukan pengujian ini adalah untuk memahami rangkaian 

mikrokontroler dapat mengendalikan sensor dan dapat memahami 

pemograman untuk membaca arah garis pada lintasan. 

 

3.3.1.2 Alat dan Bahan 

1. Mikrokontroller arduino nano 

2. IC 4051 

3. Led photodioda 

4. Sofware arduino IDE 

 

3.3.1.3 Langkah Percobaan 

1. Pengujian pada sensor pembaca ini dilakukan dengan 

menghubungkan input led photodioda ke IC 4051 yang output 

masuk ke pin mikrokontroller arduino nano. 

2.  Memprogram listing pada arduino IDE 

3. Pengetesan led photodioda pada garis lintasan, dengan cara 

mendekatkan pada sensor pembaca. 
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3.3.2 Pengujian Tombol Arah  

3.3.2.1 Tujuan 

Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

rangkaian mikrokontroller dapat memahami instruksi tombol yang di 

pilih yaitu kanan, kiri, lurus, star, stop dan hapus. 

 

3.3.2.2 Alat dan Bahan 

1. Mikrokontroller arduino nano 

2. Push button 

3. Software arduino IDE 

 

3.3.2.3 Langkah Percobaan 

1. Pengujian pada tombol arah dilakukan dengan menghubungkan 

output push button tombol pada pin arduino nano 

2. Memprogram listing pada arduino IDE 

3. Menginisialisai setiap tombol pada push button 

 

3.3.3 Pengujian LCD 

3.3.3.1 Tujuan 

Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

LCD dapat menampilkan instruksi karakter dari mikrokontroller 

arduino nano yang terhubung push button 

 

3.3.3.2 Alat dan Bahan 

1. Mikrokontroller arduino nano 

2. LCD 8x2 

3. Push button 

4. Sofware arduino IDE 

 

3.3.3.3 Langkah Percobaan 
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1 Pengujian pada Lcd ini dengan menghubungkan input arduino 

modul LCD, dan output arduino terhubung ke push button 

2 Mempogram listing pada arduino IDE 

3 Tekan dan pilih instruksi pada tombol LCD yang akan di 

tampilkan di layar 

 

3.4.1 Pengujian Motor DC 

3.4.1.1 Tujuan 

Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

driver motor  dapat memahami rangkaian mikrokontroller dan ketika 

driver motor mendapat input potensio dari arduino untuk menentukan 

kecepatan motor DC 

 

3.4.1.2 Alat dan Bahan 

1. Mikrokontroller arduino nano 

2. Driver motor 

3. Motor DC 

 

3.4.1.3 Langkah percobaan 

1. Menghubungkan input arduino pada driver motor 

2. Mempogram listing program arduino IDE 

3. Atur kecepatan motor yang sesuia 

4. Ukur kecepatan motor dengan tachometer  

 

3.3.5 Pengujian Lintasan Peta 

3.3.5.1  Tujuan 

Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui rangkaian 

mikrokontroller dapat memahami program yang sudah di atur untuk 

dapat menampilkan rute soal yang sudah di program dari keypad yang 

ditampilakan dot matrix dan di tandai dengan LED kota 
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3.3.5.1  Alat dan Bahan  

1. Mikrokontroller arduino mega 

2. Led dot matrix 

3. Led 

4. Keypad 

 

3.3.5.2 Langkah Percobaan 

1. Memprogram listing arduino IDE 

2. Pemasangan dot matrix dan led pada setiap titik kota 

3. Pilih rute soal pada tombol keypad 

 


