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RINGKASAN 
Manusia memiliki kelemahan seperti emosi yang labil, daya ingat yang 

menurun ketika melakukan banyak pekerjaan sehingga mengakibatkan kelalaian 
maupun kecerobohan lainnya ketika sedang melakukan pekerjaannya, terlebih lagi 
pada pekerjaan yang sama dan membutuhkan konsentrasi tinggi serta dilakukan 
berulang-ulang. Permasalahan yang sering muncul pada pengangkutan barang 
khususnya dibagian gudang, akibat dari kelemahan manusia sebagai operator 
adalah merusak tata letak atau susunan produk sehingga merusak kemasan 
maupun produk dan alat atau mesin yang digunakan untuk mengangkut.  

Robot merupakan salah satu bentuk teknologi yang dapat dibuat dengan 
sistem semi-otomatis maupun otomatis sesuai dengan kebutuhan, yang memiliki 
tujuan untuk membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Terutama untuk 
pekerjaan manusia yang dilakukan berulang-ulang yang dapat menimbulkan 
kebosanan sehingga memicu terjadinya kelalaian pada pekerjaan yang dilakukan. 

Robot line tracer merupakan robot yang mengikuti garis, umumnya 
mengikuti garis berwarna hitam tanpa membutuhkan rel dari besi atau baja 
dimana warna hitam ini cukup menggunakan lakban atau langsung dicat agar 
lebih awet, yang akan diaplikasikan pada pengangkutan di bagian gudang yang 
bersifat semi-otomatis untuk meningkatkan produktivitas kerja operator. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan sistem pada robot line 
tracer berbasis mikrokontroler AT89S52 untuk pengangkutan di gudang dapat 
tersambung dan terkoordinasi secara baik. Perancangan algoritma robot line 
tracer berhasil membuat robot mengikuti garis dengan membawa beban dari 
posisi start sampai di gudang dan kembali lagi keposisinya semula. Menggunakan 
software MIDE-51 dengan bahasa pemrograman assembly. Massa beban sangat 
mempengaruhi waktu pengangkutan. Kecepatan pengangkutan robot line tracer 
pada jalur berliku tanpa beban adalah 0,229 m/s, kecepatan pengangkutan dengan 
beban 100 gram adalah 0,242 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 300 
gram adalah 0,227 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 500 gram adalah 
0,194 m/s. Sedangkan kecepatan pengangkutan robot line tracer pada jalur lurus 
tanpa beban adalah 0,261m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 100 gram 
adalah 0,267 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 300 gram adalah 0,256 
m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 500 gram adalah 0,217 m/s. Beban 
yang diangkut menambah kestabilan robot namun penambahan massa beban juga 
akan menambah berat robot sehingga gaya gesek dengan permukaan tanah juga 
akan semakin besar, sehingga robot akan membutuhkan waktu pengangkutan 
lebih lama ketika mengangkut beban yang lebih berat. 
 
 
KATA KUNCI : Robot, Line tracer, Mikrokontroler, Pengangkutan 
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SUMMARY 

Human being have weakness like unstable emotion, descending recall 
when doing many work so that the other result are carelessness and also 
negligence, particularly at the same work and require high concentration and also 
conducted repeatedly. The problems which often occured in transportation of 
goods specially in part of warehouse, the effect of human’s weakness as operator 
is destroy to arrange product formation or situation that’s why destroy product and 
also tidiness and appliance or machine used to transport. 

Robot represent one of the technological form which is able to be made by  
system of semi-automatic and also automatically as according to requirement, 
owning target to assist and facilitate work of human being. Especially for the 
work of human being repeatedly which is able to generate boredom then causing 
negligence of work. 

Line tracer robot is robot which is following line, generally follow black 
chromatic line without rel of steel or iron where black colour use plaster enough 
or direct paint so it is more durabel to application for transportation in warehouse 
which have semi- automatic character to increase operator’s work productivity. 

The result of examination indicate that the overall system of at line tracer 
robot base on AT89S52 microcontroller for transportation in warehouse can be 
jointed and coordinated well. Scheme of line tracer robot algorithm success make 
robot follow the line by bringing burden from start position until in warehouse 
and back again its initially. Using MIDE-51 software with assembly programming 
language. Burden mass very influencing of transportation time. Speed of 
transportation of line tracer robot at devious band without burden is 0,229 m/s, 
speed of transportation with burden 100 gram is 0,242 m/s, speed of transportation 
with burden 300 gram is 0,227 m/s, speed of transportation with burden 500 gram 
is 0,194 m/s. Speed of transportation of line tracer robot at diametrical band 
without burden is 0,261 m/s, speed of transportation with burden 100 gram is 
0,267 m/s, speed of transportation with burden 300 gram is 0,256 m/s, speed of 
transportation with burden 500 gram is 0,217 m/s. Transported burden add of 
stability but addition of burden mass also will add robot weight that’s why power 
fiddle with surface of landground also will be ever greater, so that the robot needs 
more time when transporting heavier burden. 
 
 
KEYWORD : Robot, Line tracer, Microcontroller, Transportation 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia sebagai operator yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat dan 

mesin. Manusia memiliki kelemahan seperti emosi yang labil, daya ingat yang 

menurun ketika melakukan banyak pekerjaan sehingga mengakibatkan kelalaian 

maupun kecerobohan lainnya, terlebih lagi pada pekerjaan yang sama dan 

membutuhkan konsentrasi tinggi serta dilakukan berulang-ulang. Permasalahan yang 

sering muncul pada pengangkutan barang khususnya dibagian gudang, akibat dari 

kelemahan manusia sebagai operator adalah merusak tata letak atau susunan produk 

sehingga merusak kemasan maupun produk dan alat atau mesin yang digunakan 

untuk mengangkut. Permasalahan ini akan merugikan jika terus dilakukan oleh 

operator pada proses pengangkutan barang. 

Sistem semi-otomatis adalah sistem yang masih terdapat bagian yang 

membutuhkan bantuan manusia dari proses yang dikerjakan, sedangkan sistem 

otomatis (autonomous) adalah suatu sistem yang dikerjakan mesin, dapat melakukan 

suatu aksi dari proses yang akan dikerjakan tanpa bantuan manusia. Robot merupakan 

salah satu bentuk teknologi yang dapat dibuat dengan sistem semi-otomatis maupun 

otomatis sesuai dengan kebutuhan, yang memiliki tujuan untuk membantu dan 

memudahkan pekerjaan manusia. Terutama untuk pekerjaan manusia yang dilakukan 

berulang-ulang yang dapat menimbulkan kebosanan sehingga memicu terjadinya 

kelalaian pada pekerjaan yang dilakukan. 
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Rel atau lintasan yang terbuat dari besi atau baja konstruksinya mahal untuk 

pengangkutan yang membutuhkan jalur. Robot line tracer merupakan robot yang 

mengikuti garis, umumnya mengikuti garis berwarna hitam tanpa membutuhkan rel 

dari besi atau baja dimana warna hitam ini cukup menggunakan lakban atau langsung 

dicat agar lebih awet.  

Terdorong dengan keinginan penulis menciptakan sistem pengangkutan yang 

memudahkan operator (manusia) dalam melakukan pekerjaannya, maka dilakukan 

penelitian rancang bangun robot line tracer yang akan diaplikasikan pada 

pengangkutan di bagian gudang yang bersifat semi-otomatis untuk meningkatkan 

produktivitas kerja operator. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini ditekankan pada : 

1. Bagaimana merancang dan membuat robot line tracer berbasis 

mikrokontroler AT89S52 untuk pengangkutan di gudang. 

2. Bagaimana merancang algoritma perangkat lunak (software) untuk 

mikrokontroler AT89S52 dengan bahasa pemrograman assembly yang 

digunakan untuk mengkontrol robot line tracer pada pengangkutan di 

gudang. 

3. Adakah pengaruh variasi beban terhadap waktu pengangkutan robot line 

tracer di bagian gudang. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat robot line tracer berbasis mikrokontroler 

AT89S52 untuk pengangkutan di gudang. 

2. Merancang algoritma perangkat lunak (software) untuk mikrokontroler 

AT89S52 dengan bahasa pemrograman assembly yang digunakan untuk 

mengkontrol robot line tracer pada pengangkutan di gudang. 

3. Mengetahui pengaruh variasi massa beban terhadap waktu pengangkutan 

robot line tracer di bagian gudang. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan pekerjaan 

operator (manusia) sehingga dapat mengurangi timbulnya kesalahan manusia (human 

error) akibat kelalaian, kebosanan, dan sifat lainnya yang merugikan pada pekerjaan 

yang membutuhkan konsentrasi serta dilakukan berulang-ulang seperti pengangkutan 

di gudang. 

 
1.5. Batasan Masalah 

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Robot Line Tracer yang dibuat masih dalam skala miniatur. 

2. Tidak membahas kelayakan ekonomis tentang sistem yang digunakan. 
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3. Otomatisasi yang dilakukan terbatas pada pengangkutan barang dari posisi 

start sampai di gudang dan mekanisme kembalinya robot ke posisi start jika 

barang sudah diangkut. 



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Robot 

 Kata robot yang berasal dari bahasa Czech, robota, yang berarti seorang 

pekerja atau buruh. Lain halnya dengan seorang manusia yang diciptakan 

sesempurna mungkin oleh sang Pencipta. Sampai kapanpun robot adalah 

pembantu manusia. Namun robot adalah sarana untuk membangun peradaban 

yang lebih maju dan memberikan kemudahan bagi manusia sebagai penciptanya. 

Dengan hasil demikian maka seluruh kajian tentang robotika menjadi lebih 

memasyarakat (Pitowarno, 2006). 

 Ilmu dalam robotika melibatkan dua elemen yaitu mekanika dan 

elekronika, untuk memahami  tentang teori kontrol, komputerisasi, dan 

kecerdasan buatan. Dasar dari sebagian besar ilmu robotika adalah matematika 

yang membahas transformasi dari benda kaku (Selig, 1992). 

 Pada awalnya robot industri dimanfaatkan sebagai mesin yang dapat 

diprogram (programable) dan digunakan untuk proses handling barang. Berbeda 

dengan bentuk konvensional dari mesin penyaluran dan pemuatan barang 

otomatis, robot dapat didesain sehingga robot dapat menangani berbagai 

pekerjaan yang berbeda. Robot dapat diprogram untuk membawa barang dengan 

berbagai jenis pergerakan serta dioperasikan dengan kecepatan dan efisiensi dari 

mesin otomatis dengan tujuan tertentu (Colestock, 2005). 

 Robot industri adalah komponen utama dalam teknologi otomasi yang 

dapat berfungsi sebagai layaknya buruh atau pekerja manusia dalam pabrik namun 
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memiliki kemampuan bekerja yang terus-menerus tanpa lelah. Robot industri 

dapat diciptakan untuk menggantikan posisi-posisi pekerja dalam bagian 

produksi, seperti buruh dengan keahlian rendah hingga teknisi professional 

dengan keahlian tertentu (Pitowarno, 2006). 

 
2.2. Robot Line Tracer / Line follower 

 Line follower robot merupakan robot yang dibuat untuk mengikuti garis 

hitam. Robot ini menggunakan dua buah motor DC dan mempunyai empat buah 

sensor infra merah untuk mendeteksi pita hitam. Ketika sensor mendeteksi pita 

hitam, output dari komparator menjadi low logic sedangkan yang lainnya menjadi 

high logic. Mikrokontroler AT89C51 dan L293D digunakan untuk mengendalikan 

arah dan gerakan dari motor. Robot mengubah haluannya dengan cara 

menghidupkan dan mematikan motornya secara bergantian sampai robot kembali 

di garis hitam (Budiharto, 2009). 

 Robot Line Tracer adalah suatu mesin yang dapat mengikuti suatu jalur. 

Jalur dapat kelihatan seperti suatu garis yang hitam pada suatu permukaan yang 

putih atau dapat tak kelihatan seperti suatu medan magnet. Mendeteksi sebuah 

garis dan membuat robot berada tetap tada garis, sementara robot mengoreksi 

gerakan yang salah secara konstan menggunakan bentuk mekanisme feedback 

pada sebuah sistem loop tertutup masih efisien. Dalam memprogram robot 

diajarkan bagaimana merespon dalam bentuk gerakan untuk mengikuti garis, 

seperti memberikan manusia respon terhadap rangsangan. Robot Line Tracer 

sederhana ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Robot Line Tracer Sederhana (Patil, 2010). 

 Line follower robot dapat mengikuti garis dengan baik pada sudut tumpul. 

Pada garis dengan sudut lancip robot tidak dapat mengikuti, kecuali sudut 90 

derajat. Robot terkadang dapat mengikuti garis, tergantung dari posisi robot pada 

saat mendeteksi tikungan (Budiharto, 2009). 

 
2.3. Sistem Kontrol 

Sistem otomatisasi tidak bisa lepas dengan pengaturan ataupun sistem 

pengendalian, dan dalam sistem pengaturan tujuan utamanya adalah mengatur dan 

mengendalikan nilai output tertentu dari sebuah peralatan sehingga mencapai nilai 

yang dikehendaki. Peralatan yang dikehendaki disebut dengan plan, peralatan 

yang mengatur atau mengendalikan disebut dengan kontroler dan nilai yang ingin 

dicapai disebut dengan input atau setting point. Besaran yang dikendalikan pada 

sistem pengaturan diantaranya suhu (temperatur), kecepatan, arus dan tegangan 

listrik (Putranto, 2008). 
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Otomatisasi, robotisasi, atau kontrol numerik merupakan pemanfaatan 

sistem kontrol seperti halnya komputer yang digunakan untuk mengendalikan 

mesin-mesin industri dan kontrol proses untuk menggantikan operator tenaga 

manusia. Sistem otomatisasi dapat diartikan sebagai sistem dengan mekanisme 

kerja dikendalikan oleh peralatan elektronik (electronic hardware) berdasarkan 

urutan-urutan perintah dalam bentuk program perangkat lunak (electronic 

software) yang disimpan dalam unit memori kontroler elektronik (Budiharto, 

2009). 

 
2.3.1. Mikrokontroler AT89S52 

AT89S52 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan dari 8051 

standar (semua pin dan instruksi assembler sesuai dengan standar 8051) oleh 

Atmel Corporation. Mikrokontroler ini dirancang dengan teknologi CMOS dan 

memori non-volatile dari Atmel dengan memori program internal (flash memory) 

sebesar 8 KB yang bisa diprogram dalam sistem (In-System programmable flash 

memory-ISP). Penambahan fitur dari mikrokontroler standar diantaranya : 

1. Flash memory 8 KB yang bisa diprogram ulang sampai 100 siklus 

baca/tulis. 

2. Fungsi penguncian memori program (program memory lock) untuk 

memproteksi isi memori program internal. 

3. Bekerja pada frekuensi sampai 33 MHz. 

4. RAM internal sebesar 256 byte. 

5. Penambahan Timer 2. 

6. Timer Watchdog yang bisa diprogram. 



9 
 

7. Dua data pointer (DPTR). 

8. Delapan sumber interupsi. 

9. Fungsi-fungsi penghematan daya (power down mode). 

Dengan penambahan fungsi-fungsi diatas, AT89S52 merupakan mikrokontroler 

yang cukup handal untuk aplikasi-aplikasi sistem kendali atau yang lainnya. 

Memori flash internal sebesar 8 KB yang bisa diprogram ulang dalam sistem 

(ISP) memudahkan untuk merancang software sehingga mungkin tidak dapat 

diperlukan emulator (Usman, 2008). 

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dirancang khusus untuk 

aplikasi kontrol, dan dilengkapi dengan ROM, RAM dan fasilitas I/O pada satu 

chip. AT89S52 adalah salah satu anggota dari keluarga MCS-51/52 yang 

dilengkapi dengan internal 8 Kbyte Flash PEROM (Programmable and Erasable 

Read Only Memory), yang memungkinkan memori program untuk dapat 

diprogram kembali. AT89S52 dirancang oleh Atmel sesuai dengan instruksi 

standar dan susunan pin 80C5 (Rosadi, 2010). 

Rosadi (2010) mengemukakan bahwa mikrokontroler AT89S52 

memiliki: 

1. Sebuah CPU ( Central Processing Unit ) 8 Bit. 

2. 256 byte RAM ( Random Acces Memory ) internal. 

3. Empat buah port I/O, yang masing masing terdiri dari 8 bit 

4. Osilator internal dan rangkaian pewaktu. 

5. Dua buah timer / counter 16 bit 
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6. Lima buah jalur interupsi ( 2 buah interupsi eksternal dan 3 interupsi 

internal). 

7. Sebuah port serial dengan full duplex UART (Universal Asynchronous 

Receiver Transmitter). 

8. Mampu melaksanakan proses perkalian, pembagian, dan Boolean. 

9. EPROM yang besarnya 8 KByte untuk memori program. 

10. Kecepatan maksimum pelaksanaan instruksi per siklus adalah 0,5 µs pada 

frekuensi clock 24 MHz. Apabila frekuensi clock mikrokontroler yang 

digunakan adalah 12 MHz, maka kecepatan pelaksanaan instruksi adalah 1 

µs. 

 
2.3.1.1. Konfigurasi Pin 

Mikrokontroler AT89S52 mempunyai 40 pin dengan catu daya tunggal 5 

Volt. Ke-40 pin tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Konfigurasi Pin AT89S52 (Rosadi, 2010) 
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Fungsi dari masing-masing pin AT89S52 adalah : 

1. Pin 1 sampai 8 (Port 1) merupakan port pararel 8 bit dua arah 

(bidirectional) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan (general 

purpose). 

2. Pin 9 merupakan pin reset, reset aktif jika mendapat catuan tinggi. 

3.  Pin 10 sampai 17 (Port 3) adalah port pararel 8 bit dua arah yang 

memiliki fungsi pengganti sebagai berikut : 

a. P3.0 (10) : RXD (port serial penerima data) 

b. P3.1 (11) : TXD (port serial pengirim data) 

c. P3.2 (12) : INT0 (input interupsi eksternal 0, aktif low) 

d. P3.3 (13) : INT1 (input interupsi ekstrernal 1, a ktif low) 

e. P3.4 (14) : T0 (eksternal input timer / counter 0) 

f. P3.5 (15) : T1 (eksternal input timer / counter 1) 

g. P3.6 (16) : WR (Write, aktif low) Sinyal kontrol penulisan data dari 

port 0 ke memori data dan input-output eksternal. 

h. P3.7 (17) : RD (Read, aktif low) Sinyal kontrol pembacaan memori 

data input -output eksternal ke port 0. 

i. Pin 18 sebagai XTAL 2, keluaran osilator yang terhubung pada kristal. 

j. Pin 19 sebagai XTAL 1, masukan ke osilator berpenguatan tinggi, 

terhubung pada kristal. 

k. Pin 20 sebagai Vss, terhubung ke 0 atau ground pada rangkaian. 
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l. Pin 21 sampai 28 (Port 2) adalah port pararel 8 bit dua arah. Port ini 

mengirim byte alamat bila pengaksesan dilakukan pada memori 

eksternal. 

m. Pin 29 sebagai PSEN (Program Store Enable) adalah sinyal yang 

digunakan untuk membaca, memindahkan program memori eksternal 

(ROM / EPROM) ke mikrokontroler (aktif low). 

n. Pin 30 sebagai ALE (Address Latch Enable) untuk menahan alamat 

bawah selama mengakses memori eksternal. Pin ini juga berfungsi 

sebagai PROG (aktif low) yang diaktifkan saat memprogram internal 

flash memori pada mikrokontroler (on chip). 

o. Pin 31 sebagai EA (External Accesss) untuk memilih memori yang 

akan digunakan, memori program internal (EA = Vcc) atau memori 

program eksternal (EA = Vss), juga berfungsi sebagai Vpp 

(programming supply voltage) pada saat memprogram internal flash 

memori pada mikrokontroler. 

p. Pin 32 sampai 39 (Port 0) merupakan port pararel 8 bit dua arah. 

Berfungsi sebagai alamat bawah yang dimultipleks dengan data untuk 

mengakses program dan data memori eksternal. 

q. Pin 40 sebagai Vcc, terhubung ke +5 V sebagai catuan untuk 

mikrokontroler. 

 
2.3.1.2. Organisasi Memori 

Semua serpih tunggal dalam keluarga MCS-51 memiliki pembagian 

ruang alamat untuk program dan data. Pemisahan memori program dan memori 
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data memperbolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Sekalipun 

demikian, alamat data memori 16 bit dapat dihasilkan melalui register DPTR 

(Data Point Register). Memori program hanya bisa dibaca tidak bisa ditulis karena 

disimpan dalam EPROM. Dalam hal ini EPROM yang tersedia di dalam serpih 

tunggal AT89S52 sebesar 8 Kbyte. Organisasi memori untuk mikrokontroler 

AT89S52 ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Organisasi Memori AT89S52 (Rosadi, 2010) 

1. Memori Program 

Pada EPROM 8 Kbyte, jika EA (External Access) bernilai tinggi, maka 

program akan menempati alamat 0000 H sampai 0FFF H secara internal. Jika EA 

bernilai rendah maka program akan menempati alamat 1000 H sampai FFFF H ke 

program eksternal. 
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2. Memori Data 

Memori data internal dipetakan pada Gambar 4, ruang memorinya dibagi 

menjadi tiga blok yaitu bagian 128 bawah, 128 atas, dan ruang SFR ( Special 

Function Register). 

 

Gambar 4. Memori Data AT89S52 (Rosadi, 2010). 

Bagian RAM 128 byte bawah dipetakan menjadi 32 byte bawah 

dikelompokkan menjadi 4 bank dan 8 register (R0 sampai R7). Pada bagian 16 

byte berikutnya, di atas bank-bank register, membentuk suatu blok ruang memori 

yang bisa teralamati per bit (bit addressable). Alamat-alamat bit ini adalah 00 H 

hingga 7F H. Semua byte yang berada di dalam 128 bawah dapat diakses baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Bagian 128 atas hanya dapat diakses 

dengan pengalamatan tidak langsung. Bagian 128 atas dari RAM hanya ada di 

dalam piranti yang memiliki RAM 256 byte (Rosadi, 2010). 
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2.3.2. Sensor Garis 

 Cahaya inframerah adalah suatu pilihan yang cukup baik sebagai sensor 

karena spektrum cahaya inframerah ini berada di luar spektrum cahaya matahari 

sehingga tidak mengganggu kinerja sensor. Pancaran cahaya dari LED Infrared 

yang dipantulkan ke garis akan diserap dan tidak dipantulkan ke detektor namun 

apabila cahaya menimpa bidang berwarna terang akan dipantulkan kembali ke 

detektor (phototransistor). Pada saat pancaran cahaya yang dipantulkan diterima 

oleh phototransistor maka sensor ini akan berada pada kondisi saturasi sehingga 

basis dari transistor yang terhubung pada bagian kolektornya akan terhubung ke 

ground. Transistor akhir tersebut akan cut off, arus akan mengalir dari resistor ke 

bagian keluaran sensor sehingga berlogika 1. Sebaliknya bila pancaran cahaya 

tidak diterima, maka phototransistor akan berada pada kondisi cut on. Arus akan 

masuk melalui resistor ke basis transistor akhir sehingga transistor ini berada pada 

kondisi saturasi dan keluaran sensor berlogika 0 (Budiharto, 2009). 

 Sensor yang dapat digunakan untuk pembuatan line tracer adalah 

photodiode. Rangkaian sensor ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sensor Line Tracer yang Umum Digunakan (Budiharto, 2009). 
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robot mobil. Motor DC ini mempunyai dua terminal elektrik. Dengan memberikan 

beda tegangan pada kedua terminal tersebut maka motor akan dapat berputar pada 

satu arah dan apabila polaritas dari tegangan tersebut dibalik, maka arah putaran 

motor akan terbalik pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua 

terminal menentukan arah putaran motor sedangkan beda tegangan yang diberikan 

menentukan kecepatan motor tersebut (Rijon, 2002). 

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor listrik secara umum sama 

(Gambar 6): 

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. 

2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah 

lingkaran/loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan 

magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torque untuk memutar 

kumparan. 

4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh 

susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Dalam 

memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang dimaksud 

dengan beban motor. Beban mengacu kepada keluaran tenaga putar/ 

torque sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Beban umumnya dapat 

dikategorikan kedalam tiga kelompok (Anonim, 2004): 

a. Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan keluaran 

energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya namun torquenya 
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tidak bervariasi. Contoh beban dengan torque konstan adalah 

conveyors, rotary kilns, dan pompa displacement konstan. 

b. Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang 

bervariasi dengan kecepatan operasi. Contoh beban dengan variabel 

torque adalah pompa sentrifugal dan fan (torque bervariasi sebagai 

kuadrat kecepatan). 

c. Beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan 

torque yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. 

Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan 

mesin. 

 

Gambar 6. Mekanisme Kerja Motor Listrik (Anonim, 2006) 

 Pengendali putaran motor DC memerlukan rangkaian driver dengan 

komponen utama yaitu transistor dan relay. Pada alat, driver motor DC dilengkapi 

dengan rangkaian pembalik putaran. Jadi, driver motor DC ini dapat mengatur 

arah putaran motor forward dan reverse. Semua driver motor DC pada sistem ini 

memiliki rangkaian dan karakteristik yang sama. Skema rangkaian driver motor 

DC Saat relai 1 bekerja maka kutub positip motor akan mendapat sumber 



19 
 

tegangan positip dan kutub negatip motor terhubung dengan kutub negatip sumber 

tegangan. Sehingga, motor akan berputar dengan arah putaran searah jarum jam 

(clockwise). Dengan cara yang sama untuk menggerakkan kontak relai 2, maka 

terjadi kondisi yang berkebalikan yaitu motor akan berputar dengan arah putaran 

yang berlawanan arah jarum jam (counter clockwise) (Zamroni dkk, 2010). 

 
2.4. Bahasa Assembly 

Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman dengan korespondensi 

satu-satu antara perintah-perintah/pernyataannya dan bahasa mesin komputer. 

Bahasa assembly tidak satu jenis sebagaimana CPU komputer pun bermacam-

macam. Setiap bahasa assembly secara langsung dipengaruhi oleh set instruksi 

mesin komputer dan arsitektur perangkat keras. Secara singkat, bahasa assembly 

IBM-PC mengacu pada istruksi-instruksi yang dikenali oleh keluarga 

mikroprosesor Intel 8086-80486 (Abdurohman, 2007). 

Assembler adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke 

dalam bahasa mesin. Pada tulisan ini akan mengacu pada assembler yang 

membuat instruksi mesin untuk mikrokomputer IBP yang sesuai. Semua komputer 

tersebut menggunakan mikroprosesor keluarga intel, mulai dari intel 8088 sampai 

80486. Program akan berjalan dibawah sistem operasi PC-DOS/MS-DOS versi 

3.0 atau lebih tinggi. Terdapat dua assembler yang dikenal baik untuk IBM-PC 

yaitu MASM (Microsoft Assembler) dan TASM (Turbo Assembler) 

(Abdurohman, 2007). 
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Bahasa assembly adalah kumpulan instruksi yang spesifik untuk sistem 

komputer tertentu. Assembler adalah program yang menerjemahkan program yang 

ditulis dalam bahasa assembly ke dalam bahasa mesin, yang dapat dieksekusi oleh 

komputer. Setiap tipe komputer memiliki bahasa assembly yang berbeda, karena 

rancangan komputer mempengaruhi instruksi yang dapat dieksekusi 

(Abdurohman, 2007). 

Bahasa assembly disebut bahasa level-bawah karena dalam struktur dan 

fungsi dekat dengan bahasa mesin. Sebaliknya, bahasa tingkat tinggi seperti 

Pascal, Basic, Fortran dan Cobol mempunyai perintah-perintah yang handal yang 

diterjemahkan ke dalam berbagai instruksi mesin oleh compiler (Abdurohman, 

2007). 

Pada MCU harus diberikan program untuk melaksanakan perintah. 

Program terdiri dari susunan instruksi-instruksi, seperti halnya kata-kata yang 

menyusun perintah. Simbol-simbol instruksi seperti CPL, MOV, dan seterusnya. 

Instruksi-instruksi tersebut disebut mnemonic, yang kodenya disebut opcode 

(operation code) dan biasa diikuti atau tidak oleh salah satu atau dua operand. 

Opcode menentukan variabel mana yang akan digunakan atau instruksi apa yang 

akan dilakukan berikutnya. Susunan perintah mnemonic akan membentuk suatu 

perinta dalam bahasa assembler (assembly languange). Bahasa assembler hanya 

untuk mempermudah penulisan program bagi pemakai, setiap mnemonic harus 

diterjemahkan ke dalam bahasa mesin (machine code) untuk dapat dilaksanakan 

oleh MCU. Perangkat lunak yang digunakan adalah Meitan ASM 2005 Standart 
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Edition version 1.00 sebagai development tools dan Meitan 2005 sebagai modul 

perangkat keras (Widhiada, 2007). 

Untuk memprogram mikrokontroler, biasanya digunakan bahasa 

assembly, PBASIC, atau C yang hasil akhirnya dikompilasi menjadi file.hex. Jadi 

tidak peduli bahasa sumbernya, hasil akhirnya pasti .hex. Anda dapat membuat 

program assembly di editor Notepad. Coba ketik program berikut yang akan 

mengirim data 0FH ke akumulator dan data yang ada di akumulator dikirim ke 

port 2. Keluaran port 2 dihubungkan ke lampu LED. Berikut adalah contoh 

program assembly pada mikrokontroler 89S51/52 (Budiharto, 2009): 

P2.asm : 

$MOD51 
ORG 00H ; Menggunakan alamat awal chip 
MULAI ; Label MULAI 
MOV A, #0FH ; Kirim Data 0FH Ke Accumulator 
MOV P2,A ; Kirim Data pada Accumulator ke Port2 
JMP MULAI ; Loncat Ke Label MULAI 
END 

Instruksi mesin dinyatakan dengan pola 0 dan l. Pola semacam itu sangat 

sulit untuk dijelaskan pada saat membahas atau menyiapkan program. Oleh 

karena itu, kita menggunakan nama simbolik untuk menyatakan pola tersebut. 

Sejauh ini kita telah menggunakan kata-kata biasa seperti Move, Add, Increment, 

dan Branch, untuk instruksi operasi yang menyatakan pola kode biner yang 

sesuai. Pada saat menulis program untuk komputer tertentu, kata-kata tersebut 

biasanya diganti dengan akronim yang disebut mnemonic, seperti MOV, ADD, 

INC, dan BR. Serupa dengan kita menggunakan notasi R3 untuk mengacu pada 

register 3, dan LOC untuk mengacu pada lokasi memori. Set lengkap nama 
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simbolik semacam ini dan aturan penggunaannya membentuk bahasa 

pemrograman, yang biasanya disebut sebagai bahasa assembly (Anonim, 2010). 

Set aturan untuk menggunakan mnemonic dalam spesifikasi instruksi dan 

program lengkap disebut syntax bahasa. Program yang ditulis dalam bahasa 

assembly dapat secara otomatis ditranslasikan ke rangkaian instruksi mesin oleh 

suatu program yang disebut assembler. Program assembler adalah salah satu 

kumpulan program yang merupakan bagian dari software sistem. Assembler, 

seperti halnya program yang lain, disimpan sebagai rangkaian instruksi mesin 

dalam memori komputer. Program user biasanya dimasukkan ke dalam komputer 

melalui keyboard dan di simpan dalam memori atau disk magnetik. Pada titik ini, 

program user hanyalah kumpulan baris karakter alfanumerik. Pada saat program 

assembler dieksekusi, program tersebut membaca program user, menganalisanya  

dan kemudian menghasilkan program bahasa mesin yang diinginkan. Bahasa 

mesin tersebut berisi pola 0 dan 1 yang menetapkan instruksi yang akan 

dieksekusi oleh komputer tersebut. Program user dalam format teks alfanumerik 

aslinya disebut source program, dan program bahasa mesin yang diassemble 

disebut object program (Widhiada, 2007). 

Widhiada (2007) mengemukakan bahwa bahasa assembly untuk suatu 

komputer mungkin case sensitive atau mungkin tidak, sehingga, komputer 

tersebut bisa membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil atau tidak dapat. 

Kita akan menggunakan huruf kapital mark menunjukkan semua nama dan label 

dalam contoh kita untuk dapat meningkatkan kemudahan pembacaan teks. 

Misalnya, kita akan menuliskan instruksi Move sebagai berikut MOVE R0, SUM 
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MOVE mnemonic menyatakan pola biner, atau OP code, untuk operasi yang 

dilakukan oleh instruksi tersebut. Assembler mentranslasi mnemonic ini menjadi 

OP code biner yang dipahatni komputer. Mnemonic OPcode diikuti oleh 

setidaknya satu karakter spasi kosong. Kemudian informasi yang menyatakan 

operand ditetapkan. Dalam contoh kita, source operand berada dalam register R0. 

Informasi ini diikuti oleh spesifikasi destination operand, dipisah dari source 

operand dengan koma, tanpa jeda kosong. Destination operand berada dalam 

lokasi memori yang alamat binernya dinyatakan dengan nama SUM. Karena 

terdapat beberapa mode pengalamatan yang dapat digunakan untuk menetapkan 

lokasi operand, maka bahasa assembly harus mengindikasikan mode mana yang 

digunakan. Misalnya, nilai numerik atau nama yang digunakannya, seperti SUM 

pada instruksi sebelumnya, dapat digunakan untuk menunjukkan mode Absolute.  

Sehingga instruksi : 

ADD #5, R3 

menambahkan bilangan 5 ke isi register R3 dan meletakkan hasilnya kembali ke 

register R3. Tanda sharp bukanlah cara satu-satunya untuk menunjukkan mode 

pengalamatan Immediate. Dalam beberapa bahasa assembly, mode pengalamatan 

yang dimaksud dinyatakan dalam mnemonic OP code. Dalam hal ini, suatu 

instruksi memiliki mnemonic OP code yang berbeda untuk mode peugalamatan 

yang berbeda. Misalnya, instruksi Add sebelumnya dapat ditulis sebagai berikut 

ADDI 5, R3 

Akhiran I dalam mnemonic ADDI menyatakan bahwa source operand dinyatakan 

dalam mode pengalamatan Immediate. Pengalamatan Indirect biasanya 



24 
 

dinyatakan dengan meletakkan tanda kurung di sekitar nama atau simbol yang 

menunjukkan pointer ke operand. Misalnya, jika nomor 5 ditempatkan dalam 

lokasi memori yang alamatnya disimpan dalam register R2, maka aksi yang 

diinginkan dapat ditetapkan sebagai berikut : 

MOVE #5, (R2) atau  MOVE 5, (R2) 

 
2.5. LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD adalah material yang akan mengalir seperti cairan tapi memiliki 

struktur molekul dengan sifat-sifat yang bersesuaian dengan padatan (solid). Ada 

2 tipe utama LCD yang dikembangkan pada saat ini yaitu field effect dan dynamic 

scattering. Keunggulan LCD dibanding LED adalah memerlukan daya / power 

yang lebih rendah, display yang lebih lengkap (angka, huruf grafis dan warna) 

serta kemudahan dalam programing. Kerugiannya dibandingkan dengan LED 

adalah waktu hidup (lifetime) yang lebih singkat, waktu tanggap yang lebih besar 

(lebih lambat), serta memerlukan sumber cahaya baik internal atau eksternal 

untuk operasional (Raka dkk, 2007). 

Jenis peraga segmen-batang lainnya adalah peraga kristal cair (liquid 

crystal display). Peraga ini hanya memerlukan arus dalam mikroampere untuk 

mengoperasikannya, berlainan dengan LED dan gas ionisasi (neon) yang 

memerlukan arus dalam miliampere, dan peraga lampu pijar bersegmen 

(segmented incandescent display) yang memerlukan arus dalam ampere. 

Perbedaan LCD dengan peraga lainnya adalah terdapat cairan nematik (pergeseran 

polaritas cahaya). Jenis LCD pemantulan (reflective) ini mempunyai beberapa 

lapisan yang pertama berupa filter polarisasi kaca. Berikutnya adalah pelat kaca 
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dengan batang tujuh segmen yang dicetak diatasnya, tetapi dengan semacam 

logam tipis sehingga segmen-segmen tersebut tidak terlihat. Cairan nematik 

terletak diantara permukaan yang berlapis logam dan segmen berlapis logam 

kedua yang tipis dan tidak kelihatan diatas pelat kaca lainnya. Ada filter polarisasi 

pada bagian belakang kaca segmen tercetak tersebut adalah filter polarisasi kedua. 

Akhirnya pada bagian terbawah susunan tersebut terletak permukaan pemantul 

(Shrader, 1991). 

Penampil LCD sangat membantu dalam memprogram karena kita tidak 

menggunakan program debug. Kita perlu menampilkan hasil perhitungan, isi 

variabel atau keperluan debug lain ke LCD untuk mengetahui proses program 

yang kita buat. LCD nantinya juga bisa untuk menampilkan hasil pengambilan 

data dari sensor, bahkan bisa juga untuk interaksi antara mikrokontroler dengan 

manusia (Heryanto dkk, 2008). 

LCD atau Liquid Cristal Display sekarang semakin banyak digunakan, 

dari yang berukuran kecil, seperti LCD pada sebuah MP3 player, sampai yang 

berukuran besar seperti monitor PC atau televisi. Warna yang dapat ditampilkan 

bisa bermacam-macam, dari 1 warna (monokrom) sampai yang 65.000 warna. 

Pola (pattern) LCD juga bisa bervariasi, dari pola yang membentuk display 7 

segmen (misalnya LCD dipakai untuk jam tangan) sampai LCD yang bisa 

menampilkan karakter atau teks dan LCD yang bisa menghasilkan gambar. LCD 

sangat berbeda dengan display 7 segmen atau display dot matriks. Untuk 

menyalakan LCD diperlukan sinyal khusus (gelombang AC). Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah IC driver yang khusus juga. Pada LCD yang bisa menampilkan 
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karakter (LCD karakter) dan LCD yang bisa menampilkan gambar (LCD grafik), 

diperlukan memori untuk membangkitkan gambar (CGROM atau Character 

Generator ROM) dan juga RAM untuk menyimpan data (teks atau gambar) yang 

sedang ditampilkan (DDRAM atau Display Data RAM). Diperlukan pula 

pengendalian (controller) untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler (Usman, 

2008). 

 
2.6. Saklar 

Saklar yang dioperasikan secara manual adalah saklar yang dikontrol 

dengan tangan. Saklar geser adalah contoh saklar yang dioperasikan secara 

manual. Jenis penghubung atau susunan kontak ditetapkan dengan singkatan 

sesuai. Batas kerja listrik dinyatakan dengan tegangan dan arus interupsi 

maksimum harga tersebut tidak boleh dilampaui. Saklar yang dirancang untuk 

bekerja dengan 5 A tidak akan bertahan lama pada rangkaian yang harus memutus 

10 A. ukuran kerja untuk tegangan listrik AC dan tegangan listrik  DC juga tidak 

sama untuk suatu saklar. Ukuran kerja untuk arus DC saklar harus mempunyai 

magnitude lebih rendah dibandingkan dengan ukuran kerja arus AC. Saklar juga 

sering digunakan sebagai saklar mode untuk memilih mode tertentu dari operasi 

seperti high dan low (Petruzella, 2002). 

Tombol tekan NC (Normally Closed) adalah salah satu jenis saklar yang 

digunakan untuk membuka rangkaian apabila tombol ditekan dan kembali pada 

posisi menutup ketika tombol dilepas. Tombol tekan yang membuat lepas 

digunakan untuk pengendali interlocking. Apabila terdapat lebih dari satu tombol 

tekan pada enklasur bersama, maka enklasur itu disebut station tombol tekan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 sampai Januari 

2011 dan dilakukan di Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri, 

Jurusan Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. 1 buah Mikrokontroler AT89S52, sebagai pengendali utama. 

2. 5 buah sensor garis, sebagai pendeteksi garis. 

3. 2 buah module sensor garis, sebagai penerima sinyal dari sensor garis. 

4. 2 buah limit switch, sebagai saklar. 

5. 1 buah Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit, sebagai penggerak roda. 

Spesifikasi Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Gearbox kecil ( panjang 3 inci) terbuat dari plastik. 

b. Jenis motor : motor DC 

c. Putaran :   

i. 58 : 1 ( torque 430 gr/ cm , 228 rpm) 

ii. 203 : 1 ( torque 1502 gr/ cm , 65 rpm) 

d. Tegangan : 3 VDC 
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e. 2 buah motor DC kecil 

f. 2 pilihan rasio gear ( 58: 1 atau 203: 1) 

g. 2 buah 3mm hexagonal output shaft 

6. 1 buah driver motor DC, sebagai pengendali motor DC yang digunakan. 

7. 1 buah programer, sebagai downloader untuk memasukkan program ke 

dalam mikrokontroler. Dengan spesifikasi : 

a. Beroperasi pada tegangan target 5 VDC. 

b. Mengambil daya dari target board. 

c. ISP programmer untuk mikrokontroler MCS-51 seri AT89 yang 

berkemampuan In-System Programming. 

d. Mendukung file format HEX atau BIN. 

8. 1 buah minimum system AT89S5X, sebagai minimum sistem untuk 

mikrokontroler AT89S52. Dengan spesifikasi : 

a. Tegangan input : 5 VDC 

b. Frekuensi  : 11.0592 MHz 

c. Jumlah pin I/O : 32 pin (4 port) 

9. 1 buah LCD, sebagai pemberi tampilan informasi yang diberikan oleh 

mikrokontroler. Dengan spesifikasi : 

a. Karakter : 16 x 2 

b. Panjang : 80 mm 

c. Lebar  : 36 mm 

d. Voltase : 3-5 VDC 

10. 1 buah komputer, untuk memprogram mikrokontroler. 
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11. 2 buah saklar, sebagai tombol on/off dan memberikan sinyal pada robot 

untuk mulai beroperasi sesuai dengan program yang diberikan. 

12. 2 buah baterai, sebagai sumber tegangan untuk minimum sistem dan motor 

DC yang digunakan. 

13. 1 buah stopwatch, sebagai pengukur waktu pengangkutan. 
 
3.2.2. Bahan 

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain : 

1. Beban, sebagai barang yang akan diangkut. Terbuat dari bahan karton yang 

berbentuk kotak dengan variasi beban : 100 gram, 300 gram, 500 gram. 

2. Lakban dengan lebar 4,7 cm, sebagai garis hitam yang akan diikuti robot. 

3. Acrylic atau Polymethylmetaacrylat (PMMA) yang digunakan memiliki 

tebal 3 mm, merk “Astari Niaga”. Berfungsi sebagai body dan chasis 

robot. 

 
3.3 Perancangan Alat 

 

Gambar 8. Sistem Perancangan Robot Line Tracer 
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Perancangan alat dilakukan dengan pendekatan rancangan fungsional dan 

rancangan struktural.  

3.3.1 Rancangan Fungsional 

Pendekatan rancangan fungsional digunakan untuk dapat beroperasi sesuai 

dengan fungsinya yang meliputi rangkaian elektronika dan robot itu sendiri. 

Rangkaian elektronika menggunakan komponen-komponen seperti pada Gambar 

6, diantaranya : minimum sistem AT89S5X, saklar, limit switch, module sensor 

garis, sensor garis, driver motor DC, motor DC, dan LCD. Sedangkan untuk 

robotnya terdiri dari : chasis robot, body robot, dan roda. Berikut adalah 

rancangan fungsional untuk robot line tracer : 

1. Rangkaian Elektronika. 

a. Minimum Sistem AT89S5X 

Minimum Sistem AT89S5X merupakan sebuah minimum sistem 

untuk mikrokontroler MCS-51 dimana keluarannya sudah berupa 

port yang terdiri dari 8 pin untuk 1 portnya. Mikrokontroler 

AT89S52 berfungsi sebagai otak yang menggerakkan motor DC, 

memberikan data untuk ditampilkan LCD, dan mengolah data 

sinyal dari module sensor garis menjadi sebuah gerakkan robot 

yang dapat mengikuti garis. Rangkaian AT89S5X yang digunakan 

ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Rangkaian Minimum Sistem AT89S5X 

b. Saklar 

Saklar disini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan robot 

serta untuk memberikan sinyal pada robot untuk mulai beroperasi 

sesuai dengan program yang diberikan. Simbol saklar pada 

rangkaian elektronika ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10. Simbol Saklar pada Rangkaian Elektronika 
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c. Limit Switch 

Limit switch hampir sama dengan saklar memiliki posisi on dan off. 

Berfungsi untuk memberikan input kepada mikrokontroler bahwa 

robot sudah sampai digudang dan memberikan sinyal beban yang 

akan diangkat dari robot sudah ditaruh atau diangkat dari robot. 

Limit switch ditaruh di bagian depan robot dan dibagian atas 

tempat beban pada robot sehingga akan tertekan (nilai biner 0) dan 

ketika beban pada robot sudah diangkat maka limit switch akan 

kembali pada posisi semula (nilai biner 1). Memiliki simbol yang 

sama dengan saklar (switch) dalam rangkaian elektronika. 

d. Module Sensor Garis 

Module sensor garis berfungsi sebagai penerima sinyal dari sensor 

garis dan mengolahnya menjadi nilai biner 0 dan 1 sehingga bisa 

terbaca oleh mikrokontroler, indikatornya dipasang LED. Ketika 

LED pada module menyala menandakan photodioda tidak 

menerima cahaya dari LED IR nilai binernya 0 (permukaan hitam), 

sedangkan ketika LED pada module tidak menyala menandakan 

photodioda menerima cahaya dari LED IR nilai binernya 1 

(permukaan putih). Kemudian nilai 0 dan 1 ini yang dikirimkan ke 

mikrokontroler untuk diolah sebagai input dan menghasilkan 

gerakan robot. Kapasitas empat sensor garis untuk 1 buah module 

garis. Rangkaian elektronika untuk module sensor garis 

ditunjukkan pada Gambar 11. 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Module Sensor Garis 
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e. Sensor Garis 

Sensor garis berfungsi untuk membedakan garis hitam dan garis 

putih dengan begitu robot dapat mengikuti jalurnya berupa garis 

hitam. Komponen utamanya adalah LED IR sebagai pemancar 

sinar inframerah dan photodioda yang akan menangkap pantulan 

sinar inframerah. 

f. Driver Motor DC 

Driver motor DC berfungsi sebagai pengendali putaran motor DC 

sehingga akan memudahkan dalam mengontrol motor DC dari 

mikrokontroler untuk membuat gerakan maju, belok kanan, belok 

kiri maupun mundur. Dimana untuk driver ini mampu untuk 

menggerakkan dua buah motor DC. Menggunakan IC L293 yang 

umum digunakan sebagai penggerak robot yang menggunakan 

motor DC yang membutuhkan arus listrik kecil tidak lebih 1 

Ampere. Pada IC L293 terdapat 3 variabel (pin) yang dibutuhkan 

untuk mengkontrol sebuah motor sehingga ada 6 buah variabel jika 

ingin mengendalikan 2 buah motor yaitu Enable1, DirA1, DirB1, 

Enable2, DirA2 dan DirB2. Enable merupakan variabel yang 

berfungsi seperti saklar memiliki kondisi 0 dan 1 untuk 

menghidupkan dan mematikan motor DC, sedangkan DirA dan 

DirB merupakan variabel yang berfungsi mengkontrol arah putaran 

motor (direction). Rangkaian driver motor ditunjukkan pada 

Gambar 12. 
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Gambar 12. Rangkaian Driver Motor DC Menggunakan L293 

g. Penggerak Robot 

Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit digunakan untuk 

penggerak roda kanan dan kiri. Terdapat dua buah Motor DC yang 

dengan putaran yang telah direduksi melalui gearbox didalamnya. 

h. LCD 

Menampilkan karakter berupa huruf (string) yang dapat dilihat 

operator sebagai petunjuk. LCD akan menampilkan karakter 

berupa huruf ketika barang sudah ditaruh, saklar Go ditekan, robot 

sudah sampai digudang, dan ketika barang sudah diangkut dari 

robot. 
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2. Robot. 

a. Chasis dan Body Robot 

Chasis merupakan bagian kerangka yang paling bawah terbuat dari 

bahan acrylic dengan ketebalan 3 mm, serta body robot bagian atas 

juga menggunakan bahan acrylic dengan ketebalan 3 mm 

b. Roda 

Menggunakan tiga buah roda sebagai bagian yang diputar sehingga 

menghasil gerakan pada robot berupa gerakan maju, belok kanan, 

belok kiri dan mundur. Dari tiga buah roda ini, dua roda belakang 

sebagai roda yang dikontrol sedangkan satu roda didepan sebagai 

roda bebas menggunakan ball caster buatan tamiya. 

 
3.3.2 Rancangan Struktural 

 Rancangan struktural ini merupakan rancangan fisik dari robot dan 

rangkaian. Adapun dimensi dari bagian-bagian robot line tracer ini adalah : 

1. Rangkaian Elektronika 

a. Minimum sistem AT89S5X. 

Minimum sistem AT89S5X yang digunakan dibuat berdasarkan 

kebutuhan minimum dari mikrokontroler yang dapat dilihat pada 

datasheet AT89S52. Berikut adalah dimensi dari minimum sistem 

AT89S5X : 

• Panjang : 8,5 cm 

• Lebar  : 8,5 cm 
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Penambahan IC 7805 untuk merubah tegangan 7,2 VDC dari 

sumber tegangan baterai menjadi 5 VDC sehingga bisa langsung 

diterima oleh mikrokontroler. Tata letak komponen minimum 

sistem AT89S5X ditunjukkan pada Gambar 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tata Letak Komponen Minimun Sistem AT89S5X 

b. Saklar 

Saklar yang digunakan banyak dijual dipasaran untuk saklar yang 

digunakan untuk on/off berukuran : 

 Panjang : 2 cm 

 Lebar  : 1,5 cm 

Saklar yang akan digunakan untuk on/off ditunjukkan pada Gambar 

14. 
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Gambar 14. Saklar yang akan Digunakan untuk On/Off 

Sedangkan saklar atau switch yang digunakan untuk memberikan 

sinyal input pada robot, berukuran : 

 Panjang : 1 cm 

 Lebar  : 1 cm 

 Tebal  : 0,3 cm 

Saklar yang akan digunakan untuk sinyal input ditunjukkan pada 

Gambar 15. 

 

 
 

Gambar 15. Saklar yang akan Digunakan untuk Sinyal Input 

c. Limit Switch 

Limit switch ada dua jenis, untuk dibagian depan robot (Limit 

switch gudang) menggunakan limit switch yang terdapat roller 

dibagian ujungnya, sedangkan yang digunakan untuk limit switch 

barang adalah limit switch sungut. Adapun ukuran dari limit switch 

gudang yang digunakan : 

  Panjang : 3,1 cm 

 Lebar  : 1,7 cm 

 Tinggi  : 1,3 cm 
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Sedangkan untuk limit switch barang yang digunakan berukuran : 

 Panjang : 2,8 cm 

 Lebar  : 1,5 cm 

 Tinggi  : 1 cm 

Berbagai jenis limit Switch yang umum digunakan ditunjukkan 

pada Gambar 16. 

 

Gambar 16. Macam-macam Limit Switch  

d. Module Sensor Garis 

Rangkaian elektronik module sensor garis untuk robot line tracer 

dapat ditemukan dengan mudah di internet sehingga dapat dibuat 

sendiri. Dengan ukuran :  

 Panjang : 3,2 cm 

 Lebar  : 5,5 cm 

Rancangan struktural module ditunjukkan pada Gambar 17. 
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Gambar 17. Rancangan Struktural Module Sensor Garis 

e. Sensor Garis 

Rangkaian sensor elektronika sensor garis ini juga mudah 

ditemukan di internet sehingga dapat dibuat sendiri. Ukuran 

rangkaian sensor garis ini adalah :  

 Panjang : 2,8 cm 

 Lebar  : 1,2 cm 

Prinsip dari sensor garis ini ditunjukkan pada Gambar 18. 

 

 

 

 

Gambar 18. Sensor Garis 

f. Driver Motor DC 

Driver motor DC ini dibuat dengan merangkai komponen-

komponen diatas PCB, adapun komponen utamanya adalah L293. 

Dimensi dari driver motor DC ini adalah :  
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Panjang : 4,5 cm 

 Lebar  : 4 cm 

Dimana mampu mengendalikan dua buah motor DC. Adapun 

rancangan struktural driver motor DC ditunjukkan pada Gambar 

19. 

 

Gambar 19. Rancangan Struktural Driver Motor DC 
 

g. Penggerak Robot 

Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit yang digunakan memiliki 

torsi yang cukup besar untuk mengangkat beban. Menggunakan 

spesifikasi sebagai berikut : 

Rasio Putaran  :  203 : 1 

Torsi   : 1502 gram/cm  

Kecepatan : 65 rpm 

Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit yang akan digunakan 

ditunjukkan pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Tamiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit 

h. LCD 

LCD yang digunakan LCD 16 x 2 yang banyak dijual dipasaran. 

Adapun ukuran dari LCD yang digunakan: 8 x 3,5 x 1 cm. 

2. Robot 

a. Chasis dan Body Robot 

Chasis dan body ini yang digunakan terbuat dari acrylic. Untuk 

skala miniatur bahan acrylic sudah cukup kuat. Kerangka ini yang 

menopang barang yang akan diangkut di bagian gudang. Adapun 

dimensinya adalah sebagai berikut : 

• Panjang : 22,5 cm 

• Lebar  : 20,5 cm 

• Tebal chasis : 0,3 cm 

• Tinggi robot + beban : 17 cm 

b. Roda 

Pada robot line tracer ini menggunakan tiga buah roda yang terdiri 

dari sepasang roda karet dan satu buah roda ball caster. Dua buah 
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karet dipasang dibelakang sebagai roda terkendali dan satu buah 

roda bebas dibagian depan. Spesifikasi roda karet yang digunakan : 

• Jenis  : narrow foam tired 

• Diameter : 5,8 cm 

• Merk  : Tamiya 

• Diameter As : 0,3 cm 

Roda yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 21. 

 

Gambar 21. Roda Tamiya Narrow Foam Tired 

Sedangkan untuk ball caster ditunjukkan oleh Gambar 22. 
 

 

Gambar 22. Ball Caster Sebagai Roda yang Dipasang Bebas 

Gambar tiga dimensi dari rancangan struktural robot line tracer ditunjukkan pada 

Gambar 23.  
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Gambar 23. Desain Robot Line Tracer 

Gambar rancangan robot line tracer tampak atas ditunjukkan pada Gambar 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 24. Desain Robot Line Tracer Tampak Atas 

22,5 cm 

20,5 cm 

7  cm 
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Robot dibuat bertingkat sedangkan pada bagian yang terlihat diatas adalah tingkat 

dua. Dapat dilihat beberapa komponen pada tingkat dua robot line tracer ini 

diantaranya LCD beserta modulenya, limit switch barang, saklar on/off¸ tombol 

Go, beban, dan limit switch gudang yang terlihat pada tampak atas terletak pada 

tingkat satu robot line tracer. Gambar rancangan robot line tracer tampak bawah 

ditunjukkan pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Desain Robot Line Tracer Tampak Bawah 

Bagian dasar robot yang terdiri dari penggerak berupa Tamiya 70097 

Twin-Motor Gearbox Kit dengan dua buah motor DC, dua buah roda terkendali 

menggunakan roda Tamiya narrow foam tired, satu buah roda bebas 

menggunakan ball caster, dan lima buah sensor garis yang terdiri dari photodioda 

dan LED inframerah. Gambar rancangan robot line tracer tampak samping 

ditunjukkan pada Gambar 26. 

0,3 cm 
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Gambar 26. Desain Robot Line Tracer Tampak Samping 

 Bagian controller terlihat pada tingkat satu yang terdiri dari minimum 

sistem AT89S5X sebagai sistem dengan komponen minimum agar mikrokontroler 

AT89S52 dapat bekerja, module sensor garis, dan driver motor DC. Gambar 

rancangan robot line tracer tampak depan ditunjukkan pada Gambar 27. 

 

Gambar 27. Desain Robot Line Tracer Tampak Depan 

6 cm 

7 cm 

10 cm 

0.3 cm 

3,2 cm 
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 Tinggi robot dengan membawa beban adalah 17 cm. Terlihat sungut dari 

limit switch barang yang sedang tertekan yang menyebabkan nilai biner 0 jika 

dihubungkan dengan ground dan akan bernilai biner 1 jika tidak tertekan. 

 

3.4 Cara Kerja Robot Line Tracer untuk Pengangkutan di Gudang 

 Robot line tracer adalah robot yang mengikuti garis. Garis yang 

digunakan berwarna hitam menggunakan lakban ukuran besar yaitu 4,7 cm. 

Pertama-tama robot harus pada posisi start ketika dihidupkan dengan menyalakan 

saklar on/off kemudian akan memberikan informasi pada operator berupa 

tampilan pada LCD untuk segera menaruh barang pada tubuh robot.  

Barang yang akan dipindahkan secara manual dengan bantuan manusia 

yaitu ditaruh pada bagian atas robot, kemudian akan mendorong limit switch 

barang sehingga akan memberikan kondisi on pada limit switch barang. Kondisi 

ini akan mengaktifkan prosedur untuk menampilkan tulisan pada LCD berupa 

informasi bahwa barang sudah ditaruh pada robot dan memberikan infomasi pada 

operator untuk menekan tombol Go. Setelah itu, informasi kembali ditampilkan 

pada LCD bahwa robot sedang mengantar barang menuju gudang. 

Ketika sudah sampai digudang (limit switch pada bagian depan tertekan) 

robot akan memberikan informasi kepada operator bahwa robot sudah sampai 

digudang tujuan dan barang yang diangkut bisa dipindahkan dari tubuh robot. 

Beban diturunkan secara manual dari tubuh robot dan limit switch akan kembali 

pada kondisi semula (off) yang akan menjalankan instruksi berikutnya yaitu 

menampilkan bahwa barang sudah diambil dan melakukan mekanisme kembali ke 
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start. Mekanisme kembali ke start diawali dengan waktu tunda (delay) dengan 

tujuan memberikan waktu pada operator untuk memindahkan barang dari tubuh 

robot, kemudian robot akan melakukan gerakan berputar 180o dan kembali 

berjalan mengikuti jalur menuju start. Setelah sampai pada posisi start robot akan 

berhenti. Adapun skema posisi gudang ditunjukkan pada Gambar 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Tata Letak Gudang serta Arah Pengangkutannya. 



50 

 

Pada Gambar 28 ditunjukkan 2 jenis jalur yang akan ditempuh robot yang 

disebelah kiri jalur merupakan jalur berliku dengan 9 buah belokan sedangkan 

yang disebelah kanan merupakan jalur lurus dimana jarak kedua jalur dibuat 

sama. Tanda panah berwarna hijau menggambarkan gerakan robot menuju gudang 

tujuan (menjauhi posisi start), sedangkan tanda panah berwarna biru 

menggambarkan gerakan mekanisme kembali robot ke posisi start (menjauhi 

gudang) jika barang yang diangkut robot sudah diangkut. Cara kerja robot line 

tracer untuk pengangkutan dibagian gudang ditunjukkan pada Gambar 29. 
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Gambar 29. Cara Kerja Robot Line Tracer Untuk Pengangkutan Dibagian 
   Gudang 
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3.5 Prosedur Pengujian Teknis 

Pengujian teknis dilakukan untuk menguji tingkat keberhasilan robot line 

tracer. Pengujian ini menggunakan beban berbentuk kotak dengan variasi beban : 

0, 100, 300 dan 500 gram tiap pengujian masing-masing beban diulang sebanyak 

5 kali, sehingga diperoleh variasi perlakuan seperti yang terlihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Variasi Perlakuan  

Massa Beban Waktu 

0 gram (tanpa beban) Waktu ulangan ke-1 

Waktu ulangan ke-2 

Waktu ulangan ke-3 

Waktu ulangan ke-4 

Waktu ulangan ke-5 

100 gram 

Waktu ulangan ke-1 

Waktu ulangan ke-2 

Waktu ulangan ke-3 

Waktu ulangan ke-4 

Waktu ulangan ke-5 

300 gram 

Waktu ulangan ke-1 

Waktu ulangan ke-2 

Waktu ulangan ke-3 

Waktu ulangan ke-4 

Waktu ulangan ke-5 

500 gram 

Waktu ulangan ke-1 

Waktu ulangan ke-2 

Waktu ulangan ke-3 

Waktu ulangan ke-4 

Waktu ulangan ke-5 

Pengamatan dengan beberapa variasi ini bertujuan untuk mengetahui 

adanya pengaruh variasi beban terhadap waktu pengangkutan. 
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3.6 Algoritma Program Robot Line Tracer 

 Algoritma adalah urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Mekanisme 

pelaksanaan algoritma dilakukan oleh pemroses (komputer). Komputer hanyalah 

salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus 

ditulis dalam notasi pemrograman sehingga dinamakan program. Program adalah 

perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Bahasa 

pemrograman yang akan digunakan adalah assembly dengan menggunakan 

software MIDE-51. Diagram alir program robot line tracer ditunjukkan pada 

Gambar 30. 
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Gambar 30. Diagram Alir Program Robot Line Tracer 
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4.2 Perancangan Sistem Kendali 

Sistem kontrol sangat diperlukan dalam di dunia industri seperti kontrol 

otomatis dari mesin alat-alat bantu. Selain itu juga sangat diperlukan sekali dalam 

operasi industri seperti pengontrolan tekanan, suhu, kelembaban, viskositas dan 

arus dalam industri proses. Kemajuan dalam teori dan praktek kontrol otomatis 

memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamika, 

mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi, mempertinggi laju 

produksi, meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin dan membosankan yang harus 

dilakukan oleh manusia dan sebagainya. 

Latar belakang perancangan robot line tracer untuk pengangkutan adalah 

bahwa sampai saat ini pengangkutan yang dilakukan dibagian gudang masih 

menggunakan mesin yang dikendalikan oleh operator dimana mesin yang biasa 

digunakan adalah forklift yang membutuhkan keahlian tertentu dan konsentrasi 

yang tinggi. Faktanya pengangkutan menggunakan forklift ini kerap menimbulkan 

kecelakaan dibagian gudang seperti tertabraknya tumpukan produk pada pallet 

sehingga menurunkan produktivitas kerja, hal tersebut telah memicu para peneliti 

untuk menciptakan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada, salah satunya 

dengan kontrol otomatis sehingga memudahkan operator dan meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Ide awal perancangan robot line tracer adalah bagaimana menciptakan suatu 

sistem pada sebuah mesin pengangkut yang bisa membawa barang (beban) 

sedemikian rupa sehingga mesin bisa bergerak secara otomatis menuju tempat 

tujuan (barang akan disimpan) dan kembali menuju posisisnya semula. Tujuan 
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dari perancangan sistem ini adalah untuk membuat program kontrol yang 

mengendalikan pergerakan robot agar sampai pada tempat yang diinginkan 

operator dengan mengikuti garis. Sistem yang dibuat ini telah disesuaikan dengan 

masukan yang ada sehingga mesin bisa berjalan dan berhenti pada waktu dan 

posisi yang tepat secara terus-menerus.  

Pada perkembangannya perancangan sistem pengendali dibuat dengan 

menggunakan mikrokontroler AT89S52 sebagai processor pengendali. 

Mikrokontroler adalah suatu minimum system yang berorientasi untuk pengaturan 

suatu alat. Mikrokontroler yang juga bisa dikatakan mikrokomputer dirancang 

lebih mengarah ke pengendalian perangkat keras. Beberapa pertimbangan 

dipilihnya mikrokontroler keluaran Atmel ini adalah bahwa mikrokontroler 

AT89S52 merupakan mikrokomputer 8 bit yang memiliki EPROM sebesar 8 

Kbytes. Kita dapat memprogramnya dengan mengisikan suatu program 

didalamnya dan jika terjadi kesalahan program dapat diganti. Jadi mikrokontroler 

AT89S52 sangat fleksibel dan efektif dalam mengontrol suatu aplikasi. 

Mikrokontroler ini kompatibel dengan produksi MCS-51TM baik instruksi maupun 

konfigurasi pinnya, disamping itu mikrokontroler AT89S52 berharga murah dan 

mudah didapat. Mikrokontroler juga memiliki beberapa keistimewaan lainnya 

yaitu: 

1. Sebuah CPU (central processing unit) 8 bit yang termasuk keluarga MCS-

51. 

2. Osilator internal dan rangkaian pewaktu.  

3. RAM internal 256 byte (on-chip). 
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4. Empat buah programmable port I/O, masing - masing terdiri atas 8 buah 

jalur I/O. 

5. Dua buah timer/counter 16 bit. 

6. Delapan sumber interupsi. 

7. Sebuah port serial dengan kontrol serial full duplex UART. 

8. Kemampuan melaksanakan operasi perkalian, pembagian, dan operasi 

boolean. 

9. Kecepatan pelaksanaan instruksi per siklus 1 mikrodetik pada penggunaan 

crystal 12. 

Pembacaan masukan pada sistem kendali ini menggunakan switch yang akan 

memberikan masukkan tujuan gudang, sensor cahaya yaitu sebuah photodiode dan 

sebuah LED inframerah sebagai sumber cahaya kombinasi dari keduanya dapat 

membedakan warna garis hitam dan putih, serta limit switch sebagai sensor secara 

fisik dapat memberikan nilai tertentu jika tersentuh. Prinsip kerja dari sensor 

cahaya tersebut adalah mendeteksi gelombang cahaya yang datang dan 

mengubahnya menjadi isyarat listrik sebagai isyarat informasi yang dikirim. Arus 

listrik tersebut kemudian diolah oleh module sensor sehingga diperoleh isyarat 

informasi yang dapat dimengerti mikrokontroler. Photodiode akan mengalirkan 

arus yang tergantung dari cahaya yang mengenai komponen itu. Berdasarkan 

masukan arus dari sensor cahaya selanjutnya mikrokontroler akan memberikan 

perintah pengontrolan gerakan robot. Delay waktu (waktu tunda) diberikan untuk 

memenuhi syarat pengontrolan beberapa komponen dan pengendalian gerakan 
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robot yang akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk robot bergerak sehingga 

sistem keseluruhan bisa berjalan sempurna. 

 
4.3 Pengujian 

Pengujian mikrokontroler perlu dilakukan sebagai sistem minimum (output 

dan input), driver motor sebagai pengendali motor DC yang menggunakan IC 

L293, sensor garis yang dapat membedakan warna hitam dan putih. LCD sebagai 

display yang dapat menampilkan data string berupa karakter atau huruf. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian berfungsi sesuai dengan prinsip 

kerja sistem yang dibuat atau tidak. 

4.3.1 Pengujian Mikrokontroler Sebagai Sistem Minimum 

 Sistem minimum yang dirancang membutuhkan komponen tambahan 

yaitu IC 7805 yang dapat mengubah tegangan listrik DC dari sumber tegangan 

berupa baterai menjadi tegangan listrik DC 5 volt yang dibutuhkan 

mikrokontroler. Kisaran tegangan listrik DC yang dapat diterima mikrokontroler 

dapat dilihat pada datasheet mikrokontroler AT89S52. 

4.3.1.1 Pengujian Rangkaian Mikrokontroler Sebagai Input 

Pengujian rangkaian mikrokontroler sebagai input bertujuan untuk 

membuktikan bahwa port pada mikrokontroler dapat dijadikan sebagai input 

(masukan) untuk port lain. Dalam keadaan normal (default), port-port pada 

mikrokontroler berlogika 1. Logika 1 menandakan bahwa LED dalam keadaan 

mati. Pada gambar ditunjukkan bahwa kaki-kaki pada port 1 masing-masing 

dihubungkan dengan switch dan kaki-kaki pada port 0 masing-masing 

dihubungkan dengan LED. Bila salah satu switch pada kaki port 1 ini ditekan, 
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maka menyebabkan kaki tersebut berlogika 0. Pada saat kaki tersebut berlogika 0, 

maka ia menjadi input bagi kaki-kaki pada port 0, yang menyebabkan kaki pada  

port 0 juga berlogika 0 sehingga LED menyala.  Rangkaian pengujian ditunjukkan 

pada Gambar 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Pengujian Rangkaian Mikrokontroler sebagai Input 

Pengujian sistem diawali dengan pengisian program pada mikrokontroler 

setelah dirangkai seperti pada Gambar 36. Setelah mikrokontroler diprogram, 

mulai dilakukan pengujian dengan menekan salah satu switch yang ada pada port 
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1. Jika switch 1 pada (P1.0) ditekan, yang berarti juga pemberian logika 0, maka 

LED pada P0.0 akan menyala dan seterusnya.  

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. List program untuk pengujian 

mikrokontroler sebagai input adalah sebagai berikut : 

List Program : 

org 0 
start: mov p0,#255 
  mov r0,p1 
uji:  cjne r0,#11111110b,uji1 
  clr p0.0 
  jmp start 
uji1: cjne r0,#11111101b,uji2 
  clr p0.1 
  jmp start 
uji2: cjne r0,#11111011b,uji3 
  clr p0.2 
  jmp start 
uji3: cjne r0,#11110111b,uji4 
  clr p0.3 
  jmp start 
uji4: cjne r0,#11101111b,uji5 
  clr p0.4 
  jmp start 
uji5: cjne r0,#11011111b,uji6 
  clr p0.5 
  jmp start 
uji6: cjne r0,#10111111b,uji7 
  clr p0.6 
  jmp start 
uji7: cjne r0,#01111111b,start 
  clr p0.7 

jmp start 
end 
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Tabel 3. Tabel Pengujian Mikrokontroler sebagai Input 

Keterangan  :   1 : LED Mati 

                 0 : LED Nyala 

4.3.1.2 Pengujian Rangkaian Mikrokontroler Sebagai Output 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah port-port pada 

mikrokontroler yang digunakan dapat berjalan dengan baik. Dalam pengujian ini 

kaki-kaki pada port 0 dihubungkan dengan LED.  Dalam keadaan normal port 

berlogika 1 (LED mati). Pada saat port 0 diberi logika 0, maka LED menyala. 

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa mikrokontroler dapat dijadikan 

sebagai output. Rangkaian pengujiannya ditunjukkan pada Gambar 37. 

 

KONDISI 
SWITCH (SW) 

                                    LED 
P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 

P1.0 ditekan 1 1 1 1 1 1 1 0 
P1.1 ditekan 1 1 1 1 1 1 0 1 
P1.2 ditekan 1 1 1 1 1 0 1 1 
P1.3 ditekan 1 1 1 1 0 1 1 1 
P1.4 ditekan 1 1 1 0 1 1 1 1 
P1.5 ditekan 1 1 0 1 1 1 1 1 
P1.6 ditekan 1 0 1 1 1 1 1 1 
P1.7 ditekan 0 1 1 1 1 1 1 1 
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Gambar 37. Pengujian Rangkaian Mikrokontroler sebagai Output 

Pada pengujian ini, setelah alat dirangkai seperti pada Gambar 37, kemudian 

dilanjutkan dengan pengisian program pada mikrokontroler. Setelah program di 

masukkan, maka akan tampak perubahan LED pada port 0 dengan variasi bentuk 

nyala dan mati yang berbeda, dimana delay waktu digunakan untuk memperlama 

kondisi nyala dan mati untuk masing-masing variasi nyala dan mati selama ± 0,15 

detik. Dari pengujian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mikrokontroler dapat 



73 
 

dijadikan sebagai output. Adapun variasi nyala LED tergantung pada program 

yang telah dibuat. Pada program dibawah ini, dibuat variasi nyala lampu LED 

dimana hasil dari pengujian ini, ditunjukan pada Tabel 4. 

List Program : 

org 0 
start: mov p0,#01010101b 
  call delay 
  mov p0,#10101010b 
  call delay 

mov p0,#00001111b 
  call delay 

mov p0,#11110000b 
  call delay 
  jmp start 
 
delay: mov r0, #255 
loop1: mov r1, #255 
loop2:  djnz r1, loop2 
  djnz r0, loop1 
  ret 
end 
 
Tabel 4. Tabel Pengujian Mikrokontroler sebagai Output 

Keterangan :   H :  Hidup  

 M :  Mati 

 
 

Waktu Logika pada 
Port 0 

LED pada Port 0 

L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 

1 01010101b H M H M H M H M 
2 10101010b M H M H M H M H 
3 00001111b H H H H M M M M 
4 11110000b M M M M H H H H 
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4.3.2 Pengujian Driver Motor DC 

Setyo et al. (2005), menyatakan penguat motor yaitu IC 293D sangat 

praktis dan umum digunakan untuk motor berukuran kecil. Arus maksimal yang 

mampu dihasilkan oleh L293D sebesar 600 mA. Penguat ini mampu melakukan 

fungsi pensaklaran kecepatan tinggi sampai dengan 5 KHz.  

Pengujian driver motor DC bertujuan untuk membuktikan IC L293 dapat 

menggerakkan dua buah motor DC secara baik. Pada IC L293 terdapat 3 variabel 

(pin) yang dibutuhkan untuk mengkontrol sebuah motor sehingga ada 6 buah 

variabel jika ingin mengendalikan 2 buah motor yaitu Enable1, DirA1, DirB1, 

Enable2, DirA2 dan DirB2. Enable merupakan variabel yang berfungsi seperti 

saklar memiliki kondisi 0 dan 1 untuk menghidupkan dan mematikan motor DC, 

sedangkan DirA dan DirB merupakan variabel yang berfungsi mengkontrol arah 

putaran motor (direction) juga memiliki kondisi memiliki kondisi 0 dan 1. 

Ketentuan penggunaan pin pada L293 untuk mengendalikan motor DC 

ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Fungsi Pin pada IC L293 

Enable DirA DirB Fungsi 
1 0 1 Maju 
1 1 0 Mundur 
1 1 1 Berhenti (rem) 
0 1 1 Berhenti 

Sedangkan untuk rangkaian pengujian driver motor DC menggunakan L293 

ditunjukkan pada Gambar 38. 
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Gambar 38. Pengujian Rangkaian L293 Sebagai Driver Motor DC 

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan 2 buah motor DC yang 

digunakan pada robot dengan rangkaian driver motor. Dari ketentuan rangkaian 

pengujian driver motor DC, Enable1 dihubungkan dengan pin p0.0, DirA1 

dihubungkan dengan pin p0.1, DirB1 dihubungkan dengan pin p0.2, Enable2 

dihubungkan dengan pin p0.3, DirA2 dihubungkan dengan pin p0.4, DirB2 

dihubungkan dengan pin p0.5. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian program 

pada mikrokontroler. Setelah program di masukkan, maka akan tampak perubahan 

gerak robot. Dari pengujian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa driver motor 

dapat berfungsi dengan baik. Adapun variasi gerakan robot tergantung pada 
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program yang telah dibuat. Pada program dibawah ini, dibuat variasi gerakan 

dimana hasil dari pengujian ini, ditunjukan pada Tabel 6. 

List program : 

;**** pendefinisian variabel-variabel **** 
enable2  bit p0.0 
dira2  bit p0.1 
dirb2  bit p0.2 
enable1  bit p0.3 
dira1  bit p0.4 
dirb1  bit p0.5 
org 0 
mulai:  
 call maju 
 mov r3,#8 
 call delay 
 call belokkanan 
 mov r3,#5 
 call delay 
 call maju 
 mov r3,#6 
 call delay 
 call belokkiri 
 mov r3,#5 
 call delay 
 call mundur 
 mov r3,#9 
 call delay 
 call berhenti 
 jmp $ 
 
kirimaju:  
 setb enable1 
 clr dira1 
 setb dirb1 
 ret 
 
kirimundur:  
 setb enable1 
 setb dira1 
 clr dirb1 
 ret 
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kiristop: 
 setb enable1 
 setb dira1 
 setb dirb1 
 ret 
 
kananmundur:  
 setb enable2 
 clr dira2 
 setb dirb2 
 ret 
 
kananmaju:  
 setb enable2 
 setb dira2 
 clr dirb2 
 ret 
 
kananstop: 
 setb enable2 
 setb dira2 
 setb dirb2 
 ret  
 
maju: 
 call kananmaju 
 call kirimaju 
 ret 
 
mundur: 
 call kananmundur 
 call kirimundur 
 ret 
 
belokkanan: 
 call kananmundur 
 call kirimaju 
 ret 
 
belokkananpelan: 
 call kananstop 
 call kirimaju 
 ret 
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belokkiri: 
 call kirimundur 
 call kananmaju 
 ret 
 
belokkiripelan: 
 call kananmaju 
 call kiristop 
 ret 
 
berhenti: 
 call kiristop 
 call kananstop 
 ret 
 
delay:  
sana: mov r1,#255 
sini: mov r2,#255  
  djnz r2,$ 
  djnz r1,sini 
  djnz r3,sana 
  ret 
end 
 
Tabel 6. Hasil Pengujian Driver Motor Menggunakan L293. 

Waktu Logika pada
Port 0 

Motor kanan Motor kiri Gerakan Robot 

1 11101011b Putar Maju Putar Maju Maju 
2 11101101b Putar Mundur Putar Maju Belok kanan 
3 11101011b Putar Maju Putar Maju Maju 
4 11011101b Putar Maju Putar Mundur Belok kiri 
5 11011011b Putar Mundur Putar Mundur Mundur  
6 11111111b Tidak berputar Tidak berputar Berhenti 

 
4.3.3 Pengujian Sensor Garis 

Pengujian sensor garis dalam hal ini berupa photodiode sebagai penerima, 

LED inframerah dan LED biasa sebagai pemancar. Pengujian berfungsi untuk 

mengetahui apakah sensor dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu memberi 

data masukan pada mikrokontroler yang selanjutnya akan diolah untuk 

mengendalikan gerakan robot agar mengikuti garis hitam. Pengujian sensor 
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menggunakan modul LED sebagai indikator operasi program yang dipasang pada 

port 0. Modul sensor garis menggunakan LM 324 yang mampu mengolah sampai 

empat buah sensor. Sensor 1 pada pengujian ini dihubungkan pada port 1.0, 

sensor 2 dihubungkan pada port 1.1, sensor 3 dihubungkan pada port 1.2, dan 

sensor 4 dihubungkan pada port 1.3. Pada pengujian sensor ini menggunakan 

tegangan 5 Volt. Rangkaian sensor cahaya dapat dilihat pada Gambar 39. 

Gambar 39. Rangkaian Pengujian Sensor Cahaya 
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Sensor cahaya pada pengujian menghasilkan nilai biner yang dapat langsung 

diterima dan diolah mikrokontroler. Hasil pengujian pembacaan sensor 

ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Tabel Pengujian Sensor Garis 

Sensor 

Kondisi LED 
permukaan 

putih 
permukaan 

hitam 
P 

0.7 
P 

0.6 
P 

0.5 
P 

0.4 
P 

0.3 
P 

0.2 
P 

0.1 
P 

0.0 
Sensor 1 (P1.0) -   M M M M M M H H 
Sensor 2 (P1.1) -   M M M M H H M M 
Sensor 3 (P1.2) -   M M H H M M M M 
Sensor 4 (P1.3) -   H H M M M M M M 
Logika 11111111b - - M M M M M M M M 
Logika 00000000b - - H H H H H H H H 

 
Keterangan:  H = Hidup  

           M = Mati 

List Program : 

org 0 
start: mov r0,p1 
uji:  cjne r0,#11111110b,uji1 
  mov p0,#11111100b 
  jmp start 
uji1: cjne r0,#11111101b,uji2 
  mov p0,#11110011b 
  jmp start 
uji2: cjne r0,#11111011b,uji3 
  mov p0,#11001111b 
  jmp start 
uji3: cjne r0,#11110111b,uji4 
  mov p0,#00111111b 
  jmp start 
uji4: mov p0,#11111111b 
  jmp start 
end 
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Modul sensor garis di set terlebih dahulu agar indikator untuk sensor 1, 2, 

3, dan 4 menyala pada permukaan hitam. Pada pengujian ini dibuat agar 

pengecekan terhadap sensor terus dilakukan (looping), pengecekan yang terhadap 

sensor jika kondisi sensor 1 berada pada permukaan hitam maka LED pada port 

0.0 dan port 0.1 akan menyala,  jika kondisi sensor 2 berada pada permukaan 

hitam maka LED pada port 0.2 dan port 0.3 akan menyala, jika kondisi sensor 3 

berada pada permukaan hitam maka LED pada port 0.4 dan port 0.5 akan 

menyala, jika kondisi sensor 4 berada pada permukaan hitam maka LED pada port 

0.6 dan port 0.7 akan menyala, Sedangkan jika semua kondisi tersebut tidak ada 

yang terpenuhi semua LED pada port 0 akan mati. Pengujian yang dilakukan 

terhadap sensor garis menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dimana 

penggunaan LED inframerah sebagai pemancar lebih baik daripada LED biasa, 

hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Raharjo (2005) bahwa Sensor 

aktif inframerah mode diskret dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan 

warna berdasarkan tingkat penyerapan warna bahan dengan unjuk kerja yang baik.  

Pengujian juga membuktikan bahwa sensor akan memberikan nilai 1 

(indikator mati) pada permukaan putih, sedangkan sensor akan memberikan nilai 

0 (indikator nyala) pada permukaan hitam. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, 

Rudiyanto (2009) mengemukakan bahwa pada saat photodioda berada pada 

kondisi terang atau beralaskan putih tegangan pada kaki non-inverting lebih besar 

dari pada tegangan kaki inverting maka kedua tegangan tersebut akan 

dibandingkan dan tegangan keluaran dari komparator akan mengeluarkan kondisi 

high (nilai biner 1) ±90% VCC yaitu sebesar 4.96 V atau high, sedangkan pada 
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saat photodioda berada pada kondisi gelap atau beralaskan hitam tegangan pada 

kaki non-inverting lebih kecil dari pada tegangan kaki inverting maka kedua 

tegangan tersebut akan dibandingkan dan tegangan keluaran dari komparator akan 

mengeluarkan kondisi low (nilai biner 0) yaitu sebesar 0,5 Volt. Perbedaan nilai 

pada permukaan hitam dan putih ini yang akan dimanfaatkan untuk mengontrol 

robot. 

4.3.4 Pengujian LCD 16X2 

 

Gambar 40. Rangkaian Pengujian LCD 
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Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah LCD dapat memunculkan 

tulisan sesuai dengan yang diinginkan. Pada pengujian ini, LCD dihubungkan 

dengan port 0 dan port 1. Tata Cara penggunaan LCD 16x2 dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Penggunaan LCD membutuhkan 12 pin pada mikrokontroler. 

Rangkaian pengujian LCD dapat dilihat pada Gambar 40. 

List program: 

;*******pendefinisian variabel-variabel******* 
backlight bit p0.3 
RS_LCD bit p0.2 
RW_LCD bit p0.1 
e_lcd bit p0.0 
data_lcd equ p1 

 
org 0 
clr  RW_LCD  
clr backlight 
MULAI: 

call  inisialisasi_lcd 
  
awal:  

mov    a,#10000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil1 ; tampilan1 
 call  cetakkalimat 
 mov      a,#11000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil2 ; tampilan2  
 call  cetakkalimat 
  
 mov  r2,#19 
 call  deli 
  
 mov      a,#10000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil3 ; tampilan3  
 call  cetakkalimat 
 mov      a,#11000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil4 ; tampilan4  
 call  cetakkalimat 
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 mov  r2,#19 
 call  deli 
 
 mov      a,#10000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil5 ; tampilan5 
 call  cetakkalimat 
 mov      a,#11000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil6 ; tampilan6 
 call  cetakkalimat 
 mov  r2,#19 
 call  deli 
 mov      a,#10000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil7 ; tampilan7  
 call  cetakkalimat 
 mov      a,#11000000b 
 call     write_inst 
 mov   dptr,#tampil8 ; tampilan8  
 call  cetakkalimat 
 Jmp  $  
 
Tampil1: DB '  Linefollower  '  
Tampil2: DB ' by : aldo ajah ' 
 
tampil3: DB ' Proses menuju ' 
tampil4: DB '  gudang...     ' 
 
tampil5: DB ' Silahkan taruh '  
tampil6: DB ' Barangnya...   ' 
 
tampil7: DB '  Barang Sudah  '  
tampil8: DB '  Ditaruh...    ' 
  
;*************************************** 
;* PROCEDURE PROCEDURE UMUM            * 
;*************************************** 
 
delay: mov R6,#0 
delay1: mov R5,#25h 
 djnz R5,$ 
 djnz R6,delay1 
 ret 
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;************************************** 
;* PROCEDURE PROCEDURE LCD            *  
;************************************** 
 
write_inst: 
 clr  RS_LCD  
 mov data_lcd,A ;intruksi ke LCD 
 setb E_LCD 
 clr E_LCD 
 djnz R5,$ 
 djnz R5,$ 
 ret 
write_data: 
 setb  RS_LCD  
 mov data_lcd,A ;intruksi ke LCD 
 setb E_LCD 
 clr E_LCD 
 djnz R5,$ 
 ret 
 
inisialisasi_lcd: 
 mov  A,#03Fh 
 acall write_inst 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov  a,#0dh 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov  a,#06h 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov  a,#01h 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov  a,#0ch 
 acall write_inst 
 call  delay 
 ret 
 
jeda:    

mov   r3,#255 
 djnz  r3,$ 
 ret 
 
cetakkalimat: 
 mov   r7,#16 
uck: mov   a,#0 



86 
 

 movc  a,@a+dptr 
 call  write_data 
 inc   dptr 
 djnz  r7,uck 
 ret 
 
deli: 
aldo2:  

mov  r0,#255 
aldo:  

mov  r1,#255 
 djnz  r1,$ 
 djnz  r0,aldo 
 dnjz  r2,aldo2 

ret  
end 
 

Pengujian menunjukkan bahwa LCD dapat memunculkan tulisan sesuai 

dengan yang diinginkan dan berjalan dengan baik. Penggunaan LCD pada 

perancangan bertujuan untuk memudahkan operator karena tulisan tempat tujuan 

robot akan muncul pada LCD.  Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Tabel Pengujian LCD 

Waktu 
 

Tampilan LCD 
Baris ke-1 Baris ke-2 

1 Linefollower by : aldo ajah 
2 Proses menuju gudang… 
3 Silahkan taruh Barangnya... 
4 Barang Sudah Ditaruh... 

 
4.3.5 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

 Tujuan dari pengujian secara keseluruhan yaitu untuk mengetahui unjuk 

kerja dari sistem yang telah dibuat, apakah sistem ini sudah dapat bekerja sesuai 

harapan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan merangkai alat secara 

keseluruhan dan mengujinya dengan program assembly menggunakan software 

MIDE-51.Rangkaian pengujian secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 41.  
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Gambar 41. Rangkaian Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 
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Tahap-tahap pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Merangkai sistem seperti blok diagram perancangan alat Gambar 8. 

2. Menyiapkan garis sesuai dengan rancangan pada Gambar 28. 

3. Mengaktifkan robot. 

4. Menekan tombol Go.  

5. Pengukuran waktu pengangkutan dengan beban yang berbeda. 

6. Non-aktifkan robot jika pengambilan data selesai. 
 
4.4 Kelemahan pada Sistem yang Digunakan. 

Sistem yang digunakan untuk perancangan robot line tracer masih 

memiliki kelemahan diantaranya : 

1. Driver motor DC yang digunakan cepat panas sehingga memerlukan 

metode baru untuk pengontrolan motor DC yang digunakan. Ketika IC 

L293 pada driver motor sedang panas maka mengakibatkan robot tidak 

bekerja sesuai dengan fungsinya. Metode PWM (Pulse Weight 

Modulation) adalah salah satu metode pengontrolan motor DC dengan 

pulsa kotak yang terdiri dari pulsa high dan pulsa low dimana waktu 

pengaktifan pulsa tersebut yang diatur. Asumsikan pulsa high dengan 

kondisi on dan pulsa low dengan kondisi off, jika ingin memuat PWM 

dengan kecepatan 50% maka lamanya pemanggilan pulsa high dan pulsa 

low dibuat sama (50% kondisi on dan 50% kondisi off) sehingga IC tidak 

cepat panas jika dibandingkan dengan kondisi on 100%. 

2. Baterai yang digunakan memiliki tegangan listrik yang besar yaitu 9,6 

Volt sehingga terkadang robot tidak bekerja sesuai dengan fungsinya 
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ketika baterai sedang dalam kondisi full setelah discharge, sedangkan jika 

menggunakan baterai dengan tegangan yang lebih kecil motor pada robot 

tidak bekerja dengan baik. Arus listrik yang kecil pada baterai yang 

digunakan untuk penggerak yaitu 1000mAh sehingga waktu penggunaan 

robot hanya beberapa menit tergantung massa beban yang diangkut, 

sehingga dibutuhkan baterai dengan tegangan listrik kecil namun 

memiliki arus listrik yang besar. 

3. Pergerakan robot masih kurang stabil yang disebabkan tata letak sensor 

dan algoritma program masih kurang sempurna. Kelemahan ini dapat 

diatasi dengan penambahan sensor dibagian belakang dan peletakan yang 

lebih baik. 

4. Masih menggunakan satu buah mikrokontroler yang berarti satu otak 

dengan memori yang terbatas untuk pengecekan sensor, pengaturan 

gerakan robot sesuai dengan kondisi sensor, menampilkan informasi pada 

LCD dan pengecekan limit switch yang dilakukan terus menerus 

(looping), sehingga belum bisa melakukan pengukuran waktu 

pengangkutan langsung pada sistem ini. Diperlukan mikrokontroler 

tambahan dimana antar mikrokontroler dapat saling berkomunikasi agar 

lebih banyak bagian yang dapat di otomatisasi. 

 
4.5 Analisa Sistem 

Pengujian alat secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan maka perancangan dan pembuatan alat ini dapat dikatakan berhasil. Ini 

menunjukkan bahwa tujuan awal yaitu merancang dan membuat robot line tracer 
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berbasis mikrokontroler AT89S52 untuk pengangkutan di gudang telah tercapai. 

Akan tetapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pengujian 

tersebut, khususnya pada pemakaian hardware. 

Pengujian mikrokontroler sebagai sistem minimum menunjukkan hasil 

sesuai dengan yang diinginkan. LED pada port 0 secara bergantian akan menyala 

apabila switch pada port 1 ditekan secara bergantian. Nyala LED sesuai dengan 

pemberian logika 0 saat pengisian program yang dibuat secara berturut-turut. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa port-port pada mikrokontroler dapat dijadikan 

masukan bagi port lain. Perintah yang tertulis pada listing program pengujian 

sistem minimum menjelaskan bahwa program akan memperbandingkan data, 

apabila data sama dengan 0 pada port 0.0 maka akan merujuk pada perintah 

pengujian yang akan memasukkan data biner ‘11111110’ sehingga 1 buah LED 

akan menyala jika switch yang terhubung dengan port 1.0 ditekan dan LED 

kembali mati jika switch dilepaskan karena port 0 diisi kembali dengan nilai 

desimal 255 atau nilai biner ’11111111’ yang menyebabkan seluruh LED pada 

port 0 mati, selanjutnya program akan berulang untuk perintah selanjutnya sampai 

kondisi yang diharapkan terpenuhi.  

Pengujian mikrokontroler sebagai output tidak jauh berbeda dengan 

pengujian mikrokontroler sebagai input, hal yang berbeda disini adalah data biner 

dimasukkan terlebih dahulu sehingga pada kondisi awal mikrokontroler akan 

menampilkan data simpanan berupa nilai biner tersebut, selanjutnya program akan 

memberi perintah untuk mengganti data yang sudah ada dengan data baru dimana 

setiap pergantian data berupa nilai biner ada jeda atau waktu tunda yang sering 
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disebut delay selama ± 0,15 detik dengan tujuan agar perubahan nilai biner yang 

akan mempengaruhi nyala mati LED pada port 0 dapat dilihat mata. Jika tidak 

diberikan waktu tunda maka setiap perubahan nilai adalah 1.085 µs yang berarti 

sangat cepat sehingga mata tidak sempat melihat perubahan nilai tersebut. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung kecepatan per siklus adalah : 

        
  

  .................. (1) 

Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu siklus mesin untuk 

mikrokontroler yang digunakan dapat dihitung dengan Persamaan 1, yaitu : 

12

11,0592
 1,085 μ   

Sesuai dengan pernyataan Setyo (2005) bahwa kecepatan satu siklus mesin untuk 

mikrokontroler keluarga MCS-51 seperti AT89S52 adalah 1 mikrodetik. Pada 

pengujian yang dilakukan LED pada port 0 akan menyala dan mati secara 

bergantian sesuai dengan nilai biner yang dimasukkan selama waktu tunda yang 

dimasukkan pada program.  

Pengujian driver motor menggunakan L293 untuk menggerakkan 2 buah 

motor DC membuktikan bahwa driver dapat berfungsi dengan baik. Pemberian 

pulsa high dan low pada pin enable, DirA, dan DirB menghasilkan gerakan yang 

berbeda pada robot. Pemberian nilai ’11000101’ pada port 0 akan menghasilkan 

putaran maju pada motor kiri, sebaliknya pemberian nilai ’11000110’ pada port 0 

akan menghasilkan putaran mundur pada motor kiri. Sedangkan Pemberian nilai 

’11101000’ pada port 0 akan menghasilkan putaran mundur pada motor kanan, 

sebaliknya pemberian nilai ’11110000’ pada port 0 akan menghasilkan putaran 
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maju pada motor kanan. Kombinasi dari pemberian nilai biner untuk kedua motor 

DC seperti nilai biner ’11110101’ yang akan menghasilkan gerakan maju pada 

motor kanan dan motor kiri. Begitu pula dengan gerakan robot yang lain seperti 

belok kanan, belok kiri, mundur dan berhenti. 

Perancangan sistem kendali robot line tracer ini menggunakan sensor garis 

dan limit switch untuk bisa sampai pada gudang tujuan dan kembali lagi pada 

posisi semula. Sensor terdiri dari sebuah photodioda sebagai penerima dan sebuah 

LED inframerah sebagai sumber cahaya.. Saat pengujian sistem secara 

keseluruhan sensor sempat tidak bekerja sesuai dengan perintah program. 

Kesalahan ini terjadi karena pengaruh pencahayaan ruangan yang juga ditangkap 

oleh photodioda sehingga untuk peletakan sensor harus tertutup dari cahaya-

cahaya lain yang mengganggu atau jarak sensor dengan permukaan diminimalkan. 

Santini (1992) menyatakan bahwa kemampuan LED inframerah dalam 

mengalirkan arus listrik pada dasarnya memiliki batasan yang harus dipenuhi. 

Sebuah resistor pembatas arus perlu dipasang secara seri dengan LED, untuk 

membatasi arus yang mengalir. arus maju LED (IF) dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut : 

IF =    
           …………………………………………………. (2) 

 
Berdasarkan Persamaan 12 tersebut maka nilai resistor pembatas arusnya dapat 

dihitung dengan persamaan: 

RD =           ………………………………………………… (3)  
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Perancangan sistem Vin dari baterai 7,2 volt yang dirubah oleh IC 7805 

menjadi 5 volt dan digunakan pada rangkaian keseluruhan, ketetapan IF LED 

inframerah sebesar 20-40 mA dan digunakan 30 mA agar nyala LED inframerah 

tidak terlalu redup maupun tidak terlalu terang. Sedangkan ketetapan untuk 

tegangan maju (VF) LED inframerah adalah sebesar 2 Volt. Berdasarkan data-data 

tersebut dan Persamaan 3 di atas maka dapat dihitung nilai resistor pembatas arus 

maju LED sebagai berikut: 

RD =      –  
 = 100 Ohm 

Hasil pengujian sensor juga menunjukkan bahwa kepekaan sensor 

dipengaruhi oleh cahaya dari luar sistem sehingga perlu ditambahkan penutup 

yang melindungi sensor dari pengaruh cahaya luar dan meminimalkan jarak 

sensor dengan permukaan. 

Berdasarkan hasil pengujian teknis yang dilakukan, sistem kontrol yang 

dirancang untuk robot line tracer berbasis mikrokontroler AT89S52 untuk 

pengangkutan di gudang telah berjalan sesuai fungsi yang direncanakan. 

Proses selanjutnya yang dilakukan untuk mengetahui kinerja dan 

kesesuaian sistem yang telah dibuat dengan melakukan pengujian sistem secara 

keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban pada robot 

dengan variasi beban 0, 100, 300 dan 500 gram. Kemudian jika robot sudah 

sampai gudang tujuan dan beban pada robot sudah diturunkan maka robot harus 

bisa kembali ketempatnya semula. Skema jalur yang dilewati robot mulai dari 

posisi start sampai gudang ditunjukkan pada Gambar 42. 
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Gambar 42. Skema Garis Hitam yang Ditempuh Robot Line Tracer 

4.5.1 Waktu Pengangkutan Robot Line Tracer 

Pengukuran waktu pengangkutan robot line tracer dimulai ketika robot 

berangkat dari posisi start dengan membawa beban sampai digudang. Bertujuan 

untuk mengetahui adakah pengaruh massa beban terhadap waktu pengangkutan. 

Adapun hasil pengujian dengan jalur berliku dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil Pengukuran Waktu Pengangkutan dengan Jalur Berliku 

Massa 
Beban 
(gram) 

Waktu(detik)  
Rerata Ulangan 

ke-1 
Ulangan 

ke-2 
Ulangan 

ke-3 
Ulangan 

ke-4 
Ulangan 

ke-5 
0 23 23 22 22 22 22,4

100 20 21 21 22 22 21,2
300 22 22 22 24 23 22,6
500 25 32 26 24 25 26,4

 
Hasil pengujian dengan jalur lurus ditunjukkan pada Tabel 10. Pengujian pada 

jalur lurus digunakan untuk membandingkan dengan jalur yang berliku. 

Tabel 10. Hasil Pengukuran Waktu Pengangkutan dengan Jalur Lurus 

Massa 
Beban 
(gram) 

Waktu(detik)  
Rerata Ulangan 

ke-1 
Ulangan 

ke-2 
Ulangan 

ke-3 
Ulangan 

ke-4 
Ulangan 

ke-5 
0 19 20 20 19 20 19,6

100 19 18 19 20 20 19,2
300 18 21 21 19 21 20
500 23 26 23 22 24 23,6

 
Waktu pengangkutan pada jalur berliku dan jalur lurus ditunjukkan pada 

Gambar 43. 

 

Gambar 43. Waktu Pengangkutan Robot Line Tracer mencapai Gudang 
   dengan Variasi Massa Beban 
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 Pengangkutan pada masing-masing variasi massa beban diulang sebanyak 

lima kali dapat dilihat pada Lampiran 4, kemudian dirata-ratakan yang 

ditunjukkan pada Gambar 43. Pada pengangkutan dengan massa beban 100 gram 

waktu untuk sampai digudang lebih singkat daripada pengangkutan tanpa beban. 

Hal ini membuktikan beban pada robot menambah kestabilan gerakan robot 

mengikuti garis dari posisi start sampai di gudang. Namun semakin berat beban 

yang diangkut robot juga akan menambah waktu yang dibutuhkan untuk sampai 

digudang. Sehingga pada pengangkutan massa beban 500 gram menunjukkan 

pengangkutan dengan waktu paling lama sampai di gudang. Dengan merata-

ratakan waktu pengangkutan pada pengangkutan tanpa beban (0 gram) dan total 

jarak yang ditempuh robot sebesar 5,135 meter, maka dapat diketahui kecepatan 

robot dengan persamaan : 

v =            …………………………………………………. (4) 

Kecepatan robot tanpa beban pada jalur berliku adalah : 

v =    ,  
 = 0,229 m/s 

Kecepatan robot tanpa beban pada jalur lurus adalah : 

v =    ,  
 = 0,261 m/s 

Perhitungan yang sama untuk mengetahui kecepatan robot pada masing-masing 

variasi massa beban dapat dilihat pada Lampiran 5. Membandingkan kecepatan 

robot line tracer pada jalur berliku dan jalur lurus pada masing-masing variasi 

massa beban ditunjukkan pada Gambar 44. 
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Gambar 44. Kecepatan Robot Line Tracer pada Masing-Masing 
Variasi Massa Beban 

 
Kecepatan robot dengan pengangkutan 100 gram lebih besar daripada 

pengangkutan tanpa beban baik pada jalur berliku maupun jalur lurus. Pada 

pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada pengangkutan dengan beban 

100 gram lebih stabil daripada pengangkutan tanpa beban. Hal ini menunjukkan 

bahwa beban menambah kestabilan robot. 

Kecepatan robot dengan pengangkutan 300 gram lebih kecil daripada 

pengangkutan dengan beban 100 gram baik pada jalur berliku maupun jalur lurus. 

Walaupun beban menambah kestabilan pada robot tetapi penambahan massa 

beban juga akan menambah berat robot sehingga gaya gesek dengan permukaan 

tanah juga akan semakin besar. Pergerakan robot pada pengangkutan dengan 

beban 300 gram masih lebih stabil daripada pengangkutan dengan beban 100 

gram. 
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Kecepatan robot pada pengangkutan beban 500 gram lebih kecil 

dibandingkan dengan variasi beban lainnya. Pada pengangkutan dengan massa 

beban yang paling besar menjadikan robot memiliki berat yang paling besar 

sehingga robot menerima gaya gesek yang paling besar pula dengan permukaan 

tanah dibandingkan dengan variasi beban lain.  

4.5.2 Kebutuhan Daya Robot Line Tracer pada Proses Pengangkutan  

 Daya yang dibutuhkan robot untuk beroperasi, sesuai dengan beban yang 

diangkut, semakin besar beban beban yang diangkut akan membutuhkan arus 

yang lebih besar sehingga daya yang dibutuhkan juga semakin besar. Pada 

pengujian yang dilakukan baterai lebih cepat habis pada pengangkutan dengan 

beban 500 gram dibandingkan dengan pengangkutan pada variasi beban lain. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Hani (2009) bahwa tegangan keluaran sensor arus 

linier mengikuti perubahan arus yang terbaca, bahwa semakin besar arus yang 

dibaca maka semakin besar tegangan yang dihasilkan, sehingga daya yang 

dihasilkan juga semakin besar. Hubungan antara daya, tegangan listrik, dan arus 

listrik ditunjukkan pada persamaan berikut : 

P = V. I  ................................................................................................  (5) 

Alat yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik adalah AVO 

meter, dimana pengukuran arus listrik secara seri pada rangkaian, sedangkan 

pengukuran tegangan listrik secara paralel pada rangkaian. Daya total yang 

dibutuhkan robot terdiri dari bagian controller dan penggerak (motor DC). Hasil 

pengukuran arus dan tegangan listrik yang dibutuhkan bagian kontrol yang terdiri 

dari mikrokontroler, sensor dan LCD adalah : 
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• Baterai : 7,2 volt 

• Arus listrik yang dibutuhkan : 0,4 ampere 

Berdasarkan data-data tersebut dan Persamaan 5 maka dapat dihitung daya yang 

dibutuhkan bagian controller robot adalah : 

   P  7,2   0,4 2,88   

Hasil pengukuran arus dan tegangan listrik yang dibutuhkan bagian penggerak 

(motor DC) ditunjukkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Pengukuran Arus dan Tegangan Listrik yang Dibutuhkan Bagian  
     Penggerak Robot 

Massa Beban 
(Gram) 

Tegangan 
Listrik(Volt) 

Arus Listrik 
(Ampere) 

Daya (Watt) 
P = V . I 

0 9,6 1.52 14,596 
100 9,6 1,96 18,816 
300 9,6 2,38 22,848 
500 9,6 2,88 27,648 

 
 Daya total (Ptot) merupakan penjumlahan dari daya bagian controller (Pc) 

dan daya bagian penggerak robot (Pp). Daya total sesuai dengan variasi massa 

beban yang diberikan ditunjukkan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Daya Total Sesuai dengan Variasi Massa Beban yang Diberikan 

Massa Beban 
(Gram) 

Daya Controller 
(Pp) 

(Watt) 

Daya Penggerak 
(Pc) 

(Watt) 

Daya Total 
(Ptot = Pp + Pc)  

(Watt) 
0 2,88 14,596 17,476 

100 2,88 18,816 21,696 
300 2,88 22,848 25,728 
500 2,88 27,648 30,528 

 
 Hubungan antara massa beban dan daya total yang dibutuhkan robot 

ditunjukkan pada Gambar 45. 
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Gambar 45. Hubungan Variasi Beban dengan Daya yang 
dibutuhkan Robot 

 
 Daya yang dibutuhkan penggerak robot sesuai dengan massa beban yang 

diangkut. Semakin besar massa beban maka arus listrik yang dibutuhkan akan 

semakin besar pula karena akan memperberat kerja motor, sehingga daya yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan motor DC juga akan semakin besar sesuai 

dengan yang ditunjukkan pada Persamaan 5. Sesuai dengan penelitian terdahulu 

yang menggunakan pengukuran serupa, Tua et al. (2006) bahwa arus listrik yang 

dibutuhkan motor untuk beroperasi dengan pemberian beban akan lebih besar. 

Membuktikan bahwa baterai akan lebih cepat habis pada pengangkutan robot 

dengan massa beban 500 gram dibandingkan pada pengangkutan dengan variasi 

massa beban lainnya. 

4.5.3 Kebutuhan Energi Robot Line Tracer pada Proses Pengangkutan 

 Energi yang dibutuhkan robot untuk beroperasi, sesuai dengan beban yang 

diangkut, semakin besar beban beban yang diangkut akan membutuhkan daya 

yang lebih besar sehingga energi yang dibutuhkan juga semakin besar. 
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 Budiyono et al. (2009) menyatakan untuk menghitung jumlah energi 

terpakai digunakan persamaan : 

W = V. I. t  ................................................................................................  (6) 

Substitusi Persamaan 5 pada Persamaan 6, sehingga dapat disederhanakan 

menjadi persamaan  berikut : 

W = P. t  ................................................................................................  (7) 

Kebutuhan energi robot untuk mengangkut beban pada jalur berliku dengan 

variasi massa beban yang berbeda ditunjukkan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Kebutuhan Energi dengan Variasi Massa Beban pada Jalur Berliku 

Massa Beban 
(Gram) 

Daya Total 
(Watt) 

Rerata Waktu 
Pengangkutan 

(Detik) 

Energi 
W=P.t 
(Joule) 

0 17,476 22,4 391,462 
100 21,696 21,2 453,955 
300 25,728 22,6 581,452 
500 30,528 26,4 805,939 

 
Sedangkan kebutuhan energi robot untuk mengangkut beban pada jalur lurus 

dengan variasi massa beban yang berbeda ditunjukkan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Kebutuhan Energi dengan Variasi Massa Beban pada Jalur Lurus 

Massa Beban 
(Gram) 

Daya Total 
(Watt) 

Rerata Waktu 
Pengangkutan 

(Detik) 

Energi 
W=P.t 
(Joule) 

0 17,476 19,6 342,53 
100 21,696 19,2 416,563 
300 25,728 20 514,56 
500 30,528 23,6 720,461 

 Hubungan antara variasi massa beban dan kebutuhan energi yang 

dibutuhkan robot pada jalur berliku dan jalur lurus ditunjukkan pada Gambar 46. 
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Gambar 46. Hubungan Variasi Beban dengan Energi yang 
dibutuhkan Robot 

 
 Gambar 46 dapat dilihat peningkatan energi yang dibutuhkan robot seiring 

dengan penambahan massa beban yang diangkut robot line tracer. Semakin besar 

massa beban maka daya yang dibutuhkan akan semakin besar pula karena akan 

memperberat kerja penggerak robot (motor DC), sehingga energi yang dibutuhkan 

untuk menggerakkan robot juga akan semakin besar sesuai dengan yang 

ditunjukkan pada Persamaan 7. Hubungan antara daya (P) dan energi (W) adalah 

berbanding lurus. Hal ini didukung oleh pernyataan Bien et al. (2008) bahwa 

kebutuhan energi listrik tergantung dari total beban, daya dan waktu penggunaan, 

dengan penambahan beban maka akan membutuhkan daya yang semakin besar, 

sehingga membutuhkan energi listrik yang lebih besar.  

 Pengukuran waktu pengangkutan pada jalur lurus dengan jarak yang sama 

yaitu 513,5 cm maka dapat ditemukan energi yang dibutuhkan robot untuk 

berbelok sebanyak 9 belokan (Wb) merupakan selisih energi yang dibutuhkan 

robot untuk mengangkut barang dari posisi start sampai di gudang pada jalur 
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berliku (Wjb) dengan energi yang dibutuhkan robot untuk mengangkut barang dari 

posisi start sampai di gudang pada jalur lurus (Wjl). Sehingga energi yang 

dibutuhkan robot untuk berbelok sebanyak 9 belokan pada masing-masing variasi 

beban yang diangkut ditunjukkan pada Tabel 15. 
Tabel 15. Kebutuhan Energi untuk Berbelok pada Jalur Berliku 

Massa Beban 
(Gram) 

Kebutuhan Energi 
Pada Jalur Berliku 

(Wjb) 
(Joule) 

Kebutuhan Energi 
Pada Jalur Lurus 

(Wjl) 
(Joule) 

Kebutuhan Energi 
Berbelok 

(Wb = Wjb - Wjl) 
(Joule) 

0 391,462 342,53 48,932 
100 453,955 416,563 37,392 
300 581,452 514,56 66,892 
500 805,939 720,461 97,689 

 
 Hubungan antara variasi massa beban dengan kebutuhan energi berbelok 

pada jalur berliku ditunjukkan pada Gambar 47. 

 

Gambar 47. Hubungan Variasi Massa Beban dengan Kebutuhan 
Energi Berbelok pada Jalur Berliku 

 
Pengangkutan dengan variasi beban 100 gram membutuhkan energi yang 

paling kecil yaitu 37,392 Joule. Waktu pengangkutan pada beban 100 gram adalah 
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yang paling cepat sehingga membutuhkan energi yang paling kecil daripada 

dengan variasi massa beban lain. 

 Pengujian sistem secara keseluruhan menunjukkan bahwa masing-masing 

sistem dapat tersambung dan terkoordinasi secara baik. Ini menunjukkan bahwa 

tujuan awal yaitu melakukan perancangan robot line tracer berbasis 

mikrokontroler AT89S52 untuk pengangkutan di gudang telah tercapai. Selain itu 

tujuan untuk mengetahui kinerja unit pengendali yang terdiri dari rangkaian 

kontrol otomatis, sensor, LCD dan driver motor penggerak melalui uji teknis juga 

telah tercapai. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil perancangan dan pengujian terhadap robot line tracer berbasis 

mikrokontroler untuk pengangkutan di gudang dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keseluruhan sistem pada robot line tracer berbasis mikrokontroler 

AT89S52 untuk pengangkutan di gudang dapat tersambung dan 

terkoordinasi secara baik. Minimum sistem AT89S52 bekerja dengan baik 

sebagai pengolah data. Sensor dapat membedakan warna hitam dan putih 

yang dapat mengkondisikan bagian penggerak (motor DC) untuk berjalan 

mengikuti garis hitam pada permukaan putih, serta LCD dapat 

menunjukkan informasi berupa text sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Perancangan algoritma robot line tracer menggunakan software MIDE-51 

dengan bahasa pemrograman assembly yang berhasil membuat robot 

mengikuti garis dengan membawa beban dari posisi start sampai di 

gudang dan kembali lagi keposisinya semula. 

3. Massa beban sangat mempengaruhi waktu pengangkutan. Kecepatan 

pengangkutan robot line tracer pada jalur berliku tanpa beban adalah 

0,229 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 100 gram adalah 0,242 

m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 300 gram adalah 0,227 m/s, 

kecepatan pengangkutan dengan beban 500 gram adalah 0,194 m/s. 

Kecepatan pengangkutan robot line tracer pada jalur berliku tanpa beban 



106 
 

adalah 0,229 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 100 gram adalah 

0,242 m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 300 gram adalah 0,227 

m/s, kecepatan pengangkutan dengan beban 500 gram adalah 0,194 m/s. 

Beban yang diangkut menambah kestabilan robot namun penambahan 

massa beban juga akan menambah berat robot sehingga gaya gesek dengan 

permukaan tanah juga akan semakin besar, pengangkutan dengan beban 

yang lebih berat akan membutuhkan waktu pengangkutan yang lebih lama.  

 
5.2 Saran 

1. Pada penelitian selanjutnya perlu dicari mengenai driver motor yang lebih 

compatible dengan motor DC yang digunakan. 

2. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai penggunaan metode PWM (Pulse 

Weight Modulation) untuk pengontrolan motor DC agar driver motor 

tidak cepat panas. 

3. Tata letak sensor sangat mempengaruhi gerakan robot pada garis sehingga 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai tata letak sensor garis agar pergerakan 

robot pada garis lebih stabil. 

4. Perlu diteliti lebih lanjut penggunaan dua buah mikrokontroler untuk 

pengontrolan robot sehingga lebih banyak bagian dari pengangkutan 

barang di gudang yang di otomatisasi. 

5. Kebutuhan tegangan dan arus listrik DC pada robot harus disesuaikan 

dengan sumber tegangan yang digunakan untuk memperpanjang waktu 

penggunaan robot. 
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Lampiran 2. Menghubungkan Mikrokontroler dengan LCD 16 X 2. 
 
 LCD dotmatrik diperlukan jika diinginkan tampilan suatu informasi yang 

berupa text maupun angka. LCD 16 X 2 memiliki konfigurasi kaki-kaki seperti 

pada Gambar 58 dengan masing-masing fungsinya ditunjukkan pada Tabel 16. 

 
 

Gambar 58. LCD 16 X 2 
 
Tabel 16. Konfigurasi Pin pada LCD 16 X 2 
 

Nama pin Jumlah I/O Fungsi 
DB0-DB3 4 I/O Jalur data dua arah bit rendah, untuk jalur bus data 

pada proses baca maupun tulis. 
DB4-DB7 4 I/O Jalur data dua arah bit tinggi, untuk jalur bus data 

pada proses baca maupun tulis. 
E 1 Input Sinyal operasi dimulai: sinyal aktif pada saat 

terjadi perpindahan logika tinggi ke rendah. ( 1 ke 
0 ) 

R/W  1 Input Sinyal pilih data dan tulis (0:tulis,1:baca) 
RS 1 - Sinyal pilih register  

Proses penulisan ke LCD  
0: Untuk tulis/kirim instruksi. 
1: Untuk tulis/kirim Data 
 Proses pembacaan  
 0: sinyal sibuk(Busy flag) dan  addess counter  
1: Baca Data  

VLC 1 - Penyetelan kontras pada tampilan LCD denagn 
merubah tengangan VLC,   

VDD 1 - + 5V 
VSS 1 - Ground 0V 
VBL- 1 - Ground untuk lampu (Back Light 
VBL+ 1 - + 5V untuk lampu (back Light) 
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Salah satu contoh penggunaan LCD 16 x 2 sebagai penampil saja dapat dilihat 

pada Gambar 59.  

 
Gambar 59. Menghubungkan LCD pada Pin Mikrokontroler 

 
Pada proses pengiriman terdapat dua jenis pengiriman yaitu pengiriman instruksi 

(perintah) dan pengiriman data (pengiriman karakter yang akan di cetak di LCD).  

Instruksi digunakan untuk mengatur konfigurasi LCD, menempatkan posisi 

karakter ditulis, menghapus LCD dll. Macam-macam instruksi ditunjukkan pada 

Tabel 17. 
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Tabel 17. Macam-macam Instruksi pada LCD 16 X 2 
 

Instruksi 
CODE 

FUNGSI Waktu 
EksekusiRS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Hapus 
Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hapus layar dancursor kembali 

ke alamat 0 1.64 ms 

Cursor 
keawal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 

Mengembalikan cursor ke 
alamat 0 tanpa menghapus 

datanya 
1.64 ms 

Atur Mode 
pengiriman 

data 
0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 

Atur arah pergerakan kursor 
dan pergeseran data ketika data 

ditulis maupun dibaca 
40 us 

Control 
on/off 
display 

0 0 0 0 0 0 1 D C B 
On/Off tatal display (D) dan 
cursor dan membuat cursor 

berkedip 
40us 

Pengeseran 
Cursor dan 

display 
0 0 0 0 0 1 S/C R/L * * 

Memindah cursor dan 
mengeser display tanpa 

merubah isi RAM 
40us 

Mengatur 
Fungsi 0 0 0 0 1 DL 1 * * * Mengatur panjang data 

interface  40us 

Mengatur 
Alamat CG 

RAM  
0 0 0 1 Alamat Carakter Generator 

Menentukan alamat CG RAM 
untuk mengirim dan menerima 

Data CG RAM 
40 us 

Mengatur 
Alamat DD 

RAM 
0 0 1 Alamat RAM Display Data  

Menentukan Alamat DD RAM 
untuk mengirim dan menerima 

Data DD RAM  
40 us 

Membaca 
Alamat/BF 0 1 BF AC (Address Counter/penghitung 

alamat) 

Membaca tanda BF dalam 
operasi internal dan isi Addres 
Counter (digunakan pada CG 

RAM dan DD RAM)   

0 us 

Menulis Data 
ke CG RAM 

atau DD 
RAM 

1 0 Data yang ditulis Menuliskan data (Charkter) ke 
CG RAM atau DD RAM  40us 

Membaca 
Data dari CG 

RAM atau 
DD RAM 

1 1 Data yang dibaca Membaca data (Charkter) ke 
CG RAM atau DD RAM 40us 

 
* : Invalid bit 
 

I/D=1 : Increment 
ID=0 : Decreement 

C=1 : Cursor On 
C=0 : Cursor Off 

R/L=1 : Geser Kanan 
R/L=0 : Geser Kiri 

 S=1 : Diplay geser 
S=0: Display tidak geser 

B:=1 : Berkedip 
B=0 : Tidak bekedip 

DL=1 : 8 bit 
DL=0 : 4 Bit 

 D=1 : Display On 
D=0 : Display Off 

S/C=1: Display geser 
S/C=0: Cursor geser 

BF=1: Operasi Internal 
sedang berlangsung 
BF=0 : Intruksi bisa 
dilajutkan 
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Algoritma pengiriman data dan pengiriman instruksi ditunjukkan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Algoritma Pengiriman Data dan Pengiriman Instruksi pada LCD 16 X 2 
 

Pengiriman data: Pengiriman Instruksi 
1) Beri Logika 0 pada R/W (tidak usah dilakukan 

jika kaki ini dihubungkan langsung ke gnd( 
logika 0)) 

2) Kirim data pada pin DB0-DB7  
3) Beri logika  0 pada pin RS 
4) Aktifkan sinyal Operasi (enable -E) 

a) Beri logika 1 pada pin E 
b) Beri Logika 0 pada pin E 

5) Tunda sebentar. 
 

1) Beri Logika 0 pada R/W (tidak usah dilakukan 
jika kaki ini dihubungkan langsung ke gnd( 
logika 0)) 

2) Kirim instruksi pada pin DB0-DB7  
3) Beri logika  1 pada pin RS 
4) Aktifkan sinyal Operasi (enable -E) 

a) Beri logika 1 pada pin E 
b) Beri Logika 0 pada pin E 

5) Tunda sebentar. 

Aplikasi procedure pada program  sesuai dengan 
gambar rangkaian percobaan. 

Aplikasi procedure pada program sesuai dengan 
gambar rangkaian percobaan. 

 
Kirim_data:  Mov P0,A ; (algo ke 2) 
 Setb P1.0 ; (algo ke 3) 
 setb P1.1 ; (algo ke 4a) 
 clr P1.1  ;  (algo ke 4b) 
 acall delay; (algo ke 5) 
 ret 
catatan: data dimasukkan di Acc dulu, baru panggil 
procedure ini 
  

 
Kirim_Inst:  Mov P0,A ; (algo ke 2) 
 Clr P1.0 ; (algo ke 3) 
 Setb P1.1 ; (algo ke 4a) 
 Clr P1.1  ;  (algo ke 4b) 
 Acall delay; (algo ke 5) 
 Ret 
catatan: instruksi dimasukkan di Acc dulu baru 
panggil procedure ini 
 
 

 
Untuk mengunakan display LCD ini pada program harus dilakukan proses 

inisialisasi LCD dengan urutan pengiriman instruksi sebagai berikut. 

1) Tunda 15 ms supaya tegangan VDD mencapai 4.5 V 

2) Mengatur / setting fungsi 

3) Display dimatikan 

4) Display dihapus 

5) Atur Mode pengiriman data 

6) Hidupkan Display 
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Sedangkan untuk menuliskan sebuah charakter/data  pada Display (DD RAM) 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Kirim instruksi penunjuk alamat DD RAM (RAM Data Display). 

2. Kirim data pertama yang dikehendaki (Nilai Asccii) 

3. Kirim data berikutnya. 

 
Alamat RAM Data DISPLAY ditunjukkan pada Gambar 60. 

 
Gambar 60. Alamat RAM pada LCD 16 X 2 

 



Lampiran 3. Listing Program Robot Line Tracer 
 
enable2  bit p2.7 
dira2   bit p2.6 
dirb2   bit p2.5 
enable1  bit p2.4 
dira1   bit p2.3 
dirb1   bit p2.2 
sensorgudangkiri bit p3.0 
sensorkiri  bit p3.1 
sensordepan  bit p3.2 
sensorkanan  bit p3.3 
sensorgudangkanan bit p3.4 
limit1  bit p2.0 
limitsampai  bit p2.1 
limitbarang  bit p0.7 
go   bit p0.6 
backlight  bit p0.3 
rs_lcd  bit p0.2 
rw_lcd  bit p0.1 
e_lcd   bit p0.0 
data_lcd  equ p1 
 
org 0 
 jb limit1,$ 
 clr  rw_lcd  
 clr backlight 
mulai: 
 call  inisialisasi_lcd 
awal: mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil1 ;*********** tampilan1 ************* 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil2 ;*********** tampilan2 ************* 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#18 
 call delay2 
  
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil3 ;*********** tampilan barang ******* 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil4 ;*********** tampilan barang ******* 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
titik3:  

mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
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 mov  dptr,#tampil26 ;*********** tampilan titik ******** 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb limitbarang,dot 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil27 ;*********** tampilan titik ******** 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb limitbarang,dot 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil28 ;*********** tampilan titik ******** 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb limitbarang,dot 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil29 ;*********** tampilan titik ******** 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb limitbarang,dot 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil30 ;*********** tampilan titik ******** 
 call cetakkalimat 
 
 jb limitbarang,titik3 
dot: mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil5 ;*********** tampilan barang siap*** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil6 ;*********** tampilan barang siap*** 
 call cetakkalimat  
  
 mov r3,#18 
 call delay2 
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 mov   a,#10000000b 
 call write_inst 
 mov  dptr,#tampil19 ;*********** tampilan barang siap*** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil20 ;*********** tampilan barang siap*** 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
titik:  

mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil21 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
 
 jnb go,titikk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil22 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb go,titikk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil23 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb go,titikk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil24 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jnb go,titikk 
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 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil25 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
 
 jb go,titik 
  
titikk:  

mov r3,#2 
 call delay2 
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil7 ;*********** tampilan meluncur****** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil8 ;*********** tampilan meluncur****** 
 call cetakkalimat 
  
 setb  rw_lcd  
 setb backlight 
  
jalan:  

mov r0,p3 
 cjne r0,#11111011b,kiriw 
 call maju 
 jmp gudang 
 jmp jalan 
 
kiriw:  

cjne r0,#11111101b,kiriw2 
 call belokkiri 
 jmp gudang 
 jmp jalan 
 
kiriw2:  

cjne r0,#11111001b,kanaw 
 call belokkiri 
 jmp gudang 
 jmp jalan 
  
kanaw:  

cjne r0,#11110111b,kanaw2 
 call belokkanan 
 jmp gudang 
 jmp jalan 
 
kanaw2:  

cjne r0,#11110011b,right 
 call belokkanan 
 jmp gudang 
 jmp jalan 
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right:  
cjne r0,#11100011b,right2 

 call belokkananpelan 
 mov r3,#4 
 call delay2 
 call belokkananpelan 
 jb sensordepan,$ 
 jmp jalan 
 
right2:  

cjne r0,#11100001b,left 
 call belokkananpelan 
 mov r3,#4 
 call delay2 
 call belokkananpelan 
 jb sensordepan,$ 
 jmp jalan 
  
left: cjne r0,#11110000b,left2 
 call belokkiripelan 
 mov r3,#4 
 call delay2 
 call belokkiripelan 
 jb sensordepan,$ 
 jmp jalan 
  
left2:  

cjne r0,#11111000b,left3 
 call belokkiripelan 
 mov r3,#4 
 call delay2 
 call belokkiripelan 
 jb sensordepan,$ 
 jmp jalan 
 
left3:  

cjne r0,#11111110b,mati 
 call belokkiripelan 
 mov r3,#4 
 call delay2 
 call belokkiripelan 
 jb sensordepan,$ 
 jmp jalan 
 
mati: cjne r0,#11111111b,gudang 
 call berhenti 
jalan1:  

jmp jalan 
 
gudang:  
   
 clr  rw_lcd  
 clr backlight 
  
 call  inisialisasi_lcd 
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 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil9 ;*********** tampilan sampai******** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil10 ;*********** tampilan sampai******** 
 call cetakkalimat  
 mov r3,#20 
 call delay2 
 
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil11 ;*********** tampilan angkut******** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil12 ;*********** tampilan angkut******** 
 call cetakkalimat  
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
titik2:  

mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil26 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
  
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jb limitbarang,titikkk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil27 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jb limitbarang,titikkk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil28 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jb limitbarang,titikkk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
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 mov  dptr,#tampil29 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
 
 mov r3,#2 
 call delay2 
  
 jb limitbarang,titikkk 
  
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil30 ;*********** tampilan titik********* 
 call cetakkalimat 
  
 jnb limitbarang,titik2 
  
titikkk: 
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil13 ;*********** tampilan sudah angkut** 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil14 ;*********** tampilan sudah angkut** 
 call cetakkalimat  
  
 mov r3,#20 
 call delay2 
 
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil15 ;*********** tampilan muter********* 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil16 ;*********** tampilan muter********* 
 call cetakkalimat  
  
 mov r3,#20 
 call delay2 
 
 mov   a,#10000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil17 ;*********** tampilan start********* 
 call cetakkalimat 
 mov   a,#11000000b 
 call  write_inst 
 mov  dptr,#tampil18 ;*********** tampilan start********* 
 call cetakkalimat  
  
 mov r3,#20 
 call delay2 
 
 setb  rw_lcd  
 setb backlight 
 call belokkanan 
 jmp jalan 
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Tampil1:  DB '  Linefollower  '  
Tampil2:  DB ' by : aldo getoh' 
 
tampil3: DB ' Silahkan taruh '  
tampil4: DB ' Barangnya....  ' 
 
tampil5: DB ' Barang sudah di'  
tampil6: DB ' taruh...       ' 
 
tampil7: DB 'Mengantar barang' 
tampil8: DB 'Menuju gudang.. ' 
 
tampil9: DB ' Sudah sampai di'  
tampil10: DB ' gudang tujuan..' 
 
tampil11: DB ' Silahkan ambil '  
tampil12: DB ' barangnya....  ' 
 
tampil13: DB ' Barang sudah di'  
tampil14: DB ' diangkut...    ' 
 
tampil15: DB ' Permisi robot  '  
tampil16: DB ' mau muter...   ' 
 
tampil17: DB ' Kembali menuju '  
tampil18: DB ' posisi  start..' 
 
tampil19: DB 'Tekan Tombol Go '  
tampil20: DB '....            ' 
 
tampil21: DB '.               '  
tampil22: DB '..              '  
tampil23: DB '...             '  
tampil24: DB '....            '  
tampil25: DB '.....           ' 
 
tampil26: DB ' barangnya      ' 
tampil27: DB ' barangnya.     ' 
tampil28: DB ' barangnya..    ' 
tampil29: DB ' barangnya...   ' 
tampil30: DB ' barangnya....  ' 
 
tampil31: DB 'Robot sudah     ' 
tampil32: DB 'sampai di Start '  
 
 
;*************************************** 
;* PROCEDURE PROCEDURE UMUM     * 
;*************************************** 
delay: mov R6,#0 
delay1: mov R5,#25h 
 djnz R5,$ 
 djnz R6,delay1 
 ret 
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delay2:  
sana: mov r1,#255 
sini: mov r2,#255  
 djnz r2,$ 
 djnz r1,sini 
 ret 
 
;************************************** 
;* PROCEDURE PROCEDURE LCD            *  
;************************************** 
write_inst: 
  
 clr  rs_lcd  
 mov data_lcd,a ;intruksi ke lcd 
 setb e_lcd 
 clr e_lcd 
 djnz r5,$ 
 djnz r5,$ 
 ret 
 
write_data: 
 setb  rs_lcd  
 mov data_lcd,a ;intruksi ke lcd 
 setb e_lcd 
 clr e_lcd 
 djnz r5,$ 
 ret 
 
inisialisasi_lcd: 
 mov a,#03fh 
 acall write_inst 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov a,#0dh 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov a,#06h 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov a,#01h 
 acall write_inst 
 call  delay 
 mov a,#0ch 
 acall write_inst 
 call  delay 
 ret 
jeda:   mov  r3,#255 
 djnz r3,$ 
 ret 
 
cetakkalimat: 
 mov  r7,#16 
 ret 
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;************************************** 
;* PROCEDURE PROCEDURE GERAKAN (MOTOR)*  
;************************************** 
 
kirimaju:  
 setb enable1 
 ret 
 
kirimundur:  
 setb enable1 
 ret 
  
kananmundur:  
 setb enable2 
 ret 
  
kananmaju:  
 setb enable2 
 ret 
  
maju: 
 call kananmaju 
 call kirimaju 
 ret 
 
mundur: 
 call kananmundur 
 call kirimundur 
 ret 
  
belokkanan: 
 call kananmundur 
 call kirimaju 
 ret 
  
belokkiri: 
 call kirimundur 
 call kananmaju 
 ret 
 
belokkananpelan: 
 call kananstop 
 call kirimaju 
 ret 
  
belokkiripelan: 

call kiristop 
 call kananmaju 
 
 ret 
 
kiristop: 
 setb enable1 
 clr dira1 
 clr dirb1 
 ret 
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kananstop: 
 setb enable2 
 clr dira2 
 clr dirb2 
 ret 
  
berhenti: 
 call kiristop 
 call kananstop 
 ret 
end 



Lampiran 4. Grafik Hubungan waktu Pengangkutan dengan Variasi Massa  
          Beban 0 Gram, 100 Gram, 300 Gram dan 500 Gram pada  
          Setiap Ulangan 

 

 

Gambar 61. Waktu yang Dibutuhkan Robot Mencapai Gudang 

Tanpa Beban 

 

 

Gambar 62. Waktu yang Dibutuhkan Robot Mencapai Gudang 

dengan Beban 100 gram 
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Gambar 63. Waktu yang Dibutuhkan Robot Mencapai Gudang   

dengan Beban 300 gram 

 

 

Gambar 64. Waktu yang Dibutuhkan Robot Mencapai Gudang 

dengan Beban 500 gram 
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Lampiran 5. Perhitungan Kecepatan Robot Line Tracer pada Masing-Masing  
          Variasi Massa Beban 

  

Dengan merata-ratakan waktu pengangkutan dan total jarak yang 
ditempuh robot sebesar 5,135 meter, maka dapat diketahui kecepatan robot 
dengan persamaan 4, yaitu : 

1. Kecepatan robot tanpa beban pada jalur berliku adalah : 

v =    ,  
 = 0,229 m/s 

Sedangkan kecepatan robot tanpa beban pada jalur lurus adalah : 

v =    ,  
 = 0,261 m/s 

2. Kecepatan pengangkutan robot dengan beban 100 gram pada jalur berliku 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,242 m/s 

Sedangkan kecepatan robot dengan beban 100 gram pada jalur lurus 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,267 m/s 

3. Kecepatan pengangkutan robot dengan beban 300 gram pada jalur berliku 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,227 m/s 
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Sedangkan kecepatan robot dengan beban 300 gram pada jalur lurus 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,256 m/s 

4. Kecepatan pengangkutan robot dengan beban 500 gram pada jalur berliku 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,194 m/s 

Sedangkan kecepatan robot dengan beban 300 gram pada jalur lurus 

adalah : 

v =    ,  
 = 0,217 m/s 

Kecepatan robot line tracer pada jalur lurus dan jalur berliku ditunjukkan 

pada Tabel 19. 

Tabel 19. Kecepatan Robot Line Tracer pada Jalur Lurus dan Jalur Berliku 

Massa Beban 
(gram) 

Kecepatan(m/s)
Jalur Berliku Jalur Lurus 

0 0,229 0,261 
100 0,242 0,267 
300 0,227 0,256 
500 0,194 0,217 
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