
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu  

Le-Tien dan T,: Vu Phung-The dalam penelitiannya yang berjudul Routing 

and Tracking System for Mobile Vehicles in Large Area (2010) dalam sistemnya 

yang berbasis GPS dan GSM guna penentuan serta pelacakan kendaraan bermotor 

dilingkungan atau area yang besar. Sistem ini menggunakan sensor kompas 

YAS529 dan sensor akselerometer KXSC72050 untuk memperoleh perpindahan 

arah pergerakan kendaraan. Sistem ini akan memperoleh posisi dari kendaraan 

melalui modul GPS dan mengirimkan data untuk diawasi melalui layanan SMS atau 

layanan GPRS dan informasi data tersebut dapat dilihat melalui Google Map. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahris shobri Atmaja yang berjudul 

Perencanaan Jalur Terpendek Pada Robot NXT Dengan Obstacle Dinamis 

Menggunakan Algoritme D* (2010) membuat sebuah sistem kendali pada robot 

NXT agar dapat menghindari halangan yang berubah – ubah atau dinamis dengan 

memanfaatkan algoritme D*. sebagai pendeteksi halangan menggunakan sensor 

ultrasonik dan aktuatornya menggunakan driver motor.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rusmini,dkk yang berjudul 

Pencarian Jalur Terpendek Untuk Robot Micromouse Dengan Menggunakan 

Algoritme Backtracking (2011) yang mana sistem kendalinya menggunakan 

ATMega 8535. Robot ini merupakan robot yang bergerak bebas di dalam labirin 
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tanpa menyentuh objek sekitarnya, mengetahui ke arah mana harus bergerak serta 

menentukan beberapa derajat harus berputar jika menemui jalan buntu. Sistem 

robot ini menggunakan sensor inframerah GP2D12 untuk mendeteksi adanya 

halangan atau tembok yang menghalangi dan driver motor untuk menggerakan 

motor sebagai aktuator. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Endrowedness, dkk yang berjudul 

Early Flood alerts using Short message Service (SMS) (2012) dalam penelitiannya 

menggunakan sensor ultranosik HC-Sr04 sebagai sensor pendeteksi ketinggian air 

serta menggunakan mikrokontroler AT89S51 sebagai pemproses data. Sistem ini, 

nantinya akan mengirimkan data melalui SMS pada nomer tertentu jika ketinggian 

air beresiko pada banjir. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Pankaj Verma dan J.S Bhatia 

dalam judulnya Design and Development Of GPS-GSM Based Tracking System 

with Google MAP Based Monitoring (2013) menggunakan modul GPS dan GSM 

yang mana di kendalikan menggunakan mikrokontroler ATMega dengan bantuan  

komponen MAX 232 sebagai media penghubung komunikasi Serial. Sistem ini 

digunakan pada kendaraan bermotor yang dapat melacak target dalam kondisi 

cuaca apapun, dan dapat memberikan informasi lokasi dan rute yang ditempuh 

secara teratur. Informasi diterima dari modul GSM ke ponsel GSM berupa 

koordinat lintang dan bujur yang mana nantinya koordinat tersebut digunakan untuk 

melacak pada aplikasi web google map.  
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Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yeni Syukriyah, Falahah, serta 

Hermin Solihin yang berjudul Penerapan Algoritme A* (Star) untuk mencari rute 

tercepat dengan hambatan (2016) membuat sebuah aplikasi simulasi untuk mencari 

jalur tercepat pada jalan yang macet menggunakan algoritme A* (Star) dengan 

menggunakan bahasa java. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja 

dari algoritme A* untuk mencari jalur tercepat. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Robot 

Menurut Mada (2013:3) Robot menurut kamus bahasa, berasal dari kata 

robota yang berarti pekerja. Sehingga robot dapat didefinisikan sebagai sebuah alat 

mekanik yang dapat bekerja secara terus menerus untuk membantu pekerjaan 

manuasia, yang dalam menjalankan tugasnya dapat dikontrol langsung oleh 

manusia ataupun bekerja secara otomatis sesuai dengan program yang telah 

ditanamkan pada chip kontroler robot. 

Menurut Winarno (2011:5) Jenis – jenis robot secara umum, dibagi menjadi 

2 jenis yaitu robot terkontrol (controlled robot), dan robot otomatis (autonomous 

robot). Dalam kehidupan sehari – hari, sering dijumpai mobil – mobilan yang 

dikendalikan dengan remote control. Mainan ini merupakan salah satu contoh jenis 

controlled robot yang sederhana. Mobil – mobilan tersebut akan bergerak sesuai 

dengan perintah remote control yang dikontrol oleh operator. Jenis robot yang 

mampu mengambil keputusan sendiri adalah jenis robot otomatis (autonomous 
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robot). Jenis robot ini tidak memerlukan kendali manusia untuk mengeksekusi 

sebuah keputusan. 

2.2.2 Algoritme A* 

Menurut suyanto (2007:15) terdapat 2 jenis metode pencarian yaitu 

pencarian buta /tanpa informasi dan pencarian heuristik/dengan informasi. Setiap 

metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing. Untuk mengukur 

performasi metode pencarian, terdapat empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Completeness : Apakah metode tersebut menjadi penemuan solusi jika 

solusinya memang ada? 

2. Time complexity : Berapa lama waktu yang diperlukan? 

3. Space complexity : Berapa banyak memori yang diperlukan? 

4. Optimality : Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang 

terbaik jika terdapat beberapa solusi berbeda? 

Algoritme A* dapat dikatakan merupakan salah satu metode pencarian yang 

menggunakan fungsi heuristik atau dengan informasi. Algoritme ini pertama kali 

diperkenalkan pada 1968 oleh Peter Hart, Nils Nilsson, dan Bertram Raphael. 

Dalam ilmu komputer, A* (yang diucapkan dengan A-star) merupakan salah satu 

metode atau algoritme pencarian graph terbaik yang mampu menemukan jalur 

dengan biaya pengeluaran paling sedikit dari titik permulaan yang diberikan sampai 

ke titik tujuan yang diharapkan (dari satu atau lebih mungkin tujuan).  

Menurut Yeni (2016:220) metode atau algoritme A* ini merupakan hasil 

pengembangan dari metode dasar Best First Search . Metode ini mengevaluasi 

setiap titik dengan mengkombinasikan dengan nilai g(n), yang merupakan nilai 

IMPLEMENTASI ALGORITME A* ...,SYAEFUDIN, TEKNIK ELEKTRO, UMP 2018.



untuk mencapai titik n dari titik awal, dan h(n) merupakan nilai perkiraan untuk 

mencapai tujuan dari titik n tersebut.  

Menurut Suyanto (2007:31) algoritme A* merupakan algoritme Best First 

Search yang menggabungkan Uniform Cost Search dan Greedy Best-First Search. 

Biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya sebenarnya ditambah dengan biaya 

perkiraan. Dalam notasi matematika dituliskan: 

𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛) ...................................................................................... (2.1) 

Keterangan: 

f(n) = biaya yang dibutuhkan 

g(n) = biaya yang ditempuh dari titik asal 

h(n) = nilai perkiraan dari titik saat ini ke tujuan 

 

Algoritme ini menggunakan fungsi distance - plus - cost (biasanya di 

notasikan dengan f(n)) untuk menentukan urutan kunjungan pencarian node di 

dalam tree. Gabungan jarak - plus – biaya merupakan penjumlahan dari dua fungsi, 

yaitu fungsi path - cost (selalu dinotasikan dengan g(n), dimungkinkan bernilai 

heuristik ataupun tidak), dan sebuah kemungkinan penerimaan atas perkiraan 

heuristik jarak ke titik tujuan (dinotasikan dengan h(n)). Fungsi path - cost g(n) 

adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan dari node awal menuju node yang akan 

dituju, dengan h(n) bagian dari fungsi f(n) yang harus dapat heuristis, yang mana 

tidak diperbolehkan untuk terlalu jauh memperkirakan jarak ke arah tujuan. Oleh 

karena itu, untuk aplikasi seperti routing, h(n) mungkin mewakili garis lurus jarak 
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ke titik tujuan, karena hal ini secara nyata dimungkinkan adanya jarak terpendek 

diantara dua titik yang dapat dirumuskan sebagai: 

ℎ(𝑛) =  √(𝑥 − 𝑥1)2 + (𝑦 − 𝑦1)2  ................................................................. (2.2) 

Keterangan: 

x = koordinat x dari titik awal 

x1 = koordinat x dari titik baru ke lokasi tujuan 

y = koordinat y dari titik awal 

y1 = koordinat y dari titik  baru ke lokasi tujuan  

 

2.2.3 Android 

Menurut Abdul (2013:2) Android disini bukanlah robot berbasis artifical 

intelligent, melainkan operasi untuk perangkat bergerak yang saat ini sangat 

terkenal. Awalnya, android dikembangkan oleh perusahaan kecil di Silicon Valley 

yang bernama Android Inc. Selanjutnya, Google mengambil alih sistem operasi  

tersebut pada tahun 2005 dan mencanangkannya sebagai sistem operasi yang 

bersifat “open source”. Sebagai konsekuensinya, siapa pun boleh 

memanfaatkannya dengan gratis, termasuk dalam hal kode sumber yang digunakan 

untuk menyusun sistem operasi tersebut. 

Hal yang menarik, android tidak hanya ditujukan untuk ponsel, tetapi juga 

perangkat elektronik bergerak lainnya. Pada tahun 2012, android telah digunakan 

pada piranti – piranti berikut: 

1. Smartphone 

2. Tablet 
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3. Piranti pembaca buku elektronik 

4. Netbook 

5. Mp4 player 

6. TV internet 

Menurut Nasruddin (2012:1) android adalah sebuah sistem operasi pada 

handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android 

bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat 

mereka. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang 

membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 

peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan perdana Android, 5 

November 2007. Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung 

pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google 

merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak 

dan standar terbuka perangkat seluler. 

Pertumbuhan pasar perangkat berbasis android tentu saja mendorong 

pertumbuhan pengembangan aplikasi berbasis android. Membuat sebuah aplikasi 

android, diperlukan beberapa hal, yaitu: 
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1. Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE (Integrated Development Environmet) 

yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi android yang dikembangkan 

oleh Google. Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse IDE, dan 

dibuat berdasarkan IDE java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio 

dirancangkan untuk menggantikan Eclipse ke depannya sebagai IDE resmi untuk 

mengembangkan aplikasi android. Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android 

Studio mempunyai banyak fitur – fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. 

Berbeda dengan Eclipse yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan 

Gradle sebagai build environment. Fitur – fitur lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan Gradle-based build sistem yang fleksibel. 

b. Bisa mem-build multiple APK. 

c. Tamplate support untuk Google Services dan berbagai macam perangkat. 

d. Layout editor yang lebih bagus. 

e. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

f. Import library langsung dari Maven repository. 

 

2. Android SDK 

Menurut Abdul (2013:5) Android SDK adalah kumpulan software yang 

berisi mengenai pustaka, debugger (alat pencari kesalahan program), emulator 

(peniru perangkat bergerak), dokumentasi, kode contoh, dan panduan. Android 

SDK dapat diunduh gratis di http://developer.android.com/sdk/. Keberadaan 
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emulator dapat digunakan untuk menguji aplikasi android yang dibuat, tanpa harus 

mempunyai perangkat keras berbasis android. Dengan ini, maka dapat membuat 

dan menguji aplikasi android di komputer yang tidak berbasis android. 

 

3. Java Development Kit (JDK) 

Menurut Abdul (2013:4) Java Development Kit (JDK) adalah sebuah 

perangkat pengembangan aplikasi java yang dapat diunduh secara gratis di 

www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/. Perangkat ini mutlak 

diperlukan untuk membuat aplikasi android, mengingat aplikasi android itu 

berbasis java. Sebagaimana diketahui, java adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi. Namun perlu diketahui, tidak semua 

pustaka dalam java digunakan di android, sebagai contoh android tidak 

menggunakan Swing. 

 

2.2.4 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang 

berbasis arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. Board ini memiliki pin 

I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah 

PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Arduino Mega 

2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power jack 

DC, ICSP header, dan tombol reset. Board ini sudah sangat lengkap, sudah 

memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah mikrokontroller. 
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 Tabel 2.1 Spesifikasi arduino mega 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hasanudin, 2017) 

 

 
Gambar 2.1 Arduino Mega 2560 

Sumber: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560  

 

 

Pemrograman board Arduino Mega 2560 dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi software Arduino IDE. Chip ATmega2560 yang terdapat pada Arduino 

Mega 2560 telah diisi program awal yang sering disebut bootloader. Bootloader 

tersebut yang bertugas untuk memudahkan melakukan pemrograman lebih 

sederhana menggunakan aplikasi software Arduino IDE, tanpa harus menggunakan 

tambahan hardware lain. Cukup hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau 

Mac/Linux, Jalankan aplikasi software Arduino IDE, maka sudah bisa mulai 

memrogram chip ATmega2560. Lebih mudah lagi, di dalam aplikasi software 

Mikrokontroler ATMega 2560 

Tegangan Operasi 5 Volt 

Input Voltage (disarankan) 7 – 12 Volt 

Input Voltage (batas akhir) 6 – 20 Volt 

Digital I/O Pin 54 buah, 6 diantaranya menyediakan  

PWM output 

Analog Input Pin 16 buah 

Arus DC per I/O 20mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50mA 

Flash Memory 256 KB, 8 KB telah digunakan  

untuk bootloader 

SRAM 8 KB (ATMega 2560) 

EEPROM 4 KB (ATMega 2560) 

Clock Speed 16 MHz 
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Arduino IDE sudah diberikan banyak contoh program yang disediakan untuk 

belajar mikrokontroller. Untuk pengguna mikrokontroler yang sudah lebih mahir, 

tidak menggunakan bootloader dan melakukan pemrograman langsung via header 

ICSP (In Circuit Serial Programming) dengan menggunakan Arduino ISP 21 

Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah 

diprogram sebagai konverter USB to Serial.  

Firmware ATmega16U2 di load oleh DFU bootloader, dan untuk 

merubahnya dapat menggunakan software Atmel Flip (Windows) atau DFU 

programmer (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan header ISP dengan 

menggunakan hardware external programmer. Development board Arduino Mega 

2560 R3 telah dilengkapi dengan polyfuse yang dapat direset untuk melindungi port 

USB komputer/laptop dari arus berlebih. Meskipun kebanyakan komputer telah 

memiliki perlindungan port tersebut didalamnya namun fuse pelindung pada 

Arduino Mega 2560 memberikan lapisan perlindungan tambahan yang bisa dengan 

tenang menghubungkan Arduino ke komputer. Jika lebih dari 500mA ditarik pada 

port USB tersebut, sirkuit proteksi akan secara otomatis memutuskan hubungan, 

dan akan menyambung kembali ketika batasan aman telah kembali.  

Board Arduino Mega 2560 dapat ditenagai dengan power yang diperoleh 

dari koneksi kabel USB, atau via power supply eksternal. Pilihan power yang 

digunakan akan dilakukan secara otomatis. External power supply dapat diperoleh 

dari adaptor AC – DC atau bahkan baterai, atau melalui jack DC yang tersedia, atau 

menghubungkan langsung GND dan pin Vin yang ada di board. Board dapat 

beroperasi dengan power dari external power supply yang memiliki tegangan antara 
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6V hingga 20V. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam rentang 

tegangan ini. Jika diberi tegangan kurang dari 7V, pin 5V tidak akan memberikan 

nilai murni 5V, yang mungkin akan membuat rangkaian bekerja dengan tidak 

sempurna. Jika diberi tegangan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa over heat 

yang pada akhirnya bisa merusak PCB. Sehingga, tegangan yang di 

rekomendasikan adalah 7V hingga 12V Beberapa pin power pada Arduino Mega 

2560:  

1. GND adalah ground atau negatif. 

2. Vin adalah pin yang digunakan jika ingin memberikan power langsung ke 

board Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V - 12V. 

3. Pin 5V adalah pin output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5V yang 

telah melalui regulator. 

4. Pin 3V3 adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 3,3V 

yang telah melalui regulator. 

5. IOREF adalah pin yang menyediakan referensi tegangan mikrokontroler. 

Biasanya digunakan pada board shield untuk memperoleh tegangan yang 

sesuai, apakah 5V atau 3,3V  

Chip ATmega2560 pada Arduino Mega 2560 Revisi 3 memiliki memori 256 

KB, dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk bootloader. Jumlah 

SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB yang dapat di baca dan tulis dengan 

menggunakan EEPROM library saat melakukan pemrograman. Arduino Mega 

2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua papan pengembangan. Arduino 

Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin yang dapat digunakan sebagai input atau 
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output, dengan menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digital(Read). 

Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau 

menerima arus sebesar 20mA, dan memiliki tahanan pull-up sekitar 20 – 50K ohm 

(secara default dalam posisi disconnect). Nilai maksimum adalah 40mA, yang 

sebisa mungkin dihindari untuk menghindari kerusakan chip mikrokontroller. 

Beberapa pin Arduino Mega 2560 yang memiliki fungsi khusus, yaitu:  

1. Pin serial 

Terdapat 4 buah serial komunikasi yang mana masing – masing terdiri dari 

2  buah pin, diantaranya yaitu: 

a. Serial 0 : Pin 0 (RX) dan Pin 1 (TX) 

b. Serial 1 : Pin 19 (RX) dan Pin 18 (TX) 

c. Serial 2 : Pin 17 (RX) dan Pin 16 (TX) 

d. Serial 3 : Pin 15 (RX) dan pin 14 (TX) 

Pin RX digunakan untuk menerima dan TX untuk transmit data serial TTL. Pin 0 

dan pin 1 adalah pin yang digunakan oleh chip USB-to-TTL ATmega16U2. 

2. Pin External Interrupt 

Pin Arduino Mega 2560 yang termasuk dalam external interrupt yaitu pin 2 

(untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 (interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 

20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). Dengan demikian Arduino Mega 2560 

memiliki jumlah interrupt yang cukup melimpah yaitu 6 buah. Gunakan fungsi 

attachInterrupt() untuk mengatur interrupt tersebut. 
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3. Pin PWM 

Pin Arduino Mega 2560 yang termasuk dalam pin PWM adalah Pin 2 hingga 

13 dan pin 44 hingga 46 yang menyediakan output PWM 8-bit dengan 

menggunakan fungsi analogWrite(). 

4. Pin komunikasi SPI 

Pin Arduino Mega 2560 yang dapat digunakan untuk komunikasi SPI adalah 

pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) mendukung komunikasi SPI 

dengan menggunakan SPI Library. 

5. Pin komunikasi I2C 

Pin Arduino Mega 2560 yang dapat digunakan untuk komunikasi I2C 

adalah pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung komunikasi I2C dengan 

menggunakan Wire Library. 

 

Arduino Mega 2560 R3 memiliki 16 buah input analog. Masing-masing pin 

analog tersebut memiliki resolusi 10 bits (jadi bisa memiliki 1024 nilai). Secara 

default, pin – pin tersebut diukur dari ground ke 5V, namun bisa juga menggunakan 

pin AREF dengan menggunakan fungsi analogReference(). Beberapa pin lainnya 

pada board ini adalah: 

1. AREF digunakan sebagai referensi tegangan untuk input analog. 

2. RESET digunakan sebagi jalur LOW yang fungsinya untuk menghidupkan 

ulang mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset 

pada shield yang menghalangi papan utama arduino. 
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Arduino Mega R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, berkomunikasi dengan Arduino lainnya, atau dengan mikrokontroller 

lain nya. Chip Atmega2560 menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang 

tersedia di pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Chip ATmega16U2 yang terdapat pada board 

berfungsi menterjemahkan bentuk komunikasi ini melalui USB dan akan tampil 

sebagai Virtual Port di komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB 

standar sehingga tidak membutuhkan driver tambahan. Pada Arduino Software 

(IDE) terdapat monitor serial yang memudahkan data tekstual untuk dikirim 

menuju arduino atau keluar dari arduino. LED TX dan RX akan menyala berkedip-

kedip ketika ada data yang ditransmisikan melalui chip USB to Serial via kabel 

USB ke komputer. Kemudian untuk menggunakan komunikasi serial dari digital 

pin, gunakan SoftwareSerial library. (Hasanudin, 2017:18 – 25) 

 

2.2.5 Driver Motor DC L298N 

L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran 

dan kecepatan motor DC ataupun Motor stepper. Driver ini, mampu mengeluarkan 

output tegangan untuk Motor DC dan motor stepper sebesar 50 volt. IC L298 terdiri 

dari transistor-transistor logik (TTL) dengan gerbang NAND yang memudahkan 

dalam menentukkan arah putaran suatu motor dc dan motor stepper. IC ini dapat 

mengendalikan 2 buah motor dc namun hanya dapat mengendalikan 1 motor 

stepper. Berikut spesifikasi dari modul driver motor DC L298N: 

1. Menggunakan IC L298N (Double H bridge Drive Chip) 

2. Tegangan minimal untuk masukan power antara 5V – 35V 
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3. Tegangan operasional sebesar 5V 

4. Arus untuk masukan antara 0 – 36mA 

5. Arus maksimal untuk keluaran per Output A maupun B yaitu 2A 

6. Daya maksimal yaitu 25W 

7. Dimensi modul yaitu 43 x 43 x 26mm 

8. Berat mencapai 26g 

 
Gambar 2.2 Modul driver motor DC L298N 

Sumber: https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-mengakses-driver-motor-

l298n/ 

 

IC L298 memiliki fungsi yang sama dengan IC L293, yaitu sebagai 

pengendali motor. IC ini terdapat 2 buah pengendali yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan 2 buah motor. Salah satu perbedaannya dengan IC L293 adalah 

besar arus yang mengalir pada masing – masing IC. IC L293 mampu mengalirkan 

arus sebesar 600mA, sedangkan IC L298 mampu mengalirkan arus hingga 4A, 

sehingga IC L298 mampu menggerakan motor yang lebih besar. (Winarno, 2011: 

58) 
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Gambar 2.3 Konfigurasi pin driver motor L298N 

Sumber: http://www.bristolwatch.com/L298N/index.htm  

 

Terdapat 15 pin yang ada pada driver motor L298N, dengan fungsi yang berbeda – 

beda (lihat Gambar 2.3).  

1. Pin VCC digunakan sebagai sumber tegangan masukan untuk driver motor. 

2. Pin Vm digunakan untuk sumber tegangan motor DC yang dikendalikan.  

3. Pin Enable (Enable A, Enable B) digunakan untuk mengizinkan  driver 

menerima perintah untuk menggerakan motor DC. 

4. Pin Input (IN1, IN2, IN3, IN4) digunakan sebagai pin input sinyal kendali 

motor DC. 

5. Pin Output (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) digunakan sebagai pin output dari 

driver motor yang dihubungkan dengan motor DC. 
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Cara kerja dari driver motor L298N dapat dilihat pada Gambar 2.3 yang 

mana merupakan diagram blok dari driver motor L298N, dimana terdapat 2 

rangkaian driver motor menggunakan prinsip H-bridge, dan terdapat 8 transistor 

yang terhubung dengan 8 gerbang logika AND. Transistor disini digunakan sebagai 

saklar untuk mengalirkan arus dan menggerakan motor DC. Terdapat 4 input untuk 

mengendalikan 2 buah rangkaian H-bridge tersebut. Input 1 dan 2 untuk 

mengendalikan output 1 dan 2, dan Input 3 dan 4 untuk mengendalikan output 3 

dan 4.  

Masing – masing dari kaki basis transistor dihubungkan dengan gerbang 

logika AND, yang salah satu kaki input-nya digabung dan dihubungkan dengan 

kaki In1 (Input 1) dan In2 (Input 2). Kemudian input salah satu gerbang AND, yaitu 

gerbang logika  AND bagian bawah diberi inverter (pembalik kondisi) yang 

berfungsi untuk pembalik sinyal atau logika. Misal yang input-nya bernilai 1 maka 

jika diberi inverter atau pembalik kondisi menjadi bernilai 0. Kaki input yang kedua 

pada 8 gerbang logika AND dihubungkan dengan kaki EnA (Enable A)  dan EnB 

(Enable B). Kaki EnA dan EnB berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

pada kedua rangkaian  H-bridge pada IC L298N. Apabila ingin mengatur arah putar 

dari motor DC menggunakan driver motor L298N diperlukan paling tidak 3 buah 

pin atau kaki IC dari L298N untuk satu buah motor DC. Sebagai contoh 

mengendalikan motor DC dengan input dan input 1 dan 2 dan output 1 dan output 

2.  
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Kaki In1 (Input 1) dan kaki In2 (Input 2) yang diatur secara bersamaan 

(berpasangan namun berkebalikan logikanya) untuk menentukan arah putaran as 

motor DCMP yang dikendalikan, apakah berputar searah jarum jam atau 

sebaliknya. Kaki EnA (Enable A) yang berfungsi untuk mengaktifkan dan 

menonaktifkan rangkaian H-bridge pada driver motor L298N. Kaki ini aktif jika 

diberi logika 1 atau diberi tegangan 5V dan tidak aktif jika berlogika 0 atau 0V. 

Untuk lebih jelas lihat Tabel 2.2 tentang logika kontrol motor DC dengan driver 

motor L298N. 

Tabel 2.2 Logika Kontrol Motor DC dengan Driver Motor L298N 

Input  

Motor 1 

Input  

Motor 2 

Enable 

Motor 1 Motor 2 

IN1 IN2 IN3 IN4 ENA ENB 

0 0 0 0 1 1 Mati Mati 

1 0 1 0 1 1 Berputar 

searah jarum 

jam 

Berputar searah 

jarum jam 

0 1 0 1 1 1 Berputar 

berlawanan 

jarum jam 

Berputar 

berlawanan 

jarum jam 

1 0 1 0 0 0 Mati Mati 

0 1 0 1 0 0 Mati Mati 

1 1 1 1 1 1 Kondisi yang dihindari 

Sumber : http://www.robotics-university.com/2015/01/driver-motor-dcmp-

menggunakan-ic-l298.html  

 

 

2.2.6 Mikrokontroler ATMega 328 

ATMega328 adalah mikrokontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai 

arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) dimana setiap proses eksekusi 

data lebih cepat dari arsitektur CISC (Completed Instruction Set Computer). 

Mikrokontroler ATmega328 memiliki arsitektur Havard, yaitu memisakan memori 

untuk kode program dan memori untuk data sehingga dapat memaksimalkan kerja 
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dan parallelism. Instruksi – instruksi  dalam memori program dieksekusi dalam satu 

alur tunggal dimana pada saat satu instruksi dikerjakan instruksi berikutnya sudah 

diambil dari memori program. Konsep inilah yang memungkinkan instruksi-

instruksi dapat dieksekusi dalam setiap satu siklus clock.  

 
Gambar 2.5 Bentuk fisik Mikrokontroler ATMega 328 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/ATmega328  

 

1. Fitur Mikrokontroler ATMega 328 

Mikrokontroler ATMega 328 ini memiliki beberapa fitur yang mendukung dalam 

penggunaannya, diantaranya yaitu:  

a. 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock. 

b. 32 x 8-bit register serbaguna.  

c. Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16 MHz.  

d. 32 KB Flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memori sebagai bootloader.  

e. Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanent 

karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

f. Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2KB.  
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g. Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output.  

h. Master / Slave SPI Serial interface. 

  

2. Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATMega 328 

Konfigurasi pin Mikrokontroler ATMega 328 dapat dilihat pada Gambar 

2.4. Mikrokontroler ATMega328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORT B, 

PORT C, dan PORT D dengan total pin input/output sebanyak 23 pin. PORT 

tersebut dapat difungsikan sebagai input/output digital atau difungsikan sebagai 

periperal lainnya.  

 
Gambar 2.6 Konfigurasi pin ATMega 328 

(Sumber: Imam, 2014) 

 

a. PORT B 

PORT B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai 

input/output. Selain itu PORT B juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti di 

bawah ini: 

1) ICP1 (PB0), berfungsi sebagai Timer Counter 1 input capture pin.  
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2) OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai 

keluaran PWM (Pulse Width Modulation). 

3) MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur 

komunikasi SPI. 

4) Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemrograman serial (ISP). 

5) TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) dapat difungsikan sebagai 

sumber clock eksternal untuk timer. 

6) XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama 

mikrokontroler.  

Tabel 2.3 Konfigurasi pin Port B 

No Pin Port B Fungsi Alternatif 

1 PB7 

XTAL2 (Chip Clock Osilator pin 2) 

TOSC2 (Timer Osilator pin 2) 

PCINT7 (Pin Change interrupt 7) 

2 PB6 

XTAL1 (Chip Clock Osilator pin 

1/External Clock Input) 

TOSC1 (Timer Osilator pin 1) 

PCINT 6(Pin Change interrupt 6) 

3 PB5 
SCK (SPI bus master input) 

PCINT5 (Pin Change interrupt 5) 

4 PB4 

MISO (SPI bus master input/slave 

output) 

PCINT4 (Pin Change interrupt 4) 

5 PB3 

MOSI (SPI bus master input/slave 

input) 

OC2A (Timer/Counter2 output 

compare match A output) 

PCINT3 (Pin Change interrupt 3) 

6 PB2 

OC1B (Timer/Counter1 output 

compare match B output) 

SS (SPI bus master input select) 

PCINT2 (Pin Change interrupt 2) 

7 PB1 

OC1A (Timer/Counter1 output 

compare match A output) 

PCINT1 (Pin Change interrupt 1) 

8 PB0 

ICP1 (Timer/Counter1 input capture 

input) 

CLKO (Divided System clock output) 

PCINT0 (Pin Change interrupt 0) 

(Sumber: Imam, 2014) 
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b. PORT C 

PORT C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan 

sebagai input/output digital. Fungsi alternatif PORT  C antara lain sebagai 

berikut: 

1) ADC 6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 

bit. ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan 

analog menjadi data digital. 

2) I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PORT 

C. I2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang 

memiliki komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, accelerometer 

nunchuck. 

 

 

Tabel 2.4 Konfigurasi pin Port C 

No Pin Port C Fungsi Alternatif 

1 PC6 
RESET  (Reset pin) 

PCINT14 (Pin Change interrupt 14) 

2 PC5 

ADC5 (ADC Input Channel 5) 

SCl (2-Wire Serial Bus Clock Line) 

PCINT 13(Pin Change interrupt 13) 

3 PC4 

ADC4 (ADC Input Channel 4) 

SDA (2- Wire Serial Bus Data 

Input/Output Line) 

PCINT12 (Pin Change interrupt 12) 

4 PC3 
ADC3 (ADC Input Channel 3) 

PCINT11(Pin Change interrupt 11) 

5 PC2 
ADC2 (ADC Input Channel 2) 

PCINT10 (Pin Change interrupt 10) 

6 PC1 
ADC1 (ADC Input Channel 1) 

PCINT9 (Pin Change interrupt 9) 

7 PC0 
ADC0 (ADC Input Channel 0) 

PCINT8 (Pin Change interrupt 8) 

   (Sumber: Imam, 2014) 
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c. PORT D 

PORT D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pin-nya juga dapat 

difungsikan sebagai input/output. Sama seperti PORT B dan PORT C, PORT 

D juga memiliki fungsi alternatif diantaranya yaitu: 

1)  USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan 

level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, 

sedangkan RXD kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk 

menerima data serial. 

2) Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai 

interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari 

program, misalkan pada saat program berjalan kemudian terjadi interupsi 

hardware atau software, maka program utama akan berhenti dan akan 

menjalankan program interupsi. 

3) XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, 

namun kita juga dapat memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu 

membutuhkan external clock. 

4) T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 

dan timer 0. 

5) AIN0 dan AIN1, keduanya merupakan masukan input untuk analog 

comparator. 
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Tabel 2.5 Konfigurasi pin Port D 

No Pin Port D Fungsi Alternatif 

1 PD7 
AIN1 (Analog compatator negative input) 

PCINT23 (Pin Change interrupt 23) 

2 PD6 

AINT0 (Analog comparator positive input ) 

OC0A (Timer/Counter 0 output compare match A 

output ) 

PCINT22 (Pin Change interrupt 22) 

3 PD5 

T1 (Timer/Counter 1 external clock input) 

OC0B (Timer/Counter 0 output compare match B 

output ) 

PCINT21 (Pin Change interrupt 21) 

4 PD4 

XCK (USART External clock input/output) 

T0 (Timer/Counter 0 external clock input) 

PCINT20 (Pin Change interrupt 20) 

5 PD3 

INT1 (External interrupt 1 input) 

OC2B (Timer/Counter 2 output compare match B 

output ) 

PCINT19 (Pin Change interrupt 19) 

6 PD2 
INT0 (External interrupt 0 input) 

PCINT18 (Pin Change interrupt 18) 

7 PD1 
TXD (USART output pin) 

PCINT17 (Pin Change interrupt 17) 

8 PD0 
RXD (USART output pin) 

PCINT16 (Pin Change interrupt 16) 

(Sumber: Imam, 2014) 

 

2.2.7 Modul GPS U-blox Neo 6m 

GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem 

yang dapat digunakan untuk menginformasikan penggunanya dimana dia berada 

(secara global) di permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data dikirim dari 

satelit berupa sinyal radio dengan data digital, dimanapun keberadaannya maka 

GPS bisa membantu menunjukan arah, selama anda melihat langit. Layanan GPS 

ini tersedia gratis, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kecuali membeli 

GPS receiver. 

GPS memiliki nama lengkap NAVSTAR–GPS yang merupakan singkatan 

dari Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System. 

Dikembangkan oleh departemen pertahanan (Departement of Defense) dan dikelola 
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oleh Angkatan Udara Amerika Serikat(United States Air Force 50th Space Wing). 

Meskipun berada dalam program militer Amerika Serikat, GPS dapat dimanfaatkan 

baik untuk kepentingan sipil maupun militer di seluruh dunia tanpa perlu membayar 

biaya berlangganan ataupun pemeliharaan untuk menggunakan GPS. GPS memiliki 

jumlah minimal 24 buah satelit (maksimal 32 satelit) pada ketinggian 20.180 km 

dari permukaan bumi dan mengorbit bumi pada 6 bidang orbit berbeda. Untuk 

memastikan paling tidak, 4 buah satelit dalam jangkauan komunikasi di titik 

manapun di planet bumi. Hingga tanggal 8 oktober 2012 terdapat 31 buah satelit 

GPS yang mengorbit bumi dan beroperasi secara penuh. Penggunaan GPS sangat 

luas dalam berbagai bidang antara lain militer, pariwisata, pemetaan geologi, 

transportasi, logistik, penelitian dan lain – lain. 

 
Gambar 2.7 Konfigurasi orbit satelit GPS 

(Sumber:  Agung, 2014) 

 

 

Salah satu modul GPS yang biasa digunakan untuk keperluan navigasi 

adalah GPS Module UBLOX NEO 6MV2. Modul GPS ini sangat mudah digunakan 

dan dikoneksikan dengan sistem minimum, dan dengan adanya modul GPS ini, 
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sistem minimum akan memiliki kemampuan yang dapat mengetahui koordinat atau 

posisi target dengan bantuan satelit GPS. Spesifikasi dari modul GPS ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Standalone GPS receiver 

2. 9600 baud (default setting; can be changed) 

3. VCC = 3,3V- 5V 

4. Serial TTL 3V3 (PIN IO harus menggunakan resistor pembagi tegangan 

atau TTL converter untuk koneksi ke Arduino 

5. Onboard LED which flashes to indicate Lok 

6. U-blox NEO-6M GPS modul 

7. Under 1 second time-to-first-fix for hot and aided start 

8. Indoor GPS: -162 dBm tracking sensitivitas 

9. Anti-jamming Technology 

10. Support SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) 

11. U-blox 6 50 channel positioning engine with over 2 million effective 

correlators  

12. Timepulse 

13. 5Hz position update rate 

14. Operating temperature range: -40 to 85oc 

15. UART TTL soket 
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Gambar 2.8 Modul GPS U-blox Neo 6m 

Sumber : https://www.tokopedia.com/tokoduino/gps-module-ublox-neo-6mv2-u-

blox-neo-6m-for-arduino-raspberry-minsys  

 

2.2.8 Modul Bluetooth HC-05 

Bluetooth adalah sebuah perantara komunikasi untuk bertukar data tanpa 

perantara kabel (wireless) pada jarak yang tidak terlalu jauh. Pada dasarnya 

komunikasi bluetooth adalah komunikasi serial hanya dilakukan tanpa perantara 

kabel.  

Menurut Heri (2016:137) bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi 

nirkabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 Ghz unlicensed ISM (Industrial, 

Scientific and Medical). Bluetooth dapat digunakan untuk melakukan komunikasi 

data antara peralatan dengan jarak jangkauan yang cukup jauh. Besarnya jarak 

jangkauan tergantung pada kelas bluetooth. Dalam transceiver bluetooth ada 3 

kelas pembagian daya yaitu: 

1. Daya kelas 1 beroperasi antara 100 mW (20dBm) dan 1mW (0dBm), dirancang 

untuk perangkat dengan jangkauan yang jauh hingga mencapai 100 m. 

2. Daya kelas 2 beroperasi antara 2,5 mW (4dBm) dan 0,25 mW (-6dBm), 

dirancang untuk perangkat dengan jangkauan hingga 10 m. 
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3. Daya kelas 3 beroperasi pada 1 mW (0dBm), dirancang untuk perangkat 

dengan jangkauan pendek atau sekitar 1 m. 

Bluetooth HC-05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port 

Protocol) yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless (nirkabel) yang 

mengkonversi port serial ke Bluetooth. Bluetooth HC-05 menggunakan modulasi 

bluetooth V2.0 + EDR (Enchanced Data Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan 

gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. Modul ini dapat digunakan sebagai slave 

maupun master. HC-05 memiliki 2 mode konfigurasi, yaitu AT mode dan 

Communication mode. AT mode berfungsi untuk melakukan pengaturan 

konfigurasi dari HC-05, sedangkan Communication mode berfungsi untuk 

melakukan komunikasi bluetooth dengan piranti lain.  

Modul bluetooth HC-05 dapat beroperasi tanpa menggunakan driver 

khusus, dan untuk berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus memenuhi dua 

kondisi berikut: 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

 
Gambar 2.9 Bentuk fisik modul bluetooth HC-05 

Sumber : https://splashtronic.wordpress.com/2012/05/13/hc-05-bluetooth-to-

serial-module/ 
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2.2.9 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi 

untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 Khz. Hanya 

beberapa hewan, seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, 

sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. 

Sensor ultrasonik bekerja dengan cara memancarkan suatu gelombang dan 

kemudian menghitung waktu pantulan gelombang tersebut. Gelombang ultrasonik 

bekerja pada frekuensi mulai dari 20 KHz sampai 20 MHz. Frekuensi kerja yang 

digunakan dalam gelombang ultrasonik bervariasi tergantung pada medium yang 

dilalui, mulai dari kerapatan pada fasa gas, cair, hingga padat. 

Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 KHz, sebuah 

speaker ultrasonik, dan sebuah microphone ultrasonik. Speaker ultrasonik 

mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara, sementara microphone ultrasonik 

berfungsi untuk mendeteksi pantulan suaranya. Sensor ultrasonik akan 

mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger  dari mikrokontroler. Suara 

ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40 KHz akan dipancarkan selama 200 µs. Suara 

ini akan merambat di udara dengan kecepatan 344 m/s atau 29,2 µs setiap 1 cm, 

mengenai objek dan akan terpantul kembali ke sensor ultrasonik. Selama menunggu 

pantulan, sensor ultrasonik akan menghasilkan sebuah pulsa. Pulsa ini akan 

berlogika low ketika suara pantulan terdeteksi oleh sensor ultrasonik, sehingga lebar 

pulsa dapat mempresentasikan jarak antara sensor ultrasonik dengan objek. 

Selanjutnya mikrokontroler cukup mengukur lebar pulsa tersebut dan melakukan 
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konversi lebar pulsa ke jarak dengan perhitungan sebagai berikut: (Heri, 2016 : 99-

100)  

Sensor ultrasonik HC-SR04 menggunakan sonar untuk menentukan jarak 

terhadap sebuah objek, seperti yang dilakukan Kelelawar atau Lumba-luma. Sensor 

ini memiliki akurasi yang cukup baik dan pembacaan yang cukup baik. 

Operasionalnya tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari atau material berwarna 

gelap, namun dipengaruhi oleh material akustik. Sensor ini memiliki spesifikasi 

jangkauan 3 cm – 500 cm dengan resolusi 0,3 cm, serta jangkauan sudut kurang 

dari 15 derajat. 

 
Gambar 2.10 Sensor ultrasonik HC-SR04 

Sumber: http://christianto.tjahyadi.com/belajar-mikrokontroler/sensor-ultrasonik-

hc-sr04.html 

 

2.2.10 Motor Servo 

Menurut heri (2016:127) Motor servo adalah sebuah motor dengan  sistem 

umpan balik tertutup, posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian  

kontrol yang ada di dalam motor servo.  

Motor ini terdiri dari sebuah motor dc, serangkaian roda gigi (gear), 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

besar sudut dari putaran motor servo. Sedangkan putaran sudut dari sumbu motor 

servo diatur (dengan sinyal PWM) berdasarkan lebar pulsa (berkisar antara 0,5 ms 

sampai dengan 2 ms) yang dikirim melalui kaki sinyal dari motor servo. Secara 
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umum terdapat 2 jenis motor servo, yaitu motor servo standar (berputar 180 derajat) 

dan motor servo continous (dapat berputar 360 derajat).   

Motor servo adalah motor yang dibuat dengan sistem kontrol umpan balik 

tertutup (servo), yang dapat di atur untuk menentukan posisi sudut dari poros output 

motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari gear, rangkaian kontrol 

dan potensiometer, dan motor DC. Gear  yang melekat di poros motor DC akan 

memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan 

fungsi potensiometer sebagai pengatur kecepatan putar atau penentu posisi putaran 

poros motor servo tersebut. Sistem kontrol pada motor servo digunakan untuk 

mengontrol kecepatan dan posisi akhir dari poros motor servo. Posisi sudut output 

akan di deteksi untuk mengetahui posisi sudut sudah tepat seperti yang di inginkan 

atau belum, jika belum, maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk 

membuat posisi sudut tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. 

Motor servo dapat dimanfaatkan pada pembuatan robot, salah satunya 

sebagai penggerak kaki robot. Motor servo dipilih sebagai penggerak pada kaki 

robot karena motor servo memiliki tenaga atau torsi yang besar, sehingga dapat 

menggerakan kaki robot dengan beban yang cukup berat. Pada umumnya motor 

servo yang digunakan sebagai pengerak pada robot adalah motor servo 180o. 

 
Gambar 2.11 Bentuk fisik motor servo 

Sumber: http://zonaelektro.net/motor-servo/  
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2.2.11 Motor DC 

Motor DC adalah jenis motor elektrik yang bekerja pada arus searah. Motor 

jenis ini sering digunakan pada robot bergerak, karena tipe motor dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan robot. Dengan menambahkan gear jenis tertentu, motor ini dapat 

menghasilkan kecepatan yang tinggi atau torsi yang kuat. Power supply yang 

digunakan berkisar antara 3 – 24V dengan arus sebesar 1A. (Winarno, 2011:60) 

Motor DC mengubah tegangan DC menjadi putaran dengan kecepatan yang 

sebanding dengan arus yang mengalir pada motor. Motor DC bekerja berdasarkan 

konsep gaya Lorentz. Dimana arus listrik yang mengalir pada kumparan di dalam 

motor akan menghasilkan gaya Lorentz yang memutar kumparan, karena di dalam 

motor DC terdapat 2 buah kutub magnet permanen yang berlawanan (kutub utara 

dan selatan). Gaya putar inilah yang mengakibatkan motor dapat berputar. Apabila 

arah arus pada motor berbalik, putaran motor DC juga akan berubah arah. Dengan 

demikian, ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakan sebuah robot. (Tim pustena 

ITB, 2011: 82-83) 
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