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BAB II 

PENDEKATAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Kursi Roda 

Menurut  Raffudin  Syam  &  Mustari  (2015)  kursi  roda  adalah  alat  yang 

digunakan  oleh  orang  yang  mengalami  kesulitan  berjalan  oleh  penyakit,  

cedera, maupun  cacat.  Ketika  beberapa  individu  dengan  keterbatasan  gerakan  

dapat terbantu dengan kursi roda manual. Kursi roda cerdas atau otomatis didisain 

untuk menyediakan kemudahan bagi pemakainya dengan kinerja otomatis 

mengantarkan pemakai ke lokasi tertentu dan dibekali dengan fitur keamanan 

untuk memastikan bepergian tanpa bentrokan atau tabrakan, pada Gambar 1 

adalah kursi roda elektrik dan kursi roda manual yang banyak dijual dipasaran. 

Gambar 1. Kursi Roda Elektrik dan Manual 

Kursi roda manual adalah alat bantu yang digerakkan dengan tangan 

penggunanya ataupun didorong oleh orang lain, sedangkan kursi roda elektrik 

merupakan kursi roda yang digerakkan dengan motor listrik yang disuplai dari 
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baterai. Kursi roda elektrik umumnya menggunakan joystcik sebagai kendali 

gerak motor kursi roda tersebut. 

B. Sensor Flex 

Sensor flex atau sensor lengkungan adalah salah satu sensor yang 

mengkonversi perubahan lengkungan menjadi nilai resistansi yang 

bervariasi,sensor ini mengkonversi energi fisika ke energi listrik. Prinsip kerja 

sensor flex ini serupa dengan potensiometer pada umumnya perbedaan terletak 

pada perubahan nilai resitansi  tergantung dari perubahan sudut lengkungan. 

Sensor ini mempunyai 2 pin kaki P1 dan P2 dapat dilihat pada Gambar 2. Nilai 

resistansi sensor flex merupakan analog, data analog dikirimkan ke mikrokontroler 

dan data akan dikonversi menggunakan ADC (Analog to Digital Converter). 

Spesifikasi sensor flex sebagai berikut: (1)Sensor flex beroperasi pada tegangan 0 

sampai 5 volt. (2)Dapat beroperasi dengan tegangan yang rendah. (3)Suhu kerja -

45c sampai +80c. (4) Toleransi sebesar +-30%. (5) Rentang resistansi lengkungan 

45K sampai 125K. (Ramadha, R.D., et al. 2013) 

 

 

 

 

Gambar 2. Sensor Flex 
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C. Modul RF 433 Mhz 

RF Modul 433 Mhz merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk 

komunikasi data antara 2 perangkat menggunakan sinyal radio. 2 perangkat 

tersebut merupakan transmitter modul dan receiver modul yang menggunakan 

modulasi ASK.(Faudin, Agus 2018) 

Amplitudo Shift Keying merupakan modulasi digital yang mengubah 

parameter amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan perubahan sinyal informasi 

yang berupa sinyal digital. Modul RF 433 Mhz ini memiliki 3 pin utama pada 

transmitter maupun receiver yaitu vcc, data dan ground. Modul RF 433Mhz dapat 

dilihat pada Gambar 3. Spesifikasi pada receiver:(1)Tegangan kerja: 5 Volt DC. 

(2) Arus kerja: <5,5mA maks. (3)Modulasi: ASK. (4) Frekuensi kerja: 315 Mhz-

433,92 Mhz. (5) Bandwith: 2Mhz. (5) Sensitifitas: 100dBm. 

Sedangkan pada transmitter memiliki spesifikasi :(1) Tegangan kerja: min 3Volt, 

maks 12 Volt. (2) Arus kerja: min 9mA, maks kurang dari 40mA. (3) Modulasi: 

ASK. (4) Frekuensi kerja: 315 Mhz atau 433 Mhz. (5)Daya transmisi: 25mW. (6) 

Frekuensi error: 150Khz(max). (7)Kecepatan: kurang dari 10Kbps. 

 

 

 

Gambar 3. RF Module 433Mhz 
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D. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil ("special purpose computers ") 

di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan 

paralel, Port input/output, ADC. Mikrokontroller digunakan untuk suatu tugas dan 

menjalankan suatu program. (Andrianto,heri.2013). 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat mikrokontroler sering 

digunakan dalam menyelesaikan masalah, sifatnya yang programmable membuat 

mikrokontroler fleksibel sehingga dapat diprogram berulang kali dan dapat 

diprogram sesuai kebutuhannya. Mikrokontroler sering diterapkan pada bidang 

pengendalian, otomasi industri, akuisisi data, telekomunikasi dan lain-lain. 

Mikrokontroler merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti CPU, 

memori, timer, port input/output dan ADC. 

1. Arsitektur 

Berdasarkan arsitekturnya mikrokontroler dibagi menjadi dua: RISC dan 

CISC 

a. CISC (Complex Instruction Set Computer) Mikroprosesor CISC 

merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang 

kompleks dan lengkap. 

b. RISC (Reduce Instruction Set Computer) Mikroprosesor RISC 

merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang 

terbatas dan sedikit. Pada arsitektur RISC jumlah instruksi lebih 

sedikit, tetapi memiliki banyak register dibandingkan dengan CISC. 
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Selain itu pada arsitektur RISC kebanyakan instruksi dieksekusi hanya 

dalamsatu clock cycle dan mode addressing memory yang sederhana. 

2. Jenis-Jenis Mikrokontroler 

a. Mikrokontroler ATTiny merupakan mikrontroler 8 bit. AT-Tiny 

adalah mikrokontroler avr kecil dengan peripheral yang terbatas 

b. Mikrokontroler AT90S merupakan mikrokontroler avr klasik jenis 

lama 8 bit. 

c. Mikrokontroler Atmega hampir sama dengan ATTiny hanya saja 

mempunyai peripheral yang lebih banyak. Mikrokontroler jenis ini 

yang banyak digunakan dan beredar dipasaran 

d. Mikrokontroler Xmega adalah mikrokontroler 8/16 bit. Xmega 

mempunyai teknologi yang lebih canggih dan memiliki peripheral 

baru, mikrokontroler ini merupakan pengembangan dari keluarga 

AVR untuk pasar low power dan high performance. 

3. Mikrokontroler AVR32 adalah mikrokontroler 32 bit, mikrokontroler ini 

menggunakan arsitektur RISC 32 bit, mikrokontroler ini dilengkapi 

dengan prosesor ARM akan tetapi tidak memiliki EEPROM internal 

sehingga SD Card maupun MMC digunakan sebagai penggantinya.  
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4. Arsitektur Atmega 328P 

  

Gambar 4. Arsitektur Atmega 328P 

Atmega 328P merupakan salah satu mikrokontroler yang memiliki 

arsitektur RISC. Arsitektur tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Atmega 

328P memliki beberapa fitur antara lain: 

a. Memliki 32K bytes flash program memori yang dapat memprogram 

sendiri 

b. 1K bytes EEPROM 

c. 2K bytes RAM internal 

d. Siklus tulis/hapus: 10000 flash/100000 EEPROM 

e. 23 I/O yang dapat diprogram 

f. Tegangan kerja 1,8 – 5,5 V 

g. Suhu kerja -40 sampai 105 derajat celsius 
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5. Konfigurasi Pin Atmega 328P 

 

Gambar 5. Pin Atmega 328P 

Gambar 5 menunjukan konfigurasi pin-pin yang dimiliki chip Atmega 

328P  dengan fungsi masing-masing. 

E. Arduino  

1. Arduino Uno 

Uno Arduino adalah board berbasis mikrokontroler pada ATmega328 . 

Boardini memiliki 14 digital input /output pin (dimana 6 pin dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz  osilator kristal, koneksi USB, jack 

power listrik tombol reset.(Guntoro,H., & Somantri, Y. 2013). Bentuk arduino 

seri uno dapat dilihat pada Gambar 6. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan kabel 

USB atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya. 
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Gambar 6. Arduino Uno 

a. Pemrograman Board Arduino Uno 

Pemrograman  board  Arduino  dilakukan  dengan  menggunakan  

Arduino Software (IDE). Chip ATmega328 yang terdapat pada Arduino Uno 

R3 telah diisi program awal yang sering disebut bootloader. Bootloader 

tersebut yang bertugas untuk memudahkan untuk melakukan pemrograman 

lebih sederhana menggunakan Arduino Software, tanpa harus menggunakan 

tambahan hardware lain. Cukup  hubungkan  Arduino  dengan  kabel  USB  

ke  PC  atau Mac/Linux. Jalankan software Arduino Software (IDE), untuk 

memrogram chip ATmega328. 

Pengguna mikrokontroller yang sudah lebih mahir, dapat tidak  

menggunakan bootloader dan melakukan pemrograman langsung via header 

ICSP (InCircuit Serial Programming) dengan menggunakan Arduino ISP. 

Arduino Uno R3 dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram 

sebagai konverter USB to Serial. Firmware ATmega16U2 diload 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. 
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b. Catu Daya 

Board  Arduino  Uno  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 untuk  power supply  baterai 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 6V hingga 20V. Tegangan power supply kurang 

dari 7V, pin 5V tidak akan memberikan nilai 5V, yang mungkin akan 

membuat rangkaian bekerja dengan tidak sempurna jika diberi tegangan lebih 

dari 12V, regulator tegangan dapat overheat bisa merusak pcb. Tegangan 

yang direkomendasikan adalah 7V hingga 12V. 

Berikut ini beberapa pin power pada Arduino uno: 

1) GND adalah ground atau negatif. 

2) Vin adalah pin yang digunakan sebagai catu daya langsung ke papan 

Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V-12V 

3) Pin 5V. Adalah pin Output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5 

V yang telah melalui regulator 

4) 3V3 adalah pin keluaran dimana pin tersebut menyediakan tegangan 

sebesar 3,3V yang telah melalui regulator 

5) IOREF adalah pin yang menyediakan tegangan referensi mikrokontroler. 

Umumnya digunakan pada board shield untuk memperoleh tegangan 

yang sesuai. 
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c. Memori 

Chip Atmega328p pada Arduino Uno R3 memiliki memori 32 Kb, dan 

0,5 Kb dari memori tersebut telah digunakan untuk bootloader. Memiliki 

SRAM sebesar 2 Kb dan EEPROM 1Kb, yang dapat dibaca-tulis dengan 

menggunakan EEPROM library saat melakukan pemrograman. 

d. Input dan Output (I/O) 

Arduino Uno memiliki 14 buah digital pin yang dapat digunakan sebagai 

input atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode, digitalWrite, dan 

digitalRead. Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat 

menyediakan atau menerima arus 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 emiliki fungsi khusus: 

1) Serial, terdiri dari 2 pin: pin 0(RX) dan pin 1 (TX) yang digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirim (TX) data serial. 

2) External Interrupts, yaitu pin 2 dan pin 3. Kedua pin tersebut dapat 

digunakan untuk mengatifkan interrupts. 

3) PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 menyediakan output PWM 8-bit dengan 

menggunakan fungsi analogWrite() 

4) SPI: pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), dan 13 (SCK) mendukung 

komunikasi SPI dengan menggunakan library SPI 

5) LED: Pin 13 terhubung built-in led yang dikendalikan oleh digital pin 13. 
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6) TWI: pin A4 (SDA) dan pin A5 (SDL) yang mendukung komunikasi 

TWI dengan library wire 

Arduino Uno memiliki 6 buah  input  analog, yang diberi tanda dengan 

A0, A1, A2, A3, A4,  A5. 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 analog Reference. Beberapa input lainnya pada 

board ini adalah : 

1) AREF, sebagai tegangan referensi untuk masukkan analog 

2) Reset, Hubungkan ke LOW untuk melakukan reset terhadap 

mikrokontroler. 

e. Komunikasi 

Arduino Uno R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, berkomunikasi dengan Arduino lainnya, atau dengan 

mikrokontroller lain nya. Chip Atmega328 menyediakan komunikasi serial 

UART TTL (5V) yang tersedia pada 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 textual untuk dikirim menuju Arduino atau keluar dari Arduino. Led TX 

dan RX akan menyala  berkedip-kedip ketika ada data yang ditransmisikan 
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melalui chip USB to Serial via kabel USB ke komputer untuk menggunakan 

komunikasi serial dari digital pin, gunakan Software Serial library. Chip 

ATmega328 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Di dalam 

Arduino Software (IDE) sudah termasuk Wire Library untuk memudahkan 

anda menggunakan bus I2C  untuk menggunakan komunikasi SPI, gunakan 

SPI library. 

2. Arduino Nano 

Arduino nano merupakan board berbasis mikrokontroler Atmega328P, 

secara fitur hampir mirip dengan arduino uno. Analog input pada arduino 

nano berjumlah 8, nantinya akan digunakan sebagai digital I/O pin dengan 

menambahkan ke 14 digital I/O pin yang sebelumnya sudah ada. Arduino 

nano menggunakan USB jack tipe USB mini yang dapat digunakan sebagai 

downloader program maupun sebagai catu daya langsung. Dalam merangkai 

Arduino nano membutuhkan breadboard ataupun pin header female yang 

disolder pada PCB, karena pin yang digunakan adalah pin tipe male. Bentuk 

fisik arduino seri nano dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Arduino Nano 
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F. Motor DC 

Motor DC (Direct Current) merupakan salah satu perangkat elektro mekanik 

yang merubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Motor DC akan 

menghasilkan energi mekanik apabila menerima supali tegangan yang searah pada 

kumparan medan. Kumparan medan pada motor dc adalah bagian motor yang 

tidak berputar biasa disebut stator dan kumparan jangkar adalah bagian yang 

berputar disebut rotor. 

 

Gambar 8. Motor DC 

Apabila terjadi putaran pada rotor dalam medan magnet, maka akan timbul 

tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran. Prinsip 

kerja arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang yang 

mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, sehingga arus akan 

berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet.  

Motor dapat berhenti dengan adanya geseran yang terjadi, akan tetapi hal ini 

membutuhkan waktu yang relatif lama, ada dua cara yang relatif lebih singkat 
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dalam menghentikan motor yaitu pengereman secara mekanis dan secara listrik. 

Pengereman secara listrik terdapat tiga jenis yaitu: 

1. Pengereman secara regeneratif 

Pengereman regeneratif ini,saat energi yang tersimpan dalam putaran 

dikembalikan ke jala-jala.  

2. Pengereman secara mendadak(plugging) 

Pengereman mendadak adalah pengereman suatu motor dalam waktu yang 

sangat singkat dan tiba-tiba, yaitu dengan cara membalik polaritas-polaritas 

motor. 

3. Pengereman secara dinamis 

Pengereman secara dinamis pada prinsipnya motor difungsikan sebagai 

generator tanpa penggerak mula. Penghentian motor dapat terjadi jika 

tegangan terminal dihilangkan dan diganti dengan tahanan sekaligus beban. 

(Djoko Santoso,1998:34-36). 

G. L298N Dual H-Bridge  Driver Motor 

Driver motor seri L298N adalah dual H-Bridge driver motor yang 

memungkinkan untuk mengendalikan kecepatan dan putaran arah dua motor DC 

pada waktu yang sama. Modul ini dapat menjalankan motor DC yang mempunyai 

tegangan antara 5 sapai 35 volt, dengan arus maksimal sampai dengan 

2A.(Faudin, 2018) 
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Modul ini mempunya 2 blok terminal yang digunakan untuk motor A dan 

motor B, blok terminal yang tersisa digunakan untuk pin ground, pin VCC untuk 

motor dan pin 5V dapat digunakan sebagai input maupun output. 

Hal ini tergantung pada tegangan yang digunakan VCC motor. Modul ini 

memiliki 5V regulator onboard yang dapat diaktifkan maupun nonaktif 

menggunakan jumper. Pada Gambar 9 menunjukkan pin dan terminal blok sesuai 

dengan fungsinya.  

Gambar 9. Modul Driver Motor L298N 

Spesifikasi:(1) Tipe: Dual H-Bridge. (2) Chip kontrol: ST L298N. (3) 

Tegangan IC: 5 V DC. (5) Tegangan driver: 5-35 V DC. (5) Arus IC: 0 mA – 

36 mA. (6) Arus driver: 2A. (7) Suhu kerja: -20C – 135 C. (8) Daya 

maksimum: 25 W. (9) Dimensi: 43x43x27 mm. 
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H. Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor yang bekerja dengan prinsip 

pantulan gelombang suara. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

objek yang berada didepannya, frekuensi kerja sensor ini diatas gelombang suara 

yaitu dari 40 KHz sampai 400 Khz.(Faudin, 2017)  

 

Gambar 10. Prinsip Kerja HC-SR04 

Sensor ultrasonik ini terdiri dari dua unit, yaitu unit penerima dan unit 

pemancar. Unit penerima dan pemancar memiliki struktur yang sederhana, sebuah 

kristal piezoelecric dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan 

dengan diafragma penggetar.Pada plat logam diberikan tegangan bolak-balik yang 

memiliki frekuensi erja 40 Khz sampai 400 Khz. Struktur atom dari kristal 

piezoelectric akan mengikat, mengembang, atau menyusut terhadap polaritas 

tegangan yang diberikan, dan ini disebut efek piezoelectric. 

Sifat dari gelombang ultrasonik yang melalui medium menyebabkan getaran 

partikel dengan medium amplitudo sama dengan arah rambat longitudinal, 

sehingga menghasilkan partikel medium yang membentuk sautu rapatan atau 

biasa disebut strain dan tegangan yang biasa disebut stress. Proses lanjut yang 
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menyebabkan terjadinya rapatan dan regangan di dalam medium disebabkan oleh 

getaran partikel secara periodik selama gelombang ultrasonik lainnya. Gelombang 

ultrasonik merambat melalui udara dengan kecepatam 344 meter perdetik, 

mengenai objek dan memantul jembali ke sensor ultrasonik. Gelombang 

ultrasonik hanya bisa didengar oleh mahluk tertentu seperti kelelawar dan paus. 

Bagian-bagian dari sensor ultrasonik 

a. Pemancar ultrasonik (transmitter): 

Pemancar ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarakan sinyal 

sinusoidal berfrekuensi diatas 20 KHz menggunakan sebuah transduser 

transmitter ultrasonik 

b.    Penerima ultrasonik: 

Penerima ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang dipancarkan 

oleh pemancar ultrasonik dengan karkteristik frekuensi yang sesuai. Sinyal yag 

diterima tersebut akan melalui proses filterisasi frekuensi dengan menggunakan 

rangkaian band pass filter (penyaring pelewat pita), dengan nilai frekuensi yang 

dilewatkan telah ditentukan. Sinyal keluarannya akan dikuatkan dan dilewatkan 

ke rangkaian pembanding (komparator) dengan tegangan referensi ditentukan 

berdasarkan tegangan keluaran penguat pada saat jarak antara sensor kendaraan 

mini dengan sekat pembatas mencapai jarak minimum untuk berbelok arah, dapat 

dianggap kelauran komparator pada kondisi ini adalah high (logika 1) sedangkan 

jarak yang lebih jauh adalah low (logika 0). Logika-logika biner ini kemudian 

ditolah di mikrokontroler. Modul ini memiliki spesifikasi sebagi berikut:(1) 
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Tegangan kerja : 5V DC. (2) Arus kerja: 15mA. (3) Frekuensi kerja: 40Hz. (4) 

Jarak maks: 4m. (5) Jarak min: 2cm. (6) (6) Dimensi: 45*20*15mm. 

I. Buzzer 

Sebuah komponen elektronik yang menghasilkan bunyi atau suara dari 

getaran listrik. Cara kerjanya adalah saat tegangan dialirkan ke komponen 

piezoelectric, maka akan terjadi gerakan mekanis yang diubah menjadi bunyi atau 

suara sehingga dapat didengar oleh manusia. Frekuensi yang dapat dihasilkan oleh 

buzzer ini adalah berkisar antara 1sampai 5kHz hingga 100kHz. Buzzer ini 

memerlukan tegangan 3 sampai 12 volt untuk pengoperasiannya. Buzzer 

umumnya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau sebagai 

peringatan jika terjadi sebuah kesalahan pada alat. 

 

 

 

Gambar 11. Piezo buzzer 

J. Baterai 

Baterai ion lithium merupakan baterai  yang sangat ringan dan kecil 

berdasarkan Lithium Ion kimia, dengan kepadatan energi tertinggi saat ini di 

produksi. Setiap sel output 3.7V nominal di 400mAh. Datang diakhiri dengan2-

pin konektor JST-PH standar dengan jarak 2mm antara pin. Baterai ini 

memerlukan pengisian khusus menggunakan charger Lithium Polymer khusus. 

Baterai termasuk built-in perlindungan terhadap lebih dari tegangan, lebih dari 
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saat ini, dan tegangan minimum. Kapasitas baterai menunjukkan seberapa 

banyak energi yang dapat disimpan oleh sebuah baterai dan diindikasikan dalam 

miliampere hours (mAh). Notasi ini adalah cara lain untuk mengatakan seberapa 

banyak beban yang dapat diberikan kepada sebuah baterai selama 1 jam, dimana 

setelah 1 jam baterai akan benar-benar habis. 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Baterai Li Ion 

 


