
 

 

BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Prototipe 

Prototipe merupakan suatu pembaharuan dalam implementasi sistem yang 

di dalamnya terdapat gagasan atau pemikiran dari para pengembang dan calon 

pengguna, sehingga produk dapat digunakan sesuai dengan harapan dari calon 

pengguna. Jenis dari prototipe sendiri ada dua yaitu evolutionary prototype 

dan requirement prototype. Berikut merupakan penjelasan dari kedua jenis 

prototipe: 

1. Evolutionary Prototype  

Evolutionary prototype merupakan jenis prototipe yang dikembangkan 

secara terus menerus agar memenuhi fungsi dan prosedur yang dibutuhkan 

didalam suatu sistem. Dalam jenis ini pengembang tidak melakukan suatu 

perubahan sistem, sehingga pengguna telah mengetahui apa yang akan 

dikerjakan oleh pengembang. 



 

 

 

Gambar 1. Flowchart Evolutionary Prototype Model 

Berdasarkan Gambar 1 dapat di jelaskan keterangan dari masing-masing 

blok:  

a. Identifikasi Prototipe Produk: mengidentifikasi serta mendiskusikan 

produk yang akan dikerjakan sehingga sesuai dengan yang diinginkan 

oleh user.  

b. Perencanaan Pengerjaan Prototipe Produk: merencanakan skema serta 

desain yang akan dikerjakan sehingga menghasilkan suatu produk 

yang sesuai. 

c. Pengerjaan Prototipe Produk: mengerjakan atau membuat prototipe 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 



 

 

d. Penyesuaian produk dengan keinginan user: mendiskusikan apakah 

produk yang telah dikerjakan sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh user atau tidak. 

e. Menggunakan Prototype: penggunaan prototipe merupakan tahap 

akhir dari perencanaan pembuatan prototipe karena sudah sesuai 

dengan keinginan dari user. 

2.   Requirement Prototype 

Requirement prototype merupakan jenis prototipe yang dibuat oleh 

pengembang dengan mendefinisikan fungsi dan prosedur sistem yang 

dimana pengguna tidak dapat mendefinisikan sistem yang dibuat oleh 

pengembang. Gambar 2 merupakan alur dari requirement prototype. 

 

Gambar 2. Flowchart Requirement Prototype 



 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat di jelaskan keterangan dari masing-

masing bagian:  

a. Identifikasi Prototipe Produk: mengidentifikasi serta mendiskusikan 

produk yang akan dikerjakan sehingga sesuai dengan yang diinginkan 

oleh user.  

b. Perencanaan Pengerjaan Prototipe Produk: merencanakan skema serta 

desain yang akan dikerjakan sehingga menghasilkan suatu produk yang 

sesuai. 

c. Pengerjaan Prototipe Produk: mengerjakan atau membuat prototipe 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

d. Penyesuaian produk dengan keinginan user: mengajukan pertanyaan 

apakah produk yang telah dikerjakan sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh user atau tidak. 

e. Pembaharuan Sistem: pengembang melakukan pembaharuan sistem 

baru yang telah dikembangkan menjadi lebih baik. 

f. Uji coba sistem: melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat. 

g. Menyesuaikan sistem dengan keinginan user: penyesuaian sistem 

dengan keinginan user. Apabila sistem telah sesuai maka prototipe siap 

untuk digunakan. 

h. Menggunakan sistem: penggunaan prototipe merupakan tahap akhir 

dari perencanaan pembuatan prototipe yang telah dikembangkan 



 

 

menjadi lebih baik dan siap digunakan karena sudah sesuai dengan 

keinginan dari user. 

B. Driver Motor Shield L293D 

IC L293D adalah IC yang didesain khusus sebagai driver motor DC dan 

dapat dikendalikan dengan rangkaian dari mikrokontroler. Motor DC yang 

dikontrol dengan driver IC L293D dapat dihubungkan ke ground maupun ke 

sumber tegangan positif karena di dalam driver L293D sistem driver yang 

digunakan adalah totem pool. Dalam 1 unit chip IC L293D terdiri dari 4 buah 

driver motor DC dapat digunakan secara sendiri sendiri dengan kemampuan 

mengalirkan arus 1 Ampere tiap drivernya. Penggunaan pin dari driver hanya 

memerlukan 2 pasang pin untuk menyuplai motor kiri serta kanan apakah 

mengarah ke depan, ke belakang, ke kiri, atau ke kanan. Dalam rangkaian  

driver motor L293D terdapat sambungan langsung menuju pin digital yang 

dikhususkan untuk menggerakkan motor servo sehingga dapat diaplikasikan 

dengan mudah. 

 

Gambar 3. Konfigurasi pin IC L293D 

 



 

 

1.  Fungsi Pin Driver Motor DC IC L293D  

a. Pin ENABLE berfungsi untuk mengijinkan driver menerima 

perintah untuk menggerakan motor DC.  

b. Pin INPUT adalah pin input sinyal kendali motor DC  

c. Pin OUTPUT adalah jalur output masing-masing driver yang 

dihubungkan ke motor DC  

d. Pin Vss / Vcc adalah jalur input tegangan sumber driver motor DC.  

e. Pin GND (Ground) adalah jalur yang harus dihubungkan ke 

ground, pin GND ini ada 4 buah yang berdekatan dan dapat 

dihubungkan ke sebuah pendingin kecil. 

2.  Fitur Driver Motor DC 

Driver motor DC IC L293D memiliki fitur lengkap untuk sebuah 

driver motor DC sehingga dapat diaplikasikan dalam beberapa teknik 

driver motor DC dan dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa 

jenis motor DC. Feature yang dimiliki driver motor DC IC L293D 

sesuai dengan datasheet adlah sebagai berikut: 

a. Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V  

b. Separate Input-Logic Supply  

c. Internal ESD Protection  

d. Thermal Shutdown  

e. High-Noise-Immunity Inputs  

f. Functionally Similar to SGS L293 and SGS L293D  

g. Output Current 1 A Per Channel (600 mA for L293D)  



 

 

h. Peak Output Current 2 A Per Channel (1.2 A for L293D)  

i. Output Clamp Diodes for Inductive Transient Suppression 

(L293D) 

C. Motor DC (direct current) 

 

Gambar 4. Motor DC 

Menurut Syahrul (2014:255), “Motor bekerja berdasarkan prinsip induksi 

magnetik. Sirkuit internal motor DC terdiri dari kumparan/lilitan konduktor. 

Setiap arus yang mengalir dibentuk menjadi sebuah loop sehingga ada bagian 

konduktor yang berada didalam magnet pada saat yang sama, Konfigurasi 

konduktor seperti ini akan menghasilkan distorsi pada medan magnet utama 

menghasilkan gaya dorong pada masing-masing konduktor. Gaya dorong pada 

konduktor akan menghasilkan gerak berputar searah jarum jam”.  

Motor DC merupakan sebuah motor listrik yang kumparan medan 

magnetnya membutuhkan konsumsi tegangan arus searah untuk dirubah 

menjadi energi gerak mekanik. Motor DC mempunyai kumparan medan yang 

bernama stator dan terdapat kumparan yang bernama rotor. Stator sendiri 



 

 

merupakan bagian dari motor DC yang tidak berputar sedangkan rotor 

merupakan bagian motor DC yang berputar.    

Motor DC memiliki tiga komponen penting yaitu kutub medan, current 

electromagnet dan commutator. Kutub medan motor DC dibagi menjadi 2 

bagian kutub utara dan kutub selatan, dengan garis magnetik energi membesar 

melintasi ruang terbuka diantara kutub utara dan selatan. Dinamo berbentuk 

silinder yang dihubungkan dengan penggerak untuk menggerakkan beban, dan 

communicator merupakan komponen motor DC yang berfungsi sebagai 

transmisi arus antara dinamo dengan sumber daya. 

D. Motor Servo 

 

Gambar 5. Motor servo 

Motor servo adalah sebuah komponen yang di dalamnya terdapat sebuah 

motor dengan sistem closed feedback dimana posisi dari motor akan 

diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. 

Sistem penggerak motor servo sama halnya dengan motor dc yaitu 

menggunakan penggerak berupa motor yang berputar searah jarum jam atau 

berlawanan arah jarum jam. Kekuatan dari motor servo sesuai didapatkan dari 



 

 

tegangan yang diperoleh oleh motor serta besar daya yang dapat ditampung 

oleh motor. 

Motor Servo ini digunakan untuk menggerakkan lengan dari gripper,  

yaitu membuka dan menutup lengan serta naik dan turun gripper. Motor servo 

yang terdapat pada bagian pencapit akan berputar 90o yang artinya lengan 

akan membuka untuk dapat mengangkat barang, dan jika 0o maka lengan akan 

menutup untuk mengambil barang. Sedangakan motor servo yang terdapat 

pada lift atau pengangkat akan bergerak sebesar 140o untuk mengangkat 

barang, dan jika servo berada pada posisi 0o akan berada pada posisi untuk 

meletakkan barang. Berikut merupakan pin-pin yang terdapat pada motor 

servo.  

Tabel 1. Keterangan pin-pin pada motor servo 

Warna Kabel Keterangan 

Black Ground 

Red Tegangan 

Orange Signal 

 

 

Gambar 6. Pin-pin pada motor servo SG90 

 



 

 

E. Arduino UNO R3 

Arduino uno adalah papan sirkuit yang menggunakan mikrokontroler 

Atmega328. Mikrokontroler ini memiliki 14 input/output digital, 6 analog 

input, resonator kristal keramik 16 MHz, koneksi USB, soket adaptor, pin 

header ICSP, tombol reset dan tegangan operasi dari 7-12V. 

 

Gambar 7. Arduino UNO R3 

Penggunaan Arduino uno di dalam proyek akhir ini sebagai papan 

mikrokontroler yang memproses data dan mengatur komunikasi antara remote 

kendali dan prototipe. Proses yang dieksekusi oleh Arduino uno adalah 

sebagai pemroses gerak motor dc, pemroses gerak motor servo, pengatur 

tegangan yang masuk, serta komunikasi bluetooth. 

Arduino uno memiliki kelebihan tersendiri dibanding papan 

mikrokontroler lain. Selain bersifat open source arduino juga mempunyai 

bahasa pemrogramannya sendiri yang berupa bahasa C yang sudah 

disederhanakan bahasa pemrogramannya. Selain itu dalam board arduino 

sudah terdapat loader yang berupa USB sehingga memudahkan dalam 



 

 

memprogram serta mengirimkan program ke dalam mikrokontroler. 

Spesifikasi arduino uno dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Spesifikasi Teknik Arduino Uno 

Mikrokontroler Atmega328P 

Tegangan Kerja 5 volt 

Tegangan Input (rekomendasi) 7-12 volt 

Tegangan Input (batas) 6-20 volt 

Pin I/O digital 14  

Pin I/O PWM 6 

Pin input analog 6 

Arus pin I/O 20 mA 

Arus pin 3.3 volt 50 mA 

Flash memory 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPRM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Panjang 68,6 mm 

Lebar  53,4 mm 

Berat 25 gram 

 

Keterangan dari Arduino Uno: 

1.  Power Supply Arduino dapat disuplai tegangan melalui koneksi 

USB atau power supply yang. Power supply dapat menggunakan 

adaptor DC atau baterai. Rekomendasi tegangan sumber untuk 

arduino kisaran pada 7 sampai 12 volt. Penjelasan pin pada power 

adalah sebagai berikut :  

a. Vin, merupakan pin tegangan input board arduino ketika 

menggunakan sumber tegangan dari luar. Pengguna dapat 

memberikan tegangan melalui pin Vin, maupun 

menambahkannya dengan menggunakan power jack.  

b. 5V, merupakan pin output sebesar 5V. 



 

 

c. 3V3, merupakan suplai tegangan 3.3 volt dengan arus 

maksimalnya adalah 50 mA.  

d. Pin ground merupakan jalur ground pada arduino.  

2.  Mikrokontroler Atmega328P Arduino uno menggunakan 

mikrokontroler keluarga atmel Atmega328P. Atmega328P adalah 

mikrokontroler keluaran atmel yang mempunyai arsitektur RISC 

(Reduce Instruction Set Computer) yang dimana setiap proses 

eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed 

Instruction Set Computer). Mikrokontroler ini memiliki beberapa 

fitur antara lain sebagai berikut :  

a. 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi di 

dalam satu siklus clock.  

b. 32 x 8 bit register serba guna.  

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 memory sebagai 

bootloader.  

e. Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory) sebesar 1 KB sebagai tempat 

penyimpanan data semi permanen karena EEPROM tetap dapat 

menyimpan data meskipun power supply dimatikan.  

f. Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2 

KB. 



 

 

g. Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM 

(Pulse Width Modulation) output.  

3.  I/O Arduino UNO  

Semua pin digital pada arduino dapat digunakan sebagai input 

atau output menggunakan fungsi pinMode(). digitalWriter(), dan 

digitalRead(). Input/output dioperasikan pada 5 volt. Setiap pin 

dapat menghasilkan atau menerima maksimal 40 mA dan memiliki 

pull-up resistor (disconnected by default) 20-50 Kohm. Beberapa 

pin memiliki fungsi sebagai berikut :  

1) Serial : 0 (RX) dan 1 (TX) digunakan untuk menerima (RX) 

dan mengirim (TX) data serial.  

2) Interupt eksternal : 2 dan 3 merupakan pin yang dapat 

dikonfigurasikan untuk trigger sebuah interupt pada low value, 

rising atau falling edge, dan perubahan nilai.  

3) PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 merupakan pin yang didukung 8 

bit output PWM dengan fungsi analogWrite(). 

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

yang digunakan untuk komunikasi SPI (Serial Peripheral 

Interface) 

5) LED : 13 adalah pin yang terkoneksii dengan LED ke digital 

pin 13. Ketika pin bernilai HIGH maka LED hidup, ketika pin 

LOW maka LED mati. 

 



 

 

4.  Komunikasi Arduino UNO  

Arduino UNO memiliki fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, arduino lain, atau mikrokontroler lain. Dalam hal ini 

arduino UNO digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat 

bluetooth yang terpasang pada kendaraan pengangkut barang. 

Atemega328P menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, 

yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah 

Atmega16U2 pada saluran board komunikasi serial melalui USB 

sebagai com port virtual untuk perangkat lunak komputer. 

Firmware 16U2 menggunakan USB driver standar COM dan tidak 

ada driver eksternal yang dibutuhkan. LED RX dan TX di board 

akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB ke 

serial dan koneksi USB ke komputer. Atmega328P juga 

mendukung 12C (TWI) dan SPI. 

F. Modul Bluetooth (HC-05) 

Ada dua jenis bluetooth ke modul serial dengan ganjil dan genap. 

Bluetooth dengan seri ganjil adalah HC-05 atau HC-03, serta seri genap yaitu 

HC-04 dan HC-06. Bluetooth dengan seri ganjil merupakan perbaikan dari 

Serial Modul HC-06 atau HC-04 dikarenakan modul HC-06 maupun HC-04 

hanya dapat digunakan sebagai receiver dan tidak dapat digunakan sebagai 

transmitter atau merupakan komunikasi satu arah.  



 

 

 

Gambar 8. HC-05 

Deskripsi modul HC-05:  

1. Tegangan kerja sebesar 3.3V.  

2. Modul memiliki 2 mode kerja (pemilihan mode dengan mengubah 

status pin 34 – KEY):   

a. Auto-connect. 

b. Mode ODAP, Anda dapat mengirim perintah AT untuk 

berkomunikasi dengan modul.  

3. Baudrate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, dapat 

di set sesuai dengan kebutuhan user. 

4. Kebutuhan Arus : Pairing 20～30mA. Setelah Pair: 8mA 5. Frekuensi 

yang digunakan : 2.5 GHz 

 

 

 



 

 

G. Baterai Lithium-Ion (Li-Ion) 

  

Gambar 10. Baterai lithium-ion 

Baterai Li-ion memakai senyawa litium interkalasi sebagai bahan 

elektrodanya, berbeda dengan litium metalik yang dipakai di baterai litium 

non-isi ulang. Baterai ion litium umumnya dapat dijumpai pada barang-barang 

elektronik rumah tangga. Baterai ini merupakan jenis baterai yang dapat diisi 

ulang untuk peralatan elektronik portabel. Li-ion memiliki salah satu 

kepadatan energi terbaik, tanpa efek memori, dan akan sedikit kehilangan 

tegangan saat tidak digunakan.  

Tabel 3. Spesifikasi Baterai Lithium-Ion 

Berat (Kg) 2.15 

Energi (Wh/Kg) 150 

Biaya awal ($/kWh) 600 

Sensitivitas suhu >45o C 

Efisiensi 

100% @20-hr-rate 

 99% @4-hr-rate 

 92% @1-hr-rate 

Peningkatan tegangan 3,7 

Suhu pengisian daya 0oC-45oC 

Deep Cycle Life (times) 500 

Ramah lingkungan Ya 

Metode pengisian Arus konstan + tegangan konstan 

Kapasitas 3000 mAH 

Arus 30A 

 



 

 

Kelebihan dari pemakaian baterai li-ion adalah: 

1. Baterai lithium-ion yang ringan dibandingkan dengan baterai isi ulang 

lain dari berat yang sama. 

2. Memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, sehingga banyak energi 

dapat disimpan di dalam baterai. 

3. Biaya hilang oleh baterai li-ion adalah serendah 5% per bulan. 

H. Website MIT App Investor 

 

Gambar 10. Simbol website MIT App Investor 

APP Invetor merupakan website open source yang digunakan untuk 

membuat aplikasi Android yang akan dirancang dan diprogram dengan 

halaman web sederhana dan mudah untuk dipahami. Penggunaan MIT app 

Investor dalam perancangan tugas akhir ini digunakan sebagai interface untuk 

membuat aplikasi remote control yang ada pada smartphone. Pemrograman 

pada App Inventor terdiri dari dua Interfaces yakni Design view dan Block 

Editor. 

Penggunaan dari website MIT app Investor terbilang cukup mudah 

dikarenakan pengguna hanya perlu melakukan drag and drop pada user 

interface yang tersedia. Pemrogramannya pun cukup mudah digunakan bagi 

kalangan pelajar untuk belajar bagaimana cara membuat aplikasi di 

smartphone karena pada program blok sudah tertera penjelasan logika singkat. 



 

 

I. Software Pemrograman 

Software Arduino merupakan aplikasi open source yang dapat di 

download secara gratis pada website Arduino. Pemrograman pada Arduino 

tidak susah untuk dipahami jika dibandingkan dengan mikrokontroler 

konvensional karena Arduino diciptakan untuk kalangan pelajar maupun 

untuk yang tidak memiliki dasar bahasa pemrograman sama sekali karena 

menggunakan bahasa C yang telah dipermudah dengan adanya library. 

Software Arduino IDE menggunakan software processing yang digunakan 

untuk menuliskan program untuk ditransmisikan kedalam Arduino. Software 

IDE Arduino terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu:  

1.  Editor program 

Fitur yang digunakan oleh pengguna untuk menuliskan dan mengedit 

program.  

2.  Verify/Compiler 

Merupakan sebuah tombol akses yang digunakan untuk mengecek 

apakah ada program yang error atau tidak tanpa perlu 

mentransferkan ke komponen Arduino.  

3.  Uploader 

Merupakan sebuah tombol akses yang digunakan untuk mengirimkan 

program yang telah di buat di editor program kedalam 

mikrokontroler yang digunakan dengan mengubah bahasa program 

ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh mikrokontroler . 



 

 

4.  New 

Merupakan sebuah tombol akses yang digunakan untuk memebuat 

editor program yang baru.  

5.  Open 

Merupakan sebuah tombol akses yang digunakan untuk membuka 

lembar kerja atau editor program yang telah disimpan.  

6.  Save 

Merupakan sebuah tombol akses yang digunakan untuk menyimpan 

lembar kerja atau editor program yang telah dibuat. 

 

Gambar 12. Tampilan software Arduino  

Pada gambar 12 merupakan tampilan dari arduino IDE yang 

berisikan menu bar, toollbar, editor program (sketch), progres area, dan 

status bar. Software Arduino dapat dijalankan dengan berbagai macam 

platform karena didukung atau berbasis Java.  



 

 

Setiap program Arduino (bisa disebut sketch) mempunyai dua buah 

fungsi yang harus ada. Antara lain:  

1.  void setup () { }  

Semua program dalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu 

kali ketika program Arduino untuk pertama kalinya.  

2.  void loop () { }  

Fungsi ini akan dijalankan setelah void setup selesai. Setelah 

dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan terus menerus secara 

sampai catu daya (power) dilepaskan. 

J. Smartphone Android 

 

Gambar 12. Simbol smartphone Android 

Smartphone Android merupakan sebuah perangkat yang memungkinkan 

untuk melakukan komunikasi seperti menelepon atau sms (short message 

sent) dan juga memiliki kemampuan seperti layaknya komputer. Smartphone 

membutuhkan operating system (OS) agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. 

Jenis operasi tersebut antara lain : iOS, android, windows phone, blackberry, 

bada, dan lain sebagainya. Android merupakan sistem operasi mobile berbasis 

kernel Linux yang dikembangkan oleh Android Inc dan kemudian diakuisisi 

oleh Google. Android merupakan layanan open source. Sistem operasi 



 

 

tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyediakan layanan internet yang 

terbuka, yang memudahkan orang dalam mengakses internet menggunakan 

telepon seluler. Sebagai layanan open source dan bebas dalam 

memodifikasinya, didalam android tidak ada ketentuan yang tetap dalam 

konfigurasi software dan hardware. 

Macam-macam jenis Android: 

1. Apple Pie / Alpha v1.0 (23 September 2008) 

2. Banana Bread v1.1 (Februari 2009) 

3. CupCake v1.5 

4. Donut v1.6 (September 2009) 

5. Eclair v2.0-2.1 (Oktober 2009) 

6. Froyo/Forzen Yogurt v2.2 (Mei 2010) 

7. Gingerbread v2.3 (Desember 2010 

8. Honeycomb v3.0-3.2 (Februari 2014) 

9. Ice Cream Sandwich v4.0 

10. Jelly bean v4.1.2 (27 Juni 2014) 

11. KitKat v4.4.2 

12. Lolipop v5.0 (2014) 

13. Marsmelow v6.0 

14. Nougat v7.0  

15. Oreo v8.0 (Mei 2017) 

 

 


