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BAB III 

KONSEP RANCANGAN 

A. Identifikasi Kebutuhan 

Proses perancangan lengarn robot penyortir dan pemindah barang otomatis 

berbsis arduino uno 328p dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhannya, 

adapun kebutuhan pada alat ini dijelaskan seperti berikut : 

1. Hardware 

 Pada perancangan hardware kebutuhan komponen dibagi menjadi 2 

bagian yaitu perancangan mekanik dan elektronik yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mekanik 

1) Alumunium  

2) Akrilik 

3) Pipa  

4) Belt Konveyor 

5) Mur dan Baut 

b. Elektonik 

1) Arduino Uno 328p 

2) Sensor Warna TCS 3200 

3) Sensor Infrared 

4) Motor DC 

5) Driver Motor L298N 

6) Motor Servo 

2. Software 

a. Aplikasi Arduino IDE 

  Pada  bagian  software  pemrograman Mikrokontroller 

menggunakan software aplikasi Arduino IDE, Arduino IDE dipilih 

karena proses program yang sangat detail pada library sehingga dapat 

mempermudah pembacaan sensor serta merupakan program open 

source. 
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B. Analisis Kebutuhan 

  Berdasarkan identifikasi kebutuhan diatas, maka diperoleh beberapa 

analisis kebutuhan terhadap rancang bangun alat yaitu sebagai berikut : 

1. Hardware  

a. Mekanik  

1) Alumunium 

Alumunium digunakan untuk bagian badan konveyor, almunium 

dibentuk persegi panjang untuk nantinya digabung dengan 

komponen rancang bangun konveyor. 

2) Akrilik 

Akrilik diperuntukan sebagai pembuatan rancang bangun lengan 

robot dengan desain sederhana. 

3) Pipa 

Pipa yang digunakan untuk bangun rancang konveyor disini adalah 

besi silinder yang nanti nya dihubungkan dengan motor DC 

sebagai penggerak pada konveyor. 

4) Belt konveyor  

Belt konveyor adalah salah satu komponen rancang bangun 

konveyor yang mana digunakan sebagai alas pada konveyor. 

5) Mur dan Baut 

Mur dan baut digunakan untuk mmengencangkan bagian - bagian 

komponen rancang bangun lengan robot dan konveyor. 

b. Elektronik 

1) Arduino Uno 328p 

Arduino uno 328p adalah mikrokontroler dengan tegangan masuk 

5 volt, arduino uno 328p adalah komponen utama dalam 

pembuatan rancang bangun lengan robot penyortir dan pemindah 

barang otomatis. 

2) Sensor Warna TCS3200 

Sensor warna TCS3200 merupakan konverter yang diprogram 

untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas 
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konfigurasi silicon photodiode dan konverter arus ke frekuensi. 

Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak frekuensi yang 

berbanding lurus dengan intensitas cahaya. TCS3200 dugunakan 

sebagai penyortir barang dengan pengelompokkan sesuai warna 

dengan akuasisi yang cukup tinggi. 

3) Sensor Infrared 

Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat 

mendeteksi benda ketika cahaya infra merah terhalang oleh benda. 

Sensor infrared dalam rancang bangun ini digunakan sebagai 

masukkan kontol untuk pengendalian pada konveyor, ketika sensor 

infrared mendeteksi adanya barang konveyor akan berhenti 

sejenak sampai barang disorting dan pindahkan. 

4) Motor DC 

Motor DC dalam alat ini digunakan sebagai penggerak pada 

konveyor. Motor DC yang digunakan sebesar 12 volt, motor DC 

yang nantinya dihubungkan dengan pipa pvc mampu 

menggerakkan konveyor yang mengangkut barang. 

5) Driver Motor L298N 

Driver motor l298n adalah komponen elektronika yang berfungsi 

untuk mengendalikan motor dc, dalam rancang bangun lengan 

robot penyortir dan pemindah barang ini digunakan sebagai 

pengontrol untuk motor dc yang dimana motor dc adalah sebagai 

penggerak konveyor. 

6) Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) 

yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup 

(servo), sehingga dapat di set-up atau di atur untuk menentukan 

dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo 

digunakan untuk rancang bangun lengan robot dimana berfungsi 

sebagai sendi sendi pada lengan robot sudut posisi yang dapat 

diatur sesuai kebutuhan. 
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C. Blok Diagram  

Blok diagram adalah suatu pernyataan pada suatu rangkain alat yang akan 

dirancang. Setiap diagram blok memiliki fungsinya masing – masing. Berikut 

blok diagram dari alat rancang bangun lengan robot penyortir dan pemindah 

barang otomatis berbasis arduino uno 328p: 

 

Gambar 15. Blok Diagram  

Blok diagram sistem keseluruhan dari alat ini terdiri dari tiga blok yang 

meliputi blok input, blok process, dan blok output. Penjelasan bagian-bagian 

tiap blok akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Blok input 

Pada bagian ini terdapat sensor infrared yang berfungsi untuk 

membaca apakah terdapat objek. Pada sistem alat juga terdapat sensor 

warna untuk membaca nilai RGB dari objek sehingga dapat menentukan 

keluaran yang akan diproses oleh Arduino uno 328p. 

2. Blok process 

Blok input yang sudah diterima kemudian akan diproses oleh arduino 

uno 328p untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil dari pembacaan 

sensor infrared dan sensor warna, sehingga setiap variabel yang ada pada 

sistem akan diproses berdasarkan perintah pada listing program. 

3. Blok output 

Pada bagian blok output terdiri dari motor DC sebagai penggerak 

konveyor yang akan berputar. Ketika sensor infrared membaca ada objek, 
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maka konveyor akan berhenti untuk memposisikan objek didepan sensor 

warna. Selanjutnya, sensor warna akan membaca warna objek untuk 

menentukan jenis objek. Setelah objek terbaca, lengan robot akan 

mengambil objek dan meletakkannya ke wadah berdasarkan jenis objek 

yang terbaca. Lengan robot bergerak karena adanya motor servo yang 

berfungsi menggerakkan sendi (joint) pada lengan robot, motor servo 1 

dasar (base), motor servo 2 bahu (shoulder), motor servo 3 siku (elbow), 

motor servo 4 capit (gripper). 

 

D. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem rancang bangun lengan robot penyortir dan pemindah 

barang dibagi menjadi 2 yaitu perancangan hardware dan perancangan 

software.  

1. Perancangan Hardware 

Dalam perancangan hardware terdapat beberapa aktivitas diantaranya :  

a. Pembuatan Konveyor 

  Pada tahap ini pembuatan konveyor menggunakan papan kayu 

sebagai alas dasar rancang  bangun lengan robot penyortir dan 

pemindah barang otomatis berbasis arduino uno 328p, papan kayu 

berukuran panjang 60 cm dan lebar 28 cm dengan ketebalan 1 cm, 

untuk panjang konveyor sendiri yaitu 40 cm dengan lebar 10 cm dan 

tinggi 8 cm, rangka konveyor menggunakan besi alumunium dan 

akrilik, karena 2 bahan terbesut mudah dicari dan juga terjau. 

  Komponen utama pada konveyor adalah motor DC sebagai 

penggerak utama pada konveyor dan pemasangan sensor warna dan 

sensor infrared , motor DC disambung dengan pipa silinder 

menggunakan sistem mekanik berupa komponen gear dan belt, sensor 

warna dan sensor infrared diposisikan dibagian samping untuk 

mendapatkan fungsi yang lebih akurat. 
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b. Pembuatan Lengan Robot 

  Bahan yang digunakan untuk membuat lengan robot pada rancang 

bangun disini yaitu akrilik, akrilik dibentuk lalu di rakit dan 

disambung menggunakan baud dan mur, pembuatan lengan robot 

dalam proyek ini menggunakan sistem derajat kebebasan (Degree of 

Freedom) adalah sambungan pada lengan, dapat dibengkokkan, 

diputar, maupun digeser. Derajat kebebasan digunakan untuk 

mengetahui cara robot bergerak, tingkat kerumitan algoritma kendali 

dan jumlah motor lengan robot yang digunakan. Penentuan jumlah 

DOF dilakukan berdasarkan jumlah gerakan yang dapat dilakukan oleh 

atau jumlah aktuator lengan robot, aktuator dalam yang digunakan 

yaitu motor servo sg-90 karena memiliki derajat yang bebas.  

c. Pembuatan Rangkaian 

 

Gambar 16. Skematik Elektronik Alat. 

  Gambar 16 adalah skematik elektronik dari rancang bangun lengan 

robot penyortir dan pemindah barang otomatis bebasis arduino uno 

328p. 
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d. Tahap Penyortiran 

Penyortiran pada perancangan alat yang dibuat adalah pemilihan 

warna pada objek yang dibawa oleh konveyor dengan menggunakan 

sensor warna TCS3200 lalu dipindahkan kedalam wadah 

pengelompokkan warna menggunakan lengan robot. Gambar 17 

menunjukkan desain rancangan lengan robot penyortir dan pemindah 

barang otomatis berbasis arduino uno 328p. 

 

Gambar 17.  Desain Alat. 

2. Perancangan Software 

a. Software Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah 

software yang diciptakan untuk pemrograman Arduino. Bahasa yan 

digunakan dalam pemrograman Arduino menggunakan bahasa 

pemrograman C. Pada software Arduino IDE terdapat listing program 

dengan nama sketch, dalam setiap sketch memiliki dua buah fungsi 

penting yaitu “void setup() {}” dan “void loop() {}”. Dalam 

pembuatan program Arduino pertama kali menentukan pin-pin mana 

saja yang akan digunakan serta memasukkan library apabila 

membutuhkan saat pemrograman Arduino. 
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b. Flowchart Sistem  

1) Flowchart subroutine sensor. 

                

Gambar 18. Flowchart subroutine sensor. 

Alur algoritma subroutine sensor : 

(a) Jika subroutine sensor dipanggil, eksekusi listing program. 

(b) Melakukan pembacaan sensor infrared. 

(c) Melakukan pembacaan sensor warna pada variabel red. 

(d) Melakukan pembacaan sensor warna pada variabel green. 

(e) Melakukan pembacaan sensor warna pada variabel blue. 
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2) Flowchat subroutine arm robot. 

 

Gambar 19. Flowchart subroutine arm robot. 

Alur algoritma subroutine arm robot : 

(a) Jika subroutine arm standby dipanggil, motor servo rotasi 

bergerak pada posisi sudut 130° selama 1 detik, servo kanan 

bergerak pada posisi sudut 125°, servo kiri bergerak pada posisi 

sudut 40° selama 1 detik, dan servo capit bergerak pada posisi 

sudut 90° selama 1 detik. 

(b) Jika subroutine arm merah dipanggil, motor servo capit 

bergerak pada posisi sudut 20° selama 2 detik, servo kiri 

bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 detik, servo rotasi 
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bergerak pada posisi sudut 0° selama 1 detik, servo kanan 

bergerak pada posisi sudut 115°, servo kiri bergerak pada posisi 

sudut 85° selama 1 detik, servo capit bergerak pada posisi 

sudut 90° selama 1 detik, servo kanan bergerak pada posisi 

sudut 125°, servo kiri bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 

detik. 

(c) Jika subroutine arm putih dipanggil, motor servo capit 

bergerak pada posisi sudut 20° selama 2 detik, servo kiri 

bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 detik, servo rotasi 

bergerak pada posisi sudut 30° selama 1 detik, servo kanan 

bergerak pada posisi sudut 110°, servo kiri bergerak pada posisi 

sudut 60° selama 1 detik, servo capit bergerak pada posisi 

sudut 90° selama 1 detik, servo kanan bergerak pada posisi 

sudut 125°, servo kiri bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 

detik. 

(d) Jika subroutine arm coklat dipanggil, motor servo capit 

bergerak pada posisi sudut 20° selama 2 detik, servo kiri 

bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 detik, servo rotasi 

bergerak pada posisi sudut 60° selama 1 detik, servo kanan 

bergerak pada posisi sudut 105°, servo kiri bergerak pada posisi 

sudut 75° selama 1 detik, servo capit bergerak pada posisi 

sudut 90° selama 1 detik, servo kanan bergerak pada posisi 

sudut 125°, servo kiri bergerak pada posisi sudut 150° selama 1 

detik. 
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3) Flowchart subroutine full. 

 

Gambar 20. Flowchart subroutine full. 

 

Alur algoritma subroutine full : 

(a) Jika subroutine full dipanggil, eksekusi listing program. 

(b) Memanggil subroutine sensor. 

(c) Servo kanan bergerak pada posisi sudut 125°. 

(d) Konveyor berputar dengan kecepatan 150. 

(e) Jika sensor infrared berlogika 0, konveyor berhenti. 
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4) Flowchart main program. 

 

Gambar 21. Flowchart main program. 

Alur algoritma main program : 

(a) Eksekusi main program. 

(b) Inisialisasi variabel dan pin. 

(c) Memanggil subroutine full 

(d) Jika 27 >= red <= 60 && 50 >= green <= 131 && 50 >= blue 

<= 73, konveyor bergerak dengan kecepatan 150 selama 1,4 

detik, lalu konveyor berhenti selama 1 detik, memanggil 

subroutine arm merah, memanggil subroutine arm standby. 

(e) Jika 18 >= red <= 37 && 19 >= green <= 33 && 8 >= blue <= 

19, konveyor bergerak dengan kecepatan 150 selama 1,4 detik, 
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lalu konveyor berhenti selama 1 detik, memanggil subroutine 

arm putih, memanggil subroutine arm standby. 

(f) Jika 68 >= red <= 86 && 92 >= green <= 118 && 72 >= blue 

<= 90, konveyor bergerak dengan kecepatan 150 selama 1,4 

detik, lalu konveyor berhenti selama 1 detik, memanggil 

subroutine arm coklat, memanggil subroutine arm standby. 

(g) Selesai. 

 

E. Langkah Pembuatan Alat 

Tahap Pembuatan adalah langkah lanjutan setelah perancangan desain 

Alat. Pembuatan hardware dikerjakan sesuai desain yang telah direncanakan 

sebelumnya, adapun tahapannya sebagai berikut : 

1. Merakit konveyor dengan menggunakan bahan besi sebagai penopang 

utama konveyor dan akrilik sebagai badan konveyor.  

2. Merangkai komponen - komponen yang diperlukan pada konveyor. 

3. Merakit lengan robot. 

4. Merangkai komponen - komponen yang diperlukan pada lengan robot. 

5. Merangkai komponen yang terpasang pada konveyor dan lengan robot 

pada mikrokontroler. 

6. Membuat listing program dengan menggunakan aplikasi arduino IDE. 

7. Mengunggah program pada arduino uno 328p. 

8. Melakukan pengujian alat. 

 

F. Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mendapatkan data uji coba alat. Pengujian 

terdiri dari dua bagian yaitu uji fungsional dan uji unjuk kerja. 

1. Uji Fungsional 

Pengujian alat dilakukan dengan cara menguji setiap bagian-bagian 

berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah setiap bagian terdiri dari perangkat 

telah dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan keinginan yang dibutuhkan. 
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2. Uji Unjuk Kerja 

Pengujian unjuk kerja alat sangat dibutuhkan dengan tujuan agar dapat 

mengetahui unjuk kerja alat. Bagian pengujian unjuk kerja alat adalah 

hasil pengujian alat secara keseluruhan. 

 

G. Tabel Pengujian Alat 

1. Uji Fungsional 

a. Power Supply 

Tabel 3. Pengujian power supply 12V 

No 
Nama 

Pengukuran  

Pengukuran 

ke-  

V-Out 

berdasarkan 

spesifikasi  

Hasil 

Pengukuran  

Selisih 

tegangan  

1 
Catu daya 

12V DC  

    

    

    

    

    

b. Tegangan Arduino 

Tabel 4. Pengujian tegangan arduino  

No Pengukuran Beban 
Pengukuran 

ke- 

V-Out 

berdasarkan 

spesifikasi 

Hasil 

Pengukuran 
Error 

1 
Arduino 

Uno 

Tanpa 

beban 

    

    

    

    

    

Rata – rata   

Dengan 

beban 

    

    

    

    

    

Rata – rata   
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c. Pengujian Sensor Infrared 

Tabel 5. Pengujian Sensor Infrared 

No 
Nama 

Pengukuran  

Pengukuran 

ke- 

Kondisi tidak 

terhalang  

Kondisi 

terhalang 
Selisih  

1  
Sensor 

infrared  

        

        

        

    

    

 

d. Pengujian Sensor Warna 

Tabel 6. Pengujian Sensor Warna 

No Objek 
Pengukuran  

ke - 

Pengukuran 

R G B 

1 Merah 

    

    

    

2 Putih 

    

    

    

3 Coklat 
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2. Uji Unjuk Kerja 

Tabel 7. Pengujian Keseluruhan Alat 

No 
Nama 

Pengukuran 
Pengujian ke - 

Respon  

1 
Coklat 

  

  

  

  

  

Persentase Rata - rata  

2 
Merah  

  

  

  

  

  

Persentase Rata – rata  

3 
Putih  

  

  

  

  

  

Persentase Rata – rata  

 


