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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang mendukung rancangan tugas akhir 

tentang balancing robot beroda dua. 

 Asep Mubarok (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang 

dan membuat sistem instrumentasi untuk mendeteksi sudut rotasi dengan menggunakan 

sensor gyroscope berbasis mikrokontroler ATmega 8535 dan antar muka komputer. 

Perancangan alat ini menggunakan filter eskponensial dan filter kalman untuk 

menghilangkan ramdom noise yang ada pada keluaran sensor gyroscope. Pengujian 

karakteristik gyroscope di lakukan pengujian tegangan offset dan pengujian keluaran 

sensor. Pengujian sudut di lakukan dengan menerapkan faktor kalibrasi, hasil pengujian 

yang di dapat kemudia di bandingkan dengan sudut sebenarnya sehingga di dapat besaran 

error. 

 Arief Putranto Pamungkas (2013) melakukan penelitian untuk 

mengimplementasikan kontrol fuzzy untuk balancing robot beroda dua. Pengujian balancing 

robot dilakukan sebanyak sepuluh kali tiap percobaan dengan sudut berbeda-beda. 

Pengujian alat di lakukan di atas bidang datang dan beralaskan karpet. Sumber tegangan 

pada saat awal percobaan yakni 11,6 Volt. Balancing robot ini dapat menyeimbangkan 

dirinya dengan baik pada sudut awal   ,   ,    ,    dan     . Sehingga di dapat 

kesimpulan bahwa sudut maksimal balancing robot yaitu antara      hingga    . Jika 

balancing robot miring di atas      dan    , robot sering gagal menyeimbangkan diri. 

 

2.2 Dasar  Teori 

 

2.2.1 Konsep keseimbangan robot roda  dua 

Prinsip kerja balancing robot adalah dengan menjaga keseimbangan system. 

Untuk menjaga robot beroda dua ini seimbang, kontroller perlu mengetahui sudut relatif 



5 
 

terhadap tanah, sehingga kontroller dapat memerintahkan motor dengan kecepatan dan arah 

yang tepat yang dibutuhkan agar tidak terjatuh. Untuk keakuratan pengukuran sudut atau 

kemiringan dari robot perlu mendeteksi kecepatan rotasi, menggunakan sensor gyroscope. 

Sensor gyroscope merupakan sebuah sensor yang di gunakan untuk melakukan 

pengukuran sudut. Pengukuran ini memiliki referensi 0 derajat yang menyebabkan motor 

berhenti. Apabila pengukuran lebih dari 0 derajat maka motor akan berputar propporsional 

ke depan. Demikian sebaliknya bila kurang dari 0 derajat, motor akan berputar berlawan 

arah secara proporsional. Gambar posisi seimbang yang harus di pertahankan oleh 

balancing robot dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Posisi seimbang yang harus di pertahankan oleh balancing robot. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan balancing robot antara lain : 

a. Metode kontrol yang digunakan dan diagram blok sistem kontrol 

b. Desain dan realisasi mekanik dan pendukungnya 

c. Desain dan realisasi hardware (mikrokontroler, driver motor DC, sensor, sumber, 

listrik dll ). 

d. Desain dan realisasi software dan algoritma pendukung. 

 

2.2.1.1 Mempertahankan kesetimbangan robot roda dua 

Prinsip kerja kesetimbangan robot roda dua dapat di jelaskan sebagai sebuah 

ayunan yang bertumpu pada kedua rodanya. Gambar arah putaran roda untuk 

mempertahakan keseimbangan dapat dilihat pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Arah putaran roda untuk mempertahankan keseimbangan 

Dalam proses menuju kesetimbangan robot memiliki kecenderungan jatuh ke kiri 

maupun ke kanan tergantug titik berat dari robot tersebut. Apabila dimisalkan robot jatuh 

ke arah kiri seperti gambar di atas. Bila robot jatuh ke arah kiri sejauh θ maka harus ada 

putaran roda dengan torque tertentu searah dengan jatuhnya roda. Kekuatan putaran harus 

lebih besar dibandingkan dengan besarnya θ agar robot dapat kembali ke posisi semula. 

Setelah diberikan torque dengan kekuatan tertentu, maka robot akan kembali 

menuju ke titik keseimbangan (garis normal). Robot juga akan memiliki kesempatan untuk 

jatuh ke arah sebaliknya dengan percepatan tertentu. Arah putaran tersebut tetap searah 

dengan arah jatuhnya robot. Dapat disimpulkan bahwa robot akan bergerak di antara titik 

stasionernya sampai mencapai keseimbangan.  

 

2.2.1.2 Membuat robot berjalan maju atau mundur (mobilitas) 

Setelah robot dapat mencapai kesetimbangan pada titik stasionernya, maka saat ini 

akan di upayakan untuk dapat berjalan maju maupun mundur. Ada 2 tahap yang harus di 

lakukan robot agar dapat berjalan maju atau mundur. 

Dalam kondisi seimbang ini akan di buat  melangkah maju. Apabila gerakan 

diinginkan kekiri, maka tahap  pertama harus dibuat putaran roda ke kanan. Hal ini 

menyebabkan badan dari robot jatuh ke arah kiri sejauh θ. Gambar arah putaran roda pada 

fungsi mobilitas dapat dilihat pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Arah putaran roda pada fungsi mobilitas. 

Apabila telah terbentuk sudut elevasi tersebut, maka arah putaran dibalik dengan 

kecepatan dan torque tertentu agar robot dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

Demikian bila robot diinginkan berjalan mundur maka seluruh tahapan tersebut di balik. 

 

2.2.2 Arduino Uno (ATMega 328) 

Arduino uno adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328 

(datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital masukan/keluaran (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, 

sebuah koneksi USB, sebuah powerjack, sebuah ICSP header, dan sebuat tombol reset. 

Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya 

dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. Gambar 

arduino uno (ATMega328) dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Arduino uno (ATMega 328) 

a b 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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Berikut ini adalah fitur-fitur dari Arduino Uno : 

 Pinout 1.0: ditambah pin SDA dan SCL yang dekat dengan pin AREF dan dua pin baru  

lainnya yang diletakkan dekat dengan pin RESET, IOREF yang memungkinkan shield-

shield untuk menyesuaikan tegangan yang disediakan dari board. Untuk ke depannya, 

shield akan dijadikan kompatibel/cocok dengan board yang menggunakan AVR yang 

beroperasi dengan tegangan 5V dan dengan Arduino yang beroperasi dengan tegangan 

3.3V. Kedua ini merupakan sebuah pin yang tak terhubung, yang disediakan untuk 

tujuan kedepannya. 

 Sirkuit RESET yang lebih kuat 

 Atmega 16U2 menggantikan 8U2 

Ringkasan 

 Mikrokontroler    : ATmega328 

 Tegangan pengoperasian   : 5V 

 Tegangan input yang disarankan : 7-12V 

 Batas tegangan input   : 6-20V 

 Jumlah pin I/O digital   :14 (6 menyediakan keluaran PWM) 

 Jumlah pin input analog  : 6 

 Arus DC tiap pin I/O   : 40 mA 

 Arus DC untuk pin 3.3V  : 50 mA 

 Memori Flash    : 32 KB (ATmega328), 

 SRAM     : 2 KB (ATmega328) 

 

2.2.2.1 Daya (power) 

Arduino UNO dapat diberikan sumber tegangan melalui koneksi USB atau dengan 

sebuah sumber tegangan eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis.  Sumber tegangan 

eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau battery. Adaptor 

dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1 

mm ke power jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam 

header/kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor POWER.  
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Board Arduino UNO dapat beroperasi pada sebuah sumber tegangan eksternal 6 

sampai 20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt mungkin 

mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino UNO bisa menjadi tidak stabil. Jika 

menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, voltage regulator bisa kelebihan panas 

dan membahayakan board Arduino UNO. Range yang direkomendasikan adalah 7 sampai 

12 Volt. 

Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut:  

 VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang menggunakan sumber 

suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi USB atau sumber tenaga lainnya yang 

diatur). Kita dapat menyuplai tegangan melalui pin ini, atau jika penyuplaian tegangan 

melalui power jack, aksesnya melalui pin ini. 

 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator pada board. 

Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC powerjack (7-12V), USB 

connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). Penyuplaian tegangan melalui pin 5V 

atau 3,3V membypassregulator, dan dapat membahayakan board. Hal itu tidak 

dianjurkan. 

 3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus maksimum 

yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

 GND. Pin ground. 

 

2.2.2.2 Memori 

  ATmega328 mempunyai 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). 

ATmega 328 juga mempunyai 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan 

ditulis (RW/read and written) dengan EEPROM library). 

 

2.2.2.3 Input dan output 

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan output, 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-fungsi tersebut 

beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus 

http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
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maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistorpull-up (terputus secara default) 20-50 

kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi spesial :  

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) 

serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin ini dihubungkan ke pin-pin 

yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTL. 

 ExternalInterrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah 

interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang 

besar, atau suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attachInterrupt()untuk lebih jelasnya. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi 

analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mensupport komunikasi SPI 

menggunakan SPI library. 

 LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. Ketika pin 

bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, setiapnya 

memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara default, 6 input 

analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu mungkin untuk 

mengganti batas atas dari rangenya dengan menggunakan pin AREF dan fungsi 

analogReference().Di sisi lain, beberapa pin mempunyai fungsi spesial: TWI: pin A4 atau 

SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport komunikasi TWI dengan menggunakan Wire 

library. 

Ada sepasang pin lainnya pada board:  

 AREF. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan analogReference(). 

 Reset. Membawa saluran ini LOW untuk mereset mikrokontroler. Secara khusus, 

digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset untuk melindungi yang memblock 

sesuatu pada board. 

 

2.2.2.4 Komunikasi 

Arduino uno mempunyai sejumlah fasilitas untuk komunikasi dengan sebuah 

komputer, Arduino lainnya atau mikrokontroler lainnya. Atmega 328 menyediakan serial 

http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
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komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah 

Atmega 16U2 pada channelboard serial komunikasinya melalui USB dan muncul sebagai 

sebuah portvirtual ke software pada komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB 

COM standar, dan tidak ada driver eksternal yang dibutuhkan. Bagaimanapun, pada 

Windows, sebuah file ini pasti dibutuhkan. Software Arduino mencakup sebuah serial 

monitor yang memungkinkan data tekstual terkirim ke dan dariboard Arduino. LED RX 

dan TX pada board akan menyala ketika data sedang ditransmit melalui chip USB-to-serial 

dan koneksi USB pada komputer (tapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1). 

Sebuah SoftwareSerial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada 

beberapa pin digital UNO. Atmega328 juga mensupport komunikasi I2C (TWI) dan SPI. 

Software Arduino mencakup sebuah Wire library untuk memudahkan menggunakan bus 

I2C. 

 

2.2.2.5 Programming 

  Arduino uno dapat diprogram dengan software Arduino . Pilih “Arduino Uno dari 

menu Tools>Board (termasuk mikrokontroler pada board).  

ATmega328 pada Arduino Uno hadir dengan sebuah bootloader yang 

memungkinkan kita untuk mengupload kode baru ke ATmega328 tanpa menggunakan 

pemrogram hardware eksternal. ATmega328 berkomunikasi menggunakan protokol 

STK500 asli (referensi, file C header) Kita juga dapat membypassbootloader dan program 

mikrokontroler melalui kepala/header ICSP (In-Circuit Serial Programming), Sumber kode 

firmware ATmega16U2 (atau 8U2 padaboard revisi 1 dan revisi 2) tersedia. 

ATmega16U2/8U2 diload dengan sebuah bootloader DFU, yang dapat diaktifkan dengan:  

 Pada board Revisi 1: Dengan menghubungkan jumper solder pada belakang board dan 

kemudian mereset 8U2 

 Pada board Revisi 2 atau setelahnya: Ada sebuah resistor yang menarik garis HWB 

8U2/16U2 ke ground, dengan itu dapat lebih mudah untuk meletakkan ke dalam mode 

DFU. Kita dapat menggunakan software Atmel’s FLIP (Windows) atau pemrogram 

DFU(Mac OS X dan Linux) untuk meload sebuah firmware baru. Atau kita dapat 

http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4
http://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr061.zip
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
http://dfu-programmer.sourceforge.net/
http://dfu-programmer.sourceforge.net/
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menggunakan header ISP dengan sebuah pemrogram eksternal 

(mengoverwritebootloader DFU) 

 

2.2.2.6 Reset otomatis (software) 

Arduino Uno didesain untuk direset dengan software yang sedang berjalan pada 

komputer yang sedang terhubung. Salah satu garis kontrol aliran hardware (DTR) dari 

ATmega8U2/16U2 dihubungkan ke garis reset dari ATmega328 melalui sebuah kapasitor 

100 nanofarad. Ketika saluran ini dipaksakan (diambil rendah), garis reset jatuh cukup 

panjang untuk mereset chip. Software Arduino menggunakan kemampuan ini untuk 

memungkinkan kita untuk mengupload kode dengan mudah menekan tombol upload di 

software Arduino. Ini berarti bahwa bootloader dapat mempunyai sebuah batas waktu yang 

lebih singkat, sebagai penurunan dari DTR yang dapat menjadi koordinasi yang baik 

dengan memulai pengupload. 

Pengaturan ini mempunyai implikasi. Ketika Arduino Uno dihubungkan ke sebuah 

komputer lain yang sedang berjalan menggunakan OS Mac X atau Linux, Arduino Uno 

mereset setiap kali sebuah koneksi dibuat dari software (melalui USB). Untuk berikutnya, 

setengah-detik atau lebih, bootloader sedang berjalan pada Arduino UNO. Ketika Arduino 

UNO diprogram untuk mengabaikan data yang cacat/salah (contohnya apa saja selain 

sebuah penguploadan kode baru) untuk menahan beberapa bit pertama dari data yang 

dikirim ke board setelah sebuah koneksi dibuka. Jika sebuah sketch sedang berjalan pada 

board menerima satu kali konfigurasi atau data lain ketika sketch pertama mulai, 

memastikan bahwa software yang berkomunikasi menunggu satu detik setelah membuka 

koneksi dan sebelum mengirim data ini.  

Arduino Uno berisikan sebuah jejak yang dapat dihapus untuk mencegah reset 

otomatis. Pad pada salah satu sisi dari jejak dapat disolder bersama untuk mengaktifkan 

kembali. Pad itu diberi label “RESET-RN” Kita juga dapat menonaktifkan reset otomatis 

dengan menghubungkan sebuah resistor 110 ohm dari tegangan 5V ke garis reset. 

 

2.2.2.7 Proteksi arus lebih USB 

Arduino UNO mempunyai sebuah pengaman reset yang memproteksi port USB 
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komputer dari hubungan pendek dan arus lebih. Walaupun sebagian besar komputer 

menyediakan proteksi internal sendiri, pengaman menyediakan sebuah proteksi tambahan. 

Jika lebih dari 500 mA diterima port USB, pengaman secara otomatis akan memutuskan 

koneksi sampai hubungan pendek atau kelebihan beban hilang. 

 

2.2.2.8 PWM di Arduino 

Cara membuat PWM di Arduino UNO dengan cara menggunakan pin digital, 

yaitu 3, 5, 6,  9,10, 11. Berikut ini contoh program dan cara membuat PWM pada arduino: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.3 Motor DC 

 Motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin yang berfungsi untuk 

mengubah tenaga listrik arus searah menjadi tenaga gerak atau tenaga mekanik, yang tenaga 

gerak tersebut berupa putaran dari rotor. Prinsip kerja dari motor DC hampir sama dengan 

generator AC, perbedaannya hanya terletak dalam konversi daya. Prinsip dasarnya adalah 

apabila suatu kawat berarus diletakkan diantara kutub – kutub magnet  (U-S), maka pada 

kawat itu akan bekerja suatu gaya yang menggerakkan kawat tersebut. Gambar  prinsip 

kerja motor DC dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

 

 

const int LED = 9; // pin untuk menyalakan led 

int i = 0; // digunakan untuk menghitung naik dan turun 

void setup() { 

pinMode(LED, OUTPUT); // led arduino sebagai output 

} 

void loop(){ 

for (i = 0; i < 255; i++) { // looping dari 0 sampai 254 

analogWrite(LED, i); // mengeset kecerahan nyala led 

delay(10); // delay 10 milidetik  

 

for (i = 255; i > 0; i--) { // looping dari 255 sampai 1 

analogWrite(LED, i); // mengeset kecerahan nyala led 

delay(10); // delay 10 milidetik 

} 
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Gambar 2.5 Prinsip kerja motor DC 

Apabila sebuah belitan terletak dalam medan magnet yang homogen, arah putaran 

ditunjukkan seperti gambar diatas, karena kedua sisi lilitan mempunyai arus yang arahnya 

berlawanan. 

 

2.2.3.1 Pengaturan arah putar motor DC 

Dalam aplikasinya seringkali sebuah motor digunakan untuk arah yang searah 

dengan jarum jam maupun sebaliknya. Untuk mengubah putaran dari sebuah motor dapat 

dilakukan dengan mengubah arah arus yang mengalir melalui motor tersebut. Secara 

sederhana  dapat dilakukan hanya dengan mengubah polaritas tegangan motor. Gambar 

pengaturan arah putaran motor DC dapat dilihat pada gambar 2.6 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pengaturan arah putaran motor DC (Wahyu S., 2015). 

 Agar pengubahan polaritas tegangan motor dapat dilakukan dengan mudah,maka 

hal ini dilakukan dengan menggunakan dua buah saklar, dimana kedua saklar tersebut harus 

berada pada posisi yang saling berlawanan. Apabila S1 berada di posisi kiri ( terhubung 

dengan positif ) maka S2 harus berada diposisi kanan ( terhubung dengan negatif ) dan 

demikian pula sebaliknya dengan perubahan yang serempak. Gambar pengaruh arah dengan 

saklar dapat dilihat pada gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Pengatur arah dengan saklar (Wahyu S.P, 2015). 

 

2.2.3.2 Rangkaian H-Bridge 

  H-Bridge atau Jembatan H adalah sebuah rangkaian dimana motor menjadi titik 

tengahnya dengan dua jalur yang bisa dibuka tutup untuk melewatkan arus pada motor 

tersebut, persis seperti huruf “H” (dengan motor berada pada garis horizontal). 

Rangkaian H-Bridge digunakan untuk mengendalikan sebuah motor DC sehingga 

dapat berputar dua arah (searah ataupun berlawanan arah jarum jam). Rangkaian H-Bridge 

dapat dibangun oleh empat buah transistor. Gambar rangkaian H-Bridge menggunakan 

transistor dapat dilihat pada gambar 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian H-Bridge menggunakan transistor. 

(http://amrizalfile.blogspot.co.id/2013/04/prinsip-kerja-driver-motor-dc.html) 

Dari Gambar diatas terlihat bahwa apabila masukan A berlogika 1 akan 

menyebabkan transistor Q1 dan Q3 aktif sehingga arus mengalir pada motor DC dengan 
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polaritas positif pada kaki kiri motor DC. Sedangkan apabila masukan B berlogika 1 akan 

menyebabkan transistor Q4 dan Q2 aktif sehingga arus mengalir pada motor dengan 

polaritas positif pada kaki kanan motor DC. 

Pada rangkaian H-Bridge, hal yang harus dihindari adalah masukan berlogika 1 

pada A dan B secara bersamaan karena akan mengaktifkan semua transistor secara 

bersamaan sehingga menyebabkan hubung singkat (short circuit) antara polaritas positif 

dan polaritas negatif pada rangkaian. 

 

2.2.4 Sensor Gyroscope 

  Gyroscope berfungsi untuk mengukur/menentukan orientiasi suatu benda 

berdasarkan pada ketetapan momentum sudut. Dari pengertian lain gyroscope berfungsi 

untuk menentukan gerakan sesuai dengan gravitasi yang dilakukan oleh pengguna. 

gyroscope ini memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mempertahankan 

keseimbangan suatu benda seperti penggunaannya pada pesawat terbang yang dapat 

menentukan kemiringan pada sumbu x,y, dan z. 

Output yang dihasilkan oleh gyroscope berupa kecepatan sudut yang pada sumbu 

x akan menjadi phi (Φ), sumbu y menjadi theta (θ), dan sumbu z menjadi psi (Ψ). Sebelum 

digunakan biasanya gyroscope di kalibarasi terlebih dahulu dengan menggunakan bandul 

yang fungsinya untuk menentukan nilai faktor atau pun dapat juga melihat pada datasheet 

sensor yang digunakan. Gambar sensor gyroscope dan ilustrasi sensor gyroscope dapat 

dilihat pada gambar 2.9 dan 2.10 

 

Gambar 2.9 Sensor gyroscope 
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Prinsip kerja dari gyroscope ini adalah pada saat gyroscope berotasi maka 

gyroscope akan memiliki nilai keluaran. Apabila gyroscope berotasi searah dengan jarum 

jam pada sumbu Z maka tegangan ouput yang dihasilkan akan mengecil sedangkan jika 

gyroscope berotasi berlawan arah dengan jarum jam pada sumbu Z maka tegangan output 

yang dihasilkan akan membesar. Pada saat gyroscope tidak sedang berotasi atau berada 

pada keaadaan diam maka tegangan ouputnya akan sesuai dengan nilai offset gyro sensor 

tersebut. 

Interfacing gyroscope dengan mikrokontroler dapat menggunakan port ADC. Nilai 

keluaran pada sensor diubah menjadi radian/second (rad/s) lalu diubah kembali menjadi 

degree/second (deg/s). Untuk dapat mengetahui besarnya sudut yang di ukur harus 

melewati beberapa persamaan untuk merubah output deg/s (kecepatan sudut) menjadi deg 

(sudut) dengan menggunakan persamaan Euler ataupun Quaternion. Secara sederhana 

proses konversi dari deg/s menjadi deg jika hanya menggunakan referensi body dapat 

hanya melalui proses satu kali integral tetapi pada algoritma INS (Inertial Navigation 

System) biasanya data body kemudian diubah menjadi referensi bumi. 

 

2.2.5 Logika Fuzzy 

 Logika fuzzy digunakan untuk menyatakan hukum operasional dari suatu sistem 

dengan ungkapan bahasa, bukan dengan persamaan matematis. Banyak sistem yang terlalu 

kompleks untuk dimodelkan secara akurat, meskipun dengan persamaan matematis yang 

kompleks. Dalam kasus seperti itu, ungkapan bahasa yang digunakan dalam logika fuzzy 

dapat membntu dalam mendifinisikan karakteristik operasional sistem dengan lebih baik. 

Ungkapn bahasa untuk karakteristik sistem biasanya dinyatakan dalam bentuk implikasi 

Gambar 2.10 Ilustrasi sensor gyroscope 
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domain a b 

logika yaitu Jika-Maka (If-Than). Dalam teori himpunan fuzzy tidak hanya memiliki dua 

kemungkinan dalam menentukan sifat keanggotaanya tetapi memiliki derajat keanggotaan 

yang nilainya antara 0 dan 1. Fungsi yang menetapkan nilai ini dinamakan fungsi 

keanggotaan yang disertakan dalam himpunan fuzzy. 

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Linguistik yaitu 

penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan 

menggunakan bahasa alami seperti muda, parobaya, tua. Numeris yaitu suatu nilai (angka) 

yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 40, 25, 50, dsb. Ada beberapa hal 

yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu variabel fuzzy, himpunan fuzzy, 

semesta pembicaraan, dan domain. 

 

2.2.5.1 Fungsi keanggotaan 

 Fungsi keanggotaan (membershif function) adalah suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan 

derajat keanggotaan) yang memiliki interval nilai 0 sampai 1. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. 

Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. 

a. Representasi linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan 

sebagai garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk 

mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. 

Pertama kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

nol (0) bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih 

tinggi. Gambar representasi linier naik dapat dilihat pada gambar 2.11 
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Gambar 2.11 Representasi linier naik 
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a b domain 

  Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain 

dengan derajat keanggotaan tetinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai 

domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Gambar representasi linier turun 

dapat dilihat pada gambar 2.12 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Representasi linier turun 

b. Representasi segitiga 

 Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). Gambar 

representasi kurva segita dapat dilihat pada gambar 2.13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Representasi kurva segitiga 

c. Reprseentasi kurva trapesium 

 Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa 

titik yang memiliki nilai keanggotaan. Gambar representasi kurva trapesium dapat dilihat 

pada gambar 2.14 
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Gambar 2.14 Representasi kurva trapesium 

 

2.2.5.2 Sistem inferensi fuzzy 

  Penalaran  dengan  metode  sugeno  hampir  sama  dengan  penalaran  mamdani, 

hanya  saja  output  (konsekuen)  sistem  tidak  berupa  himpunan  fuzzy,  melainkan 

berupa  konstanta  atau  persamaan  linear.  Metode  ini  diperkenalkan  oleh Takagi Sugeno 

Kang pada tahun 1985. 

 Metode fuzzy sugeno orde – nol 

Secara umum bentuk model fuzzy sugeno Orde-Nol adalah: 

 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan  k adalah suatu 

konstanta (tegas) sebagai konsekuen. 

 Metode fuzzy sugeno orde-satu 

Secara umum bentuk model fuzzy sugeno Orde-Satu adalah: 

 

dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan pi adalah suatu 

konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. Apabila  

komposisi  aturan  menggunakan  metode  sugeno, maka  deffuzifikasi dilakukan 

dengan cara mencari nilai rata-ratanya. 

 Untuk mendapatkan output diperlukan 3 tahapan : 
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 Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada  Metode  Sugeno,  baik  variabel  input  maupun  variabel  output  dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

 Aplikasi fungsi implikasi 

 Pada Metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah Min. 

 Penegasan (deffuzy) 

Input  dari  proses  defuzzifikasi  adalah  suatu  himpunan  fuzzy  yang  diperoleh  

dari komposisi  aturan-aturan  fuzzy,  sedangkan  output  yang  dihasilkan  

merupakan suatu  bilangan  pada  domain  himpunan  fuzzy  tersebut. Sehingga  jika  

diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil 

suatu nilai crsip tertentu sebagai output. Gambar proses deffuzyfikasi dapat dilihat 

pada gambar 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15  Proses deffuzifikasi 

 Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi aturan sugeno, antara lain: 

 Metode centroid (Composite moment) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat (z*) 

daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan: 
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 Metode bisektor 

Pada  metode  ini,  solusi  crisp diperoleh  dengan  cara  mengambil  nilai  pada 

domain  fuzzy  yang  memiliki  nilai  keanggotaan  separo dari  jumlah  total  

nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

 

 

 Metode mean of maximum (MOM) 

Pada  metode  ini,  solusi  crisp diperoleh  dengan  cara  mengambil  nilai  rata -

rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

 Metode largest of maximum (LOM) 

Pada  metode  ini,  solusi  crisp diperoleh  dengan  cara  mengambil  nilai  

terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

 Metode smallest of maximum (SOM) 

Pada  metode  ini,  solusi  crisp diperoleh  dengan  cara  mengambil  nilai  

terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

 

2.2.5.3 Pengendali logika fuzzy 

 Tujuan utama dalam sistem pengendali adalah mendapatkan keluaran (output) 

sebagai reespon dari masukan (input). Dalam kendali secara klasik, melibatkan formula-

formula matematis yang cukup rumit. Hal ini berbeda dengan kendali fuzzy. Pengendali 
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fuzzy merupkan suatu sistem kendali yang berdasar pada basis pengetahuan manusia 

didalam melakukan kendali tehadap suatu proses. Konsep matematis yang mendasari logika 

fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Pendekatan fuzzy melibatkan aturan-aturan 

yang dinyatakan dalam kata-kata dan tidak memerlukan presisi yang tinggi serta ada 

toleransi untuk data yang kurang tepat. Gambar struktur dasar pengendali fuzzy dapat 

dilihat pada gambar 2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Struktur dasar pengendali fuzzy 

 

2.2.6 Komunikasi Serial 

 Komunikasi data serial sangat berbeda dengan format pemindahan data parallel. 

Disini, pengiriman bit-bit tidak dilakukan sekaligus melalui saluran parallel,tetapi setiap bit 

dikirimkan satu persatu melalui saluran tunggal. 

 Dalam pengiriman data secara serial harus ada sinkronisasi atau penyesuaian antara 

pengirim dan penerima agar data yang dikirimkan dapat diterima dengan tepat dan benar 

oleh penerima. Salah satu mode transmisi dalam komunikasi serial adalah mode 

asynchronous. Transmisi serial mode ini digunakan apabila pengiriman data dilakukan satu 

karakter tiap pengiriman. 

Antara satu karakter dengan yang lainnya tidak ada waktu antara yang tetap. 
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Karakter dapat dikirimkan sekaligus ataupun beberapa karakter kemudian berhenti untuk 

waktu yang tidak tentu,kemudian dikirimkan sisanya. Dengan demikian bit-bit data ini 

dikirimkan dengan periode yang acak sehingga pada sisi penerima data akan diterima kapan 

saja. 

Adapun sinkronisasi yang terjadi pada mode transmisi ini adalah dengan 

memberikan bit-bit penanda awal dari data dan penanda akhir dari data pada sisi pengirim 

maupun dari sisi penerima. 

Format data komunikasi serial terdiri dari parameter-parameter yang dipakai untuk 

menentukan bentuk data serial yang dikomunikasikan, dimana elemen-elemennya terdiri 

dari: 

a. Kecepatan mobilisasi data per bit (baudrate) 

b. Jumlah bit data per karakter (data length) 

c. Parity yang digunakan 

d. Jumlah stop bit dan start bit 

 


