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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Rancangan Pengujian Sistem 

  Pada penelitian ini, dilakukan perancangan dan pembuatan balancing robot beroda 

dua dengan menggunakan sensor gyroscope yang bertujuan untuk mempertahankan 

keseimbangan robot agar tidak terjatuh. 

 Untuk mengetahui kinerja dan kemampuan pada sistem perancangan, maka perlu 

dilakukan beberapa pengujian alat meliputi pengujian hardware (perangkat keras) dan 

pengujian software (perangkat lunak). Untuk memudahkan penulis dalam melakukan 

proses pengujian alat, maka dilakukan pengujian secara terpisah dan secara keseluruhan. 

Adapun proses pengujian yang dilakukan meliputi:  

a. Pengujian Arduino Uno 

b. Pengujian Motor DC 

c. Pengujian Sensor GY-521 

d. Pengujian komunikasi serial 

e. Pengujian sudut keseimbangan robot 

f. Pengujian sudut kemiringan lintasan 

g. Pengujian sistem secara keseluruhan 

 

4.2 Pengujian Sistem Secara Terpisah 

 Pengujian perangkat keras per blok sistem bertujuan untuk mempermudah 

pengguna dalam menyusun rangkaian keseluruhan dan untuk memperkecil kesalahan ketika 

perancangan keseluruhan sistem. 

 

4.2.1 Pengujian arduino uno 

  Pengujian arduino uno dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem board 

arduino uno dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian 

dilakukan dengan menyalakan sebuah LED (L1) yang tersedia pada board arduino uno 
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sendiri yang terhubung langsung dengan pin 13 (pin digital). Listing program menyalakan 

dan mematikan LED dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Listing program menyalakan dan mematikan LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tabel 4.1 di atas dapat dianalisa bahwa pada listing program tersebut dibuat 

sebuah variabel ledPin dengan type integer dengan nilai 13. Pada bagian void setup() 

variabel tersebut diatur sebagai keluaran dengan perintah pinMode (ledPin, OUTPUT). 

Pada bagian program utama void loop() dengan memberikan perintah digitalWrite (ledPin, 

HIGH) maka LED (L1) pada board arduino uno menyala. Perintah delay (1000) 

memberikan waktu tunda pada LED untuk bernilai HIGH selama 1000 mS. Perintah 

berikutnya digitalWrite (ledPin, LOW) maka LED akan padam. Perintah delay (1000) 

memberikan waktu tunda pada LED untuk bernilai LOW selama 1000 mS. Berdasarkan 

pengujian dan analisa yang telah dilakukan. Gambar menyalakan dan mematikan LED pada 

bord arduino uno dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

int ledPin = 13; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(ledPin, LOW); 

  delay(1000); 

} 
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Gambar 4.1 Menyalakan dan mematikan LED pada bord arduino uno 

 

4.2.2 Pengujian komunikasi serial 

 Pengujian komunikasi serial pada arduino uno dilakukan dengan menghubungkan 

port USB pada laptop menggunakan kabel USB arduino uno. Pengujian dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui nilai data yang dikirim sesuai dengan yang  diberikan. Listing 

program mengirim data pada ardunino uno dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan listing program diatas, data yang tersimpan pada variabel “a” yaitu 

nilai “7” akan dikirim ke laptop melalui komunikasi serial dengan perintah 

int a; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  a = 7; 

  Serial.println(a); 

  delay(10000); 

} 

 

Tabel 4.2 Listing program mengirim data pada arduino uno. 
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Serial.println(a). Gambar hasil pengujian mengirim data pada arduino uno dapat dilihat 

pada gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil pengujian mengirim data pada arduino uno. 

 

4.2.3 Pengujian motor DC 

  Pengujian motor DC bertujuan untuk mengetahui output dari motor DC apabila di 

beri input yang berbeda-beda. Pengujian di lakukan dengan menggunakan arduino uno 

yang telah di program untuk memberikan input ke pada motor DC. Listing program motor 

DC dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Listing program motor DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// motor 1 

int in1 = 6; 

int in2 = 7; 

int enA = 11; 

 

// motor 2 

int in3 = 8; 

int in4 = 9; 

int enB = 10; 

 

void setup () 

{ 

// set pin motor 

pinMode (enA, OUTPUT); 

pinMode (enB, OUTPUT); 

pinMode (in1, OUTPUT); 

pinMode (in2, OUTPUT); 

pinMode (in3, OUTPUT); 

pinMode (in4, OUTPUT); 

} 
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  pada tabel 4.3 dapat di analisa bahwa pada listing program di buat sebuah variabel 

in1, in2, in3, in4, enA, dan enB dengan type data integer dengan nilai 6,7,8,9,10 dan 11. 

pada bagian void setup() variabel tersebut diatur sebagai keluaran dengan perintah pinMode 

(OUTPUT). Pada bagian utama void loop() dengan memberikan perintah digitalWrite pada 

in1 (LOW), in2 (HIGH), in3(LOW), in4(HIGH) dan analogWrite pada enA (100), enB 

(100). Maka motor 1 dan motor  2 akan bergerak maju, kemudian saat di berikan perintah 

pada in1 (HIGH), in2 (LOW), in3 (HIGH), in4 (LOW) dan pada enA (100), enB(100) 

maka motor 1 dan motor 2 agar bergerak mundur. Perintah maju yang di berikan akan 

dieksekusi jika robot bergerak ke kiri begitu juga sebaliknya perintah mundur akan 

dieksekusi jika robot bergerak ke kanan.  

 

4.2.4 Pengujian sensor GY-521 

  Pengujian sensor bertujuan untuk mengetahui sudut kemiringan robot dengan arah 

putaran motor DC. Sensor GY-521 terhubung dengan mekanik robot beroda dua dan 

arduino uno kemudian data dari sensor akan di buat input dan keluarannya adalah 

kecepatan dan arah putaran motor DC. Gambar pengujian sensor GY 521 dapat dilihat pada 

gambar 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 

 

 

void loop () 

{ 

 // maju 

digitalWrite(in1,LOW); 

digitalWrite(in2,HIGH); 

analogWrite(enA, 100); 

digitalWrite(in3, LOW); 

digitalWrite(in4, HIGH); 

analogWrite(enB, 100); 

delay(1000); 

 

 // mundur 

digitalWrite(in1, HIGH); 

digitalWrite(in2, LOW); 

analogWrite(enA, 100); 

digitalWrite(in3, HIGH); 

digitalWrite(in4, LOW); 

analogWrite(enB, 100); 

delay(1000); 

} 
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Gambar 4.3 Robot miring ke kiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Data keluaran sensor GY-521 

 Ketika badan dari robot jatuh ke arah kiri seperti yang terlihat pada gambar 4.3, 

maka data keluaran dari sensor akan bernilai positif seperti yang terlihat pada gambar 4.4 

dimana nilai keluaran 6,40 menunjukkan bahwa robot miring ke arah kiri sejauh 6,40 

derajat. Selanjutnya arah putaran dari motor DC akan bergerak maju.  

 

Maju 
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Gambar 4.5 Robot miring ke kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Data keluaran sensor GY-521 

 Ketika badan dari robot jatuh ke arah kanan seperti yang terlihat pada gambar 4.5, 

maka data keluaran dari sensor akan bernilai negatif seperti yang terlihat pada gambar 4.6 

dimana nilai keluaran -6,91 menunjukkan bahwa robot miring ke arah kiri sejauh -6,91 

derajat. Selanjutnya arah putaran dari motor DC akan bergerak mundur.  

Mundur 
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4.2.5 Pengujian sudut keseimbangan robot 

  Pengujian sudut keseimbangan robot bertujuan untuk mengetahui sampai dimana 

robot mampu memperthankan keseimbangan dengan sudut yang berbeda-beda. Data 

pengujian sudut keseimbangan robot dapat dilihat pada tabel 4.4  

Tabel 4.4 Data pengujian sudut keseimbangan robot 

 

Percobaan Sudut (  ) Waktu  

1 0 10 menit (Seimbang) 

2 10 10 menit (Seimbang) 

3 20 10 meniat (Seimbang) 

4 30 10 menit (Seimbang) 

5 40 5 detik (Tidak Seimbang) 

6 -10 10 menit (seimbang) 

7 -20 10 menit (Seimbang) 

8 -30 10 menit (Seimbang) 

9 -40 5 detik (Tidak Seimbang) 

 

 Berdasarkan tabel 4.4, pengujian keseimbangan robot dilakukan sebanyak 9 kali 

dengan sudut awal berbeda-beda, di mana sudut di dapatkan dari hasil pengukuran 

menggunakan busur derajat. Dari hasil pengujian di dapatkan bahwa robot dapat 

menyeimbangkan diri dengan baik pada sudut antara     dan     . Jika robot miring di 

atas     dan     , robot gagal untuk menyeimbangkan diri. Gambar ilustrasi sudut 

kemiringan robot dapat dilihat pada gambar 4.7  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Data keluaran sensor GY-521 

Gambar 4.7 Ilustrasi sudut kemiringan robot 
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Gambar 4.8 Pengujian sudut keseimbangan robot 

 

4.2.6 Pengujian sudut kemiringan lintasan 

  Pengujian sudut kemiringan lintasan bertujuan untuk mengetahui sampai dimana 

robot mampu mempertahankan keseimbangan apabila di berikan sudut lintasan yang 

berbeda-beda. Data pengujian sudut kemiringan lintasan dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5. Pengujian sudut kemiringan lintasan. 

 

 

 

 

 

  

 Dari hasil tabel 4.5 pengujian sudut kemiringan lintasan yang di lakukan sebanyak 3 

percobaan dengan nilai sudut yang berbeda, didapatkan bahwa robot hanya mampu 

menyeimbangkan diri pada sudut   . Jika lintasan miring lebih dari   , robot tidak mampu 

Percobaan Sudut Lintasan Waktu 

1    10 menit (seimbang) 

2     3 detik (tidak seimbang) 

3     2 detik (tidak seimbang) 
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untuk menyeimbangkan diri. Gambar pengujian sudut kemiringan lintasan dapat dilihat 

pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Pengujian sudut kemiringan lintasan 

 

4.3 Pemodelan Keseimbangan Pada Robot  Beroda Dua 

  Keseimbangan robot menggunakan roda dua memiliki dua reaksi dari putaran 

kedua rodanya yaitu reaksi  keseimbangan dan reaksi mempertahankan keseimbangan 

robot. Berikut ini adalah pemodelan dari dua reaksi tersebut : 

 

4.3.1 Keseimbangan robot beroda dua 

 Berdasarkan gambar 4.10 bekerja dua buah gaya yaitu gaya normal dan gaya berat, 

yang berlawanan arah dan sama besarnya (N = w). Gaya normal adalah gaya yang bekerja 

pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, yang arahanya selalu tegak 

lurus pada bidang sentuh. Sedangkam gaya berat atau sering di sebut berat adalah gaya 

gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Kedua gaya ini membentuk keseimbangan 

pada robot sehingga robot tidak jatuh. Gambar robot dalam kondisi seimbang dapat dilihat 

pada gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Robot dalam kondisi seimbang 

 

4.3.2 Mempertahankan keseimbangan robot beroda dua 

 Untuk mempertahankan keseimbangan robot kita perlu mengetahui  besar putaran 

dari roda agar body dari robot kembali ke garis normal. Dalam fisika hal ini di sebut 

dengan gaya momen. Di mana gaya momen adalah besaran yang menyebabkan benda 

berotasi. Rumus umum dari gaya momen yaitu,  

  

    

   Ƭ = momen gaya (Nm) 

   r = lengan gaya (m) 

   F = gaya (N) 

  Untuk mengetahui besarnya gaya momen atau torsi maka kita perlu mengetahui 

gaya yang bekerja pada robot. Gambar gaya yang bekerja pada robot dapat dilihat pada 

gambar 4.12 

 

Ƭ = r . F 

N = gaya normal 

W = gaya berat 



64 
 

    

 

 

 

 Untuk mencari gaya yang bekerja pada robot terlebih dahulu mencari nilai gaya 

gesek, di mana nilai gaya geseknya adalah, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑Fy = 0 

N – mg cos     = 0 

N  = mg cos     

∑Fx = 0 

mg sin     - µN  = 0 

µ N  = mg sin     

µ . mg cos     = mg sin     

µ = tan     

µ = 0,36 

            gaya gesek  = 0, 36  

 

 

 Dik :  massa (m)   = 450 g = 0,45 kg 

  Panjang body robot ( r )  = 11 cm = 0,11m 

  Misal kemiringan robot (θ) =     

Gambar 4.11 Gaya yang bekerja pada robot 
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 Setelah di ketahui nilai gaya gesek pada robot, selanjutnya akan di cari gaya yang 

bekerja pada robot, di mana gaya yang bekerja pada robot adalah,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya gaya yang bekerja pada robot = m . a = 0,45 X 0,098 = 0,04 N 

Dari gaya yang bekerja pada robot maka dapat di ketahui besarnya torsi yang 

terjadi pada robot yaitu, 

 

 

 

 Jadi dapat di simpulkan bahwa dengan berat robot sebesar 0.45 kg , panjang 0.11 

meter dan dengan kemiringan sebesar    , bahwa di butuhkan kekuatan torsi yaitu sebesar 

0.44 Nm untuk dapat memperthankan keseimbangan robot. 

 

4.4 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

  Pengujian sistem secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui kerja dari 

perangkat keras dan perangkat lunak setelah menghubungkan semua sitem blok. Mula-mula 

robot beroda dua diberdirikan posisi tegak lurus terhadap permukaan bidang datar, 

kemudian di lepaskan untuk melihat kemampuan sistem penyeimbang dalam menjaga 

∑F = m . a 

F berat – F gesek = m . a 

mg sin θ - µ N = m .a 

m g sin θ - µ m g cos θ = m . a 

g sin θ - µ g cos θ = a 

g ( sin θ - µ cos θ ) = a 

a = g (sin θ - µ cos θ) 

 

Ƭ = r . F 

  = 11 X 0,04 = 0,44 Nm 

a = 9,8 (sin     – 0, 36 . cos    ) 

a = 9,8 ( 0,34 – 0,36 . 0,93) 

a = 9,8 ( 0,34 – 0,33) 

a = 9,8 X 0,01 = 0,098 m/   
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keseimbangan robot beroda dua. Sumber tegangan awal saat percobaan yakni 10,88 Volt. 

Parameter yang diamati adalah lama waktu sistem dapat bertahan pada keadaan seimbang. 

Data pengujian keseimbangan robot dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Data pengujian keseimbangan robot 

Percobaan Lama Waktu Seimbang 

1 10 menit 

2 10 menit 

3 10 menit 

4 10 menit 

5 10 menit 

6 10 menit 

7 6 menit 

8 30 detik 

9 48 detik 

10 41 detik 

11 19 detik 

12 10 menit 

13 10 menit 

14 10 menit 

15 10 menit 

16 10 menit 

17 10 menit 

18 10 menit 

19 7 menit 

20 17 detik 

21 10 menit 

22 10 menit 

23 10 menit 

24 10 menit 

25 10 menit 

26 10 menit 

27 10 menit 

28 1 menit 

29 4 menit 

30 4 menit 

Rata-rata 7,25 menit 

 

  Secara keseluruhan dari pengujian ini dapat dilihat bahwa robot beroda dua yang 

di rancang telah berjalan dengan baik. Proses penyeimbangan dengan bergerak sesuai arah 

dan kecepatan tertentu dapat berjalan sebagaiman mestinya. 


