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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini  akan dibahas teori-teori pendukung yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang navigasi robot yang menerapkan logika fuzzy. 

 

2.1. Mikrokontroler ATMega 128 

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer dalam chip tunggal . 

Pada suatu mikrokontroler, Central Processing Unit (CPU), Random Access 

Memory (RAM), Read Only Memory (ROM), I/O Port, Serial I/O, timer dan clock 

circuit yang merupakan pembentuk sebuah komputer, digabungkan menjadi 

sebuah chip. Mikrokontroler mempunyai fungsi yang lebih spesifik dibandingkan 

dengan Personal Computer (PC). 

Dalam tugas akhir ini digunakan mikrokontroler tipe ATMega 128. Penulis 

memilih mikrokontroler tipe ini karena mikrokontroler tipe ini mempunyai 

fasilitas yang memadai untuk digunakan sebagai otak dari robot. Selain itu 

mikrokontroler tipe ini juga ada di pasaran dan dapat diprogram menggunakan 

software CodeVisionAVR. Pemrograman dapat dilakukan dengan bahasa C bahasa 

yang cukup dikuasai oleh penulis. 

 

 

Gambar 2.1. Modul Mikrokontroler ATMega 128 

 

 

 

 



8 
 

Beberapa fitur yang tersedia pada ATMega 128 adalah [4] : 

1. Bekerja pada frekuensi clock hingga 16 MHz. 

2. Memiliki 4 Kbytes EEPROM dan 4 Kbytes Internal SRAM. 

3. Terdapat 53 PORT I/O yang dikelompokkan dalam 7 PORT yaitu PORTA, 

PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF, PORTG. 

4. Analog to Digital Converter 10-bit sebanyak 8 channel. 

5. Memiliki dua buah timer/counter 8-bit dan dua buah timer/counter 16-bit. 

6. Delapan bit Pulse Width Modulation(PWM) sebanyak 2 channel. 

7. Tersedia antarmuka Two-wire Serial Interface. 

8. Memiliki dua buah Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver 

and Transmiter (USART) yang dapat diprogram. 

9. Antarmuka Serial Pheripheral Interface (SPI) master maupun slave. 

10. Watchdog Timer yang dapat dirogram. 

11. Tersedia analog comparator. 

12. Dapat beroperasi pada tegangan 4,5 volt – 5,5 volt. 

 

2.2. Sensor Jarak SRF 

Sonar Range Finder (SRF) tipe HC-SRF04 adalah sensor yang dapat 

mengukur jarak benda atau objek yang ada di depannya. Sensor ini bekerja 

menggunakan sinyal ultrasonik (40KHz) dengan mengirimkan pulsa selama 10 

mikrodetik. Sinyal akan dipantulkan oleh objek yang ada di depan sensor tersebut 

dan akan diterima oleh modul yang sama. Waktu yang ditempuh untuk proses 

pemancaran sinyal sampai diterima kembali oleh modul SRF dapat diketahui 

melalui sinyal echo. Echo berbentuk sinyal high pada keluaran modul sensor, 

lamanya sinyal echo ini akan berbanding lurus dengan jarak benda terhadap 

sensor. Lebar pulsa echo antara 100 mikrodetik – 18 milidetik dan sebanding 

dengan jarak 2 sentimeter – 4 meter. 
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Penulis menggunakan sensor jarak HC-SRF04 sebagai alat navigasi robot. 

Sensor ini dipilih karena mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

tugas akhir ini. Spesifikasi yang dimiliki HC-SRF04 diantaranya [5]  : 

1. Bekerja pada level tegangan 5 volt. 

2. Arus yang dibutuhkan 30 - 50 miliampere. 

3. Mengukur jarak antara 2 sentimeter – 4 meter. 

4. Keluaran berupa tegangan TTL. 

5. Dimensi 43 mm x 20 mm x 17 mm. 

  

Gambar 2.2. Sensor HC-SRF04 [5]. 

 

2.3. Sensor Infrared 

Sensor infrared adalah sensor non-kontak yang mampu mendeteksi 

keberadaan objek di depanya. Sensor ini bekerja dengan memancarkan cahaya 

infrared yang termodulasi oleh transmitter. Ketika ada objek di depan sensor, 

cahaya infrared yang terpantulkan oleh objek akan diterima oleh receiver, 

sehingga sensor dapat mendeteksi keberadaan benda di depanya. Sebaliknya 

apabila tidak ada cahaya yang diterima oleh receiver maka sensor akan 

menganggap tidak ada benda yang menghalangi di depannya. Sensor infrared 

yang dipakai dapat diatur jarak deteksinya dari 3cm-80cm [6]. Sensor infrared 

yang digunakan disini digunakan sebagai tambahan untuk mendeteksi benda pada 

bagian-bagian buta robot yang tidak dapat terdeteksi sensor SRF. 
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Gambar 2.3. Sensor Infrared 

 

2.4. Sensor Garis 

Sensor garis adalah sensor yang berfungsi mendeteksi warna gelap atau 

warna terang, di mana warna gelap atau terang tersebut dapat dibedakan dengan 

mendeteksi intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sensor garis terdiri 

dari dua bagian yaitu sumber cahaya (yang biasa digunakan adalah light emmiting 

diode) sebagai transmitter, dan photodioda sebagai receiver pendeteksi cahaya. 

Sensor garis disini sebagai sensor tambahan untuk membatu pergerakan robot 

ketika masuk ke dalam ruangan diakibatkan keterbatasan sensor SRF yang kurang 

handal dalam mendeteki objek dinding denga lebar sempit dan dari sudut tertentu 

dari robot.   

 

Gambar 2.4. Skema Rangkaian Sensor Garis 

 

 



11 
 

2.5. Kontrol Berbasis Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Profesor L. A. 

Zadeh dari Universitas California pada tahun 1965. Penemuan ini tidak umum 

diketahui sampai Dr. E. H. Mamdani, seorang professor dari Universitas London 

mengaplikasikan logika fuzzy pada mesin steam pada tahun 1974 [7]. Sebagai 

metode kontrol, logika fuzzy sangat mirip dengan insting manusia dalam 

mengendalikan suatu proses. Logika fuzzy menggunakan variabel linguistik yang 

sangat dekat dalam kehidupan manusia [8]. Gambar 3.2 menunjukkan diagram 

blok kendali berbasis logika fuzzy. 

 

Gambar 2.5. Mekanisme Kendali Logika Fuzzy Kalang Tertutup  

Secara Umum 

2.5.1. Fuzifikasi  

Fuzifikasi adalah proses mentransformasikan data tegas (crisp data) 

masukan menjadi variabel linguistik (himpunan fuzzy), dengan derajat 

keanggotaan tertentu atau bisa disebut nilai fuzzy masukan. Gambar 2.6 

menunjukkan suatu contoh proses fuzzifikasi dari data tegas -6 [9]. Contoh tersebut 

menggambarkan beberapa himpunan fuzzy  masukan yang terdiri dari “Negatif Besar”, 

“Negatif”, “Negatif Kecil”, “Nol”, “Positif Kecil”, “Positif” dan “Positif Besar”. Setiap 

himpunan fuzzy memiliki fungsi keanggotaan yang akan menentukan derajat 

keanggotaan dari data tegas (crisp data). Terdapat berbagai macam bentuk fungsi 

keanggotaan diantaranya tipe segitiga, tipe trapesium, tipe eksponensial, s-function dan, 

Π-function [10]. Dari gambar dapat kita lihat himpunan fuzzy ini menggunakan fungsi 

keanggotaan tipe segitiga. 

Hasil proses fuzifikasi dari data -6 tersebut adalah derajat keanggotaan 0,25 

untuk “Negatif Besar”, derajat keanggotaan 0,75 untuk “Negatif” serta derajat 

keanggotaan 0 untuk masing-masing “Negatif Kecil”, “Nol”, “Positif Kecil”, “Positif” 

dan “Positif Besar” [9]. 
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Gambar 2.6. Proses Fuzifikasi [9] 

2.5.2. Basis Aturan Fuzzy (Rule Base) 

Basis aturan kendali fuzzy adalah kumpulan aturan-aturan kendali fuzzy yang 

dibuat berdasarkan pengetahuan manusia dalam pengendalian suatu sistem [9]. Sebuah 

aturan kendali fuzzy adalah aturan dalam bentuk “jika … maka …” (IF-THEN). 

Aturan yang ditetapkan digunakan untuk menspesifikasikan hubungan antara himpunan 

fuzzy masukan dan  himpunan fuzzy keluaran.  

Contoh bentuk aturan fuzzy adalah sebagai berikut.  

 

Jika x = A dan y = B maka z = C 

 

Di mana x dan y adalah nilai masukan, z adalah nilai keluaran, A dan B 

merupakan suatu variabel linguistik dalam himpunan fuzzy masukan, dan C adalah 

variabel linguistik pada himpunan fuzzy keluaran. 

2.5.3. Logika Pengambilan Keputusan (Fuzzy Inference Proses) 

Pada tahapan ini, sistem menalar nilai masukan untuk menentukan nilai 

keluaran (fuzzy output) sebagai bentuk pengambil keputusan [11].Tahap ini 

mengkombinasikan fungsi keanggotaan dan basis aturan dalam menentukan nilai 

fuzzy output [8]. Tiap aturan akan dievaluasi sehingga hasil penilaian dan 

pengambilan keputusan merupakan kumpulan atau korelasi  antar aturan. 

Terdapat beberapa metode yang umumya dipakai dalam mengevaluasi tiap 

aturan fuzzy, sebelum akhirnya ditemukan nilai fuzzy keluaran yang masuk 

dalam defuzifikasi, yaitu metode max-min inference dan max-dot inference [10]. 

Gambar 2.7 Menunjukan kedua metode dengan x0 dan y0 merupakan data tegas 

masukan (crisp input) kemudian basis aturan ditentukan sebagai : 

Aturan 1 : Jika x = A1 dan y = B1 maka z = C1  

Aturan 2 : Jika x = A2 dan y = B2 maka z = C2 
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(a)

(b) 

Gambar 2.7. (a) Max-min inference (b) Max-dot inference [10] 

 

2.5.4. Defuzifikasi 

Proses defuzifikasi bertujuan untuk mengkonversi nilai fuzzy output 

kembali menjadi data keluaran tegas (crisp output) atau keluaran klasik kepada 

objek kontrol [8]. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan 

proses ini. 

2.5.4.1. Metode Mean of Maximum (MOM) 

Metode ini menghitung nilai rata-rata dari fuzzy output dimana yang 

dimasukkan dalam perhitungan adalah anggota himpunan yang memiliki 

derajat keanggotaan maksimum. 

  (1) 

Di mana Zj adalah anggota himpunan fuzzy yang mencapai derajat 

keanggotaan maksimum dan m adalah banyaknya anggota yang mencapai 

nilai maksimum tersebut. 
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2.5.4.2. Metode Center of Gravity (COG) 

Metode ini adalah metode paling populer dan banyak digunakan pada 

aplikasi sesungguhnya [8]. Metode ini biasa disebut juga centroid  method 

atau center of area. Nilai keluaran metode ini dihitung dari jumlah hasil kali 

antara luasan wilayah dari fungsi keanggotaan yang ada pada  fuzzy output 

dengan masing-masing centroid point (titik tengah) yang bersesuaian 

kemudian dibagi dengan jumlah luasan area fungsi keanggotaan yang ada 

pada fuzzy output atau dirumuskan : 

  (2) 

Dimana  merepresentasikan luasan area dari fuzzy output 

dengan nilai centeroid point Z  yang ke-j. Centroid point adalah titik tengah 

sumbu x yang ada pada masing-masing fungsi keanggotaan yang ada pada 

fuzzy output. 

2.6. Lapangan Pengujian [12,13] 

2.6.1. Bentuk dan Ukuran Lapangan Pengujian 

Pada Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) yang 

diselenggarakan tahun 2016 format pertandingan dan peraturan mengacu pada 

peraturan kontes robot Trinity College Fire-Fighting Home Robot 2016 

(TCFFHR 2016) yang diselenggarakan oleh Trinity College, USA. Dalam 

peraturan tersebut terdapat peta lapangan pertandingan yang dijadikan sebagai 

acuan untuk menguji kemampuan navigasi robot. Gambar 2.8 menunjukkan 

bentuk dan ukuran lapangan pengujian. Pada peta pengujian ini variasi bentuk 

lapangan dapat dilakukan pada room 4 dan room 1. Pada room 4 arah hadap 

pintu ruangan dapat diubah 180
o
 dari posisi dasarnya. Sedangkan Pada room 1 

salah satu dinding dapat digeser sehingga letak pintu ruangan juga berubah. 

Variasi bentuk lapangan dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.8. Bentuk dan Ukuran Lapangan Pegujian [12, h.18] 

 

 

 

(A)                                           (B) 
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(B)                 (D) 

Gambar 2.9. Variasi Bentuk Lapangan [12, h.19-h.20] 

   

 Selain variasi bentuk lapangan, lapangan pengujian juga dilengkapi 

karpet pada beberapa bagian sehingga permukaan lantai tidak sama untuk setiap 

bagian lapangan dan disetiap pintu terdapat garis putih mengkilap. Gambar 2.10 

menunjukkan permukaan lapangan yang dilapisi karpet. 

 

 

Gambar 2.10. Permukaan Lapangan yang Dilapisi Karpet [12,h.20] 

 

 Selain konfigurasi lapangan yang bervariasi terdapat pula boneka anjing, 

polisi tidur (ramped hallway) dan juga furniture sebagai rintangan ketika robot 

bernavigasi. Namun pada perancangan robot ini, perancangan berfokus pada 

navigasi penjelajahan lapangan dan tidak membahas bagaimana robot bereaksi 

terhadap rintangan dilapangan. Oleh karena itu objek rintangan seperti furniture 
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dan polisi tidur akan di hilangkan. Sedangkan boneka anjing akan diganti 

dengan sekat, sedemikian hingga lorong di mana posisi boneka berada akan 

tertutup oleh sekat tersebut. Gambar 2.11 menunjukkan posisi sekat pengganti 

boneka.  

 

 

Gambar 2.11. Posisi Sekat Pengganti Boneka 

 

2.5.1. Posisi Start Robot [12] 

Terdapat 5 posisi start yang digunakan dalam pengujian. Posisi start 

robot dapat berada di dalam ruangan (room 1,2,3, dan 4) maupun di lorong 

lapangan. Di dalam ruangan posisi start berada pada sudut-sudut ruangan. 

Sedangkan posisi start di lorong dapat dilihat pada gambar 2.12. Arah A dan B 

menunjukkan orientasi robot terhadap lapangan yang mungkin ketika start di 

lorong. Untuk arah A digunakan ketika robot mengelilingi ruangan berlawanan 

arah jarum jam (follow kanan) sedangkan arah B ketika robot mengelilingi 

ruangan searah arah jarum jam (follow kiri) 
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Gambar 2.12. Letak Posisi Start di Lorong Lapangan [12,h.21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


