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BAB III 

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan sistem yang meliputi sistem 

kontrol logika fuzzy, perancangan perangkat keras robot, dan perancangan perangkat 

lunak dalam pengimplementasian logika fuzzy sebagai metode kontrol . 

  

3.1. Sistem Kontrol Robot 

 

 

Gambar 3.1. Blok Diagram Sistem 

 

Kontrol utama robot menggunakan mikrokontroler ATmega 128 yang bertugas 

mengolah data sensor–sensor dan memproses logika fuzzy untuk mengontrol pergerakan 

robot. Sensor yang digunakan pada robot ini yaitu, sensor jarak SRF, sensor infrared, 

dan sensor garis. Sensor jarak SRF digunakan sebagai pengukur jarak dinding dengan 

robot ketika robot bernavigasi menelusuri peta lapangan. Sensor infrared digunakan 

untuk mendeteksi objek pada titik buta robot yang tidak terjangkau oleh sensor SRF. 

Sedangkan sensor garis digunakan untuk membantu pergerakan robot ketika memasuki 

ruangan. 
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Gambar 3.2. Blok Diagram Pengendalian 

 

Gambar 3.2 menunjukkan alur data sensor sampai akhirnya didapatkan output 

untuk mengontrol kecepatan dan arah putar roda robot. Dikarenakan metode fuzzy 

bekerja berdasarkan himpunan-himpunan maka data input sensor yang basisnya 

berbeda-beda harus diseragamkan dengan cara klasifikasi. Hasil proses klasifikasi ini 

akan didapatkan data error yang akan diolah oleh logika fuzzy. Tabel 3.1 menunjukkan 

klasifikasi data sensor yang digunakan pada robot. Dalam Tabel 3.1 semakin positif 

hasil klasifikasi nilai sensor maka semakin jauh jarak dinding dengan badan robot, 

sebaliknya semakin negatif hasil nilai klasifikasi maka semakin dekat jarak dengan 

dinding. Nilai nol dalam klasifikasi menunjukkan bahwa posisi robot tepat berada pada 

jarak yang diinginkan atau sama dengan set point yang telah ditentukan. Dalam tabel 

klasifikasi hasil paling negatif adalah  -7 sedangkan positif adalah +20. Untuk set point 

robot diatur pada jarak 10 cm dari tembok atau jika dikonversi pada nilai aktual SRF 

memiliki nilai pada kisaran 140. 
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Tabel 3.1. Klasifikasi Nilai Input Sensor 

Klasifikasi Nilai Aktual Sensor  Kiri Depan Kanan 

Aktual_SRF ≤ (Set Point-130) -7 -7 -7 

(Set Point-130) < Aktual_SRF ≤ (Set Point-110)  -6 -6 -6 

(Set Point-110) <Aktual_SRF ≤ (Set Point-90)   -5 -5 -5 

(Set Point-90)< Aktual_SRF ≤ (Set Point-70) -4 -4 -4 

(Set Point-70) <Aktual_SRF ≤ (Set Point-50)  -3 -3 -3 

(Set Point-50)< Aktual_SRF ≤ (Set Point-30)  -2 -2 -2 

(Set Point-30) <Aktual_SRF ≤ (Set Point-10) -1 -1 -1 

(Set Point-10)< Aktual_SRF ≤ (Set Point)  0 0 0 

(Set Point) < Aktual_SRF ≤ (Set Point+10)  0 0 0 

 (Set Point+10) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+30)   1 1 1 

(Set Point+30) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+50) 2 2 2 

 (Set Point+50)< Aktual_SRF ≤ (Set Point+70)   3 3 3 

(Set Point+70) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+90)   4 4 4 

(Set Point+90)< Aktual_SRF ≤ (Set Point+110)   5 5 5 

(Set Point+110) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+130) 6 6 6 

(Set Point+130) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+150)  7 7 7 

(Set Point+150) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+170)   8 8 8 

(Set Point+170) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+190)   9 9 9 

  (Set Point+190)< Aktual_SRF ≤ (Set Point+210) 10 10 10 

(Set Point+210) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+230)   11 11 11 

(Set Point+230) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+250)   12 12 12 

(Set Point+250) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+270)   13 13 13 

  (Set Point+270)<Aktual_SRF ≤ (Set Point+290) 14 14 14 

(Set Point+290) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+310)   15 15 15 

(Set Point+310) <Aktual_SRF ≤ (Set Point+330)   16 16 16 

( Aktual_SRF ≥ Set Point+330) 20 20 20 

Sensor IR Kanan ==0 - - -7 

Sensor IR Kiri ==0 -7 - - 

Sensor Garis Kanan ≥ 500 - - 0 

Sensor Garis Kiri ≥ 500 0 - - 
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Setelah nilai klasifikasi didapatkan maka akan diproses dalam kendali logika fuzzy 

yaitu dalam proses fuzzifikasi untuk mendapatkan derajat keanggotaan (nilai fuzzy). 

Dalam proses fuzzifikasi ini penulis menggunakan tiga buah fungsi keanggotaan input 

(fungsi fuzzy input) yaitu fungsi keanggotaan input error kanan, error depan dan error 

kiri. Masing masing terdiri dari beberapa himpunan yaitu : 

a. Error kanan = {Sangat Dekat,Dekat, Tepat,Jauh,Sangat Jauh} 

b. Error depan = {Dekat,Jauh,Sangat Jauh} 

c. Error kiri  = {Sangat Dekat,Dekat Tepat,Jauh,Sangat Jauh} 

 

Dalam proses defuzifikasi juga digunakan fungsi keanggotaan, yaitu fungsi 

keanggotaan output (fungsi fuzzy output) untuk menggembalikan nilai fuzzy kembali ke 

crisp value (data tegas) untuk kemudian digunakan untuk mengatur gerakan roda. 

Fungsi keanggotaan output yang digunakan ada dua yaitu fungsi keanggotaan output 

PWM  roda kanan dan fungsi keanggotaan output PWM  roda kiri. Masing masing 

terdiri dari beberapa himpunan yaitu: 

a. PWM roda kiri  = {Sangat Lambat,Lambat,Nol,Sedang,Cepat} 

b. PWM roda kanan = {Sangat Lambat,Lambat,Nol,Sedang,Cepat } 

 

Proses fuzzifikasi, defuzzifikasi serta penggunaan fungsi keanggotaan akan 

dijelaskan lebih detil pada bagian perangkat lunak. 
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3.2. Perancangan Perangkat Keras 

3.2.1. Bentuk Fisik Robot 

 

(a)                                    (b)                                    (c) 

Gambar 3.3. Bentuk fisik robot 

(a) Bentuk fisik dari sisi depan 

(b) Bentuk fisik dari serong kiri 

(c) Bentuk fisik dari sisi atas 

 

Kerangka robot menyerupai bentuk sebuah mobil, berbahan dasar plat 

acrylic. Memiliki 2 buah motor DC sebagai penggerak utama dengan kecepatan 

rotasi 200 rpm dan memiliki torsi 1,3 kg-cm untuk setiap motornya. Dengan ukuran 

robot (p x l x t) = 24 x 21 x 27 cm. Sedangkan berat keseluruhan robot adalah 1,375 

kg. 

 

3.2.2. Mikrokontroler ATMega 128 

Mikrokontroler ATMega 128 bertugas sebagai perangkat pemproses metode 

kontrol logika fuzzy. 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 sehingga mempermudah penulis dalam membuat algoritma. 
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3.2.3. Sensor Jarak  Sonar Range Finder (SRF) 

Sensor jarak SRF digunakan sebagai alat untuk mengukur jarak robot 

terhadap objek pada lapangan pengujian ketika robot bernavigasi. Terdapat 3 buah 

SRF yang peletakannya digambarkan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Peletakan Sensor Jarak SRF 

 

3.2.4. Sensor Infrared 

Sensor infrared digunakan untuk mendeteksi objek pada daerah sisi robot 

yang tidak mampu dijangkau sensor SRF. Pada saat sensor mendeteksi adanya 

objek yang menghalangi maka keluaran sensor akan berlogika high, sedangkan saat 

tidak terdeteksi adanya objek maka keluaran sensor akan berlogika low. 

Penggunaan sensor infrared ini diletakkan pada bagian depan robot dan dirancang 

layaknya mendeteksi dinding atau objek yang menghalangi robot bila terdapat 

adanya objek di sekitar robot. 

 

Gambar 3.5. Sensor Infrared 

3.2.5. Sensor Garis 

Sensor garis disini sebagai sensor tambahan untuk membatu pergerakan robot 

ketika masuk ke dalam ruangan. Hal ini diperlukan diakibatkan karena keterbatasan 

sensor SRF yang kurang handal dalam mendeteki objek dinding dengan lebar 

sempit dan terletak pada sudut tertentu dari robot. Terdapat dua buah sensor garis 

yang digunakan, yang terletak pada bagian bawah robot.  
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3.3. Perancangan Perangkat Lunak 

Dalam perancangan robot penulis menggunakan metode fuzzy untuk mengontrol 

robot. Dalam penerapan logika fuzzy ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk 

mengolah input data sensor sebelum akhirnya dihasilkan sinyal output ke aktuator. 

Gambar 3.6 menunjukkan tahapan pengontrolan menggunakan metode fuzzy. 

 

Gambar 3.6. Mekanisme kendali logika fuzzy kalang tertutup 

 

3.3.1. Fuzifikasi 

Fuzifikasi adalah proses mentransformasikan data tegas (crips data) masukan 

menjadi variabel linguistik, dengan derajat keanggotaan tertentu (nilai fuzzy input) . 

Gambar 3.7 menunjukan nilai-nilai yang digunakan dalam perhitungan derajat 

keanggotaan pada suatu fungsi himpunan tertentu (dalam hal ini fungsi trapesium) 

dengan data tegas masukan (crips data input) x. Slope1 dan Slope2 merupakan 

kemiringan di sisi-sisi trapesium. Point1 dan Point2 merupakan batas-batas input 

yang termasuk anggota himpunan, sedangkan MAX adalah derajat keanggotaan 

maksimal fungsi keanggotaan yang dapat dicapai. 

 

Gambar 3.7. Perhitungan Nilai Derajat Keanggotaan 
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Menghitung Derajat Keanggotaan : 

1) Hitung nilai  : 

  

 

2) Jika maka derajat keanggotaan adalah 0 

selain itu maka derajat keanggotaan adalah 

  

 

Gambar 3.8. Diagram Alir Algoritma Fuzzifikasi 
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Dalam fungsi fuzzy input perancang menggunakan 3 fungsi yaitu fungsi 

keanggotaan input error kanan, error depan, dan error kiri seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.9, Gambar 3.10, dan Gambar 3.11. Pada sumbu mendatar adalah nilai error. 

Nilai error dihasilkan dari besarnya perbedaan nilai set point dan nilai aktual. 

Perbedaan nilai set point dan nilai aktual sensor kemudian diklasifikasikan kedalam 

beberapa kelas untuk meminimalkan noise dari pembacaan sensor SRF dan untuk 

menyeragamkan nilai data input sensor yang kemudian akan masuk kedalam proses 

fuzzy . Klasifikasinya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dalam fungsi keanggotaan error 

didalamnya terdiri dari himpunan Sangat Dekat, Dekat, Tepat, Jauh,Sangat Jauh. 

 

Gambar 3.9. Fungsi Keanggotaan Input Error Kanan 

 

Gambar 3.10. Fungsi Keanggotaan Input Error Kiri 

 

Gambar 3.11. Fungsi Keanggotaan Input Error Depan 
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3.3.2. Basis Aturan dan Logika Pengambilan Keputusan 

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 fuzzy 

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

keputusan merupakan kumpulan atau korelasi  antar aturan. Pada perancangan 

robot penulis menggunakan metode max-min inference dalam mengevaluasi tiap 

aturan fuzzy. Gambar 3.12 Menunjukan metode max-min inference 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 

 

 

Gambar 3.12. Max-min inference [10] 



29 
 

 

Gambar 3.13. Diagram Alir Alogaritma Logika Pengambilan Keputusan 

 

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

berdasarkan pengetahuan manusia dalam pengendalian suatu sistem [9]. Dalam 

perancangan ini basis aturan kontrol dibuat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman perancang dalam dinamika pergerakan robot pengikut dinding. 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. Tabel 3.2 dan 3.3 menunjukkan 

rancangan aturan kontrol dalam navigasi robot pengikut dinding ini.  
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Tabel 3.2. Tabulasi Aturan Kontrol Untuk Roda Kanan Saat Follow Kanan 

Error Depan 

 

Error Kanan 

Dekat Jauh Sangat Jauh 

Sangat Dekat Cepat Sedang Cepat 

Dekat Cepat Cepat Cepat 

Tepat Cepat Sedang Cepat 

Jauh Cepat Nol Sedang 

Sangat Jauh Cepat Lambat Nol 

 

Tabel 3.3. Tabulasi Aturan Kontrol Untuk Roda Kiri Saat Follow Kanan 

Error Depan 

 

Error Kanan 

Dekat Jauh Sangat Jauh 

Sangat Dekat S Lambat Lambat Lambat 

Dekat S Lambat Nol Sedang 

Tepat S Lambat Sedang Cepat 

Jauh S Lambat Cepat Cepat 

Sangat Jauh S Lambat Cepat Cepat 

 

Tabel 3.4. Tabulasi Aturan Kontrol Untuk Roda Kanan Saat Follow Kiri 

Error Depan 

 

Error Kiri 

Dekat Jauh Sangat Jauh 

Sangat Dekat S Lambat Lambat Lambat 

Dekat S Lambat Nol Sedang 

Tepat S Lambat Sedang Cepat 

Jauh S Lambat Cepat Cepat 

Sangat Jauh S Lambat Cepat Cepat 
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Tabel 3.5. Tabulasi Aturan Kontrol Untuk Roda Kiri Saat Follow Kiri 

Error Depan 

 

Error Kiri 

Dekat Jauh Sangat Jauh 

Sangat Dekat Cepat Sedang Cepat 

Dekat Cepat Cepat Cepat 

Tepat Cepat Sedang Cepat 

Jauh Cepat Nol Sedang 

Sangat Jauh Cepat Lambat Nol 

 

Contoh kasus dalam penggunaan aturan kontrol saat follow kanan: 

IF Error Kanan “Tepat” AND Error Depan “Sangat Jauh” THEN PWM Roda Kanan 

IS “Cepat” 

 

3.3.3. Defuzifikasi 

Proses defuzifikasi bertujuan untuk mengkonversi nilai fuzzy output kembali 

menjadi data keluaran tegas (crips output) atau keluaran klasik kepada objek kontrol 

[8]. Dalam perancangan robot metode defuzifikasi yang digunakan perancang adalah 

metode center of gravity. Metode ini dirumuskan sebagai berikut : 

   

 

Di mana  merepresentasikan luasan area dari fungsi himpunan yang 

ada pada fungsi fuzzy output dengan nilai centroid point Z  yang ke-j. Centeroid 

point adalah titik tengah sumbu x yang ada pada masing-masing himpunan pada 

fungsi fuzzy output. Karena output dari proses defuzifikasi adalah pulse with 

modulation (PWM) untuk mengontrol kecepatan putar roda sumbu mendatar atau 

sumbu x adalah himpunan semesta nilai PWM, kemudian dalam penjelasan 

selanjutnya fungsi fuzzy output disebut juga sebagai fungsi keanggotaan output 

PWM. 
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Perhitungan dalam metode center of gravity secara singkat dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 3.14. Perhitungan Center of Gravity 

 

Defuzifikasi metode center of gravity (COG): 

1) Titik tengah pada sumbu PWM segitiga Output
1
 =30 

Titik tengah pada sumbu PWM segitiga Output
2
 =60 

2) Derajat keanggotaan Output
1
 =80 

Derajat keanggotaan Output
2
 =55 

3) Luas area Output
1
 =  = 3040 

Luas area Output
2
 = =2502,5 

4) COG = = 43,5 
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Gambar 3.15. Diagram Alir Alogaritma Defuzifikasi 

 

Dalam proses defuzzyfikasi fungsi fuzzy output sangat penting untuk 

menghasilkan crisp value. Himpunan yang ada dalam fungsi fuzzy output digunakan 

sebagai keputusan/kesimpulan dari tiap-tiap aturan kontrol yang telah dibuat. Dalam 

perancangan robot ini digunakan dua buah fungsi fuzzy output yaitu fungsi 

keanggotaan output PWM roda kanan dan fungsi keanggotaan output PWM roda kiri 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16. Fungsi Keanggotaan Output PWM Roda Kanan 

 

 

Gambar 3.17. Fungsi Keanggotaan Output PWM Roda Kiri 
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3.3.4. Struktur Data  

 

 

(a)                                                                (b) 

 

 

 (c) 

Gambar 3.18. (a) koneksi data fungsi fuzzy input 

(b) koneksi data fungsi fuzzy output 

(c) koneksi data aturan kontrol 
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Dalam pengimplementasian metode fuzzy ini kedalam bahasa pemrograman, 

penulis menggunakan linked-list untuk mengakses data fungsi keanggotaan maupun 

aturan kontrol. Linked-list adalah koleksi data (satu paket data disebut node)  yang 

saling terhubung oleh pointer yang menunjukkan posisi node pada memori.  

Salah satu cara lain dalam metode akses data adalah menggunakan array. 

Namun dalam perancangan ini perancang menggunakan linked-list karana 

memudahkan perancang dalam menggabungkan satu paket data yang berbeda, 

misalkan menggabungkan node fungsi input dengan node fungsi keanggotaan yang 

harus menggunakan pointer. 

Gambar 3.18 menunjukkan koneksi data antar node. Sedangkan untuk 

komposisi data yang ada pada setiap node dapat dilihat pada gambar 3.19. Pada 

gambar 3.19 data yang diberi tanda bintang merupakan pointer yang akan merujuk 

pada suatu alamat dalam memori. 

 

 

(a)                                                                             (b) 

 

Gambar 3.19. (a) komposisi data pada node fungsi input 

(b) komposisi data pada aturan kontrol 
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3.3.5. Contoh Kasus Dan Penerapan Rancangan Metode Kontrol Logika Fuzzy 

Pada Navigasi Robot 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam metode kontrol berbasis 

logika fuzzy ada beberapa tahapan yang harus dilalui  sebelum data dari 

pengindraan berubah menjadi sinyal untuk mengatur gerakan roda. Berikut 

merupakan contoh kasus sebagai gambaran penerapan sekaligus contoh perhitungan 

dalam setiap tahapan yang telah dirancang dalam metode kontrol ini. 

A. Proses Pengindraan Sensor 

Dalam perancangan robot ini perancang menggunakan 3 buah jenis 

sensor yaitu sensor SRF sebagai sensor utama, serta menggunakan sensor 

garis dan sensor IR sebagai sensor pendukung. Hasil pembacaan sensor 

SRF merupakan lamanya waktu  yang dibutuhkan sinyal suara dari mulai 

dikirim oleh transmitter sampai diterima kembali oleh receiver. Untuk 

sensor IR, apabila sensor mendeteksi adanya objek penghalang maka 

sensor akan berlogika 0. Sedangkan untuk sensor garis, apabila nilai 

pembacaan sensor memiliki nilai yang tinggi (diatas 500) maka dapat 

diartikan robot sedang berada di atas garis peta lapangan.  

Ketika bernavigasi pada mode follow kanan sensor yang dipakai 

dalam bernavigasi adalah sensor SRF depan, sensor SRF kanan, sensor 

IR kanan dan sensor garis kanan. Sedangkan untuk mode follow kiri 

sensor yang dipakai adalah SRF depan, sensor SRF kiri, sensor IR kiri 

dan sensor garis kiri. 

Pada contoh kasus kali ini data nilai sensor dari proses pengindraan 

dimisalkan sebagai brikut : 

Mode  follow : Follow Kanan 

SRF kanan  : 146 

SRF depan  : 700 

IR kanan  : 0 

Sensor garis : 100 
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B. Proses Klasifikasi 

Proses klasifikasi bertujuan menyeragamkan basis nilai hasil 

pembacaan sensor. Dalam perancangan robot ini nilai set point untuk 

SRF kanan dan kiri adalah 142 sedangkan untuk SRF depan adalah 210. 

Dengan mengetahui nilai-nilai ini maka berdasarkan Tabel 3.1 nilai 

kasifikasi input sensor maka didapatkan nilai hasil kasifikasi sebagai 

berikut : 

SRF kanan  : 0 

SRF depan  : 20 

IR kanan  : Nilai diabaikan 

Sensor garis : Nilai diabaikan 

 

C. Proses Fuzifikasi 

Pada tahapan ini dengan menggunakan fungsi keanggotaan input, nilai 

data sensor yang masih berupa data tegas kemudian dikonversi  menjadi 

nilai fuzzy input. Fungsi keanggotaan input error kanan dan depan dapat 

dilihat pada Gambar 3.20 dan 3.21. 

Perhitungan derajat keanggotaan SRF kanan :  

Karena nilai input jatuh pada himpunan “Tepat” maka : 

1) Nilai  : 

  =  = 2 

 =  = 3 

2) Karena maka derajat keanggotaan adalah  

 

 =  

 = 96 

Sehingga nilai 0 memiliki derajat keanggotaan 96 untuk himpunan 

“Tepat”. Sedangkan himpunan lainya memiliki derajat keanggotaan 0. 
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Derajat keanggotaan SRF depan :  

Karena nilai input jatuh pada himpunan “Sangat Jauh” maka : 

3) Nilai  : 

  =  = 15 

 =  = 1 

4) Karena maka derajat keanggotaan adalah  

 

 =  

 = 96 

Sehingga nilai 20 memiliki derajat keanggotaan 96 untuk himpunan 

“Sangat Jauh”. Sedangkan untuk himpunan lainya memiliki derajat 

keanggotaan 0.  

 

Gambar 3.20. Hasil Fuzifikasi Nilai 0 Pada Fungsi Keanggotaan Input Error 

Kanan 

 

Gambar 3.21. Hasil Fuzifikasi Nilai 20 Pada Fungsi Keanggotaan Input Error 

Depan 
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D. Proses Logika Pengambilan Keputusan 

Pada proses ini aturan kontrol yang dibuat dievaluasi satu persatu 

menggunakan nilai fuzzy input yang didapatkan pada proses fuzifikasi. 

Berdasarkan aturan kontrol follow kanan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 

maka aturan yang terpenuhi adalah : 

1) IF Error Kanan “Tepat” AND Error Depan “Sangat Jauh” THEN 

PWM Roda Kanan IS “Cepat” 

2) IF Error Kanan “Tepat” AND Error Depan “Sangat Jauh” THEN 

PWM Roda Kiri IS “Cepat” 

 

Dengan menggunakan metode max-min inference nilai fuzzy output 

yang didapatkan sebagai berukut :  

 

 

Gambar 4.22. Fungsi Keanggotaan Output PWM Roda Kanan Hasil 

Max-Min Inference 

 

Gambar 3.23. Fungsi Keanggotaan Output PWM Roda Kiri Hasil 

Hasil Max-Min Inference 
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E. Proses Defuzifikasi 

Pada tahap ini nilai fuzzy output diubah kembali ke nilai tegas untuk 

mengontrol putaran roda. Perhitungan defuzifikasi metode COG untuk 

Gambar 4.22. dan 4.33 sebagai berikut : 

1) Titik tengah pada sumbu PWM segitiga “Cepat”  =256 

2) Derajat keanggotaan segitiga “Cepat” = 96 

3) Luas area Output
1
 =  = 9216 

4) COG = = 256 

F. Proses Gerakan Robot 

Dari hasil proses defuzifikasi didapatkan nilai 256 untuk PWM roda 

kanan dan roda kiri. Maka robot akan bergerak maju dengan kecepatan 

penuh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


