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BAB III  

PERANCANGAN 

 

3.1 Desain Produk 

Produk yang dikembangkan dalam studi ini memiliki desain portable yang 

memudahkan pengguna untuk memindahkan barang yang memiliki ukuran 

berbeda. Produk ini dilengkapi dengan beragam komponen, seperti kamera, 

sensor tegangan, layar Liquid Cyrstal Display (LCD), motor DC, dan tombol 

switch [1]-[3]. Pertama, kamera mendeteksi pengguna berdasarkan warna lalu  

menguncinya [1] [2], dan kemudian motor DC akan berputar yang 

memungkinkan produk untuk mengikuti pengguna secara otomatis. Kemudian, 

sensor tegangan akan mengetahui tegangan pada baterai sehingga pengguna 

dapat mengetahui persentase kapasitas baterai dan mengisi baterai ketika baterai 

telah habis atau berkurang, lalu dimunculkan pada layar Organic Light Emitting 

Diode (OLED) berukuran 0,96 inci [1] [3]. Selain itu, terdapat tombol switch 

sebagai tombol power dan tekan sebagai proses konfigurasi pengguna [1]. 

Terakhir, produk ini menggunakan roda karet di bagian belakang dan depan 

produk [1]. Desain produk secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 3.1 

yang diadaptasi dari [1]-[3]. 

 

Gambar 3.1 Desain Produk [1]-[3]. 
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3.2 Diagram Sistem Produk 

Produk ini memiliki tiga subsistem, yaitu subsistem citra digital kamera, 

subsistem akuisisi data, dan subsistem kendali. Dalam hal ini, subsistem citra 

digital kamera merupakan proses konfigurasi pengguna dan penguncian 

pengguna dengan menggunakan kamera dengan sistem Open Source Computer 

Vision Library (OpenCV) sebagai pengambilan data kamera dan Hue 

Saturation and Value (HSV) sebagai pengambilan dan penguncian warna objek; 

implementasi lebih detail dapat dilihat pada [2]. Kemudian, subsistem akuisisi 

data merupakan subsistem yang digunakan untuk proses penampilan data 

berupa berat beban dan persentase kapasitas baterai pada OLED, implementasi 

lebih detail dapat dilihat pada [3]. Selanjutnya, subsistem kendali merupakan 

subsistem yang digunakan untuk menggerakkan produk dimana subsistem ini 

berisi komponen motor driver L298N dan motor DC 12 V 400 RPM dengan 

menggunakan sistem PID yang menghitung nilai error dari keluaran setpoint. 

Berkaitan dengan hal tersebut, data flow diagram (DFD) tingkat pertama 

subsistem kendali dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

3.3 Flowchart Sistem Produk 

Sistem produk ini dapat digambarkan pada sebuah flowchart yang terdiri dari 

tiga subsistem, yaitu subsistem citra digital kamera, subsistem akuisisi data, dan 

subsistem kendali. Pada prosesnya, produk ini akan memulai dengan inisiasi, 

menunggu penekanan pada button 1, membaca sensor dan kamera, memeriksa 

kondisi tegangan dan baterai, membaca data sensor jarak, produk berjalan, lalu 

kembali lagi membaca sensor dan kamera. Berkaitan dengan hal tersebut, 

flowchart sistem produk ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

Mini PC Driver Motor

Motor DC 1

Motor DC 2

Data Pulse Width Modulation 1

Data Pulse Width Modulation 2

Tegangan 1

Tegangan 2
 

Gambar 3.2 DFD Tingkat Pertama pada Subsistem Kendali. 
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem Produk. 
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3.4 Diagram Alir penelitian 

Pada penelitian ini, subsistem kendali mengendalikan produk dengan 

menggunakan sistem PID. Berkaitan dengan hal tersebut, diagram penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui proses pengambilan data. Kemudian, alur diagram 

ini dimulai dengan meneliti duty cycle driver motor DC, meneliti perubahan 

nilai PID, mengetahui pengaruh berat barang terhadap kecepatan produk, lalu 

menunjukkan hasil kendali pergerakan produk. Berdasarkan pada hal tersebut, 

diagram alir penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

3.5 Prosedur Pengujian 

Proses pengujian membutuhkan prosedur agar sesuai dengan materi yang akan 

diuji. Oleh karena itu, prosedur ini dibuat untuk mengetahui cara pengambilan 

data pada masing-masing penelitian. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian 

ini terdiri dari duty cycle driver motor DC, perubahan nilai PID, pengaruh berat 

barang, dan hasil kendali pergerakan produk. Berkaitan dengan hal tersebut, 

prosedur pengujian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 3.1. 
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Membuat kode 

pemrograman pada mini 

PC

Menyimpan data PID 

dan berat barang pada 

mini PC

Mengolah data PID dan 

berat barang

Membuat grafik Menganalisis hasil

Alur Diagram 

Penelitian

Menghubungkan 

masukan enA driver 

motor DC pada 

osiloskop

Mengambil data grafik 

dan duty cycle

Menghubungkan 

keluaran driver motor 

DC pada osiloskop
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Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian. 

Tabel 3.1 Prosedur Pengujian 

Kegiatan Prosedur Indikator Keberhasilan 

Mengetahui 

duty cycle 

driver motor 

DC 

• Menghubungkan 

osiloskop pada pin enA 

driver motor DC dan 

mengambil data grafik 

• Menghubungkan 

osiloskop pada output 

driver motor DC dan 

mengambil data grafik 

Data duty cycle yang 

didapatkan dari masukan 

Raspberry Pi ke driver 

motor DC dan keluaran 

driver motor DC memiliki 

selisih yang kecil dengan 

duty cycle pada kode 

pemrograman. 

Mengukur 

nilai PID 

tanpa barang 

• Menambahkan kode 

pemrograman 

penyimpanan data pada 

kode pemrograman 

produk 

Data keluaran yang 

dihasilkan mendekati 

dengan data setpoint. 
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• Melakukan pengukuran 

dengan menjalankan 

produk sejauh 3 meter 

Mengukur 

nilai PID 

dengan barang 

Menambahkan kode 

pemrograman 

penyimpanan data pada 

kode pemrograman produk 

Data keluaran yang 

dihasilkan mendekati 

dengan data setpoint. 

Mengetahui 

pergerakan 

produk 

mengikuti 

pengguna 

Merekam produk ketika 

melakukan bergerak 

mengikuti pengguna 

Foto berderet ketika produk 

bergerak mengikuti 

pengguna 

 


