
14 
 

 BAB III  

 PERANCANGAN ALAT 

 

3.1 Blok Diagram Sistem 

Pada perancangan robot prototype pencangkul tanah ini terdapat 

aplikasi android yang berguna mengendalikan atau mengoperasikan 

geraknya robot prototype pencangkul tanah tersebut, aplikasi android 

dihubungkan melalui bluetooth HC-05. Bluetooth berfungsi mentransfer 

atau menerima data, dalam perancangannya menggunakan ardiuno uno 

sebagai dasar utama, maka di perlukan sebuah modul adiuno uno menjadi 

otak dasarnya. Perancangan perangkat keras ini dilakukan untuk 

menciptakan sebuah robot pencangkul tanah yang dapat dioperasikan 

melalui bluetooth. Motor driver L9110 yang terhubung ke ardiuno uno 

berfungsi untuk menggerakan ke empat DC motor yang dipasang di roda 

atau bannya yang berfungsi menjalankannya, maju, mundur, kiri ataupun 

kanan, sedangkan motor servo yang terhubung ke ardiuno uno berfungsi 

untuk menggerakan 3 motor servo di lengan cangkul pada robot prototype 

pencangkul tanah. Semuanya dioperasikan melalui aplikasi android. 

 

 

    Gambar 3.1 Blok Diagram 

 

Keterangan 

  :sebagai input ke ardiuno uno 

  :sebagai output ke ardiuno uno 

 Fungsi blok diagram robot adalah: 
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Bluetooth HC-05 berfungsi untuk menerima data dan bluetooth HC-05 

sendiri terhung ke ardiuno uno. 

Ardiuno uno berfungsi untuk mengontrol 3 motor servo, 1 motor driver 

L9110 serta 4 motor dc yang berada di robot tersebut 

sebagai otak dari sebuah robot 

Motor servo 1 berfungsi sebagai penggerak lengan robot maju dan 

mundur  

Motor servo 2 berfungsi sebagai penggerak lengan robot naik dan 

turun  

Motor servo 3 berfungsi sebagai penggerak cangkul yang terdapat di 

ujung lengan robot, menggerakan lengan robot secara 

keseluruhan untuk mencangkul tanah, setiap motor 

servo yang terdapat di lengan robot terhubung dengan 

ardiuno uno yang diterima datanya oleh bluetooth HC-

05. 

Motor Driver L9110 berfungsinya untuk mengontrol 4 motor dc yang bisa 

maju, mundur, kanan, kiri yang terhubung ke ardiuno 

uno yang diterima data oleh bluetooth HC-05. 

Motor kiri / kanan berfungsi untuk menggerakan robot maju, mundur, 

kanan, kiri yang terhubung dengan motor driver L9110 

lalu ke ardiuno uno yang diterima data oleh bluetooth 

HC-05. 

 

3.2 Komponen 

Rangkaian robot pencangkul tanah menggunakan bluetooth, 

komponen yang digunakan adalah. 

  Tabel 3.1 Daftar Komponen 

No Komponen Jumlah 

1 Ardiuno Uno 1 

2 Bluetooth HC-05 1 

3 Motor Servo  3 

4 Motor Driver L9110 1 

5 Battery 1 

6 Motor Dc 4 
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3.3 Diagram Alir Pada Robot Pencangkul Tanah 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pada Robot Pencangkul Tanah 

 

Diagram alir ini menjelaskan bagaimana cara kerja robot pencangkul 

tanah dengan sistem tersambung mode cangkul aktif lalu akan menggerakan 

motor servo untuk mencangkul, jika mode cangkul tidak aktif maka joy stick mode 

pindah untuk menggerakan motor DC. 
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3.4 Diagram Alir Aplikasi 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Aplikasi 

 

Diagram alir ini menjelaskan tentang aplikasi untuk mengontrol robot. 

prosesnya yaitu menyiapkan bluetooth dan jika sudah terhubung dapar 

mengoperasikan robot dengan keseluruhan. Pada aplikasi ini terdapat 10 tombol, 

dimana bagian kiri aplikasi terdapat maju, mundur, kanan, kiri yang berfungsi 

ketika mode cangkul mati dan menggerakan ke empat motor dc tergantung 

tombol yang ditekan. Jika menekan tombol maju  akan mengirim data F, Jika 

menekan tombol mundur akan mengirim data B, Jika menekan tombol kanan 

akan mengirim data R, Jika menekan tombol kiri akan mengirim data L. Pada 

bagian tengah terdapat tombol Bluetooth dan tombol mode cangkul. Pada bagian 
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kanan aplikasi terdapat tombol A, B, C, D yang berfungsi menggerakan lengan 

cangkul, jika di tekan  tombol tombol A akan mengirim data J, jika menekan 

tombol B akan mengirim data H, jika di tekan tombol C akan mengirim data G, 

jika  di tekan tombol D akan mengirim data I. 

   

3.5 Skematik 

 

 

     Gambar 3.4 Skematik 

 

Cara kerja keseluruhan skematik adalah Buka aplikasi pada smartphone, 

setelah aplikasi berjalan, aktifkan bluetooth pada smartphone dan sambungkan 

dengan bletooth HC-05, jika sudah terhubung dapat mengoperasikan robot 

cangkul dengan keseluruhan. . Pada aplikasi ini terdapat 10 tombol dimana 

bagian kiri terdapat tombol maju, mundur, kanan, kiri yang berfungsi untuk 
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menggerkan motor dc ketika mode cangkul mati dan menggerakan ke empat 

motor dc tergantung tombol yang ditekan. Pada bagian tengah ada tombol 

Bluetooth dan mode cangkul yang dimana aplikasi akan disambungkan melalui 

Bluetooth, untuk mode cangkul itu untuk mengaktifkan cangkul atau tidak. Pada 

bagian kanan terdapat tombol A, B, C, D yang dimana tombol itu untuk 

menggerakan lengan cangkul,  user ingin menurunkan lengan cangkul, user bisa 

tekan tombol A, jika user ingin menurunkan lengan cangkul bisa tekan tombol B, 

jika user ingin menaiki lengan cangkul, user bisa tekan tombol C, jika user ingin 

mencangkul bisa tekan tombol D, jika user ingin. Pada bagian kanan terdapat 

tombol A, B, C, D yang berfungsi menggerakan lengan cangkul. Jika ingin 

memajukan lengan cangkul bisa tekan tombol maju, jika ingin memundurkan 

lengan cangkul bisa tekan tombol mundur. 

 

 

 

 


