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RINGKASAN 

Perancangan sistem pengendali remote dan perekam data lokasi menggunakan 
mikrokontroler ATmega 162, sebagai salah satu pengolah data. Dimana remote 
diprogram sedemikian rupa agar dapat berfungsi sebagai penerima (receiver) 
atau perekam fungsi tombol remote lain dan sebagai pengirim (transmitter) 
kembali fungsi remote yang telah direkam. Dengan menggunakan aplikasi 
Microsoft Access XP untuk penyimpanan data dan pemrograman borland delphi 
7.0, sebagai bahasa pemrograman untuk mikrokontroler ATmega 162.  
Mobile robot ini dirancang untuk pengendali dan perekam data lokasi ranjau 
berdasarkan koordinat posisi, lintang dan bujur. Posisi ranjau yang dideteksi 
berupa data lokasi dimana ranjau berada dengan secara cepat, tepat dan akurat. 
Dari hasil pengujian secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa sistem 
dapat bekerja cukup baik, hal ini terlihat dari hasil pengujian yang meliputi proses 
pengujian sistem kendali dan perekam data lokasi pada mobil robot pendeteksi 
ranjau anti tank. 
 
Kata kunci : pengendali remote, ranjau anti tank dan mobil robot. 

 

1. PENDAHULUAN 
Sistem kendali dan perekam 

data lokasi telah berkembang dengan 
sangat luas, berbagai macam metoda 
pengendalian dan perekam data lokasi 
telah diciptakan dan dikembangkan. 
Pengendalian sistem remote dan 
perekam data lokasi masih dirasa 
kurang, contoh ketika suatu perangkat 
keras atau boleh dikatakan mobil robot 
mencari suatu kejadian ditempat yang 
berbahaya. Mobil robot dipantau oleh 
seorang operator dengan 
menggunakan remote untuk 
mengendalikan perintah yang  
dilakukan, sehingga data didapat 
langsung dan diterima oleh operator 
untuk selanjutnya dianalisa. 

Sistem kendali mobil robot 
adalah salah satu pemanfaatan sistem 
kendali dengan menggunakan 
wireless. Dimana dapat mengontrol 
perangkat keras yang dibuat dengan 
menggunakan remote, kemana gerak 
diinginkan operator mengontrol 
posisinya. Sedangkan perekam data 
lokasi menggunakan aplikasi Global 
Position Systems (GPS) dan Microsoft 
Access. Baik software maupun 
hardware dapat digabungkan untuk 
satu fungsi yang sama maupun untuk 
fungsi lain. Dari permasalahan diatas 
penulis mencoba untuk membuat 
perancangan sistem kendali remote 
robot dan perekam data lokasi robot 
pendeteksi ranjau anti tank. 



29 
 

Salah satu solusi adalah 
pengendalian sistem robot 
menggunakan remote yang dilakukan 
dengan cara memasang pemancar 
pada robot (receiver). Sistem kendali 
robot menggunakan wireless yang 
sangat membantu dalam pengambilan 
audio video di daerah atau posisi sulit 
dijangkau oleh manusia. Perekam data 
lokasi robot menggunakan aplikasi 
GPS yang dimodulasikan dengan 
modem FSK, kemudian ditransmisikan 
dengan pemanfaatan perangkat 
Handy Talkie (HT) VHF. Sedangkan 
database menampilkan informasi 
berupa lintang, bujur, waktu dan posisi 
keberadaan ranjau anti tank yang 
ditunjukkan pada PC/Laptop.   

 
1. LANDASAN TEORI 
Dasar Komunikasi Data 

Komunikasi data dapat diartikan 
sebagai pengiriman informasi yang 
disajikan oleh isyarat digital biner 
antara dua komputer, atau antara 
sebuah komputer dengan terminal 
menggunakan media sistem transmisi 
elektronik. CCITT (Consultative 
Commite International Telephony and 
Telegraphy) yang sekarang dikenal 
dengan ITU-T (International 
Telecommunication Union – 
Telephony) menyebut terminal sebagai 
piranti terminal data, Data Terminal 
Equipment (DTE). Jenis komputer 
dalam suatu jaringan data terdiri dari 
satu atau lebih computer mainframe 
atau  host computer, komputer mini 
dan komputer mikro atau komputer 
pribadi. Selain harus dapat 
berkomunikasi dengan terminal-
terminal lokal, ataupun perangkat 
peripheral,  komputer harus mampu 
berkomunikasi dengan komputer lain 
atau terminal yang terpisah cukup jauh 
[1]. 
 
 
 
 

Model Komunikasi Data. 
Tujuan dasar dari komunikasi 

data adalah pertukaran informasi 
antara dua perantara. 
a. Data adalah sebuah gambaran 

dari kenyataan, konsep atau 
instruksi dalam bentuk formal yang 
sesuai untuk komunikasi, 
interpretasi atau proses oleh 
manusia atau oleh peralatan 
otomatis. 

b. Informasi adalah pengertian yang 
diperuntukkan bagi data dengan 
persetujuan pemakai data 
tersebut. 

Definisi ini dapat menjelaskan 
tujuan, yaitu data dapat di 
identifikasikan, data dapat 
digambarkan, data tidak perlu mewakili 
sesuatu secara fisik, tetapi dari 
semuanya itu data dapat dan 
sebaiknya digunakan untuk 
menghasilkan informasi. Untuk 
menukarkan informasi diperlukan 
akses ke elemen data dan 
kemampuan untuk 
mentransmisikannya. Pada gambar 
dijelaskan sebuah contoh komunikasi 
data sederhana. 

 
 

 
 
 
Pada gambar terdapat beberapa 
komponen seperti : 
a. Sumber (Source). 

Merupakan komponen yang 
bertugas mengirimkan informasi.  

b. Proses 
Berfungsi untuk mengubah 
informasi yang akan dikirim 
menjadi bentuk yang sesuai 
dengan media transmisi. 

c. Media Transmisi 
Merupakan jalur transmisi tunggal 
atau jaringan transmisi kompleks. 

d. Proses 
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Berfungsi mengubah informasi 
yang telah diterima dari pengirim 
melalui media transmisi.  

e. Tujuan (Destination) 
Merupakan sistem yang berfungsi 
untuk menerima sinyal dari sistem 
transmisi dan 
menggabungkannya kedalam 
bentuk tertentu 

Media transmisi data pada 
komunikasi data dapat dibagi menjadi 
dua bagian, yaitu: 
a.  Media terpadu (guided media) 

Media kasat mata yang 
mentransmisikan sekaligus 
memandu gelombang untuk 
menuju pada tujuan. 

b.  Media tak terpadu (unguided 
media) 
Berfungsi mentransmisikan data 
tetapi tidak bertugas sekaligus 
sebagai pemandu yang 
mengarahkan ke tujuan transmisi. 
 

Komponen Komunikasi Data. 
a. Data  
b. Media pengiriman bisa 

berupa suara gelombang 
radio maupun GPS. 

c. Protokol  
d. Pengirim  
e. Penerima  

 
Rangkaian Sistem Komunikasi Data 
melalui Modem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
a. GPS sebagai data log akan 

mengirimkan posisi secara terus 
menerus. 

b. Data GPS dicuplik oleh 
mikrokontroler diambil $ GPRMC. 
Mikrokontroler juga mengubah 

baudrate GPS 4800 bps ke 1200 
bps. 

c. Data digital GPS diubah ke analog 
oleh Modem FSK untuk di 
tumpangkan ke frekuensi radio. 

d. Transmisi pancaran diterima oleh 
RX, kemudian sinyal analog 
diubah kembali ke digital oleh 
Modem FSK. 

e. Baudrate dikembalikan ke 4800 
bps supaya dapat ditampilkan di 
peta digital. 

f. Komputer menampilkan peta 
digital. 

 
Komunikasi Serial. 

Pada komunikasi serial data 
yang dikirimkan berbeda dengan cara 
pengiriman pesan secara paralel. Jika 
pada paralel data bit yang dikirimkan 
itu lebih dari satu bit dan dikeluarkan 
dalam waktu yang bersamaan. Namun 
pada serial hanya ada satu bit data 
yang akan terkirim dalam satu waktu. 

 
Dalam pengiriman data secara 

serial membutuhkan sinkronisasi 
antara pengirim dan penerima agar 
data bisa dikirim dan diterima secara 
benar. Ada dua mode komunikasi 
dalam serial yaitu mode sinkron dan 
mode asinkron. Pada mode sinkron 
data dikirim bersamaan dengan sinyal 
clock sehingga antara satu karakter 
dan yang lainnya memiliki jeda waktu 
yang sama. Sedangkan pada mode 
asinkron data dikirim tanpa sinyal 
clock. Hal itu menyebabkan karakter 
yang dikirimkan dapat sekaligus atau 
beberapa karakter dengan jeda waktu 
yang berbeda. Hal itu dikarenakan 
pada mode asinkron pengiriman data 
yang tidak melalui sinyal clock 
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sehingga antara satu karakter dan 
karakter yang lainnya tidak ada waktu 
yang tetap. Bit-bit data yang dikirim 
dapat diterima kapan saja oleh 
penerima. Namun untuk 
menyinkronkan data, maka diberikan 
bit-bit penanda awal dari data tersebut 
dan penanda akhir di kedua sisi baik 
penerima maupun pengirim.  
 
Transmisi Analog dan Digital. 

Transmisi data dibagi menjadi dua, 
yaitu transmisi analog dan      
digital. 

a. Sinyal analog juga disebut dengan 
broadband, merupakan 
gelombang-gelombag elektronik 
yang bervariasi dan secara 
continue ditransmisikan melalui 
beragam media tergantung 
frekuensinya. Sinyal analog bisa 
diubah ke bentuk sinyal digital 
dengan dimodulasi terlebih dahulu. 

Time

 
b. Sinyal digital juga disebut dengan 

baseband, memuat denyut voltase 
yang ditransmisikan melalui media 
kawat. 

Time

 
Perbedaan antara dua tipe sinyal ini 
diantaranya:  
Analog: 
a. Dirancang untuk suara (voice). 
b. Tidak efisien untuk data. 
c. Banyak terdapat noise dan rentan 

kesalahan (error). 
d. Kecepatannya relatif rendah. 
e. Overhead tinggi. 

f. Setiap sinyal analog dapat 
dikonversi ke bentuk digital. 

 
Digital:  
a. Dirancang untuk data dan suara. 
b. Informasi discrete-level. 
c. Kecepatannya tinggi. 
d. Overhead rendah. 
e. Setiap sinyal digital dapat 

dikonversi ke analog. 
Sinyal analog merupakan sinyal 

untuk menampilkan data analog. 
Sinyal analog berupa berbagai macam 
gelombang elektromagnetik yang 
langsung, terus menerus dan 
disebarkan melalui berbagai media 
transmisi. Biasanya data analog 
menempati spektrum frekuensi yang 
terbatas. Contoh data analog adalah 
data suara, audio dan video. Suara 
percakapan manusia ditemukan 
memiliki frekuensi berkisar antara 100 
Hz-kHz dan rentang dinamis sekitar 25 
dB. 

Sinyal digital merupakan sinyal 
untuk menampilkan data analog data 
digital merupakan data yang memiliki 
deretan nilai yang berbeda dan 
memiliki ciri tersendiri. Terdapat 
beberapa permasalahan pada data 
digital. Bahwa data dalam bentuk 
karakter-karakter yang dapat dipahami 
manusia tidak dapat langsung 
ditransmisikan dengan mudah dalam 
sistem komunikasi. Data tersebut 
harus ditransmisikan dalam bentuk 
biner terlebih dahulu. Jadi data itu 
ditransmisikan dalam bentuk deretan 
bit. 
Permasalahan umum sinyal digital dan 
analog adalah: 
a. Atenuasi (attenuation): 

peningkatan atenuasi seiring 
dengan fungsi frekuensi. 

b. Penurunan kekuatan sinyal seiring 
dengan fungsi jarak. 

c. Pengembalian kualitas sinyal 
dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu dengan amplifier untuk sinyal 
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analog dan repeater untuk data 
digital. 

d. Delay distortion terjadi ketika 
komponen frekuensi yang berbeda 
berjalan pada kecepatan yang 
berbeda. 

e. Masalah yang mendasar adalah 
efek noise, akibat panas (thermal) 
dan interferensi. 

 
Transmisi Data Analog dan Digital. 

Istilah analog dan digital 
berhubungan dengan continuous dan 
discrete yang dalam komunikasi data 
dipakai dalam tiga konteks: 
a. Data, didefinisikan sebagai entitas 

yang mengandung suatu arti. 
b. Signaling (pensinyalan), adalah 

tindakan penyebaran sinyal 
melalui medium yang sesuai. 

c. Transmission, adalah komunikasi 
data dengan penyebaran dan 
pemrosesan sinyal. 
 

Data . 
 Konsep-konsep mengenai data 
analog dan digital cukup sederhana. 
Data analog menerima nilai yang 
berulang secara continue dalam 
beberapa interval. Data digital 
menerima nilai yang berbeda-beda 
misalnya teks dan bilangan bulat. 
Contoh paling dikenal dari data analog 
adalah audio, dimana dalam bentuk 
gelombang suara akustik dapat 
dirasakan manusia secara langsung.  
 Meskipun sebagian besar 
energi percakapan terpusat pada 
frekuensi yang lebih rendah, uji coba 
yang dilakukan menunjukkan bahwa 
dengan meningkatkan frekuensi 
hingga 600 sampai700 Hz, akan 
sedikit menambah kejelasan 
percakapan tersebut sehingga dapat 
diterima telinga manusia. Percakapan 
memiliki rentang dinamis (dynamic 
range) sebesar kira-kira 25 dB. 
Kekuatan yang dihasilkan teriakan 
terkeras mungkin bisa mencapai 300 
kali lebih besar dari bisikan terlemah.  

Sinyal. 
 Sinyal analog adalah 
gelombang elektromagnetik continue 
yang disebar melalui suatu media, 
tergantung pada spektrumnya. Sinyal 
digital adalah serangkaian pulsa 
tegangan yang dapat ditransmisikan 
melalui suatu media kawat. Dalam 
suatu sistem komunikasi, data 
disebarkan dari satu titik ke titik lain 
melalui sebuah alat sinyal elektrik. 
Sinyal analog merupakan aneka 
ragam gelombang elektromagnetik 
yang berlangsung terus menerus yang 
mungkin disebarkan lewat berbagai 
macam media, tergantung pada 
spektrumnya. 

Sinyal ini ditransmisikan melalui 
sistem telepon ke suatu pesawat 
penerima. 

Voltage at

transmitting end

Voltage at

receiving end

 
Komponen suara: 
a. Rentang frekuensi (pendengaran 

manusia) 20 Hz – 20 kHz suara 
100 Hz – 7 kHz. 

b. Dengan mudah dikonversi menjadi 
sinyal elektromagnetik untuk 
transmisi. 

c. Frekuensi bunyi dengan volume 
yang bermacam-macam diubah 
menjadi frekuensi elektromagnetik 
dengan tegangan yang bemacam-
macam. 

d. Batas range frekuensi untuk kanal 
suara 300 – 400 Hz. 
Sinyal video terdiri dari komponen 

digital dan analog. Semua pulsa digital 
yang disinkronkan lewat saluran 
horisontal atau vertikal dikirim kesetiap 
saluran sinyal video. Yang perlu 
diperhatikan disini adalah timing dari 
sistem dan bandwith yang diperlukan 
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untuk sinyal video karena sangat 
berpengaruh terhadap hasil dan 
resolusi gambar video. 
Komponen video: 
a. Standar US – 483 line setiap 

frame, 30 frame per detik. 
a) 525 line, namun 42 line hilang 

selama vertical retrace. Jadi 
525 line x 30 scan = 15750 
line per detik. 

b) 63,5 ms per line. 
c) 11 ms untuk pengulangan 

(retrace), maka 52,5 ms per 
video line. 

b. Frekuensi maksimum jika saluran 
harus mengubah warna hitam dan 
putih. 

c. Resolusi horisontal sekitar 450 
saluran memberikan 225 siklus 
dari gelombang di 52,5 ms. 

d. Frekuensi aksimum 4,2 MHz. 
 
Data dan Sinyal. 
  Data analog dapat merupakan 
sinyal analog. Demikian pula data 
digital dapat merupakan sinyal digital. 
Data digital dapat juga dijadikan sinyal 
analog dengan memakai modem 
(modulator/demodulator) sedangkan 
data analog dapat dijadikan sinyal 
digital dengan memakai codec (coder-
decoder).  
 Beberapa tipe dari transmisi 
analog adalah sebagai berikut: 
a. Sinyal analog dpancarkan tanpa 

melihat isi. 
b. Dapat berupa data digital atau 

analog. 
c. Atuneasi setelah menempuh jarak 

tertentu. 
d. Menggunakan amplifier untuk 

sinyal boost. 
e. Memperkuat noise. 

Transmisi digital berhubungan 
dengan muatan dari sinyal. Untuk 
mencapai jarak yang jauh dipakai 
repeater yang menghasilkan sinyal 
sebagai ‘1’ atau ‘0’ sehingga tidak 
terjadi distorsi. 

Alasan digunakannya teknik 
pensinyalan digital adalah sebagai 
berikut: 
a. Teknologi digital: Adanya teknologi 

LSI (Large Scale Integration) dan 
VLSI (Very Large Scale Integration 

b. Keutuhan data: Lebih terjamin 
karena menggunakan repeater, 
dibanding amplifier 

c. Penggunaan kapasitas: Agar 
efektif digunakan teknik 
multiplexing yang mana lebih 
mudah dan murah 

d. Keamanan dan privasi: Teknik 
enkripsi dapat diaplikasikan ke 
data digital dan ke analog yang 
sudah mengalami digitalisasi. 

e. Integrasi: secara ekonomis dapat 
diintegrasikan  dengan suara 
(voice), video dan ddigital. 

sinyal digital mewakili suatu aliran dari 
'1' dan '0', dimana mungkin mewakili 
data digital atau mungkin suatu 
encoding dari data analog. Siny ata al 
disebarkan melalui repeater pada tiap 
repeater, aliran dari '1' dan '0' diperoleh 
kembali dari sinyal asal dan dipakai 
untuk menghasilkan suatu sinyal digital 
baru yang berbeda. 

 
Data Digital dan Sinyal Analog. 
 Contoh umum transmisi data 
digital dengan menggunakan sinyal 
analog adalah Public Telephone 
Network. Perangkat yang dipakai 
adalah modem 
(modulator/demodulator) yang 
mengubah data digital ke sinyal analog 
(modulator) dan sebaliknya mengubah 
sinyal analog menjadi data digital 
(demodulator). 
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 Teknik-teknik Penyandian 

a. Amplitude Shift Keying (ASK), dua 
biner diwakilkan dengan dua 
amplitudo frekuensi pembawa 
yang berbeda.  

b. Frequency Shift Keyng (FSK), dua 
biner diwakili oleh dua frekuensi 
berbeda yang dekat dengan 
pembawa frekuensi dan terdapat 
dua frekuensi tengah untuk 
komunikasi full-duplex.  

c. Pase Shift Keying (FSK), biner 0 
diwakilkan dengan mengirim suatu 
sinyal fase yang sama terhadap 
sinyal yang dikirim sebelumnya 
dan biner 1 diwakilkan dengan 
mengirim suatu sinyal yang 
berlawanan fase dan sinyal yang 
dikirim sebelumnya. 

d. Bla elemen pensinyalan mewakili 
lebih dari satu bit maka bandwith 
yang dipakai lebih efisien.  

 
Media Transmisi Tanpa Kabel 
(Wireless). 
 Media transmisi ini tergolong 
media transmisi un-guided .banyak 
contoh penerapan teknologi wireless 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
LAN wireless yang menggunakan 
frekuensi radio, inframerah untuk 
berkomunikasi antar perangkat, 
bluetooth dan lain sebagainya. 
Gelombang radio untuk komunikasi ini 
terdiri dari berbagai frekuensi sebagai 
berikut : 
a. HF (High Frequency). 
b. VHF (Very High Frequncy). 

c. UHF (Ultra High Frequency). 
Ada tiga jangkauan frekuensi 

dalam transmisi wireless. Frekuensi 
dengan jangkauan sebesar 2 GHz 
sampai 40 GHz disebut sebagai 
frekuensi gelombang mikro. Pada 
frekuensi ini dimungkinkan untuk 
menghasilkan sinar searah yang 
sangat tinggi. Gelombang mikro sesuai 
untuk transmisi titik ke titik. 

Gelombang mikro juga 
digunakan untuk komunikasi satelit, 
memiliki jangkauan sebesar 30 MHz 
sampai 1 Ghz. Frekuensi ini sesuai 
untuk alokasi segala arah. 
Jangkauannya biasa disebut sebagai 
siaran radio. Jangkauan ainnya adalah 
sebesar 300 GHz sampai 200 THz 
(terra hertz). Frekuensi ini sesuai 
untuk aplikasi lokal, yaitu inframerah. 
Inframerah berguna untuk aplikasi 
multititik dari titik ke titik lokal di daerah 
yang tebatas, misalnya ruangan 
tunggal.      
 
Frekuensi Radio 
 Dengan menggunakan GPS 
yang terintegrasi dengan sistem 
komunikasi, maka suatu objek dapat 
dipantau keberadaannya secara 
continue dan data-data posisi objek 
tersebut dapat disimpan ke dalam 
suatu memori untuk dipergunakan 
sebagai referensi ( yang pada 
bahasan selanjutnya digunakan 
sebagai data logging). GPS dapat 
digunakan  untuk melakukan 
pemantauan secara berkala terhadap 
objek yang bergerak sehingga 
keberadan objek tersebut dapat 
diketahui dengan mudah dimana 
posisinya saat ini. 

Pada penelitian  ini, penulis 
mencoba membuat monitoring system 
dan data logging pada mobl robot 
dengan memanfaatkan frekuensi 
radio. Secara garis besar frekuensi 
radio berada pada range 3 Hz – 300 
GHz yang dibagi menjadi beberapa 
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bagian dan fungsi, dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 

 

 
Frekuensi yang digunakan pada 

tugas akhir ini adalah Very High 
Frekquency (VHF) dan perangkat 
radio yang digunakan adalah Handy 
Talkie (HT). 
 Spesifikasi Radio HT yang 
digunakan: 

 Jumlah channel 
 : 128 channel. 

 Dimensi  
 : 98x53x30 cm 

 Power Output 
 : 1W/2W/4W 

 Modulasi   
 : FM 

Modem 
Modulator adalah merupakan 

bagian yang mengubah sinyal 
informasi kedalam sinyal pembawa 
(carrier) dan siap untuk dikirimkan, 
sedangkan demodulator adalah bagian 
yang memisahkan sinyal informasi 
(yang berisi data atau pesan) dari 
sinyal pembawa (carrier) yang diterima 
sehingga informasi tersebut dapat 
diterima dengan baik [4]. Modem 
merupakan penggabungan kedua-
duanya, artinya modem adalah alat 
komunikasi dua arah. Bentuk 
konfigurasi dari modem dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini. 

 
 
Kecepatan Transmisi Modem  
 Kecepatan transmisi modem 
menggunakan 2 cara: 
a. Baud rate: baud. 
b. Bit rate: bps (bit per second) 

adalah bagian yang biasa 
digunakan. 

Baud rate tidak sama dengan 
bit rate, baud rate adalah simbol/ 
karakter yang di transmisikan dalam 
tiap detik sedangkan bit rate 
banyaknya bit data yang 
ditransmisikan tiap detik. 
 
FSK Modulator. 

Modulator yang digunakan 
berupa IC TCM-3105. Data digital 
yang dikirimkan secara serial oleh 
mikrokontroler sebelum diteruskan ke 
pemancar harus dimodulasikan atau 
diubah parameternya dari parameter 
tegangan menjadi frekuensi. FSK 
Modulator akan mengubah data yang 
dikirimkan mikrokontroler menjadi 
sinyal sinusiodal.  
FSK Demodulator. 
 FSK demodulator yang 
digunakan berupa IC TCM-3105. Data 
yang diterima penerima FM sebelum 
diteruskan ke mikrokontroller harus 
diubah terlebih dahulu parameternya 
dari parameter frekuensi menjadi 
tegangan. FSK Demodulator 
merupakan kebalikan dari FSK 
Modulator yaitu merubah sinyal 
sinusoidal menjadi sinyal digital. 
Pengubahan sinyal oleh demodulator 
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dilakukan dengan membandingkan 
dengan frekuensi tengah (f0). 
Frekuensi yang lebih besar dari 
frekuensi tengah akan menghasilkan 
output logika high, sedangkan 
frekuensi yang kurang dari frekuensi 
tengah akan menghasilkan output 
logika low. Penentuan nilai frekuensi 
tengah dihitung dengan persamaan [2-
1]. 

 

f 0  =   

……………………………………………
….. [2-1]. 

 
Global Positioning System (GPS). 
 Global Positioning System 
(GPS) dalam pengertian sederhana 
adalah salah satu sistem yang akan 
membantu untuk mengetahui posisi 
dimana berada saat ini. GPS bekerja 
dengan menstransmisikan sinyal dari 
satelit ke perangkat GPS. Pengertian 
lain GPS adalah suatu konstelasi yang 
terdiri dari 24 satelit (plus 5 satelit 
cadangan). Ke-24 satelit itu mengorbit 
bumi pada jarak 20.200 km sebanyak 
2 kali sehari dengan memancarkan 
sinyal gelombang radio. Departemen 
Pertahanan AS yang mengoperasikan 
sistem GPS telah mengatur 
konfigurasi satelit sedemikian rupa, 
sehingga semua tempat di bumi dapat 
menerima sinyal dari 4 sampai 10 
satelit. Sebagai penunjuk waktu, 
masing-masing satelit dibekali dengan 
4 buah jam atom yang dapat 
mengukur waktu dengan ketelitian 
sepersemilyar detik. Teknologi GPS 
sanggup menentukan lokasi manapun 
di muka bumi dengan kesalahan 
kurang dari 1 meter. 

 
 

Cara Kerja GPS. 
Satelit GPS melingkari bumi 

dua kali sehari dalam orbit yang 
sangat tepat dan mengirimkan sinyal 
informasi ke bumi. Penerima GPS 
menerima informasi ini dan triangulasi 
yang digunakan untuk menghitung 
lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, 
penerima GPS membandingkan waktu 
sinyal yang ditransmisikan oleh satelit 
dengan waktu yang telah diterima. 
Perbedaan Waktu akan memberitahu 
penerima GPS seberapa jauh satelit 
tersebut. Sekarang, dengan 
pengukuran jarak dari satelit, receiver 
(GPS) dapat menentukan posisi 
pengguna dan menampilkannya pada 
peta elektronik pada unit GPS. 

Sebuah penerima GPS harus 
mengunci sinyal satelit setidaknya tiga 
satelit untuk menghitung posisi 2D 
(garis lintang dan bujur) dan 
penelusuran pergerakan GPS unit 
(tracking) . Dengan empat atau lebih 
satelit di tampilan, receiver dapat 
menentukan posisi 3D ke pengguna 
(lintang, bujur dan ketinggian). Setelah 
pengguna posisi telah ditentukan, unit 
GPS dapat menghitung informasi lain, 
seperti kecepatan, arah, track atau 
jalur perjalanan, jarak perjalanan, jarak 
ke tujuan, waktu matahari terbit dan 
matahari terbenam, dan banyak lagi. 

 

http://www.beranda-jiwa.info/pengertian-arti-gps-dan-cara-kerja-system-gps-gps-gadget/
http://www.beranda-jiwa.info/pengertian-arti-gps-dan-cara-kerja-system-gps-gps-gadget/
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Sistem GPS. 
24 satelit yang membentuk ruas 

angkasa GPS mengorbit bumi sekitar 
12.000 mil di atas kita. Mereka terus 
bergerak, membuat dua orbit lengkap 
dalam waktu kurang dari 24 jam. 
Satelit ini mengitari bumi dengan 
kecepatan sekitar 7.000 kilometer per 
jam. Satelit GPS yang didukung oleh 
energi matahari (Solar Cell) . Mereka 
memiliki baterai cadangan onboard 
agar tetap berjalan dalam kondisi 
gerhana matahari, ketika tidak ada 
tenaga surya. Booster roket kecil pada 
setiap satelit menjaga mereka terbang 
di jalur yang benar. Berikut adalah 
beberapa fakta menarik lainnya 
tentang satelit GPS (disebut juga 
NAVSTAR, nama Resmi GPS bagi 
Departemen Pertahanan AS) : 
 
Format Data Keluaran GPS 
 Data keluaran dalam format 
NMEA 0183 berbentuk kalimat (string) 
yang merupakan rangkaian karakter 
ASCII 8 bit. Setiap kalimat diawali 
dengan satu karakter “$”, dua karakter 
Talker ID, tiga karakter Sentence ID, 
dan diikuti oleh data fields yang 
masing-masing dipisahkan oleh koma 
serta diakhiri oleh optional checksum 
dan karakter carriage return/line feed 
(CR/LF). Jumlah maksimm karakter 
dihitung dari awal kalimat ($) sampai 
dengan akhir kalimat (CR/LF) adalah 
82 karakter. 
Format dasar data NMEA 0183 : 
$aaccc,c---c*hh<CR><LF> 
Keterangan : 
aa = Talker ID, menandakan jenis atau 
peralatan navigasi yang digunakan ccc 
= Sentence ID, menandakan jenis 

informasi yang terkandung dalam 
kalimat,  
c---c = data fields, berisi data-data 
navigasi hasil pengukuran, 
hh = optional checksum, untuk 
pengecekan kesalahan (error) kalimat 
<CR><LF> = carriage return/line feed, 
menandakan akhir kalimat.  
 Jenis Talker ID yang ada pada 
spesifikasi NMEA 0183 untuk data 
keluaran GPS receiver adalah GP. 
Sedangkan untuk jenis Sentence ID 
terdapat tujuh macam data yang dapat 
ditampilkan yaitu: 
a. GGA adalah data tetap GPS. 
b. GGL adalah posisi geografis yaitu 

latitude/ longitude. 
c. GSA adalah GNSS DOP dan 

satelit yang aktif, yaitu penurunan 
akurasi dan jumlah satelit yang 
aktif pada Global Satellite 
Navigation System). 

d. GSV adalah satelit GNSS dalam 
jangkauan. 

e. RMC adalah spesifikasi data 
minimal GNSS yang 
direkomendasikan. 

f. VTG adalah jalur dan kecepatan. 
g. ZDA adalah waktu dan 

penanggalan. 
Contoh data yang ditrima 

dengan protokol NMEA 0183, dalam 
bentuk kode ASCII. Misalkan untuk 
data GLL-Geographic Position-
Latitude/Longitude, data yang diterima 
adalah: 
 &GPGLL,3723.2475,N,12158.3
416,W,161229.487,A*2C 
   
Database/Program GPS. 

Terdiri dari berbagai jenis: 
Baseline program / memori : program 
ini ditulis pada software yang berupa 
perhitungan, yang sistemnya dibuat 
permanent (non user editable), kecuali 
dengan program khusus. Extended 
Program / memory: untuk extended 
Program biasanya seperti hardisk 
yang dipartisi dimana pada partisi asli 
hanya ROM (Read Only Memory) 
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sedang pada partisi lainnya RW (Read 
Write), untuk Garmin II / GPS12 / yang 
lebih lama tidak ada fungsi externalnya 
yang besar, sehingga hanya 
dialokasikan untuk waypoint dan track 
saja, sedang untuk yang lebih besar 
seperti GPS SPIII/295, terdapat 
external program dan external memory 
card untuk peta. 
Database . 
 Database (basis data) adalah 
kumpulan data yang terdiri dari satu 
atau lebih tabel yang terintegrasi satu 
sama lain, dimana setiap pemakai 
(user) diberi wewenang (otorisasi) 
untuk dapat mengakses (mengubah, 
menghapus, menganalisis, 
menambah, memperbaiki) data dalam 
tabel-tabel. Tabel-tabel tersebut 
berfungsi untuk menyimpan data dan 
merupakan suatu kumpulan data yang 
berhubungan dengan topik tertentu, 
misalnya daftar perpustakaan, daftar 
pemasok, daftar inventaris, dan 
sebagainya. 

 
2.  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian dalam 
pelaksanaan dan penyelesaian 
kegiatan ini dilakukan melalui 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
secara kombinasi. Kualitatif karena 
menjelaskan peristiwa yang dilakukan 
dalam penelitian, sehingga mendapat 
gambaran dan penjelasan yang 
lengkap dalam pelaksanaan penelitian 
tindakan ini. Secara kuantitatif, hal ini 
karena menggunakan instrumen 
dalam merancang dan mengolah data  
sesuai dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 

a. Studi literature, yang 
meliputi : 

 Teori Komunikasi 
data 

 Teori komunikasi 
data tanpa kabel 
/wireless 

 Teori GPS 

 Teori spectrum 
frekuensi radio 

b. Penelitian dilakukan di 
Puslatpur 

c. Subjek dalam penelitian ini 
adalah robot pendeteksi 
anti tank 

d. Perancangan system 
deteksi anti ranjau 

e. Pengujian system 
f. Analisa studi literature dan 

studi lapangan 
a. Kesimpulan dan penulisan 

laporan penelitian. 
 

4.   PEMBAHASAN 
 

Blok Diagram Sistem 

Video

Receiver

TV

Tuner

Demodulator

PC/Laptop

Modulator

Joy Stick

TX

Video

Sender

Modulator

Mikrokontroler

GPS

Deteksi

Logam

Kamera

 
 

Pengambilan Data Lokasi  
Untuk pengambilan data lokasi 

prosesnya adalah diawali dengan 
inisialisasi kamera dan GPS untuk 
mengetahui terhubung atau tidak 
dengan PC/Laptop. Jika tidak akan 
ditampilkan tab yang berisi “ can’t 
connect capture driver with windows “ 
dan bila terhubung maka dapat 
diteruskan dengan menekan tombol 
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preview. Jika tidak, maka proses akan 
kembali ke baca tombol preview, jika 
ya terhubung dengan GPS maka akan 
ditampilkan data GPS dan proses 
selesai. Pengambilan data lokasi 
seperti gambar dibawah ini. 

 
Start

Inisialisasi

Kamera & GPS

Cek Koneksi

Kamera&GPS

?

Kamera & GPS

 Ada

Tampilkan Data

GPS

End

Can't connect capture

driver with windows "

Baca

Tombol

Preview

Ditekan

Yes

No

 
Pengujian Joystick 

 Pengujian joystick ini diperlukan 
untuk membaca respon gerak dan 
respon saklar (switch) pada program 
delphi yang digunakan. Untuk 
keperluan pengujian tersebut maka 
dibuat program pembacaan joystick 
dengan menggunakan program 
Delphi.  
 

 
 
Pengujian Jarak Jangkauan 
Transmitter Joystick. 
 Dalam pengujian ini digunakan 
beberapa parameter, yaitu jarak 
jangkauan (meter), waktu respon (mili 
detik), dan waktu tanggap dari robot. 
Jarak jangkauan transmitter pada 

mobil robot mencapai 1000 meter, 
mulai hilang pada jarak 1100 meter. 
Pemancar dan penerima dapat 
berkomunikasi dengan baik dan waktu 
response dari pemancar sangat cepat. 

 
Pengujian GPS  

Pengujian GPS dilakukan untuk 
memastikan bahwa GPS telah bekerja 
dengan baik, karena hal ini akan 
mempengaruhi pada pergerakan 
payload, karena jika pembacaan data 
dari GPS error maka pergerakan 
payload tidak dapat diketahui 
posisinya dengan benar. Gambar hasil 
pengujian interfacing GPS dapat dilihat 
pada komputer dengan hasil gambar.   

 

 
 
Menampilkan Data Keluaran GPS 

Pada komputer dijalankan 
program hyperterminal dan di seting 
sesuai dengan konfigurasi pada GPS. 
Gambar merupakan tampilan dari hasil 
pengujian kelauran GPS pada 
hyperterminal dengan format NMEA-
0183. 

 



40 
 

 
Format data GPS NMEA 0183 

memiliki beberapa data yang berbeda. 
Terdapat empat pengiriman data 
sebelum kembali ke format awal, yaitu 
$GPRMC. Siklus pengiriman data 
NMEA 0183 adalah 1-2 detik dihitung 
dari pengiriman data $GPRMC awal 
sampai $GPRMC berikutnya. Data 
diatas merupakan data GPS yang 
memperlihatkan kondisi GPS tidak 
mendapatkan sinyal dari satelit. 
Dibawah ini adalah gambar yang 
memperlihatkan GPS telah 
mendapatkan sinyal dari satelit. 

 
Pengujian dibawah ini bertujuan 

untuk melihat data yang akan 
dikirimkan satelit dengan 
menggunakan kecepatan pada 
hyperterminal 1200 baud. Tampilan 

pengujian dengan menggunakan 
hyperterminal 1200 baud hasilnya 
kurang memuaskan berbeda dengan 
tampilan hyperterminal 4800 baud 
hasil yang ditampilkan ke komputer 
sangat jelas. Lihat perbedaan 
hyperterminal 1200 baud dan 
hyperterminal 4800 baud pada gambar 
dibawah ini. 

 

 
 

 
 

Analisa Pengiriman dan Penerimaan 
Dengan GPS. 

GPS (Global Positioning 
System) merupakan suatu sistem 
untuk menentukan posisi dan navigasi 
secara global dengan menggunakan 
satelit. Pada pembuatan tugas akhir ini 
dilakukan penelitian dengan menitik 
beratkan pada ke akuratan data posisi 
longitude (garis bujur) dan latitude 
(garis lintang). Karena salah satu 
gangguan pada GPS adalah cuaca, 
maka pengujian dilakukan dalam 
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cuaca yang berbeda-beda dengan 
tempat yang berbeda. Untuk 
mengambil data tersebut pengujian 
dilakukan di Kobangdikal. Adapun data 
yang dikirimkan oleh radio pengirim 
berupa data radio, status, longitude 
dan latitude. Dibawah ini adalah tabel 
pengiriman data menggunakan GPS 
yang berupa data ASCII (American 
Standard Code for Information 
Interchange). 

 
5.    PENUTUP 
Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil 
pada perancangan sistem kendali 
remote dan perekam data lokasi pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Jarak jangkauan kendali pada 

mobil robot mencapai ± 1000 
meter dengan menggunakan 
pemancar dan penerima sinyal 
radio FM. 

b. Jarak jangkauan gambar atau 
navigasi visual mencapai ± 200 
meter. 

c. Data koordinat ranjau dapat 
terdeteksi dan sudah bisa 
ditampilkan lewat layar display 
dengan menggunakan tabel untuk 
menunjukkan posisi lintang dan 
bujur serta posisi pendeteksian.  

d. Tampilan data keluaran GPS 
menggunakan Leadtek GPS 
Monitor dengan hyperterminal 
1200 baud dan hasilnya kurang 
memuaskan berbeda dengan 
tampilan hyperterminal 4800 baud 
hasil yang ditampilkan ke 
komputer sangat jelas 

 
Saran 
 Berdasarkan pengamatan 
terhadap hasil perancangan sistem 
pengendali remote dan perekam data 
lokasi pada robot pendeteksi ranjau 
anti tank ini, maka dapat diberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
a. Untuk kontrol yang lebih baik 

maka harus digunakan alat 

komunikasi data dan video yang 
mempunyai jarak jangkauan cukup 
jauh. 

b. Perlu ditambah multiplexing video 
apabila diinginkan untuk melihat 
bagian sisi belakang robot, bila 
tidak maka bisa menggunakan 
kamera dengan sistem pantilt.  

.  
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