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ABSTRAK
RANCANG BANGUN ROBOT TANK PADA SISTEM DETEKSI DAN PENCARIAN SUMBER RADIASI. 
Perkembangan teknologi robotika dapat diimplementasikan dalam kegiatan pencarian sumber radiasi 
hilang. Kasus kehilangan sumber radiasi memungkinkan dosis radiasi melebihi NBD diterima oleh pekerja 
radiasi saat dilakukan tindakan pengamanan. Sehingga, diusulkan untuk membuat robot tank yang dapat 
membantu kegiatan deteksi dan pencarian sumber radiasi. Robot ini terdiri atas Arduino Mega 2560 sebagai 
board mikrokontroler, modul Radio Frequency XBee Pro S2, modul GPS receiver U-Blox NEO-M8N-0-01, 
sebuah motor servo dan dua motor DC. Pada penelitian ini, radiasi dihitung dalam besaran tegangan 
analog 0-5 volt yang disimulasikan menggunakan potensiometer dan kemudian dikonversikan ke nilai 
tegangan digital 0-1023 menggunakan ADC 10 bit Arduino Mega 2560. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa robot memiliki ukuran 28,7 cm x 24,8 cm x 11 cm, mampu bergerak maju dengan kecepatan 0,477 
m/s dan mampu berputar ke 24 sudut. Pengiriman data dapat dilakukan secara wireless hingga jarak 113 m 
pada area terbuka tanpa ada perubahan format dan panjang data. Robot mampu berputar dan bergerak 
menuju arah sudut yang memiliki hasil pembacaan tegangan terbesar sehingga dapat memprediksi lokasi 
sumber radiasi.
Kata kunci: Arduino Mega 2560, robot tank, sumber radiasi hilang.

ABSTRACT
DESIGN AND CONSTRUCTION OF TANK ROBOT FOR DETECTION AND SEARCHING OF 
RADIATION SOURCES. Developments of robotics technology can be implemented for searching the lost 
radiation source. Radiation source lost case allows the radiation dose exceeding NBD received by radiation 
worker when security precautions are taken. This research propose a robot tank that can help in detection 
and searching radiation sources. The robot consists of a microcontroller board Arduino Mega 2560, XBee 
Pro S2 radio frequency modules, GPS receiver U-Blox NEO-M8N-0-01, a servo motor and two DC motors. 
In this research, the amount of radiation is calculated in 0-5 volt analog voltage that is simulated using a 
potentiometer and then converted to a digital voltage value (0-1023) using ADC 10 bit Arduino Mega 2560. 
Results of the research show that the robot has a size of 28.7 cm x 24.8 cm x 11 cm, able to move forward 
with a speed of 0.477 m/s and are capable to rotate in 24 angles. Data transmission can be performed 
wirelessly up to 113 m in an open area without any changes of format and length of the data. Robot capable 
to rotate and move towards the angle which has the largest voltage readings so can predict the location of 
the radiation source.
Keywords: Arduino Mega 2560, robot tank, lost radiation source

PENDAHULUAN
umber radiasi adalah segala sesuatu yang dapat 
menyebabkan paparan radiasi. Sumber radiasi 

telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang 
kegiatan industri. Kegiatan yang memanfaatkan 
sumber radiasi harus memperhatikan jumlah radiasi 
yang diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat. 
Jumlah radiasi atau yang disebut dengan dosis radiasi 
harus tidak melebihi Nilai Batas Dosis (NBD) yang 
telah ditetapkan BAPETEN. Apabila dosis radiasi 
yang diterima pekerja radiasi atau masyarakat

melebihi NBD, maka akan muncul efek buruk pada 
kesehatan.

Kejadian kecelakaan radiasi dapat menjadi 
penyebab pekerja radiasi atau masyarakat menerima 
paparan radiasi melebihi NBD. Salah satu contoh 
kecelakaan radiasi adalah sumber radiasi hilang, yaitu 
kasus hilang atau tercecernya suatu sumber radiasi 
dan untuk menanggulanginya harus segera dilakukan 
pencarian sumber radiasi tersebut. Pencarian pada 
umumnya dilakukan dengan cara mengukur laju 
paparan radiasi di lokasi yang diprediksi sebagai 
tempat tercecernya sumber radiasi menggunakan
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survey meter oleh pekerja radiasi. Setelah itu 
dilakukan pengamanan sumber radiasi. Dalam usaha 
pengamanan sumber radiasi tersebut, pekerja radiasi 
bergerak mendekati lokasi yang diprediksi sebagai 
tempat tercecernya sumber radiasi. Hal ini 
memungkinkan pekerja radiasi menerima dosis 
radiasi yang cukup besar dan melebihi NBD. 
Sehingga, untuk menjaga agar pekerja radiasi 
menerima dosis radiasi dibawah NBD, dibutuhkan 
suatu sistem pencarian sumber radiasi hilang jarak 
jauh.

Perkembangan teknologi memberikan celah 
untuk mengimplementasikan teknologi robotika 
dalam kegiatan pencarian sumber radiasi hilang. 
Terkait dengan hal tersebut, Harsono merancang- 
bangun robot hexapod dengan kendali jarak jauh 
yang diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 
untuk keperluan penanganan kecelakaan radiasi 
nuklir. Robot hexapod tersebut dapat bergerak maju 
dengan kecepatan 0,102 m/s [1]. Muhyidin, pada 
2014, merancang bangun robot beroda dengan 
kendali berbasis sistem operasi Android. Robot 
tersebut memiliki tiga roda, yaitu satu roda dinamis 
(bebas) di depan dan dua roda statis belakang. 
Muhyidin memaparkan bahwa perlu penyempurnaan 
mekanik agar robot dapat bertahan di medan yang 
tidak rata dan menimbulkan banyak getaran pada 
robot [2].

Robot tank adalah jenis robot mobil yang dapat 
dijalankan pada daerah rata dan tidak rata sehingga 
bisa membantu mencari sumber radiasi nuklir pada 
daerah tersebut. Pada penelitian ini, telah dirancang- 
bangun robot tank untuk keperluan deteksi dan 
pencarian sumber radiasi.

TEORI
Radiasi

Radiasi adalah suatu pancaran energi dari suatu 
sumber ke lingkungannya, tanpa membutuhkan 
medium perantara. Radiasi pengion tidak dapat 
diindera oleh panca indera manusia secara langsung 
[3]. Detektor radiasi merupakan alat yang berfungsi 
untuk menangkap radiasi dan mengubahnya menjadi 
sinyal atau pulsa listrik [3]. Secara ideal, setiap 
radiasi yang mengenai detektor akan diubah menjadi 
sinyal (pulsa) listrik sehingga jumlah radiasi dapat 
ditentukan dengan mengukur jumlah pulsa listrik 
yang dihasilkan detektor [4]. Jumlah pulsa listrik 
tersebut dapat diubah menjadi tegangan analog [5]. 
Besar tegangan analog merepresentasikan jumlah 
radiasi yang ditangkap detektor. Jumlah pulsa listrik 
tersebut dapat diubah menjadi tegangan analog 
menggunakan rangkaian pengubah frekuensi ke 
tegangan (Frequency to Voltage Converter/FVC) [5]. 
Besar tegangan keluaran analog tersebut 
merepresentasikan jumlah radiasi yang ditangkap 
detektor.

Robot
Robot Institute of America memberikan definisi 

bahwa robot adalah manipulator dengan fungsi ganda 
dan dapat diprogram kembali, didesain untuk dapat 
memindahkan komponen, peralatan-peralatan khusus 
melalui pergerakan yang diprogram agar dapat 
melakukan berbagai kegiatan [1]. Robot tank adalah 
jenis robot mobil dengan sistem roda independent 
antara roda kiri dan kanan disertai dengan belt yang 
menghubungkan roda depan dan belakang. Robot 
tank dapat dijalankan pada daerah rata, tidak rata 
maupun berbatu.

Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 merupakan papan 

mikrokontroler dengan basis Atmega 2560. Arduino 
Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output 
dengan 14 pin bisa digunakan sebagai keluaran 
PWM, 16 masukan analog, 4 UART, kristal osilator 
berfrekuensi 16 MHz. Atmega 2560 memiliki 
memori 256 kB untuk penyimpanan kode dengan 8 
kB diantara digunakan untuk bootloader [6].

Pulse Width Modulation (PWM)
PWM adalah cara memanipulasi lebar sinyal 

yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode. 
Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan 
frekuensi yang tetap, namun memiliki lebar pulsa 
yang bervariasi. Setiap perubahan nilai PWM, pada 
metode digital, dipengaruhi oleh resolusi PWM itu 
sendiri. Misalkan jika terdapat PWM 8 bit, maka 
PWM tersebut memiliki resolusi 28 = 256. Hal ini 
berarti nilai keluaran PWM memiliki 256 variasi, 
yaitu 0-255 [7].

Motor DC
Motor listrik adalah perangkat elektromagnetis 

yang mengubah energi listrik menjadi energi 
mekanik. Motor DC memerlukan suplai tegangan 
yang searah pada kumparan medan untuk diubah 
menjadi energi mekanik [2]. Motor DC sederhana 
terdiri atas magnet, komutator, sikat dan catu daya.

Gambar 1. Skema motor DC sederhana [2]
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Motor Servo
Motor servo [1] adalah motor yang mampu 

bekerja dua arah (clockwise dan counter clockwise). 
Arah dan sudut pergerakan rotor dapat dikendalikan 
dengan memberikan pengaturan duty cycle sinyal 
PWM pada bagian pin kontrolnya. Motor servo 
memiliki 3 buah pin masukan, yaitu pin Vcc, pin 
ground dan pin kontrol. Apabila motor servo 
diberikan pulsa dengan TON duty cycle sebesar 1500 
gs mencapai gerakan 900, maka bila diberikan data 
kurang dari 1500 gs, posisi mendekati 00. Apabila 
motor servo diberikan pulsa lebih dari 1500 gs, maka 
posisi mendekati 1800. Posisi motor servo 
berdasarkan lebar pulsa yang diberikan ditunjukkan 
pada Gambar 2. Motor servo yang digunakan pada 
penelitian ini adalah motor servo TowerPro MG99- 
6R.

1500usec

Gambar 2. Posisi motor servo

Analog to Digital Converter (ADC)
ADC merupakan rangkaian yang berfungsi untuk 

mengubah sinyal atau besaran analog menjadi sinyal 
digital atau yang lebih dikenal dengan bilangan biner. 
Umumnya, bilangan biner tersebut kemudian 
dikelompokkan lagi ke dalam bit. Sebagai contoh, 
jika resolusi sebuah ADC 10 bit, maka ADC tersebut 
dapat mengkodekan nilai input sebanyak 210 = 1024 
level sinyal input yang berbeda [8].

Global Positioning System (GPS)
GPS merupakan sistem koordinat global yang 

dapat menentukan koordinat posisi benda di bumi 
baik koordinat lintang, bujur maupun ketinggian. 
Sistem GPS dapat memberikan data koordinat global 
karena didukung oleh informasi dari 24 satelit yang 
ada pada ketinggian orbit sekitar 11.000 mil di atas 
bumi [9]. Modul GPS yang digunakan pada 
penelitian ini adalah U-Blox NEO-M8N-0-01 GPS 
Module.

National Marine Electronics Association
(NMEA) 0183 adalah standar protokol yang 
digunakan untuk berkomunikasi dengan peralatan 
navigasi seperti GPS receiver. Format data NMEA
0183 berupa teks ASCII dengan diawali tanda “$”, 
diikuti oleh dua huruf ID Talker dan Sentence ID [3]. 
Deskripsi dari Sentence ID RMC disajikan pada 
Tabel 1 [10].

Tabel 1. Deskripsi Sentence ID RMC [10]
No Part Description

1 RMC Recommended Minimum 
Sentence C

2 123519 Fix taken at 12:35:19 UTC
3 A Status A=active or V= Void

4 4807.038,N Latitude 48 deg 07.038, 
North

5 01131.000,E Longitude 11 deg 31.000, 
East

6 022.4 Speed over the ground in 
knots

7 0.84.4 Track angle in degress
True

8 230394 Date - 23rd of March
1994

8 003.1,W Magnetic Variation
9 *6A The checksum data

Modul Radio Frequency (RF)
Komunikasi data secara nirkabel dapat 

diterapkan pada aplikasi komputer, ponsel, dan 
perangkat lainnya. Contoh teknologi yang digunakan 
sebagai sarana komunikasi nirkabel yaitu RF, 
infrared, bluetooth, wireless LAN dan lain 
sebagainya. Modul RF yang digunakan pada 
penelitian ini adalah XBee Pro S2.

TATAKERJA
Sistem deteksi dan pencarian sumber radiasi 

terdiri dari dua subsistem, yaitu subsistem robot tank 
dan subsistem akuisisi data. Subsistem robot tank 
terdiri dari empat modul, yaitu modul monitor posisi, 
modul pengiriman data, modul monitor radiasi, dan 
modul robot. Diagram blok penelitian ditunjukkan 
pada Gambar 3.

Gambar 3. Sistem deteksi dan pencarian sumber 
radiasi

Perancangan Perangkat Keras Robot
Perangkat keras robot terdiri atas Arduino Mega

2560, XBee Pro S2, U-Blox NEO-M8N-0-01 GPS
Module, dua buah motor DC 12 volt 250 RPM, motor
servo TowerPro MG996R, LCD 16x2 with I2C, push
button, saklar, potensiometer, Turnigy Nano-Tech
2200 mAh 3S 35-70C, robot tank aluminium chassis, 
2A Motor Shield for Arduino dan EMS XB Shield.
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Perangkat-perangkat keras tersebut dikonfigurasikan 
sesuai pin-pin pada Arduino Mega 2560. Konfigurasi 
tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Konfigurasi pin pada Arduino Mega 2560
No Pin Keterangan

1 0 Pin transmit RF transmitter
2 1 Pin receive RF transmitter
3 3 Pengatur motor servo
4 4 Pengatur kecepatan motor DC
5 5 Penggerak motor DC kanan
6 6 Penggerak motor DC kiri
7 7 Pengatur kecepatan motor DC kiri
8 8 Buzzer
8 14 Pin transmit GPS receiver
9 15 Pin receive GPS receiver
10 20 Pin SDA LCD
11 21 Pin SCL LCD
12 48 Push button “START”
13 A0 Pin potensiometer
14 GND Pin pentanahan
15 RESET Push button “RESET”

Perancangan Perangkat Lunak Robot
Diagram alir program robot tank ditunjukkan 

pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram alir program

Subprogram Monitor Posisi
Subprogram monitor posisi dirancang untuk 

memisah data GPS menjadi informasi lintang dan 
bujur. Parsing data posisi dilakukan dengan

mengambil karakter-karakter sesuai letak data lintang 
dan bujur pada satu kesatuan kalimat dengan header 
$GNRMC. Contoh kalimat yang diterima GPS 
receiver yaitu:
$GNRMC,153839.00,A,0746.60018,S,11024.98189,
E,0.043,,200516,,,A*7C.

Pada kalimat tersebut, data lintang berada pada
karakter ke-20 hingga karakter ke-28, karakter ‘S/N'
berada pada karakter 30, karakter ‘W/E' berada pada
karakter 44 dan data bujur terletak pada karakter ke- 
32 hingga karakter ke-42.

Subprogram Monitor Radiasi
Subprogram monitor radiasi berfungsi untuk 

menentukan respon pergerakan robot terhadap sinyal 
tegangan masukan analog. Tegangan masukan analog 
tersebut merepresentasikan laju paparan radiasi yang 
diukur oleh modul monitor radiasi. Tegangan 
masukan analog disimulasikan oleh potensiometer 
yang selanjutnya dikonversi ke nilai digital 
menggunakan ADC 10 bit Arduino Mega 2560 
melalui pin A0. Tegangan referensi yang digunakan 
adalah tegangan referensi internal Arduino Mega 
2560, yaitu 5 volt.

Robot akan melakukan pendeteksian radiasi 
dimulai dari sudut 0° hingga 180° dengan interval 
sudut 15°. Robot akan memilih tegangan terbesar 
yang dimasukkan ke ADC Arduino Mega 2560 dan 
selanjutnya robot akan berputar ke sudut dengan nilai 
tegangan terbesar. Jika tegangan digital yang 
diberikan lebih besar sama dengan 1000 bit, maka 
buzzer robot akan menyala. Nilai 1000 diasumsikan 
bahwa tegangan yang dihasilkan oleh modul monitor 
radiasi telah mendekati nilai maksimal tegangan input 
ADC dan pada saat tegangan 1000 tersebut, posisi 
robot berhenti diprediksi merupakan posisi terdekat 
robot dengan sumber radiasi.

Subprogram Pengiriman Data
Subprogram pengiriman data dirancang untuk 

mengirimkan data dari subsistem robot tank ke 
subsistem akuisisi data melalui RF transmitter. 
Sesuai dengan konfigurasi perangkat keras RF 
transmitter dan Arduino Mega 2560 yang 
menggunakan pin 0 sebagai Rx dan pin 1 sebagai Tx, 
coding pengiriman data menggunakan perintah 
Serial.print (data). Bagian “data” akan diisi dengan 
data-data yang berasal dari subprogram monitor 
posisi dan subprogram monitor radiasi. Sehingga, 
setiap kali terdapat perintah Serial.print (data), RF 
transmitter akan mengirimkan data ke RF receiver.

HASIL PENELITIAN
Bentuk Fisik Robot

Robot tank hasil perancangan memiliki ukuran 
panjang 28,7 cm, lebar 24,8 cm dan tinggi 11 cm. 
Robot tersebut ditunjukkan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Robot tank hasil perancangan

Pengujian Modul Monitor Posisi
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 

pemetaan modul monitor posisi dalam menerima data

posisi dari satelit. Pengujian yang dilakukan yaitu 
pengujian ketepatan pemetaan GPS receiver. 
Pengujian ketepatan pemetaan GPS receiver 
dilakukan dengan mengambil data lintang dan bujur 
pada 3 titik berbeda. Tiap titik dilakukan 
pengambilan data posisi sebanyak sepuluh kali 
pengujian. Titik satu yaitu di Lantai IV Timur 
Kampus STTN-BATAN, titik dua yaitu di Lapangan 
Barat Kampus STTN-BATAN, dan titik tiga yaitu di 
Lapangan Parkir Utara Kampus STTN-BATAN. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan 
pemetaan GPS receiver dalam menerima data dari 
satelit. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3 dan 
Gambar 6.

Tabel 3. Hasil pengujian ketepatan pemetaan GPS receiver

No
Titik ke

1 2 3
Lintang Bujur Lintang Bujur Lintang Bujur

1 -7,778466 110,41217 -7,778271 110,41163 -7,778188 110,41196
2 -7,778470 110,41217 -7,778269 110,41160 -7,778213 110,41197
3 -7,778470 110,41217 -7,778275 110,41160 -7,778230 110,41194
4 -7,778470 110,41217 -7,778275 110,41157 -7,778240 110,41193
5 -7,778470 110,41217 -7,778272 110,41157 -7,778242 110,41186
6 -7,778470 110,41217 -7,778265 110,41157 -7,778242 110,41183
7 -7,778466 110,41217 -7,778266 110,41157 -7,778248 110,41186
8 -7,778466 110,41217 -7,778265 110,41160 -7,778256 110,41188
9 -7,778459 110,41217 -7,778269 110,41160 -7,778262 110,41189
10 -7,778456 110,41217 -7,778275 110,41160 -7,778220 110,41194
R -7,77847 110,41217 -7,77827 110,41160 -7,77823 110,41191
SD 4x10-6 3x10-14 6x10-6 2x10-5 2x10-6 5x10-5

Gambar 6. Hasil pengujian ketepatan pemetaan GPS receiver
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Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, GPS 
receiver menerima data dengan standar deviasi yang 
beragam. Data lintang dan bujur satu titik dalam 10 
kali pengambilan data sebagian besar tidak 
menghasilkan data yang seragam.

Pengujian Respon Robot
Hasil pengujian respon robot ditunjukkan pada 

Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengujian respon robot

Uji
ke-

Tegangan pada sudut putar - Respon

900 750 600 450 300 150 00 -150 -300 -450 -600 -750 -900
Sudut
putar
robot

Buzzer

1 21 117 167 208 240 267 318 223 170 103 59 39 20 00 OFF
2 68 161 259 345 433 535 667 102

3
912 789 662 577 490 -150 ON

3 862 973 102
3

926 772 715 633 503 382 276 123 19 0 600 ON

4 76 187 339 505 591 412 273 231 164 114 60 23 0 300 OFF
5 81 167 223 254 300 347 381 421 465 509 102

3
597 868 -600 ON

Berdasarkan Tabel 4, pada pengujian nomor 1, 
variasi tegangan yang diberikan pada sudut deteksi 
900, 750, 600, 450, 300, 150, 00, -150, -300, -450, -600, 
-750 dan -900 secara berurutan adalah 21, 117, 167, 
208, 240, 267, 318, 223, 170, 103, 59, 39 dan 20. 
Sudut deteksi 00 diberikan tegangan masukan 
terbesar dari seluruh tegangan masukan, yaitu 
sebesar 318 dan nilai tersebut lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai batas.
Tabel 5. Pengujian modul pengiriman data

Respon robot dalam menanggapi variasi 
tegangan tersebut adalah robot berputar ke arah 00 
dan buzzer tidak menyala. Hal ini telah sesuai 
dengan program yang dirancang.

Pengujian Pengiriman Data
Hasil pengujian modul pengiriman data 

ditunjukkan pada Tabel 5.

No Jarak
(m)

Karakter yang dikirim Karakter yang diterima

Data Panjang
data Data Panjang

data
1 28 @746.66888,S,11024.85366,E,99999 32 @746.66888,S,11024.85366,E,99999 32
2 47 @746.66655,S,11024.83968,E,99999 32 @746.66655,S,11024.83968,E,99999 32
3 75 @746.66461,S,11024.83178,E,99999 32 @746.66461,S,11024.83178,E,99999 32
4 95 @746.66361,S,11024.82168,E,99999 32 @746.66361,S,11024.82168,E,99999 32
5 113 @746.65835,S,11024.81163,E,99999 32 @746.65835,S,11024.81163,E,99999 32

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, 
modul rf transmitter dapat melakukan komunikasi 
data berupa pengiriman data hingga berjarak 113 m 
di area terbuka dari modul rf receiver tanpa ada 
perubahan panjang dan format pada data yang 
dikirim.

KESIMPULAN
Telah dibuat robot tank dengan ukuran panjang 

28,7 cm, lebar 24,8 cm dan tinggi 11 cm. Robot 
mampu mengirim data secara wireless melalui 
modul RF hingga jarak 113 m pada area terbuka 
tanpa ada perubahan format data yang dikirim serta 
posisi robot dapat diketahui menggunakan GPS 
receiver. Robot tank mampu berputar dan berjalan 
menuju lokasi/arah yang memiliki pembacaan 
tegangan terbesar. Hal ini berarti robot dapat

bergerak ke arah lokasi yang memiliki laju paparan 
terbesar dan selanjutnya dapat memprediksi lokasi 
sumber radiasi.
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