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ABSTRAK 
 
Menuju zaman era gelobalisasi 4.0, maka banyak terobosan baru yang telah tercipta di 
bidang teknologi informasi saat ini. Oleh karena itulah peneliti mencoba mengikuti 
perkembangan dengan mengambil sebuah penelitian tentang sebuah robot line follower 
berbasis mikrokontroler arduino uno atmega 328. Dimana disini peneliti tertarik untuk 
mengetahui bagaimana cara perakitan robot tersebut, pemrograman yang diaplikasikan 
untuk mengerakkan perintah robot tersebut dengan menggunakan pengamatan 
berdasarkan latar belakang berwarna hitam dan putih, serta lintasan garis yang berwarna 
hiam dan putih. Selain ingin merancang robot tersebut, peneliti juga melakukan analisa 
percobaan dengan menggunakan dua warna yang berbeda tersebut. Peneliti melakukan 
percobaan sebanyak sepuluh kali percobaan setiap dua pengamatan dengan latar 
belakang dan lintas garis yang berbeda. Dari pengamatan tersebut dapat terlihat 
perbedaan, dimana robot line follower cenderung lebih cepat membaca intruksi yang 
mana pada hasil pengamatan 1 yaitu Latar belakang berwarna putih dan lintang garis 
berwarna hitam dan pola lintasan yang dibuat seperti lingkarang yang membujur. Dan 
didapat hasil analisa perbedaan selisih waktu yaitu: 42.5 detik untuk sepuluh kali 
percobaan yang dilakukan dari dua pengamatan yang berbeda.Oleh karena itulah, 
penulis berharap kepada mahasiswa untuk lebih tertarik mendalami program robot 
tersebut sehingga kedepan tercipta robotik yang dapat dijadikan penelitian oleh 
mahasiswa dan dosen untuk mewakili program studi tempat kita bernaung. 
 
Kata Kunci: perakitan, mikrokontroler, arduino uno atmega328, motor stepper, sensor 

phototransistor infrared. 
 
I. PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang  
 Semakin berkembangan ilmu 
pengetahuian saat ini, dipengaruhi oleh 
munculnya perkembang teknologi. 
Dimana salah satu contoh yang dapat 
kita ambil yaitu pengaplikasian dari 
robot line follower sebagai motor 
pengerak pada mainan anak-anak dan 
juga pada sebagai penunjang sarana 
transportasi di pabrik-pabrik. Adapun 
tugas salah satu robot line follower itu 
sendiri adalah mengikui garis pemandu 

yang telah dibuat dengan tingkat presisi 
tertentu dengan tujuan tertentu pula. 
Robot Line Follower adalah robot yang 
bisa bergerak mengikuti jalur panduan 
garis. Garis pandu yang digunakan 
dalam hal ini adalah garis putih yang 
ditempatkan pada permukaan berwarna 
hitam. Sedangkan untuk elektronik 
robot yaitu sebuah robot yang meliputi 
adanya rangkaian pengendali utama 
(main controller), rangkaian sensor, dan 
rangkaian driver. Dan sistem yang 
penting dalam pembuatan robot line 
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follower yaitu bahasa pemrograman 
(Software). 
 Ada juga robot line follower 
biasa tanpa menggunakan program dan 
robot line follower dengan program 
mikrokontroler. Hanya saja yang 
menggunakan program mikrokontroler 
lebih komplek dan lebih sempurna jika 
di banding Robot Line Follower yang 
tanpa menggunakan program.  Oleh 
karena itu dengan adanya kondisi 
seperti diatas penulis mencoba 
melakukan penelitian dengan 
mengambil judul: “Robot Line Follower 
berbasis mikrokontroler Arduino Uno 
Atmega328.” 
 
1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam 
laporan penelitian ini adalah : 
1. Apa saja komponen komponen 

elektronika yang digunakan dalam 
pembuatan robot line follower 
beserta fungsinya sehingga dapat 
mengaplikasikannya kedalam 
bentuk sebuah rangkaian? 

2. Bagaimana mendesain rancangan 
robot line follower?  

 
1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang 
akan dibahas dalam pengajuan 
Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Merancang dan membuat robot line 

follower dengan menggunakan alat 
arduino uno Atmega 328. 

2. Dalam pembuatan alat ini 
menggunakan sensor 
phototransistor. 

3. Membuat line berwarna putih dan 
latar belakang berwarna hitam. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Arduino  

Menurut Abdul Kadir (2013 : 
16), Arduino Uno adalah salah satu 
produk berlabel arduino yang 
sebenarnya adalah suatu papan 

elektronik yang mengandung 
mikrokontroler ATMega328 (sebuah 
keping yang secara fungsional bertindak 
seperti sebuah komputer). Piranti ini 
dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan 
rangkaian elektronik dari yang 
sederhana hingga yang kompleks. 
Pengendalian LED hingga pengontrolan 
robot dapat diimplementasikan dengan 
menggunakan papan berukuran relatif 
kecil ini. Bahkan dengan penambahan 
komponen tertentu, piranti ini bisa 
dipakai untuk pemantauan kondisi 
pasien di rumah sakit dan pengendalian 
alat-alat di rumah. (Sumber: B. 
Gustomo, 2015). 
 
2.2 Motor Stepper 

Motor stepper adalah perangkat 
elektromekanis yang bekerja dengan 
mengubah pulsa elektronis menjadi 
gerakan mekanis diskrit. Motor stepper 
bergerak berdasarkan urutan pulsa yang 
diberikan kepada motor. Karena itu, 
untuk menggerakkannya diperlukan 
pengendali motor stepper yang 
membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 
Penggunaan motor stepper memiliki 
beberapa keunggulan dibandingkan 
dengan penggunaan motor DC biasa. 
Keunggulannya antara lain adalah: 
1. Sudut rotasi motor proporsional 

dengan pulsa masukan sehingga 
lebih mudah diatur. 

2. Motor dapat langsung memberikan 
torsi penuh pada saat mulai 
bergerak. 

3. Posisi dan pergerakan repetisinya 
dapat ditentukan secara presisi. 

4. Memiliki respon yang sangat baik 
terhadap mulai, stop dan berbalik 
(perputaran). 

5. Sangat realibel karena tidak adanya 
sikat yang bersentuhan dengan 
rotor seperti pada motor DC. 

6. Dapat menghasilkan perputaran 
yang lambat sehingga beban dapat 
dikopel langsung ke porosnya. 



Jurnal Informanika, Volume 5 No.1, Januari-Juni 2019                    ISSN :2407-1730 

20 

 

7. Frekuensi perputaran dapat 
ditentukan secara bebas dan mudah 
pada range yang luas. 

 
2.3 Sensor Photo Transistor Infrared 

Pengertian  dan prinsip kerjanya 
Photo Transistor Infrared adalah 
Transistor yang dapat mengubah energi 
cahaya menjadi listrik dan memiliki 
penguat (gain) internal. Penguat internal 
yang terintegritas ini menjadi 
sensitivitas atau kepekaan Photo 
Transistor terhadap cahaya jauh lebih 
baik dari komponen pendeteksi cahaya 
lainnya seperti Photo Diode ataupun 
Photo Resistor. Cahaya yang diterima 
oleh Photo Transistor akan 
menimbulkan arus pada daerah basisnya 
dan menghasilkan penguatan arus 
hingga ratusan kali bahkan beberapa 
ribu kali. Photo Transistor juga 
merupakan komponen elektronika yang 
digolongkan sebagai transduser. 
 
2.4 Mikrokontroler  

Mikrokontroler adalah suatu 
chip berupa IC (Integrated Circuit) 
yang dapat menerima sinyal input, 
mengolahnya dan memberikan sinyal 
output sesuai dengan program yang 
diisikan ke dalamnya. Sinyal input 
mikrokontroler berasal dari sensor yang 
merupakan informasi dari lingkungan 
sedangkan sinyal output ditujukan 
kepada aktuator yang dapat 
memberikan efek ke lingkungan. Jadi 
secara sederhana mikrokontroler dapat 
diibaratkan sebagai otak dari suatu 
perangkat/produk yang mempu 
berinteraksi dengan lingkungan 
sekitarnya. Mikrokontroler pada 
dasarnya adalah komputer dalam satu 
chip, yang di dalamnya terdapat 
mikroprosesor, memori, jalur 
Input/Output (I/O) dan perangkat 
pelengkap lainnya. Kecepatan 
pengolahan data pada mikrokontroler 
lebih rendah jika dibandingkan dengan 

PC. Pada PC kecepatan mikroprosesor 
yang digunakan saat ini telah mencapai 
orde GHz, sedangkan kecepatan operasi 
mikrokontroler pada umumnya berkisar 
antara 1 – 16 MHz. Begitu juga 
kapasitas RAM dan ROM pada PC yang 
bisa mencapai orde Gbyte, 
dibandingkan dengan mikrokontroler 
yang hanya berkisar pada orde 
byte/Kbyte. 

Meskipun kecepatan pengolahan 
data dan kapasitas memori pada 
mikrokontroler jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan komputer 
personal, namun kemampuan 
mikrokontroler sudah cukup untuk 
dapat digunakan pada banyak aplikasi 
terutama karena ukurannya yang 
kompak. Mikrokontroler sering 
digunakan pada sistem yang tidak 
terlalu kompleks dan tidak memerlukan 
kemampuan komputasi yang tinggi. 
Sistem yang menggunakan 
mikrokontroler sering disebut sebagai 
embedded system atau dedicated system. 
Embeded system adalah sistem 
pengendali yang tertanam pada suatu 
produk, sedangkan dedicated system 
adalah sistem pengendali yang 
dimaksudkan hanya untuk suatu fungsi 
tertentu. Sebagai contoh, printer adalah 
suatu embedded system karena di 
dalamnya terdapat mikrokontroler 
sebagai pengendali dan juga dedicated 
system karena fungsi pengendali 
tersebut berfungsi hanya untuk 
menerima data dan mencetaknya. Hal 
ini berbeda dengan suatu PC yang dapat 
digunakan untuk berbagai macam 
keperluan, sehingga mikroprosesor pada 
PC sering disebut sebagai general 
purpose microprocessor (mikroprosesor 
serba guna). Pada PC berbagai macam 
software yang disimpan pada media 
penyimpanan dapat dijalankan, tidak 
seperti mikrokontroler hanya terdapat 
satu software aplikasi.  
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Penggunaan mikrokontroler 
antara lain terdapat pada bidang-bidang 
berikut ini: 
1. Otomotif : Engine Control Unit, Air 

Bag, fuel control, Antilock Braking 
System, sistem pengaman alarm, 
transmisi automatik, hiburan, 
pengkondisi udara, speedometer 
dan odometer, navigasi, suspensi 
aktif. 

2. Perlengkapan rumah tangga dan 
perkantoran : sistem pengaman 
alarm, remote control, mesin cuci, 
microwave, pengkondisi udara, 
timbangan digital, mesin foto kopi, 
printer, mouse. 

3. Pengendali peralatan di industri. 
4. Robotika. 

Saat ini mikrokontroler 8 bit 
masih menjadi jenis mikrokontroler 
yang paling populer dan paling banyak 
digunakan. Maksud dari mikrokontroler 
8 bit adalah data yang dapat diproses 
dalam satu waktu adalah 8 bit, jika data 
yang diproses lebih besar dari 8 bit 
maka akan dibagi menjadi beberapa 
bagian data yang masing-masing terdiri 
dari 8 bit. Masing – masing 
mikrokontroler mempunyai cara dan 
bahasa pemrograman yang berbeda, 
sehingga program untuk suatu jenis 
mikrokontroler tidak dapat dijalankan 
pada jenis mikrokontroler lain. Untuk 
memilih jenis mikrokontroler yang 
cocok dengan aplikasi yang dibuat 
terdapat tiga kriteria yaitu: 
1. Dapat memenuhi kebutuhan secara 

efektif & efisien. Hal ini 
menyangkut kecepatan, 
kemasan/packaging, konsumsi 
daya, jumlah RAM dan ROM, 
jumlah I/O dan timer, harga per 
unit. 

2. Bahasa pemrograman yang 
tersedia. 

3. Kemudahan dalam 
mendapatkannya (Sulhan 
Setiawan,2008). 

 
 
 
 
 
Gambar 2.1: Chip Mikrokontroler 

((http://wikipedia.com/mikrokontroler)  
diakses tanggal 10 Januari 2019) 

Mikrokontroler adalah salah satu 
dari bagian dasar dari suatu sistem 
komputer. Meskipun mempunyai 
bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu 
komputer pribadi dan komputer 
mainframe, mikrokontroler dibangun 
dari elemen-elemen dasar yang sama. 
Secara sederhana, komputer akan 
menghasilkan output spesifik 
berdasarkan inputan yang diterima dan 
program yang dikerjakan. Seperti 
umumnya komputer, mikrokontroler 
adalah alat yang mengerjakan instruksi-
instruksi yang diberikan kepadanya. 
Artinya, bagian terpenting dan utama 
dari suatu sistem terkomputerisasi 
adalah program itu sendiri yang dibuat 
oleh seorang programmer.  

Program ini menginstruksikan 
komputer untuk melakukan jalinan yang 
panjang dari aksi-aksi sederhana untuk 
melakukan tugas yang lebih kompleks 
yang diinginkan oleh programmer. 
Mikrokontroler tersusun dalam satu 
chip dimana prosesor, memori, dan I/O 
terintegrasi menjadi satu kesatuan 
kontrol sistem sehingga mikrokontroler 
dapat dikatakan sebagai komputer mini 
yang dapat bekerja secara inovatif 
sesuai dengan kebutuhan sistem. Sistem 
running bersifat berdiri sendiri tanpa 
tergantung dengan computer, sedangkan 
parameter komputer hanya digunakan 
untuk download perintah instruksi atau 
program. Langkah-langkah untuk 
download komputer dengan 
mikrokontroler sangat mudah 
digunakan karena tidak menggunakan 
banyak perintah. Pada mikrokontroler 
tersedia fasilitas tambahan untuk 
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pengembangan memori dan I/O yang 
disesuaikan dengan kebutuhan sistem. 
Harga untuk memperoleh alat ini lebih 
murah dan mudah didapat. (elektronika 
dasar, 2010). 
 
2.5 Power Supply  

Pengertian Power Supply adalah 
sebagai alat atau perangkat keras yang 
mampu menyuplai tenaga atau tegangan 
listrik secara langsung dari sumber 
tegangan listrik ke tegangan listrik yang 
lainnya. Power supply biasanya 
digunakan untuk komputer sebagai 
penghantar tegangan listrik secara 
langsung kepada komponen-komponen 
atau perangkat keras lainnya yang ada 
di komputer tersebut, seperti hardisk, 
kipas, motherboard dan lain sebagainya. 
Power supply memiliki input dari 
tegangan yang berarus alternating 
current (AC) dan mengubahnya menjadi 
arus direct current (DC) lalu 
menyalurkannya ke berbagai perangkat 
keras yang ada dikomputer kita.  

Karena memang arus direct 
current (DC)-lah yang dibutuhkan 
untuk perangkat keras agar dapat 
beroperasi, direct current biasa disebut 
juga sebagai arus yang searah 
sedangkan alternating current 
merupakan arus yang berlawanan. 
Pengertian power supply secara umum 
dalam sebuah komputer adalah sebagai 
alat bantu konverter tegangan listrik 
pada komputer yang dapat mengubah 
tegangan listrik yang memiliki arus AC 
ke arus DC sehingga semua hardware 
yang membutuhkan tegangan listrik 
yang berarus DC mendapatkan tegangan 
listrik yang secara langsung diberikan 
oleh power supply ini. (Komponen 
Elektronika: 2012) 
 
2.6 Pemrograman BASCOM AVR  

Bahasa Basic adalah salah satu 
bahasa pemprograman yang banyak 
digunakan untuk aplikasi 

mikrokontroler karena kemudahan dan 
kompatibel terhadap mikrokontroler 
jenis AVR dan didukung oleh compiler 
software berupa Bascom-AVR. Program 
penerjemah dari bahasa Assembly ke 
dalam bahasa mesin disebut assembler. 
Sedangkan kompiler menerjemahkan 
bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa 
assembly. Intrepter mempunyai 
pengertian yang mirip dengan kompiler.  

Keuntungan interpreter adalah 
user dapat cepat memperoleh 
tanggapan. Dengan menulis satu baris 
perintah , lalu menulis run, pemakai 
bisa langsung mengetahui hasilnya. 
Pada saat kompilasi, kompiler tidak 
menerjemahkan semua perintah 
program sumber menjadi objek code , 
tetapi kompiler akan menyediakan 
subroutine khusus yang hanya akan 
digunakan pada saat program hasil 
kompilasi dijalankan. Kumpulan 
subroutine tersebut dinamakan run time 
library. ( Eko Sediyono: 2007 : 3-4 ) 
 
III. DESAIN PERANCANGAN  
3.1 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang 
akan disiapkan untuk membuat robot 
line follower ini adalah sebagai berikut : 
1. Alat, terdiri atas: gergaji, obeng, 

penggaris, solder, timah, tang, dan 
bor tangan. 

2. Bahan, terdiri atas: arduino uno, 
modul sensor, modul driver motor 
stepper, motor stepper, Switch 
On/Off Button, dudukan baterai, 
Baterai 9 Volt, dan kabel 
penghubung. 

 
3.2 Diagram Alur Kerja  

Berikut ini adalah 
pengaplikasian rancangan yang akan 
dibuat dalam bentuk diagram alur kerja 
alat seperti pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3.1: Diagram Alur Sistem 

Robot 
Keterangan: 
1) Sensor Inframerah : Digunakan 

untuk membaca latar dan garis pada 
lintasan robot line follower. 

2) Arduino Uno Atmega328 : 
Berfungsi untuk memprogram, agar 
robot dapat berjalan sesuai dengan 
program. 

3) Motor Driver : Berfungsi sebagai 
pencatu daya pada motor stepper. 

4) Motor Stepper : Berfungsi sebagai 
penggerak roda pada robot line 
follower. 

 
3.3 Rancangan Robot Line Follower 

Adapun untuk menyelesaikan 
penelitian ini, penulis melakukan 
tahapan rancangan desain rangkaian 
alur pengontrol dan rancangan lintasan 
pada robot line follower.  
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil  

Dari desain rangkaian 
perancangan alat pada bab sebelumnya 
didapatkan hasil yaitu sebuah robot line 
follower yang mana warna yang 
digunakan berlatar belakang hitam dan 
putih. Dimana robot ini nanti akan 
diimplementasikan apakah dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam 
arti kata, apakah hasil penelitian ini 
nanti robot dapat membaca intruksi 
yang telah diprogramkan oleh peneliti 
kedalam program robotnya dan peneliti 
ingin membandingkan waktu tempuh 
oleh robot tersebut dengan beberapa 
kali percobaan yang akan dibahas pada 
bab berikut ini. 
 
4.2 Pembahasan  

Untuk tahap analisa penelitian 
ini, penulis mencoba melakukan 

beberapa tahapan analisa yang dapat 
dilakukan sebelum pengimplementasian 
alat. Adapun tahapan itu terdiri dari: 
mengetahui prinsip kerja alat, 
penginstalan program, dan algoritma 
pemrograman. Pada tahap pembahasan, 
peneliti mencoba melakukan 
implementasi alat tersebut. 
 
4.2.1 Prinsip Kerja Alat 

Adapun prinsip kerja alat pada 
robot line follower, adalah sebagai 
berikut: 
1. Robot didukung oleh rangkain 

komponen elektronika yang 
dilengkapi dengan roda dan 
digerakan oleh motor.  

2. Pengendalian kecepatan sangat 
bergantung pada batas putaran dan 
pergesekan antara ban robot dengan 
lantainya.  

3. Robot tersebut dirancang untuk 
bernavigasi dan bergerak secara 
otomatis mengikuti sebuah alur 
garis yang dibuat. 

4. Dalam pembuatan dan penggunaan 
alat harus ada hal-hal yang 
diperhatikan terlebih dahulu antara 
lain yaitu : 

a) Alat yang digunakan harus 
lengkap. 

b) Sensor yang digunakan harus 
dapat membaca garis (line) dan 
juga latar permukaan lintasan. 

c) Pemrograman yang harus sesuai 
dengan kerja alat. 

d) Setelah pemprograman selesai 
robot dapat dijalankan dengan 
menggunakan motor stepper. 

 
4.2.2 Instal Program Arduino IDE 

Untuk memprogram board 
Arduino, kita butuh aplikasi IDE 
(Integrated Development Environment). 
Arduino IDE adalah software yang 
disediakan di situs arduino.cc yang 
ditujukan sebagai perangkat 
pengembangan sketch yang digunakan 
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sebagai program di papan Arduino. IDE 
(Integrated Development EnvironmentI) 
berarti bentuk alat pengembangan 
program yang terintegrasi sehingga 
berbagai keperluan disediakan dan 
dinyatakan dalam bentuk antarmuka 
berbasis menu. Dengan menggunakan 
Arduino IDE, kita bisa menulis sketch, 
memeriksa ada kesalahan atau tidak di 
sketch. dan kemudian mengunggah atau 
uploadsketch yang sudah terkompilasi 
ke papan Arduino. Arduino IDE bisa di 
download  pada website arduino.cc 
yang ada di web dan bisa di cari di 
google.com. 

 
Gambar 4.1: Interface arduino IDE 

 
4.2.3 Algoritma Pemrograman 
 Dalam tahapan ini akan 
memberikan contoh algoritma 
pemrograman yang digunakan pada 
pembuatan alat. 
 
4.2.4 Hasil Pengamata 
Pada tahap ini akan dilakukan 
pengamatan dengan alat yang akan 
untuk mengetahui waktu dan pengaruh 
warna yang digunakan, dimana setiap 
warna lintasan dilakukan sebanyak 
sepuluh kali.percobaan: 
Pengamatan-1 Menggunakan Latar 
Belakang Putih Lintasan Garis Hitam. 

 
Gambar 4.1: Percobaan-1 

Berdasarkan percobaan diatas, 
maka didapatlah data hasil pengamatan 
sebagai berikut: 
         Tabel-1: Hasil Pengamatan 1 

Putaran Waktu Yang 
Dibutuhkan 

1 ± 1 Menit 29 Detik 
2 ± 2 Menit 54 Detik 
3 ± 4 Menit 23 Detik 
4 ± 5 Menit 52 Detik 
5 ± 7 Menit 11 Detik 
6 ± 8 Menit 40 Detik 
7 ± 10 Menit 19 Detik 
8 ± 11 Menit 48 Detik 
9 ± 13 Menit 17 Detik 

10 ± 14 Menit 46 Detik 
Pengamatan-2 Menggunakan Latar 
Belakang Hitam Lintasan Garis Putih. 

 
Gambar 4.2: Percobaan-2 
Berdasarkan percobaan diatas, 

maka didapatlah data hasil pengamatan 
sebagai berikut: 

Tabel-2: Hasil Pengamatan 2 
Jumlah 
Putaran 

Waktu Yang 
Dibutuhkan 

1 ± 1 Menit 32 Detik 
2 ± 3 Menit 04 Detik 
3 ± 4 Menit 37 Detik 
4 ± 6 Menit 10 Detik 
5 ± 7 Menit 40 Detik 
6 ± 9 Menit 12 Detik 
7 ± 11 Menit 06 Detik 
8 ± 13 Menit 16 Detik 
9 ± 14 Menit 47 Detik 

10 ± 16 Menit 19 Detik 
 Dari data diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwasannya warna 
lintasan dapat mempengaruhi kecepatan 
robot untuk berjalan, dimana lintasan 
warna hitam lebih memiliki waktu yang 
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cenderung lebih lama untuk mencapai 
garis start. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan diatas penulis 
dapat menarik beberapa kesimpul yang 
dapat dijadikan sebagai saran wacana 
kedepan untuk mendapatkan hasil yang 
lebih sempurna atas penelitian yang 
telah dilakukan sebagai beriku ini: 
1. Robot Line Follower  dapat 

membaca latar belakang dan garis 
lintasan warna hitam dan putih 
yang digunakan oleh peneliti. 

2. Dari hasil pengamatan didapat 
Robot Line Follower dalam sistem 
kerjanya waktu tempuh yang 
dibutuhkan pada latar belakang 
berwarna putih dan lintasan garis 
berwarna hitam cenderung lebih 
cepat dibandingkan dengan latar 
belakang berwarna hitam dan 
lintasan garis berwarna putih.  

3. Dari hasil pengamatan didapat 
selisih waktu rata-rata dari dua 
pengamatan dengan latar belakang 
dan lintasan garis berbeda yaitu: 
42,3 detik . 

 
5.2 SARAN 

Dari kesimpulan diatas penulis 
mencoba memberikan saran untuk 
pembaca, mahasiswa dan penulis 
khusunya yaitu: 
1. Penelitian robot line follower lebih 

dimodifikasi lagi, sehingga 
pergerakan pada  robot line 
follower dapat berjalan dengan 
stabil pada saat lintasan berbelok 
maupun lurus. 

2. Mencoba menggunakan warna 
yang berbeda agar mengetahui 
lebih jelas apakah robot tersebut 
cenderung lebih cepat berjalan pada 
lintasan gerak yang terang. 
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