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ABSTRAK 
Tulisan ini berisi proses perancangan purwarupa sistem pergudangan yang akan digunakan sebagai 
kombinasi materi pembelajaran di Laboratorium Elektronika Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dua komponen utama purwarupa yang dikembangkan ini adalah Automated Guided Vehicle (AGV) 
sebagai alat transportasi dan sistem informasi sebagai alat pengelolanya. Perancangan purwarupa AGV 
dibuat dengan metode rasional, yaitu melalui penetapan spesifikasi, evaluasi dan pembandingan dengan 
matriks, menunjuk pada tipe Narrow-Aisle Forklift dengan basis perunut garis, dan pemrosesan data 
menggunakan Mikrokontroler Arduino. Sedangkan purwarupa sistem informasi dibuat dengan metode 
System Development Life Cycle, dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi lalu support dan 
security dengan tujuan mampu mengawasi dan mengatur AGV. Komunikasi antara sistem informasi dan 
AGV berbasis Radio Frequency (RF), yang memiliki keunggulan pada sistem master dan client. Dengan 
menggunakan metode-metode tersebut, menghasilkan desain purwarupa AGV yang terintegrasi sistem 
informasi, yang mampu mensimulasikan kegiatan di gudang, yaitu penyimpanan barang, pengeluaran 
barang dan pengisian ulang daya AGV. 
 
Kata Kunci: Automated Guided Vehicle, integrasi, purwarupa, sistem informasi, sistem pergudangan. 

1. Pendahuluan 
Otomasi dalam dunia industri merupakan hal yang umum dan wajib ada dalam sistem 

industri. Teknologi otomasi dipakai di berbagai sektor yang ada pada dunia industri, yang 
berguna dalam meningkatkan kinerja dan tingkat produksi dalam bidang tersebut. Gudang 
merupakan salah satu aspek terpenting dalam dunia industri. Semakin besar suatu industri yang 
menghasilkan produk jadi atau menggunakan bahan baku, maka ukuran gudang yang 
dibutuhkan pun akan semakin besar. Tidak hanya sampai pada ukuran saja, namun peralatan 
dan fasilitas yang dibutuhkan juga makin banyak dan harus tertata secara baik. 

Otomasi dalam sistem pergudangan yang sudah mulai diterapkan saat ini adalah 
penggunaan sistem informasi sebagai media pendataan logistik dan Automated Guided Vehicle 
(AGV) sebagai media transportasi logistik nirawak. Dengan menggunakan sistem informasi, 
data logistik yang ada di gudang diolah secara otomatis pada perangkat lunak. Sementara AGV 
menjadi alat transportasi logistik berbasis sistem robotik yang berbentuk kendaraan beroda yang 
bergerak secara otonom, sehingga proses pengangkutan barang menjadi nirawak dengan jalur 
yang terprogram. AGV yang diterapkan mulai dari sistem sederhana yang hanya menerapkan 
perunut garis, hingga dengan navigasi Global Positioning System (GPS) lokal yang 
diintegrasikan dengan sistem informasi. Optimasi waktu transportasi dan minimasi kesalahan 
operator, serta sistem penataan yang rapi menjadi beberapa alasan penerapan teknologi otomasi 
AGV ini dalam sistem pergudangan. 

Perkembangan AGV yang ada di dunia industri sekarang ini umumnya hanya sebagai 
media transportasi logistik pada sistem pergudangan. Proses yang dilakukan oleh AGV adalah 
mengambil barang pada stasiun bongkar muat dan dibawa ke rak penyimpanan, begitu pula 
sebaliknya. Metode pergerakan AGV sudah terprogram secara internal. Sejauh ini, belum ada 
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bahasan dan penggunaan AGV dengan sistem server yang membaca pergerakan secara real 
time pada AGV sekaligus mendata proses bongkar muat yang dilakukannya. 

Otomasi industri, sistem informasi, sistem pergudangan, material handling, dan lainnya 
yang berkaitan, merupakan sebagian materi yang diajarkan di program studi teknik industri. 
Namun pada kenyataannya, materi mengenai hal – hal yang sudah disebutkan biasanya hanya 
diajarkan sebatas teori, dan tidak ada suatu simulasi atau gambaran tentang integrasi dari materi 
– materi tersebut. Penelitan mengenai AGV yang terintegrasi dengan sistem informasi dan 
kontrol real time ini bisa menjadi salah satu metode pengenalan dan penerapan sistem otomasi 
industri yang menunjukkan integrasi dari bahasan – bahasan yang diuraikan diatas. Berdasarkan 
observasi dan pencarian data penelitian tentang sistem pergudangan yang terotomasi dengan 
menggunakan Automated Guided Vehicle sebagai alat transportasi barang, belum pernah ada 
alat peraga pembelajaran atau purwarupa yang dirancang dan dibuat. Pada fakultas teknik 
industri yang ada di Indonesia, ada bahasan tentang penggunaan AGV dibidang industri dan 
pembuatan purwarupa, tetapi belum terintegrasi dengan sistem informasi dan bukan sebagai alat 
peraga pembelajaran. 

Sebagai tahap awal dalam penelitian tentang sistem pergudangan ini, dibuatlah rancangan 
purwarupa sistem informasi dan AGV yang bisa menggambarkan suatu kondisi gudang 
terotomasi. Pembuatan purwarupa ini sekaligus sebagai media pembelajaran pada Laboratorium 
Elektronik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terutama dalam hal integrasi teknologi 
dan modul – modul yang dipelajari. Fokus dari perancangan purwarupa sistem pergudangan ini 
adalah sebagai alat peraga pembelajaran yang menggambarkan kondisi aktual pada aktivitas 
pergudangan. 

Tujuan dari penulisan ini adalah meneliti perancangan purwarupa sistem pergudangan. 
Perancangan dilakukan sampai batas desain 3D dan antarmuka pengguna. Perancangan desain 
3D purwarupa AGV menggunakan metode perancangan rasional (Cross, 1994). Metode ini 
menggunakan urutan sistematis untuk menentukan prioritas perancangan. Perancangan 
antarmuka pengguna sistem informasi menggunakan metode System Development Life Cycle. 
Metode ini digunakan sebagai sarana penentuan urutan proses bisnis, dan diimplementasikan 
dalam sistem informasi. 

 
2. Metodologi penelitian 
 Perencanaan dan klasifikasi kriteria 

Objek yang menjadi topik utama dari perancangan ini adalah sistem pergudangan. Sistem 
pergudangan yang dirancang dibagi menjadi 2 aspek bahasan, yaitu sistem informasi dan media 
transportasi. Penentuan spesifikasi dan kriteria purwarupa, serta perencanaan sistem didasarkan 
pada hasil konsultasi dan brainstorming dengan dosen – dosen yang mengampu praktikum di 
Laboratorium Elektronika Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan juga selaku 
konsumen dan konseptor dalam perancangan purwarupa ini. Pengklasifikasian kriteria 
didasarkan pada referensi jurnal yang membahas tentang penggunaan AGV di dunia industri 
(Martínez-Barberá & Herrero-Pérez, 2010), penggunaannya dalam logistik (Jaiganesh dkk., 
2014), dan implementasi sistem pintar pada industri (Baboli dkk., 2015). 

 
 

 Metode 
Perancangan Sistem informasi dibuat menggunakan metode System Development Life 

Cycle (SDLC), dimana SDLC terdiri dari beberapa fase. Menurut Shelly & Rosenblatt (2011), 
fase dimulai dari perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan 
kemudian sistem pendukung dan keamanan, seperti digambarkan pada gambar 1. Pada fase 
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perencanaan sistem, dilakukan diskusi bersama konsumen mengenai basis kegiatan 
pergudangan secara umum menurut Richards (2014). Hasil diskusi kemudian diubah menjadi 
bentuk proses bisnis dan data flow diagram (DFD) pada fase analisis sistem. Kemudian pada 
fase desain sistem, data-data tersebut digunakan sebagai dasar atau acuan untuk membuat 
database, objek dan hubungan antar objek. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk 
membuat antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat berfungsi dengan baik. Pada 
fase implementasi sistem, program mulai dibuat sesuai dengan proses sistem yang diinginkan. 
Pada fase terakhir, yaitu sistem pendukung dan keamanan, sistem informasi yang dibuat dicek, 
lalu ditingkatkan keamanannya supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan. Selain itu, sistem 
informasi yang telah dibuat juga diperlihatkan kepada konsumen tunggal sekaligus konseptor, 
untuk mendapatkan tanggapan balik, saran dan kritik yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas sistem informasi yang dibuat. 

 

 
(Sumber: Gary B. Shelly & Rosenblatt, 2011, Systems Analysis and Design) 

Gambar 1. Fase dalam SDLC 

Perancangan AGV menggunakan metode rasional (Cross, 1994), dengan mengabaikan 
kompetitor, karena perancangan yang dilakukan bukan pengembangan suatu produk, baik 
komersil atau non komersil, melainkan pertama kali. Proses perancangan dimulai dengan 
penentuan kriteria utama yang menjadi dasar spesifikasi purwarupa AGV. Konsumen memberi 
ide utama tentang bagaimana bentuk dan cara kerja yang dikehendaki pada purwarupa AGV 
agar bisa digunakan sebagai alat peraga pembelajaran, yaitu menggambarkan sistem kerja 
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pergudangan yang seaktual mungkin dengan sistem gudang yang sebenarnya, namun bisa 
sekaligus dipahami oleh mahasiswa sebagai integrasi dan implementasi teknologi yang dipakai 
pada modul pembelajaran di Laboratorium Elektronika Industri. Bentuk dari purwarupa AGV 
dibuat semirip mungkin dengan model aktual, dengan sistem pergerakan yang memiliki basis 
pemandu gerak yang sama. Proses brainstorming dilakukan berdasarkan konsep ini, 
ditambahkan dengan referensi jurnal yang membahas tentang AGV (Martínez-Barberá & 
Herrero-Pérez, 2010) dan implementasi di dunia industri (Baboli dkk., 2015) (Jaiganesh dkk., 
2014). Proses perancangan purwarupa, mulai dari identifikasi masalah, urutan analisis desain 
(Arif, 2016), hingga model 3D, dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Mulai

Identifikasi masalah

Studi literatur dan 
jurnal

Brainstorming 
konsep dan sistem 

kerja

Penetapan kriteria 
spesifikasi dan 

sistem kerja

Analisis desain dengan metode rasional:

1. Identifikasi kebutuhan
2. Klarifikasi tujuan
3. Penetapan fungsi
4. Penetapan spesifikasi
5. Penentuan karakteristik
6. Pembangkitan alternatif
7. Evaluasi alternatif

Seleksi tipe produk

Perancangan model 
3D dan pembahasan

Selesai

 
Gambar 2. Metodologi perancangan purwarupa AGV 

Hasil brainstorming ini akan diuraikan dalam Quality Function Deployment (QFD) untuk 
proses perancangan, dan alat yang digunakan adalah House of Quality Matrix sebagai 
pembentukan matriks prioritas perancangan produk. QFD sendiri adalah metode untuk 
perancangan dan pengembangan produk yang dapat memudahkan dalam penetapan spesifikasi, 
perancangan, dan kebutuhan konsumen, dan juga mengevaluasi kapabilitas produk yang 
dirancang, dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Cohen, 1995). Model dasar 
House of Quality (HOQ) beserta fungsinya dapat dilihat pada gambar 3. 
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(Sumber: Lou Cohen, 1995, Quality Function Deployment) 

Gambar 3. House of Quality Matrix 

Metode penelitian yang dijabarkan diatas menjadi dasar perancangan purwarupa AGV dan 
sistem informasi. Hasil yang diperoleh dari penulisan ini meliputi proses bisnis dan hasil desain 
antarmuka pengguna pada sistem informasi, hasil seleksi spesifikasi dan prioritas perancangan 
yang didapat dari metode rasional dan model desain 3D dari purwarupa AGV. Data yang ada 
pada penulisan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan purwarupa AGV yang 
terintegrasi dengan sistem informasi pada sistem pergudangan. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 
 Metode System Development Life Cycle (SDLC) 
a. Hasil fase perencanaan sistem 

Perencanaan sistem yang didapat dari hasil brainstorming adalah suatu sistem informasi 
yang mampu merekam data pada aktivitas pergudangan, mengontrol, memantau dan memberi 
perintah pada AGV sebagai media transportasi logistik serta berfungsi sebagai sumber informasi 
ketersediaan dan letak barang. Hal yang menjadi fokus pembuatan sistem informasi pada 
purwarupa sistem pergudangan dicakupkan pada ketiga hal tersebut.  

 
b. Hasil fase analisis sistem 

Proses bisnis dan data flow diagram dibuat dengan menggunakan konsep yang sudah 
direncanakan. Proses bisnis yang diuraikan kemudian diubah dalam bentuk sejenis flow chart. 
Hasil proses bisnis yang disimplifikasi dapat dilihat pada gambar 4. Proses bisnis yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Pertama-tama, operator dapat memilih ingin menyimpan barang ke gudang atau mengambil 
barang dari gudang. Dalam proses penyimpanan barang, operator meletakkan barang yang ingin 
disimpan di inward station. Lalu operator memasukkan data barang yang ingin disimpan ke 
server. Server kemudian mememriksa tempat penyimpanan untuk tipe barang tersebut, apakah 
penuh atau tidak. Jika penuh, server memberikan notifikasi ke operator bahwa tempat 
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penyimpanan untuk tipe barang tersebut sudah penuh, sehingga barang harus diambil lagi dari 
inward station. Akan tetapi jika tempat penyimpanan tidak penuh, maka server akan 
memasukkan tugas tersebut ke daftar tugas dengan urutan paling bawah. Dalam proses 
pengambilan barang, operator memasukkan data barang yang ingin diambil ke server. Server 
kemudian mengecek dengan data barang tersebut, apakah barang yang dimaksud ada di gudang 
atau tidak. Jika tidak ada, maka server akan memberikan notifikasi kepada operator, bahwa 
barang yang dimaksud tidak ada di gudang. Jika ada, server akan memasukkan tugas tersebut ke 
daftar tugas dengan urutan paling bawah. 

Server kemudian akan mengecek status setiap AGV, apakah ada yang “Ready” atau tidak. 

Jika kedua AGV “Ready”, maka akan ditentukan mana yang lebih dekat ke lokasi pertama (Jika 
tugas penyimpanan, lokasi pertama adalah inward station. Jika tugas pengambilan, lokasi 
pertama adalah titik penyimpanan barang). Akan tetapi jika hanya salah satu AGV yang 
“Ready”, maka AGV yang “Ready” tersebut yang akan mengerjakan tugas di urutan pertama. 

Setelah menentukan unit AGV yang bekerja, server akan memperhitungkan rute mana 
yang harus ditempuh oleh AGV supaya bisa mendapatkan rute terpendek tanpa terjadi collision 
dengan AGV lainnya. Jika tugas tersebut penyimpanan barang, maka server akan mengirimkan 
koordinat tempat penyimpanan, koordinat inward station dan rute yang ditempuh. Jika tugas 
tersebut pengambilan barang, maka server akan mengirimkan koordinat tempat penyimpanan, 
koordinat outward station dan rute yang ditempuh. Setelah itu, AGV akan mengirimkan 
informasi ke server bahwa AGV sedang mengerjakan tugas (“Not Ready”). Setelah itu, AGV 
menjalankan tugasnya. Setelah sampai di akhir tujuan dan meletakkan barang (jika 
penyimpanan barang, maka di titik tempat penyimpanan. Jika pengambilan barang, maka di titik 
ourward station), AGV akan memberikan informasi kepada server bahwa tugas sudah selesai. 

Lalu, AGV akan mengecek kondisi baterai setiap selesai menyelesaikan tugas. Jika kondisi 
baterai AGV berada di bawah batas bawah, maka AGV akan memberikan informasi kepada 
server, bahwa AGV akan melakukan pengisian daya (status “Charging”) tanpa mempedulikan 

tugas di daftar tugas. Jika kondisi baterai berada diatas batas bawah, maka AGV akan 
memberikan informasi kepada server bahwa AGV berada dalam status “Ready”. Jika dalam 

daftar tugas sudah tidak ada tugas, maka server akan menyuruh AGV untuk pergi ke docking 
station dan menunggu tugas yang akan datang. 

Jika ada tugas yang perlu dikerjakan di daftar tugas, maka AGV hanya akan melakukan 
pengisian daya sampai diatas batas bawah, lalu mengerjakan tugas tersebut (berlaku untuk 
kedua AGV). AGV akan kembali ke docking station jika tidak ada tugas atau saat kondisi 
baterai mencapai batas bawah lagi. Pengisian daya selalu dilakukan setiap AGV berada di 
docking station selama tidak ada tugas dan dibatasi setelah mencapai batas atas/penuh. 
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Gambar 4. Proses Bisnis (Simplifikasi) 

Kemudian, data flow diagram dibuat berdasarkan pada proses bisnis yang sudah sepakati 
bersama. Hasil data flow diagram top level / context diagram dapat dilihat pada gambar 5. 
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Dalam data flow diagram top level, dapat terlihat bahwa sistem informasi menjembatani antara 
operator dengan AGV. Data flow diagram top level dapat dijabarkan lebih rinci menjadi data 
flow diagram level 1. Data flow diagram level 1 dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 5. Context Diagram (DFD Top Level) 

 

 
Gambar 6. DFD level 1 

c. Hasil desain sistem 
Pada fase desain sistem, database dan antarmuka pengguna dibuat. Di dalam database, 

tabel – tabel dibuat berdasarkan data flow diagram yang sudah dibuat. Antar entitas dalam tabel 
memiliki relasi satu dengan yang lain, biasa ditunjukkan dengan sebutan Entity Relationship 
Diagram (ERD). ERD yang dibuat dapat dilihat pada gambar 7. Antarmuka pengguna dibuat 
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berdasarkan proses bisnis yang telah dibuat. Selain itu, antarmuka pengguna juga perlu 
dikonsultasikan dengan konsumen supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuai dengan 
keinginan konsumen. Tampilan antarmuka pengguna dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9, 
dimana gambar 8 menampilkan ketika operator ingin melakukan penyimpanan barang, 
sedangkan gambar 9 menampilkan ketika operator ingin melakukan pengambilan barang.  

 

 

Gambar 7. Entitiy Relationship Diagram 

 

Gambar 8. Tampilan antarmuka pengguna (Penyimpanan) 
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Gambar 9. Tampilan antarmuka pengguna (Pengambilan) 

 Metode perancangan rasional 
Perancangan purwarupa AGV dengan metode rasional, proses – proses yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 
a. Identifikasi Kebutuhan 

Pada tahap identifikasi kebutuhan, dirancang spesifikasi dan model purwarupa AGV 
sebagai metode pembelajaran sistem pergudangan. Untuk mengidentifikasi bentuk purwarupa 
AGV, digunakanlah referensi pada forklift yang sebenarnya dan sudah digunakan sebagai alat 
transportasi pergudangan yang umum. Metode pergerakan mengacu pada model AGV industri 
dan basis pergerakannya bisa diaplikasikan dalam purwarupa sistem pergudangan ini. Kedua hal 
yang disebutkan di atas adalah kebutuhan dasar desain perancangan purwarupa AGV, dan 
disesuaikan dengan bentuk rancangan gudang yang sudah ditentukan. Hasil yang diperoleh 
adalah purwarupa AGV yang menjadi model transportasi pada purwarupa sistem pergudangan 
yang diintegrasikan dengan sistem informasi. 

 
b. Klarifikasi tujuan 

Tahap klarifikasi tujuan adalah tahap untuk melihat permasalahan / sub-permasalahan yang 
menjadi bagian utama dalam merancang purwarupa AGV. Purwarupa AGV harus memiliki 
bentuk yang bisa bergerak pada model gudang dengan aisle yang sempit, dengan model yang 
menjadi referensi adalah Industrial Reach Forklift Trucks atau Industrial Side Loader Forklifts 
dan model peletakan barang yang tidak bertingkat. Hal tersebut dikarenakan purwarupa ini lebih 
mengutamakan pergerakan di gudang, sehingga apabila menggunakan peletakan benda secara 
bertingkat ataupun tidak, tidak memiliki peranan besar dalam sistem purwarupa ini. Metode 
pergerakan menjadi hal yang juga harus diperhatikan dalam perancangan ini. Basis pergerakan 
yang memungkinkan dipakai dalam purwarupa adalah model perunut garis atau pemandu 
seperti kabel. Dalam pembuatan purwarupa sistem pergudangan ini, integrasi menjadi tujuan 
utama, maka digunakanlah model pemberi perintah secara terpusat melalui server utama, yaitu 
sistem informasi yang sudah dibahas sebelumnya. Model pengangkutan material atau benda, 
menggunakan media palet, yang sudah digunakan secara umum di dunia industri, sehingga 
dianggap mampu untuk menggambarkan proses simulasi handling material di sistem 
pergudangan. 
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c. Hasil Penetapan Fungsi 

Metode function analysis (Cross, 1994) digunakan pada tahap penetapan fungsi. Untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan, digunakanlah diagram fungsi. Hasil yang ingin dicapai 
adalah suatu purwarupa AGV yang mampu menggambarkan proses kerja sistem pergudangan, 
yang terintegrasi dengan sistem informasi dan server.  

 
d. Hasil Penetapan Spesifikasi 

Perancangan AGV ini dibuat sebagai purwarupa alat transportasi pada sistem pergudangan, 
jadi hal yang diutamakan adalah bentuk fisik dari purwarupa AGV dan metode pergerakannya, 
serta integrasi AGV ke server. Penetapan spesifikasi ini bukan diarahkan ke pengembangan, 
namun ke perbandingan dari tipe-tipe yang ada pada penggunaan nyata, dan dicari yang terbaik 
sehingga bisa dipakai pada purwarupa sistem pergudangan ini.  

 
e. Penentuan Karakteristik 

Pada tahap ini, dilakukan penetapan target spesifikasi yang ingin dicapai dalam 
perancangan purwarupa AGV. Penentuan target ini berdasarkan kebutuhan alat peraga 
pembelajaran sistem pergudangan yang dikonsepkan oleh konsumen, yaitu dosen-dosen yang 
mengampu di Laboratorium Elektoronika Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penentuan karakteristik dan target perancangan diaplikasikan ke metode Quality Function 
Deployment (QFD) (Cohen, 1995). Alat yang digunakan pada metode ini adalah House of 
Quality (HwOQ). Penentuan aspek kebutuhan konsumen dan pembobotan pada HOQ ini 
didasarkan langsung pada hasil diskusi dan selalu dikonsultasikan dengan kepala laboratorium 
dan dosen pengampu lainnya. Penggunaan HOQ ini sebagai alat untuk menunjukan 
karakteristik yang harus diprioritaskan dalam perancangan purwarupa AGV. Hasil dari HOQ 
perancangan ini dapat dilihat pada gambar 10. 
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Gambar 10. House of Quality Matrix Perancangan Purwarupa AGV 

f. Hasil Pengembangan Alternatif 
Pengembangan alternatif adalah suatu cara untuk memperluas area atau daerah 

perancangan pada purwarupa AGV. Metode yang digunakan adalah morphological chart (Cross, 
1994). Dari morphological chart bisa dirancang beberapa alternatif spesifikasi purwarupa, yang 
bisa memenuhi kriteria target yang diinginkan oleh konsumen. Hasil dari morphological chart 
yang ditunjukkan pada tabel 1 adalah dua jenis spesifikasi rancangan purwarupa AGV. 

 
Tabel 1. Alternatif Spesifikasi 
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Kriteria Tipe 1 Tipe 2 
Tipe Purwarupa AGV Industrial Reach Forklift Truck Side Loader Forklift 
Basis Pergerakan Perunut Garis 

(A) 
Perunut Jalur 

Magnet (B) 
Perunut Garis 

(A) 
Perunut Jalur 

Magnet (B) 
Komunikasi Server Wi-Fi 

(i) 
RF 
(ii) 

Wi-Fi 
(i) 

RF 
(ii) 

Wi-Fi 
(i) 

RF 
(ii) 

Wi-Fi 
(i) 

RF 
(ii) 

Pusat Pemrosesan 
Data 

Arduino Arduino 

Material handling Palet Palet 
Metode Pengisian 

Daya 
Port Plate Port Plate 

 

g. Hasil Evaluasi Alternatif Spesifikasi 
Berdasarkan 2 tipe purwarupa yang dirancang, aspek yang menjadi pembanding 2 tipe 

tersebut adalah pada basis pergerakan dan metode komunikasi. Dari perbedaan tersebut, 
dibuatlah matriks evaluasi berdasarkan tingkat kemudahan gerak, komunikasi, dan juga 
pengiriman data dan perintah. Analisa tingkat performansi yang diberikan berdasarkan 
kemudahan penggunaan dan juga oleh kepala laboratorium serta dosen pengampu yang ada. 
Pembobotan berdasarkan prioritas perancangan dari HOQ. Berdasarkan pengolahan data dan 
penghitungan matriks, rancangan purwarupa AGV yang memiliki nilai tertinggi adalah tipe 1Aii. 
Hasil matrix evaluasi alternatif ditunjukkan pada tabel 2 dan tabel 3.  

Tabel 2. Matrix Evaluasi Alternatif 

Kriteria  Bobot Tipe 
1Ai 

Tipe 
1Aii 

Tipe 
1Bi 

Tipe 
1Bii 

Tipe 
2Ai 

Tipe 
2Aii 

Tipe 
2Bi 

Tipe 
2Bii 

Tipe Purwarupa AGV 0.184 4 4 4 4 3 3 3 3 
Basis Pergerakan 0.254 5 5 4 4 5 5 4 4 
Komunikasi Server 0.105 3 4 3 4 3 4 3 4 
Pusat Pemrosesan Data 0.105 4 4 4 4 4 4 4 4 
Material handling 0.181 5 5 5 5 5 5 5 5 
Metode Pengisian Daya 0.172 3 3 3 3 3 3 3 3 
Jumlah 1 4.16 4.27 3.91 4.01 3.98 4.08 3.72 3.83 

 
Tabel 3. Definisi Nilai Performansi 

Keterangan 
5 Sangat Baik 
4 Baik 
3 Cukup 
2 Buruk 
1 Sangat Buruk 

 

 

 Desain 3D Purwarupa AGV 
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Gambar 11. Desain 3D purwarupa AGV. (a) Sudut pandang atas. (b) Sudut pandang bawah 

Model 3D purwarupa AGV pada gambar 11 mengambil basis bentuk dari forklift dengan 
tipe Industrial Reach Truck, dengan bentuk yang disesuaikan dengan komponen – komponen 
pendukung pembuatan purwarupa yang tersedia di pasaran, seperti roda, mikrokontroler, sensor, 
baterai, roda – roda pendukung, serta garpu pengangkut. Pada bagian belakang purwarupa AGV 
terdapat plat pengisian daya yang tersambung dengan plat sumber pengisian daya yang ada di 
docking station. Perancangan model 3D ini sebagai gambaran peletakan komponen kerja dan 
kontrol pada purwarupa AGV. Komponen yang menjadi bahan dasar pemodelan, pusat kontrol, 
dan aktuator purwarupa AGV ini dapat dilihat pada gambar 12. 
 

 
Gambar 12. Komponen dasar perancangan purwarupa AGV. (a) Mikrokontroler Arduino. (b) Motor Driver. (c) 

Modul RF. (d) Papan array sensor infra merah. (e) Baterai. (f) Roda model robotik. (g) Motor servo. 

4. Simpulan 
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Berdasarkan metode SDLC, urutan proses yang diinginkan dibentuk menjadi proses bisnis 
dan data flow diagram. Kemudian, desain sistem informasi yang mencakup database dan 
antarmuka pengguna dibuat berdasarkan proses bisnis dan data flow diagram yang sudah dibuat. 

Hasil dari pengolahan data dan penghitungan matriks, rancangan purwarupa AGV yang 
memiliki nilai tertinggi adalah tipe 1Aii, yang artinya menjadi pilihan utama spesifikasi yang 
akan digunakan sebagai purwarupa AGV, yaitu AGV bertipe Industrial Reach Forklift Truck 
dengan basis perunut garis, diolah dengan mikrokontroler Arduino, yang diintegrasikan dengan 
server dengan metode komunikasi RF. Desain rancangan purwarupa AGV dalam bentuk 3D 
untuk menunjukkan hasil yang didapat dari matrix evaluasi alternatif, secara visual. Penanganan 
material menggunakan media palet dan metode pengisian daya melalui kontak plat pada stasiun 
pengisian dan purwarupa AGV. 
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