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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN MESIN PENGGULUNG LILITAN KAWAT 

TRANSFORMATOR OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO 

 

 

Oleh 

 

Denny irfan 

 

 

 

Telah dilakukan penelitian rancang bangun mesin penggulung lilitan kawat 

transformator otomatis berbasis arduino uno. Tujuan penelitian ini adalah 

membuat mesin penggulung otomatis dengan menggunakan lilitan kawat yang 

dapat diatur kecepatan putarannya dan akurasi jumlah lilitan yang tinggi. Pada 

pegujiannya, kawat email dililit pada koker berukuran 25 mm dengan jumlah 

lilitan yang berbeda, yakni; 200, 400, 600, 800 dan 1000 lilitan. Metode kalibrasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan cara manual, yaitu menghitung ulang lilitan 

pada koker yang telah selesai dililit menggunakan mesin penggulung otomatis. 

Kecepatan pada mesin penggulung dikalibrasi dengan menggunakan tachometer. 

Penelitian ini mampu menghasilkan mesin penggulung kawat otomatis dengan 

akurasi penggulungan rata-rata sebesar 99,73%. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Transformator, arduino uno, kawat, tachometer, koker. 
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ABSTRACT 

DESIGN AND BUILD AUTOMATIC TRASFORMER WIRE WINDING 

MACHINE BASED ON ARDUINO UNO 

 

by 

 

Denny Irfan 

 

 

Research on application of the design an Arduino Uno-based automatic 

transformer wire winding machine has been carried out. The research aim was to 

make an automatic winding machine using wire coils that can be adjusted for 

rotation speed and high accuracy of the number of turns. In testing system, the 

enamel wire was wrapped around with a different number of turns, that is 

200;400;600;800;1000 turns. The calibration method in this study was carried 

out manually, that is recounting the turns on the koker that had been wrapped 

using an automatic winding machine. The speed of the winding machine is 

calibrated using a tachometer. The results of the calculation of the average 

rolling accuracy of 99,73%. 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Be useful to others.” 

 

 

“Succsess is not about how much your money, but about how often you are 

happy.” 

 

 

“Satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman.”  

(Albert Einstein). 

 

 

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: Jadilah maka terjadilah ia.” (QS. Yasin : 82). 

 

“Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan 

kesopanan” (Umar bin Khattab). 

 

 

 

 

 



xi 
 

Puji syukur kepada ALLAH SWT, saya persembahkan karya ini untuk: 

 

 

“Bapak dan Ibu” 

Yang penuh kesabaran dalam membimbing, mendidik, menemani, 

menyemangati dan memberikan kasih sayang. Terima kasih atas dukungan 

dan do’a yang tiada hentinya. 

 

 

“Adik-adikku” 

Terima kasih atas segala semangat, dukungan, tawa, dan keceriaannya. 

 

 

“Bapak-Ibu dosenku” 

Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan 

motivasi semoga menjadi bekal untuk keberhasilanku. 

 

 

“Sahabat-Sahabatku” 

Terima kasih telah memberikan warna, tawa, kecerian, dan kebersamaan 

selama ini baik dalam senang maupun susah. 

 

 

“Fisika 2015” 

 

Universitas Lampung 

Almamater Tercinta 



xii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan 

kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Rancang Bangun Mesin Penggulung Lilitan Kawat Transformator 

Otomatis Berbasis Arduino Uno”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan melatih mahasiswa untuk 

berpikir cerdas dan kreatif dalam menulis karya ilmiah.  

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.  

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung,    September  2021  

 

 

 

   Denny Irfan 



xiii 
 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah menciptakan langit dan bumi 

serta penguasa atas semua makhluk hidup. Dengan kerendahan diri dan ketulusan 

hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., sebagai Dekan Fakultas 

Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc., sebagai Pembimbing I Serta  sebagai dosen 

pembimbing akademik saya yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, 

dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng., sebagai pembimbing II yang selalu 

memberikan bantuan, saran, dan semangat bagi penulisan dalam 

melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Sri Wahyu Suciyati S.Si., M.Si., sebagai penguji dalam skripsi, terima 

kasih atas saran dan kritik yang membangun. 

5. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk selalu mendengarkan setiap 

keluhan penulis, menjadi penyemangat dan selalu memotivasi penulis, serta 

semua doa yang selalu tercurah dalam setiap langkah penulis. 

  



xiv 
 

6. Adik-adikku tercinta Kens Geo Danuarta dan Zhafira Naura Azzizah, terima 

kasih untuk setiap tawa dan keceriaan yang dihadirkan setiap kali aku tak 

bersemangat. 

7. Bapak Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T., sebagai Ketua Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

8. Semua Staf Pengajar dan Karyawan Jurusan Fisika FMIPA Universitas 

Lampung. 

9. Sahabat-Sahabatku Endarmoko, Ronal Pradana, Imam Prayogi, Tri 

Agustinus, Yusuf Aditya, Nanda Namek, Romi, Bowo, Rio, Eki Yusmana, 

Muhhamad Heksar Jadid Adani, Prihandini Tria Okta Viani dan teman-teman 

Fisika 2015, terima kasih untuk tawa dan kebersamaan selama ini.  

10. Keluarga Besar Fisika FMIPA Universitas Lampung dan Almamater tercinta 

Universitas Lampung. 

11. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan niat baik yang telah 

dilakukan oleh berbagai pihak, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin. 

                                                                  

 

 

      Bandar Lampung,     September 2021 

 

 

 

Denny Irfan 



xv 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL...............................................................................................i 

 

LEMBAR PENGESAHAN...................................................................................ii 

 

DAFTAR ISI.........................................................................................................iii 

 

DAFTAR GAMBAR..............................................................................................v 

 

DAFTAR TABEL................................................................................................vii  

I. PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang........................................................................................1 

 B. Rumusan Masalah...................................................................................3 

 C. Tujuan Penelitian.....................................................................................4 

 D. Manfaat Penelitian...................................................................................4 

 E. Batasan Masalah......................................................................................4  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Penelitian Terkait....................................................................................6 

 B. Mikrokontroler dan Arduino...................................................................9 

 C. Driver Motor Stepper............................................................................12 

 D. Motor Stepper........................................................................................13 

 E. Transformator........................................................................................14 

 F. LCD (Liquid Crystal Digital)................................................................20 



xvi 
 

G. Software Arduino..................................................................................21  

III. METODE PENELITIAN 

 A. Waktu dan Tempat Penelitian...............................................................23 

 B. Alat dan Bahan......................................................................................23 

 C. Prosedur Penelitian................................................................................24 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 A. Implementasi Perancangan Sistem........................................................35 

 B. Program Arduino...................................................................................36 

 C. Pengamatan Akurasi dan Presisi Penggulungan....................................40 

    D. Pengamatan Prasisi Alat........................................................................42 

 E. Pengamatan Stabilitas Alat...................................................................43 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan............................................................................................45 

B. Saran......................................................................................................45 

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN 



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Halaman 

Gambar 2.1.   Mikrokontroler ATM328P..............................................................10 

 

Gambar  2.2.  Arduino UNO..................................................................................10 

 

Gambar 2.3.  Sirkuit Rangkain Driver Motor L298N............................................12 

 

Gambar 2.4.  (a) Transformator tipe cangkang, (b) Transformator tipe inti..........16 

 

Gambar 2.5.  Bagan fluks magnetik bocor pada pasangan kumparan...................17 

 

Gambar 2.6.  Hubungan primer dan sekunder.......................................................17 

 

Gambar 2.7.  LCD karakter 16x2...........................................................................20 

 

Gambar 2.8 . Tampilan perangkat lunak (software) Arduino IDE........................22 

 

Gambar 3.1    Diagram Alir Penelitian..................................................................25  

 

Gambar 3.2.   Diagram blok perangkat keras.........................................................27 

 

Gambar 3.3.   Rangkaian motor stepper................................................................28 

 

Gambar 3.4.   Keseluruahn rangkaian penggulung transformator otomatis  

berbasis arduino uno.......................................................................29 

 

Gambar 3.5.   Sketsa alat........................................................................................30 

 

Gambar 3.6.   Diagram alir program......................................................................31 

 

Gambar 3.7.   Rancangan grafik perhitungan akurasi penggulungan....................33 

 

Gambar 3.8.   Rancangan grafik pengamatan presisi alat......................................34 

 

Gambar 3.9.   Rancangan grafik pengamatan stabilitas alat..................................34 

 

Gambar 4.1.   Mesin penggulung lilitan kawat transformator...............................35 



xviii 
 

Gambar 4.2.  Grafik  perhitungan akurasi penggulungan......................................41 

 

Gambar 4.3.  Grafik  perhitungan presisi penggulungan.......................................41 

 

Gambar 4.4.  Grafik pengamatan presisi alat.........................................................43 

 

Gambar 4.5.  Grafik pengamatan stabilitas alat.....................................................44 

 

 

 



xix 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Halaman 

Tabel 2.1. Spesifikasi arduino................................................................................11  

 

Tabel 2.2. Mappin LCD 16x2................................................................................21 

 

Tabel 3.1. Alat-alat penelitian................................................................................23 

 

Tabel 3.2. Bahan-bahan penelitian.........................................................................24 

 

Tabel 3.3. Perangkat lunak yang digunakan..........................................................24 

 

Tabel 3.4. Rancangan data pengamatan akurasi alat..............................................32 

 

Tabel 3.5. Rancangan data pengamatan presisi alat...............................................32 

 

Tabel 3.6. Rancangan data pengamatan linieritas alat...........................................33 

 

Tabel 4.1. Data pengamatan akurasi alat...............................................................41 

 

Tabel 4.2. Data pengamatan presisi alat................................................................42 

 

Tabel 4.3. Data pengamatan linieritas alat.............................................................43 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Transformator adalah  suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah 

energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, 

melalui suatu gandengan magnet berdasarkan induksi-elektromagnet (Zuhal dan 

Zhanggischan, 2004). Menurut  Anggraeni (2010), transformator adalah alat yang 

digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik dari satu nilai ke nilai lainnya, 

dalam proses perancangan dan pembuatan transformator diperlukan pengerjaan 

yang baik dan akurat dalam perhitungan (liklikwatil, 2014). 

Banyak perusahaan berusaha untuk membuat transformator dengan kualitas 

terbaik dan harga relatif murah yang dibuat dengan mesin penggulung 

transformator  baik secara manual maupun otomatis. Kelebihan dari mesin gulung 

transformator manual adalah harganya yang terjangkau dibandingkan dengan 

mesin gulung transformator otomatis. Akan tetapi, banyak pula kelemahan dari 

mesin gulung transformator manual, diantaranya waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat transformator cukup lama dan kecepatan putaran dari mesin juga 

terbatas. 
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Penelitian tentang mesin penggulung transformator secara otomatis telah 

dilakukan oleh Fushilat dkk. (2014), dan menghasilkan kinerja mesin yang cukup 

baik dengan tingkat ketelitian sebesar 98,55 % , dan tingkat kesalahan (error) 

selisih putaran sebesar 1,46 %. Nilai penyimpangan rata rata selisih putaran 

sebesar 0,209 putaran dengan nilai rata-rata kesalahan putaran terbesar bernilai 

0,36 putaran. Kelemahan pada penelitian tersebut adalah tidak adanya komponen 

yang mengatur tingkat kecepatan putaran motor dan motor yang digunakan adalah 

motor DC yang membutuhkan komponen tambahan berupa rem elektronik 

sehingga mesin penggulung tersebut terkesan kurang praktis.  

Selanjutnya Yandri dan Desmiwarman (2016) juga melakukan penelitian serupa 

dengan memanfaatkan rangkaian driver motor DC yang digunakan untuk 

mengaktifkan dan menggerakkan motor DC serta dapat mengatur kecepatan 

putaran motor DC. Hasil dari pengujian mesin ini terbilang cukup baik, dengan 

nilai masukan 25 gulungan dihasilkan pula sebanyak 25 gulungan dengan PWM 

150, akan tetapi saklar batas penekan gangguan mekanis terjadi pada kecepatan 

tinggi, perbedaan antara nilai masukan dan hasilnya bisa dalam 4 lembar gulungan 

berlebih pada  PWM 255 dan juga mesin masih menggunakan mesin DC sebagai 

motor penggeraknya. 

Penelitian tentang rancang bangun alat gulung transformator otomatis berbasis 

arduino juga telah dilakukan oleh Ahyar dan Irdam (2019). Dari pengujian yang 

dilakukan diperoleh tingkat keakuratan sekitar 99,42 %, rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk menggulung 1 lilitan adalah 0,58 detik, dan kecepatan 

penggulungan sebesar 1,72 lilitan/detik. Penelitian ini menggunakan motor 
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stepper sebagai penggerak, akan tetapi kecepatan dari motor stepper tidak dapat 

diatur sehingga mesin penggulung akan sulit digunakan ketika diameter kawat 

email yang akan dililit berukuran besar.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan merancang mesin 

penggulung transformator otomatis berbasis arduino Uno dengan pengoprasian 

yang cukup sederhana, yaitu masukan push button yang akan menetukan jumlah 

lilitan, potensiometer sebagai pengatur kecepatan putaran pada motor stepper 

yang akan disesuaikan dengan diameter kawat email yang akan di lilit,  kemudian 

diproses oleh arduino Uno, dan display LCD karakter 16x2 akan menampilkan 

berapa banyak jumlah lilitan yang telah dihitung.. Motor stepper akan otomatis 

berhenti sesuai dengan jumlah lilitan yang telah dimasukankan.  

Kalibrasi pada penelitian ini dilakukan secara manual dengan menghitung ulang 

jumlah lilitan yang telah selesai dililit dengan bebrapa kali pengulangan untuk 

menentukan besar akurasi perhitungan pada jumlah lilitan. Sedangkan untuk 

menguji kecepatan putaran motor stepper digunakan tachometer sebagai 

kalibrator.      

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, kemudian muncul rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat mesin penggulung transformator otomatis yang dapat 

diatur kecepatan putaranya agar menyesuaikan diameter pada kawat email. 

2. Bagaimana membuat mesin penggulung transformator otomatis dengan 

akurasi jumlah lilitan yang tinggi. 
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3. Bagaimana menampilkan jumlah lilitan pada display LCD karakter 16x2. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat mesin penggulung transformator otomatis yang dapat diatur 

kecepatan putaranya. 

2. Membuat mesin penggulung transformator otomatis dengan akurasi 

jumlah lilitan yang tinggi. 

3. Menampilkan jumlah lilitan pada display LCD karakter 16x2. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan mesin penggulung 

transformator otomatis yang dapat bekerja dengan kinerja yang maksimal dan 

biaya pembuatan mesin penggulung otomatis seminimal mungkin agar para 

produsen transformator rumahan dapat memproduksi transformator yang 

berkualitas dengan harga terjangkau.  

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Arduino Uno sebagai sistem pengendali sekaligus 

pengolahan data. 

2. Menggunakan motor stepper 17HS4401 yang bergerak memutar untuk 

menggulung kumparan pada transformator dan driver motor stepper 

sebagai kontrol motor stepper. 
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3. Menggunakan keypad 4x4 sebagai masukan jumlah lilitan yang akan 

dimasukan. 

4. Menggunakan display LCD karakter 16x2 sebagai penampil jumlah lilitan. 

5. Sumber tegangan DC berasal dari power supply 12 V 2 A dan 5 V 2 A.  

6. Dudukan mesin penggulung ini berupa papan dari kayu dengan luas 0,5 x 

0,5 meter. 

7. Tiang penyangga motor stepper dan tiang penyangga poros dudukan koker 

berupa kayu dengan ketinggian 20 cm. 

8. Poros dudukan koker berupa besi dengan diameter 10 mm yang memiliki 

drat ulir dengan panjang 30 cm.  
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BAB II 

TINJAUAUN PUSTAKA  
 

 

A. Penelitian Terkait 

Penelitian terkait rancang bangun mesin penggulung transformator otomatis 

berbasis arduino telah dilakukan oleh (Fushilat dkk., 2014) Bagian Masukan pada 

penelitian tersebut berfungsi sebagai antarmuka antara manusia dengan sistem 

dari mesin gulung transformator otomatis berbasis mikrokontroler, pada 

realisasinya bagian masukan ini direpresentasikan dengan sebuah keypad, dimana 

pengguna dapat memasukan perintah berupa nilai setting jumlah gulungan, 

menentukan mode program yang aktif, serta perintah untuk mejalankan dan 

menghentikan mesin gulung transformator berbasis mikrkontroler. Pada bagian 

proses berfungsi sebagai pengolah data sekaligus mengontrol jalannya kerja 

sistem. Di bagian ini data dari bagian masukan diolah sedemikian rupa dan 

disimpan dalam memori sebagai program dari nilai kondisi keluaran yang 

diinginkan, yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai acuan pembanding dari 

nilai yang telah dicapai aktuator, adapun otak dari bagian proses ini adalah sebuah 

mikrokontroler AT89S52. Sensor berfungsi sebagai feed back, yaitu alat yang 

berfungsi memantau kondisi keluaran dan melaporkan kondisi tersebut kepada 

bagian proses. Bagian sensor ini terdiri dari beberapa kompoen penyusun yaitu: 2 

buah photo transistor sebagai receiver, LED infra merah sebagai transmitter, dan
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berfungsi sebagai pembatas arus. Cara kerja bagian sensor ini memanfaatkan 

cahaya dari LED infra merah yang mana sinar infra merah diterima oleh oleh 

photo transistor, yang kemudian akan menghasilkan logika-logika 0 dan 1 pada 

keluaran kolektor photo transistor. Bagian keluaran pada penelitian tersebut terdiri 

atas tiga macam komponen, yakni display sevent segment, motor DC serta rem 

elektromagnetik. Seven segment berfungsi untuk menampilkan data numerik baik 

itu nilai setting putaran, nilai hasil putaran serta data mode program yang aktif, 

sementara motor DC berfungsi sebagai aktuator, dimana poros dari motor DC ini 

akan dihubungkan dengan sistem mekanik dari mesin gulung yang nantinya akan 

dihubungkan langsung ke beban yang berupa kawat email yang akan digulung 

untuk dijadikan transformator. Rem elektromagnetik berfungsi sebagai alat 

pengereman poros aktuator yang terhubung dengan poros motor, sehingga saat 

mesin dijalankan poros aktuator akan berhenti tepat ketika jumlah putaran sudah 

mencapai nilai seting putaran yang telah ditentukan dalam program, adapun 

pengaturan tegangan AC dapat menggunakan rangakaian solid state relay yang 

dapat dipergunakan sebagai pengatur rem elektromagnetik. Pengaturan kecepatan 

motor DC sebagai aktuator memanfaatkan IC 556 yang dioprasikan sebagai 

multivibrator astable dan monostable sebagai pembangkit gelombang kotak. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: mesin gulung transformator otomatis 

berbasis mikrokontroler menunjukan kinerja yang cukup baik dengan tingkat 

ketelitian sebesar 98,55 % , dan tingkat kesalahan (error) selisih putaran sebesar 

1,46 %. Nilai penyimpangan rata rata selisih putaran sebesar 0,209 putaran 

dengan nilai rata-rata kesalahan putaran terbesar bernilai 0,36 putaran. Kelemahan 
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pada penelitian tersebut adalah tidak adanya komponen yang mengatur tingkat 

kecepatan  dan motor yang digunakan adalah motor DC yang membutuhkan 

komponen tambahan berupa rem elektronik sehingga mesin gulung tersebut 

terkesan kurang praktis.  

Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh (Yandri dan Desmiwarman, 2016) 

power supply digunakan sebagai sumber tegangan yang diperlukan untuk 

beberapa blok. Unit masukan yaitu keypad sebagai unit untuk memasukkan nilai 

gulungan kawat yang akan digulung, dan potensio sebagai pengatur lebar pulsa 

yang akan mengatur kecepatan motor penggerak. Arduino selaku piranti 

elektronik yang didalamnya terdapat chip mikrokontroler ATmega328 berfungsi 

sebagai pengolah sinyal masukan dan memprosesnya untuk mengatur jalannya 

alat yang dioperasikan. Setelah diproses sinyal keluaran dari arduino diterima oleh 

LCD sebagai penampil beberapa informasi pengoperasian alat dan driver mosfet 

yang akan melanjutkan sinyal keluaran dari arduino tersebut ke motor penggerak. 

Motor DC bertindak sebagai penggerak alat penggulung dan pada poros motor 

terdapat sebuah penekan yang akan menekan limit switch yang akan melakukan 

pembandingan nilai keluaran dan masukan yang akan menentukan waktu 

penghentian proses penggulungan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan 

bahwa penekanan atau sinyal masukan yang berasal dari limit switch dikirimkan 

ke arduino dan 1 kali penekanan atau pengiriman sinyal akan terhitung 1 yang 

berarti 1 kali gulung. Dengan masukan dari potensiometer kecepatan motor 

penggerak dapat dirubah dengan mengatur keluaran PWM yang ada pada arduino. 

Untuk mendapatkan gulungan yang rapid dan pehitungan gulungan yang tepat 

maka kecepatan motor harus diatur dengan nilai PWM dibawah 210.  
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Kemudian penelitian yang dilakukan (Ahyar dan Irdam, 2019) menghasilkan 

mesin penggulung motor listrik sistem otomatis berbasis mikrokontroler dengan 

penggerak motor stepper, keypad sebagai entry data jumlah lilitan, LCD sebagai 

penampil jumlah lilitan, dan optocoupler sebagai pencacah jumlah lilitan. Dari 

pengujian yang dilakukan diperoleh tingkat keakuratan sekitar 99,53 %, rata-rata 

waktu yang dibutuhkan untuk menggulung 1 lilitan adalah 0,58 detik, dan 

kecepatan penggulungan sebesar 1,72 lilitan/detik. 

B. Mikrokontroler dan Arduino 

Mikrokontroler dapat berfungsi sebagai pengontrol utama dalam sistem 

elektronika digital.  Dalam mikrokontroler sudah terdapat fitur memori, ADC, 

komunikasi serial, read only memory (ROM), timer, dan lain-lain. Perimbangan  

dalam  pemilihan  penggunaan  macam  mikrokontroler didasarkan  pada  ukuran  

memori  mikrokontroler,  fitur  ADC, timer,  dan fasilitas komunikasi IIC, 

pengontrol utama akuisisi data, penampilan LCD, kecepatan eksekusi instruksi, 

fasilitas single cycle hardware multiplier untuk aplikasi digital signal processor 

(DSP), dan dukungan software yang dapat digunakan. Mikrokontroler arduino 

terdiri dari beberapa board yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, dan 

menggunakan software open source yang dapat dijalankan pada Windows, Mac 

dan Linux. Gambar 2.1. adalah gambar dari mikrokontroler ATM328P dan 

Gambar 2.2. adalah gambar dari Arduino Uno. 
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Gambar 2.1.  Mikrokontroler ATM328P (Fatoni dkk., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2. Arduino UNO (Anonim A, 2019) 
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Arduino UNO sebenarnya merupakan suatu papan elektronik yang mengandung 

mikrokontroler ATmega 328p yang secara fungsional bertindak seperti komputer. 

Tabel 2.1 menunjukkan spesifikasi dari arduino. 

Tabel 2.1. Spesifikasi arduino 

No Mikrokontroler ATmega328P 

1. Tegangan Operasi 5 V 

2. Tegangan Masukan 

(recommended) 

7-12 V 

3. Tegangan Masukan (limits) 6-20 V 

4. Pin Digital I/O 14 (6 PWM) 

5. Pin Analog 6 

6. Arus DC per I/O tiap pin 40 mA 

7. Arus DC port 3.3V 50 mA 

8. Flash Memory 16 KB (ATmega168) or 32 KB 

(ATmega 328) dengan 2 KB dipakai 

oleh bootloader 

9. SRAM 1 KB (ATmega 168) or 2 KB 

(ATmega328P) 

10. EEPROM 512 bytes (ATmega328P) 

11. Kecepatan Prosesor 16 Hz 

 

 

Mikrokontroler Arduino UNO memiliki 14 pin digital yaitu 6 pin diantaranya 

dapat digunakan untuk pulse width modulation (PWM) dan masukan/keluaran. 

Enam pin masukan analog, osilator 16 MHz, koneksi USB, konektor masukan 

tegangan, ICSP header dan tombol reset. Static random access (SRAM) memory, 

merupakan jenis memori semikonduktor yang digunakan untuk menyimpan  

setiap  bit  informasi  selama  tegangan  yang  diberikan  tidak terputus. 

electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), adalah 

memori yang tetap menyimpan konfigurasi data meskipun sumber daya telah 

terputus  (Fatoni dkk., 2015).  
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C. Driver Motor Stepper 

Driver  motor  stepper  digunakan  sebagai  pengendali  dari  motor  stepper. 

L298N merupakan suatu IC tipe H-Bridge yang banyak digunakan sebagai driver  

motor  stepper  dengan  kemampuan  dapat  mengendalikan  beban induktif 

seperti motor DC, motor stepper dan juga relay. Pada aplikasinya dalam motor 

stepper L298N diguanakan sebagai driver motor stepper  yang berperan dalam 

mengendalikan kecepetan dan juga arah dari putaran motor. L298N dapat 

digunakan untuk mengendalikan 2 buah motor yaitu bagian keluaran A dan B. 

Masing-masing bagian mengeluarkan arus maksimal 2 A. Rangkaian driver motor 

L289N ditunjukan oleh Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3. Sirkuit Rangkain Driver Motor L298N (Anonim B, 2018). 

Sfesifikasi L298N:  

 

1. Beroperasi hingga 46 volt.  

2. Arus maksimal yang dikeluarkan mencapai 2 A tiap saluran.  

3. Keluaran dapat diparalelkan untuk driver mencapai 3 A.  

4. Sambungan independen ground untuk masing-masing saluran memungkinkan  

     adanya current sensing.  
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5. L289N dapat mengendalikan 2 motor DC, pengaturan arah putaran 

 menggunakan  jalur kontrol dan pengaturan kecepatan putaran motor 

 dikontrol dengan PWM. 

6. Keluaran dari dua motor dihubungkan secara paralel jika hanya 

 mengendalikan 1 motor saja agar memaksimalkan arus keluarannya 

 (Hamed, 2011).  

7.  Ringan, dan bermensi kecil.  

8. Kemampuan arus keluaran 600 mA tiap masing-masing saluran.  

9. Tahan terhadap noise (Ingole, 2016).  

 

D. Motor Stepper  

Motor stepper bekerja dengan mengubah pulsa elektronik menjadi gerakan mekanik 

diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada 

motor oleh karena itu, agar motor stepper dapat bergerak diperlukan pengendali 

motor stepper yang berfungsi untuk membangkitkan pulsa-pulsa secara periodik. 

Keunggulan motor stepper dibandingkan dengan penggunaan motor DC biasa antara 

lain adalah sebagai berikut:  

a. Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah 

   diatur. 

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

c. Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi.  

d. Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik 

 (perputaran).  

e. Murah dan banyak dijumpai dipasaran serta dapat menghasilkan perputaran 

 yang lambat sehingga beban dapat dikopel langsung ke porosnya. 
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Pada motor stepper umumnya tertulis spesifikasi Np (pulsa/rotasi), sedangkan 

kecepatan pulsa diekspresikan sebagai Rps (rotation/second) dan kecepatan putar 

umumnya ditulis sebagai ω (rotation/minute atau Rpm). Kecepatan putar motor 

stepper (Rpm) dapat diekspersikan menggunakan kecepatan pulsa (Rps) seperti pada 

Persamaan (2.1):  

2

60

n
                                                      `        (2.1) 

Torsi yang dapat dihasilkan oleh motor stepper dapat dihitung berdasarkan 

perbandingan daya kerja motor terhadap kecepatan putarannya atau dapat 

dirumuskan seperti pada persamaan (2.2): 

P



               (2.2) 

Untuk mengetahui beban maksimum yang dapat digerakkan oleh motor stepper 

dapat diperoleh dengan menghitung torsi dengan menggunakan Persamaan (2.3): 

.F L               (2.3) 

Keterangan:  

𝜔 = Kecepatan putaran motor (Rps)  

n = Jumlah Putaran Motor (Pulsa/ Rotasi)  

π = 3,14  

τ = Torsi (N.m)  

P = Daya Kerja Motor (Watt)  

F = Gaya berat yang bekerja terhadap motor (Newton)  

L = Panjang lengan yang bergerak pada motor (Meter) 

(Anonim C, 2011). 
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E. Transformator 

Transformator adalah  suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah 

energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, 

melalui suatu gandengan magnet berdasarkan perinsip induksi-elektromagnet. 

Transformator digunakan secara luas, baik dalam bidang tenaga listrik maupun 

elektronika. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga listrik memungkinkan 

dipilihnya tenaga yang sesuai, dan ekonomis untuk berbagai keperluan misalnya 

keperluan akan tegangan tinggi dalam pengiriman daya listrik jarak jauh. Dalam 

bidang elektronika, transformator digunakan antara lain sebagai gandengan  

impendansi antara sumber dan beban untuk memisahkan satu rangkaian dari 

rangkaian yang lain dan untuk menghambat arus searah sambil tetap melakukan 

atau mengalirkan arus bolak-balik antar rangkaian. Berdasarkan frekuensi, 

transformator dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Frekuensi daya 50/60 Hz. 

b. Frekuensi pendengaran 50 Hz - 20 Hz. 

c. Frekuensi radio di atas 30 Hz. 

Dalam bidang tenaga listrik pemakaian transformator dikelompokan menjadi: 

a. Transformator daya. 

b. Transformator distribusi. 

c. Transformator pengukuran, yang terdiri atas transformator arus dan 

transformator tegangan.  
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Kerja transformator yang berdasarkan induksi-elektromagnet, menghendaki 

adanya gandengan magnet antara rangkaian premier dan skunder. Gandengan 

magnet ini berupa inti besi tempat melakukan fluks bersama. Berdasarkan cara 

melilit kumparan pada inti, dikenal dua macam transformator, yaitu transformator 

tipe inti dan transformator tipe cangkang seperti pada Gambar 2.4.  

 
(a)                           (b) 

Gambar 2.4. (a) Transformator tipe cangkang, (b) Transformator tipe inti  

(Zuhal dan Zhanggischan, 2004). 

 

Prinsip kerja transformator adalah berdasarkan hukum Ampere dan hukum 

Faraday, yaitu: arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya 

medan magnet dapat menimbulkan arus listrik, merupakan proses konversi energi 

elektromagnetik. Jika pada salah satu kumparan pada trafo dialiri arus listrik 

bolak-balik, maka timbul garis gaya magnet berubah-ubah pada kumparan terjadi 

induksi. Kumparan skunder yang konstruksinya satu inti dengan kumparan primer 

akan menerima garis gaya magnet dari kumparan primer yang besarnya berubah-

ubah pula, maka di kumparan skunder juga dapat timbul induksi, akibatnya antara 

dua ujung kumparan terdapat beda tegangan. Jumlah garis gaya yang masuk 

kumparan skunder adalah sama dengan garis saya yang keluar dari kumparan-

kumparan primer (Sulasno, 2009). Transformator terdiri dari pasangan kumparan 

primer dan sekunder yang diisolasi (terpisah) secara listrik dan dililitkan pada inti 

besi lunak. Inti besi lunak dibuat dari pelat yang berlapis-lapis untuk mengurangi 
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daya yang hilang karena arus pusar. Kumparan primer dan sekunder dililitkan 

pada kaki inti besi yang terpisah. Bagian fluks magnetik bocor tampak bahwa 

pada pasang kumparan terdapat fluks magnetik bocor disisi primer dan sekunder 

Secara lebih lengkap bisa dicermati pada Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5. Bagan fluks magnetik bocor pada pasangan kumparan 

(Zukhri,2007).    

Hasil diatas untuk mengurangi fluks magnet bocor pada pasangan kumparan 

digunakan pasangan kumparan seperti gambar diatas. Kumparan sekunder 

dililitkan pada kaki inti besi yang sama (kaki yang tengah), dengan lilitan 

kumparan sekunder terletak diatas lilitan kumparan primer, ditunjukkan pada 

fluks magnet bocornya maka dapat dicermati pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Hubungan primer dan sekunder (Zukhri, 2007). 

 

Dengan kata lain, hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder 

ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan primer dengan lilitan sekunder. 

Jenis-jenis transformator adalah: 

a.  Step up 

Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder 

lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik 

tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga listrik 

sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi 

yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. 

b.  Step down 

Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan 

primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini 

sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC-DC. 

c.  Ototransformator 

Transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara 

listrik, dengan sadapan tengah. Dalam transformator ini, sebagian lilitan primer 

juga merupakan lilitan sekunder. Fasa arus dalam lilitan sekunder selalu 

berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk tarif daya yang sama lilitan 
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sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator 

biasa. Keuntungan dari autotransformator adalah ukuran fisiknya yang kecil 

dan kerugian yang lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator 

jenis ini tidak dapat memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer 

dengan lilitan sekunder. Selain itu, ototransformator tidak dapat digunakan 

sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat (biasanya tidak lebih dari 

1,5 kali). 

d.  Ototransformator Variabel 

Ototransformator variabel sebenarnya adalah autotransformator biasa yang 

sadapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer- 

sekunder yang berubah-ubah. 

e.  Transformator ideal 

Transformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan 

lilitan  primer,  sehingga  tegangan  sekunder  sama  dengan  tegangan  primer. 

Tetapi pada beberapa desain, gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak 

untuk mengkompensasi kerugian. Transformator seperti ini berfungsi sebagai 

isolasi antara dua kalang. Untuk penerapan audio, transformator jenis ini telah 

banyak digantikan oleh kopling kapasitor. 

f.  Transformator pulsa 

Transformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk 

memberikan keluaran gelombang pulsa. Transformator jenis ini menggunakan 

material  inti  yang  cepat  jenuh  sehingga  setelah  arus  primer  mencapai  

titik tertentu, fluks magnet berhenti berubah. Karena GGL induksi pada lilitan 

sekunder hanya terbentuk jika terjadi perubahan fluks magnet, transformator 
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hanya memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan 

primer berbalik arah. 

g.  Transformator tiga fasa 

Transformator tiga fasa sebenarnya adalah tiga transformator yang 

dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer biasanya 

dihubungkan secara bintang (Y) dan lilitan sekunder dihubungkan secara delta 

(Δ) (Zukhri,2007). 

F. Liquid Crystal Digital (LCD) 

LCD merupakan suatu display dari bahan cairan kristal yang pengoprasiannya 

menggunakan sistem dot  matriks. LCD banyak digunakan sebagai displai dari 

alat – alat elektronik seperti kalkulator, multitester digital, jam digital, dan 

sebagainya. Secara umum, LCD dapat dikelompokan menjadi dua macam yaitu 

teks dan grafik LCD. Teks LCD adalah LCD yang mampu menampilkan huruf 

dan angka, sedangkan grafik LCD adalah LCD yang mampu menampilkan titik, 

garis, dan gambar. Teks LCD sebenarnya grafik LCD yang dilengkapi tabel angka 

dan huruf serta disederhanakan sistemnya sehingga mempermudah para pengguna 

dalam menampilkan huruf dan angka (Sidik, 2012). Bentuk fisik LCD 16x2 

disajikan pada Gambar 2.7. dan mapin disajikan pada Tabel 2.2. 
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Gambar 2.7. LCD karakter 16x2 (Sidik, 2012).   

 

 

Tabel 2.2. Mappin LCD 16x2 

No. Simbol Fungsi Pin 

1. GND Untuk ground LCD 

2. VCC Untuk catudaya LCD 

3. Contrast Untuk mengatur kontras LCD 

4. RS Register pin dari mikrokontroler 

5. RW Untuk membaca/menuliskan karakter LCD 

6. E Enable LCD 

7. D0-D3 
Untuk komunikasi tingkat rendah tidak digunakan untuk 

operasi 4-bit 

8. D4-D7 Untuk transfer data antara mikrokontroler 

9. Backlight (+) Untuk catudaya latar belakang lampu LCD 

10. Backlight (-) Untuk ground latar belakang lampu LCD 

 

G. Software Arduino 

Arduino diciptakan untuk para pemula bahkan tidak memiliki basic bahasa 

pemprograman sama sekali karena menggunakan bahasa C++ yang telah 

dipermudah melalui library. Arduino menggunakan perangkat lunak pengolahan 

(software processing) yang digunakan untuk menulis program kedalam Arduino. 
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Processing sendiri merupakan penggabungan antara bahasa C++ dan Java. 

Software Arduino ini dapat dipasang di berbagai operating system (OS), seperti 

Linux, Mac OS, Windows. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat 

pengembangan, tetapi kombinasi dari perangkat keras, bahasa pemprograman dan 

Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi 

kode biner dan meng-upload ke dalam memori mikrokontroler. Software IDE 

Arduino terdiri dari 3 (tiga) bagian: 

a) Editor program, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa 

processing. Listing program pada Arduino disebut sketch. 

b) Compiler, modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode 

program) kedalam kode biner karena kode biner adalah satu-satunya bahasa 

program yang dipahami oleh mikrokontroler. 

c) Uploader, modul yang berfungsi memasukkan kode biner kedalam memori 

mikrokontroler (Arifin dkk., 2016). 
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Gambar 2.8. Tampilan perangkat lunak (software) Arduino IDE  

(Arifin dkk., 2016).
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai Oktober 2020. 

Perancangan dan pengujian alat dilakukan di Laboratorium Elektronika Dasar, 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung. 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan pada penelitian  ini  ditunjukan  pada  Table 3.1. 

 

Tabel 3.1. Alat-alat penelitian 

No. Nama Fungsi 

1. Multimeter Untuk mengukur tegangan, arus, dan 

tahanan. 

2. Solder Untuk memasang atau membongkar 

komponen elektronika yang terdapar pada 

papan PCB. 

3. Bor PCB Untuk melubangi pad papan PCB. 

4. Timah Pasta Untuk merekatkan komponen dengan pad 

papan PCB. 

5. PCB Untuk membuat papan rangkaian pada 

penelitian ini. 

6. Papan Kayu Untuk dudukan dan tiang penyangga 

motor stepper pada penelitian ini. 

7. Peralatan kerja lainnya Untuk mendukung dalam pembuatan alat 

ini, peralatan tersebut meliputi tang 

potong, obeng, gergaji, dan lain-lain. 
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Bahan yang digunakan pada penelitian ini ditunjukan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Bahan-bahan penelitian 

No. Nama Fungsi 

1. Power Supply 12V 2A dan 

5 V 2A 

Sebagai sumber tegangan DC. 

2. Mikrokontroler Arduino 

Uno ATmega328 

Untuk menjalakan perintah penggulungan. 

3. Keypad 1x3  Untuk memasukan jumlah lilitan. 

4. LCD Karakter 16x2 Untuk menampilkan jumlah lilitan. 

5. Driver motor stepper 

L289N 

Sebagai pengendali dari motor stepper 

6. Motor Stepper 17HS4401 Sebagai penggerak poros besi  

7. Potensiometer Sebagai pengatur kecepatan putaran motor 

stepper 

8. Dudukan Bering Sebagai penyangga poros besi 

9. Besi Ulir Diameter 10 mm 

Panjang 30 cm 

Sebagai dudukan untuk koker saat dililit 

 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini ditunjukan Tabel 3.3 

Tabel 3.3. Perangkat lunak yang digunakan  

No. Nama Fungsi 

1. Eagle 9.5.0 Untuk membuat desain skema dan layout 

rangkaian. 

2 Proteus 8.6 Professional Untuk simulasi rankaian dan program 

yang telah dibuat. 

3. IDE Arduino 1.8.10 Untuk membuat, membuka, dan mengedit 

program yang akan dimasukkan ke board 

Arduino. 

4. Microsoft Office Word 2010 Untuk menulis laporan penelitian. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk 

menngulung transformator secara otomatis berbasis Arduino. Penelitian ini 

dimulai dengan melakukan studi literatur pada buku, jurnal, internet, dan literatur 

lainnya. Literatur-literatur tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam 
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perancangan sistem dan ditulis dalam bentuk proposal penelitian. Tahap-tahap 

penyelesaian penelitian ini secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1   Diagram Alir Penelitian 
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Tahap selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

merealisasikan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

Perancangan hardware dilakukan dengan mempersiapkan SMPS, Arduino Uno, 

Driver Motor Stepper, Motor Stepper, LCD karakter 16x2, dan papan kayu 

berukuran 0,5m x 0,5m melakukan pengujian terhadap hardware yang sudah 

disiapkan. Bersamaan dengan itu dilakukan pembuatan program atau software 

menggunakan aplikasi IDE Arduino dan melakukan pengujian pada program yang 

dibuat. Kemudian jumlah putaran motor stepper ditampilkan pada LCD 16x2.  

Selanjutnuya dilakukan pengujian secara keseluruhan baik hardware maupun 

software. Apabila berhasil, dilanjutkan dengan proses kalibrasi, pengambilan data 

dan terakhir penyusunan laporan. Proses penelitian ini dilakukan dengan 3 

tahapan yaitu perancangan hardware, perancangan software, pengambilan data 

dan pengujian data. 

C.1.   Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras mesing penggulung transformator otomatis berbasis 

Arduino ini ditunjukan pada diagram blok Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram blok perangkat keras 

a. Power Supply  12 V 2 A dan 5 V 2 A 

Power supply (PS) sebagai sumber tegangan dari alat yang akan dibuat, berfungsi 

untuk mengubah arus AC dan arus DC. Power supply yang di gunakan adalah 

power Supply  12 V 2 A sebagai sumber tegangan motor stepper dan 5 V 2 A 

sebagai sumber tegangan arduino. 

b. Rangkaian Motor Stepper 

Rangkaian motor stepper terdiri dari dua buah komponen utama yaitu motor 

stepper tipe 17HS4401 dan driver motor stepper tipe L289N. Kedua komponen 

tersebut dirangkai seperti pada Gambar 3.3.   
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Gambar 3.3. Rangkaian motor stepper 

.  

Sumber tegangan motor stepper diperoleh dari driver motor stepper yang 

memperoleh sumber tegangan dari Power Supply  12 V 2 A. Kemudian perintah 

yang dimasukan pada arduino uno yang memperoleh tegangan dari power supply 

5 V 2 A akan dikirimakan ke deiver motor stepper yang kemudian akan diubah 

menjadi gerakan mekanik oleh motor stepper..  

c. Keseluruhan Rangkaian  

Keseluruhan rangaian ini terdiri dari Arduino Uno sebagai sistem pengendali 

sekaligus pengolahan data, motor stepper 17HS4401 yang bergerak memutar 

untuk menggulung kumparan pada transformator dan driver motor stepper sebagai 

kontrol motor stepper, keypad matrix 4x4 sebagai masukan jumlah lilitan yang 

akan dimasukan, display LCD karakter 16x2 sebagai penampil jumlah lilitan, 

sumber tegangan DC berasal dari Power Supply  12 V 2 A dan 5 V 2 A, 

potensiometer sebagai pengatur kecepatan putaran pada motor stepper. Dudukan 

mesin penggulung ini berupa papan dari kayu dengan luas 0.5 x 0,5 meter, tiang 

penyangga motor stepper dan tiang penyangga poros dudukan koker berupa kayu 
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dengan ketinggian 20 cm. Poros dudukan koker berupa besi dengan diameter 10 

mm yang memiliki drat ulir dengan panjang 30 cm. Ditunjukan oleh Gambar 3.5. 

Gambar 3.4. Keseluruahn rangkaian penggulung transformator otomatis berbasis 

arduino uno.  

d. Sketsa Alat 

Sketsa alat penggulung transformator otomatis berbasis arduino uno ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Sketsa alat  

Pada sketsa mesin gulung transformator otomatis berbasis arduino uno ini, papan 

berukuran 0,5x0,5 meter berfungsi sebagai dudukan semua komponen yang 

digunakan untuk menngulung transformator. Kemudian, motor stepper disangga 

oleh kayu dengan tinggi 25 cm, bering dan dudukan bering disangga oleh kayu 

dengan tinggi 30 cm. Poros motor stepper dihubungkan dengan besi ulir 

berukuran panjang 30cm dan berdiameter 10 mm. LCD 16x2 yang berfungsi 

sebagai monitor terletak di dekat arduino dan keypad 4x4 yang berfungsi sebagai 

kontrol.  

C.2.   Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dibuat dengan aplikasi Arduino IDE. Aplikasi 

Arduino IDE berfungsi untuk membuat, membuka dan mengedit program yang 

akan dimasukkan ke papan Arduino Uno. Diagram alir perancangan perangkat 

lunak ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Diagram alir program. 

Program tersebut menjalakan perintah utama yaitu pelilitan transformator. 

Terdapat 2 program yang bekerja program diatas yaitu melilit transformator, 

kemudian menampilkan semua program pada LCD. 
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C.3. Pengambilan Data 

Pengambilan data dari penelitian ini dilakukan dengan melilit sejumlah kawat 

email pada koker berukuran luas 25 mm. Dengan hasil yang diharapkan yaitu 

tingkat akurasi dari lilitan yang baik. Metode kalibrasi dari penelitian ini 

dilakukan dengan cara manual yaitu menghitung ulang lilitan pada koker yang 

telah selsai dililit menggunakan mesin penggulung otomatis. Untuk menentukan 

akurasi mesin ini, pelilitan dilakukan secara berulang dengan jumlah lilitan yang 

berbeda pada tiap koker yaitu 200, 400, 600,800, dan 1000 lilitan, kemudian data 

dimasukan ke Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Data pengamatan akurasi alat. 

No Mesin 

Penggulung  

Otomatis 

Manual 

 

Akurasi (%) 

  1 2 3  

1. 200     

2. 400     

3. 600     

4. 800     

5. 1000     

 

Selain pengambilan data di atas, kalibrasi juga dilakukan pada motor stepper 

dengan mendeteksi kecepatan putaran motor menggunakan tachometer. Kalibrasi 

kecepatan motor stepper akan ditampilkan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Data pengamatan presisi alat 

No Kecepatan  

Mesin (Rpm) 
Tachometer (Rpm) 

  1 2 3 

1. 60    

2. 70    

3. 80    

4. 90    

5. 100    
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Selajutnya adalah pengambilan data linieritas alat yang ditunjukan oleh Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. Data pengamatan stabilitas alat 

No Waktu 

(Menit) 

Tachometer (Rpm) 

1. 0  

2. 2  

3. 4  

4. 6  

5. 8  

6. 10  

 

Kemudian, data diatas dimasukan kedalam grafik yang ditunujkan oleh Gambar 

3.7, Gambar 3.8, dan Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Rancangan diagram pengamatan akurasi alat 
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Gambar 3.8. Rancangan grafik pengamatan presisi alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Rancangan grafik pengamatan stabilitas ala
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Mesin penggulung lilitan kawat transformator dapat diatur kecepatan dan 

juga dapat menentukan jumlah lilitan dengan baik dengan selisih lilitan tiap 

pengulangan antara 1 sampai dengan 3 lilitan saja. 

2. Mesin penggulung lilitan kawat transformator memiliki tingkat presisi yang 

cukup tinggi dengan perbedaan kecepatan pada motor stepper berkisar 

antara 2 sampai dengan 3 Rpm saja. 

3. Motor stepper mengalami perubahan kecepatan ketika driver L298N 

mengalami kenaikan suhu pada waktu tertentu. 

B. Saran 

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan alat  

untuk penggerak kawat yang dapat mengatur posisi kawat pada koker  secara 

otomatis transformator untuk memudahkan penggulungan.  
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