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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KECEPATAN  

MOTOR DC BERBASIS INTERNET OF THINGS 

 

Oleh : 

Irfan Maulana 

 

 

Kecepatan putaran motor DC dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor 

seperti suhu motor yang tinggi, pembebanan pada motor ataupun tegangan 

masukan motor yang berubah-ubah. Kecepatan putaran motor DC dapat 

dikendalikan, salah satunya adalah dengan boost converter. Pengendalian ini akan 

memperbesar tegangan keluaran sehingga kecepatan motor dapat dirubah nilainya. 

Untuk memudahkan monitoring dan mengendalikan motor DC tersebut, sistem 

Internet of Things (IOT) digunakan untuk memantau dan mengendalikan 

kecepatan dari motor DC. 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan motor brush DC 12-24V tanpa 

pembebanan, platform Thingspeak sebagai platform IOT, tegangan masukan 

sebesar 5V dan dengan pengaturan duty cycle boost converter sebesar 10%, 20%, 

30%, 40% dan 50%. Hasil dari penelitian ini adalah kecepatan motor DC 

termonitor sebesar 176 rpm/Volt pada setiap perubahan duty cycle. Dengan hasil 

monitoring rata-rata kecepatan motor saat duty cycle 10% kecepatan motor 

sebesar 973 rpm. Saat duty cycle 20% kecepatan motor sebesar 1056 rpm. Saat 

duty cycle 30% kecepatan motor sebesar 1716 rpm. Saat duty cycle 40% 

kecepatan motor sebesar 2353 rpm. Sedangkan Saat duty cycle 50% kecepatan 

motor sebesar 2903 rpm. Sehingga didapat bahwa tegangan yang semakin tinggi 

akan membuat kecepatan  motor menjadi lebih besar. 

 

Kata Kunci : Internet Of Things, Motor DC, Boost Converter, Sistem Monitoring 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AN INTERNET OF THINGS - BASED  

DC MOTOR SPEED MONITORING SYSTEM 

 

Creator : 

Irfan Maulana 

 

 

The rotation speed of the DC motor may change due to several factors such as the 

high temperature of the motor, the loading on the motor or the changing input 

voltage of the motor. The rotation speed of the DC motor can be controlled, one of 

which is with a boost converter. This control will increase the output voltage so 

that the motor speed can be changed in value. To facilitate monitoring and 

controlling the DC motor, the Internet of Things (IOT) system is used to monitor 

and control the speed of the DC motor. 

 

The research was conducted with a DC brush motor 12-24V without load, 

Thingspeak platform as IOT platform, input voltage of 5V and with duty cycle 

boost converter settings of 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. The result of this 

research was dc motor speed monitored at 176 rpm/Volt on each duty cycle 

change. With the results of monitoring the average speed of the motor when the 

duty cycle 10% motor speed was 973 rpm. When duty cycle 20% motor speed 

was 1056 rpm. When duty cycle 30% motor speed was 1716 rpm. When duty 

cycle 40% motor speed was 2353 rpm. While the duty cycle 50% motor speed 

was 2903 rpm. So it was obtained that the higher voltage will make the motor 

speed become greater. 

  

Keyword : Internet Of Things, DC Motor, Boost Converter, Monitoring System 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Motor DC merupakan jenis motor listrik yang paling banyak dijumpai di 

kehidupan sehari-hari. Motor DC akan berputar pada saat terdapat arus 

searah yang mengalir menuju motor. Perputaran ini disebabkan oleh 

adanya medan magnet dan menyebabkan gaya gerak. Semakin besar 

tegangan yang diberikan ke motor DC maka kecepatan yang dihasilkan 

akan semakin besar. Untuk mengendalikan kecepatan dari motor DC ini 

dapat dilakukakan dengan menggunakan rangkaian pengendalian DC 

chopper.  

 

Pengendalian DC chopper bekerja dengan cara merubah tegangan DC 

menjadi tegangan DC yang memiliki nilai yang berbeda. Apabila tegangan 

DC yang terkonversi lebih besar dari tegangan DC masukan maka 

pengendalian tersebut disebut dengan pengendalian boost converter, dan 

sebaliknya apabila tegangan DC yang terkonversi lebih kecil dari tegangan 

masukan maka pengendalian tersebut disebut dengan pengendalian buck 

converter. Untuk mengefisiensikan penggunaan listrik, pengendalian boost 

converter digunakan untuk mengendalikan kecepatan dari motor DC.  
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Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin berkembang. 

Salah satunya adalah internet of things (IOT). IOT adalah teknologi yang 

memanfaat sambungan internet yang tersambung secara terus-menerus 

baik itu antara user dengan user, user dengan peranti, maupun peranti 

dengan peranti. Internet of things biasanya digunakan untuk keperluan 

berbagi data dan kontrol sistem. Di dalam sebuah pabrik industri biasanya 

sudah dilengkapi dengan jaringan internet yang terpasang dan pada kondisi 

tertentu motor DC seringkali ditempatkan pada bagian yang sulit untuk 

dijangkau maupun dilihat secara langsung. Penulis ingin memanfaatkan 

jaringan internet tersebut sebagai sarana internet of things untuk 

memonitor motor DC secara jarak jauh. 

 

Penelitian yang sudah dilakukan diantaranya adalah “Rancang Bangun 

Pengendali dan Monitoring Motor DC Menggunakan Komputer 

Berbasis Mikrokontroller; Joko Utomo; 2016; Universitas Lampung”, 

penelitian ini menggunakan buck konverter untuk mengendalikan besar 

tegangan pada motor DC dan sistem monitoring menggunakan kabel 

sebagai penghubung antara alat dan komputer. Selanjutnya terdapat 

penelitian “Kontrol Kecepatan dan Monitoring Motor Induksi Satu 

Fasa Berbasis IOT (Internet Of Things); Helmi; 2020; Universitas 

Lampung”. Pada penelitian ini digunakan motor induksi sebagai objek 

yang akan dikendalikan kecepatan dan dimonitor. Mikrokontroller yang 

digunakan adalah Arduino dan esp 01 sebagai modul wifi penghubung 

antara perangkat dan internet. 
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Berdasarkan uraian dan referensi penelitian di atas penulis mendapatkan 

ide untuk membuat penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Monitoring Kecepatan Motor DC Berbasis Internet Of Things”. Pada 

penelitian yang akan penulis buat ini proses monitoring menggunakan 

mikrokontroller NodeMCU yang dihubungkan ke platform IOT 

Thingspeak dengan parameter pengaturan perubahan nilai duty cycle pada 

rangkaian boost konverter sebagai pengatur tegangan masukan motor DC. 

  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendesain dan membuat monitoring motor DC terkendali boost 

converter dengan menggunakan NodeMCU dan Thingspeak. 

2. Memonitor kerja motor secara real-time dari jarak jauh. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakana pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana menggunakan mikrokontroller NodeMCU sebagai alat 

untuk memonitor motor? 

2. Bagaimana memantau kerja motor DC secara real-time dari jarak jauh? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memantau kerja motor DC secara real-time dari jarak jauh. 

2. Mengendalikan kecepatan motor DC dengan mudah dan menggunakan 

daya yang lebih efisien. 
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 1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Motor yang digunakan adalah motor brush DC 12V-24V. 

2. Besaran yang dimonitor adalah kecepatan, tegangan, arus dan suhu 

motor pada interval waktu tertentu. 

3. Penelitian dilakukan di dalam suhu ruangan. 

 

1.6 Hipotesis 

Kecepatan putaran motor DC dapat berubah-ubah dikarenakan beberapa 

faktor seperti suhu motor yang tinggi, pembebanan pada motor ataupun 

tegangan masukan motor yang berubah-ubah. Kecepatan putaran motor 

DC dapat dikendalikan, salah satunya adalah dengan boost converter. 

Pengendalian ini akan memperbesar tegangan keluaran sehingga kecepatan 

motor dapat di tingkatkan. Untuk memudahkan monitoring dan 

mengendalikan motor DC tersebut sistem Internet of Things digunakan 

untuk memantau dan mengendalikan kecepatan dari motor DC.   

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang dalam melakukan 

penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan 

sebagai sumber dan acuan dalam penelitian seperti prinsip kerja 

motor DC, teori kendali kecepatan motor DC dan internet of 

things. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisi tentang tempat dan waktu 

pelaksanaan, alat dan bahan, prosedur pembuatan dan diagram alir 

penelitian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisi hasil yang didapat setelah melakukan 

penelitian serta menganalisa hasil dari penelitian tersebut. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang diberikan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya.  



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat yang dapat mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik dengan menerapkan prinsip elektromagnet. Motor 

DC atau motor arus searah lebih sering digunakan untuk keperluan yang 

membutuhkan pengaturan kecepatan dibandingkan dengan motor ac atau 

motor arus bolak-balik. Alasan utama dari penggunaan motor DC adalah 

karena kecepatan dari motor DC yang mudah diatur dan banyaknya 

metode-metode pengaturan kecepatan yang dapat digunakan. Kecepatan 

dari motor DC yang mudah diatur sering digunakan pada pemakaian yang 

memerlukan rentang kecepatan yang lebar atau pengaturan yang teliti pada 

keluaran yang diinginkan. [2]  

 

Motor DC memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik. Motor DC memiliki dua bagian 

utama yaitu, bagian yang tetap atau stasioner yang disebut stator serta 

bagian yang berputar disebut rotor. Stator ini menghasilkan medan 

magnet, baik yang dibangkitkan dari sebuah koil (elektromagnet) ataupun 

magnet permanen. Rotor ini berupa sebuah koil dimana arus listrik 
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mengalir. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar di dalam medan 

magnet, maka akan timbul tegangan gaya gerak listrik (GGL) yang 

berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran. [1] 

 

Pada prinsipnya mesin listrik dapat berlaku sebagai motor maupun sebagai 

generator. Perbedaannya terletak dalam konversi energinya dimana 

generator mengubah energi masuk mekanik menjadi energi keluar listrik, 

sedangkan motor mengubah energi masuk listrik menjadi energi keluar 

mekanik. Maka dengan membalik generator arus searah, dimana tegangan 

Vt menjadi sumber dan tegangan jangkar Ea merupakan ggl lawan, mesin 

arus searah ini akan berubah menjadi motor. Hubungan antara tegangan Vt 

dan Ea dapat dituliskan sebagai berikut : 

                 …………(2.1) 

Dengan : 

Ea  = Gaya gerak listrik (Volt) 

Vt  = Tegangan masukan (Volt)  

Ia  = Arus jangkar (Ampere) 

Ra  = Tahanan jangkar (Ampere) 

 

Kecepatan dari motor DC dapat dirubah dengan mengatur besar dari gaya 

gerak listrik yang dihasilkan, semakin besar gaya gerak listrik maka 

kecepatan dari motor DC akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. 

Gaya gerak listrik dapat dirubah dengan mengubah tegangan masukan ke 

motor ataupun merubah arus dan tahanan jangkar pada motor. Bentuk 

motor paling sederhana ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah 
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Gambar 2.1. Motor DC Sederhana.[1] 

 

Gambar 2.1 menunjukkan salah satu bentuk dasar dari motor DC jenis 

motor DC dengan sikat atau brush yang digunakan untuk menghubungkan 

bagian rotor dengan sumber tegangan listrik DC. Pada gambar diatas stator 

yang digunakan berupa magnet permanen yang berada diantara rotor untuk 

menghasilkan medan magnet diantara rotor. 

 

2.1.1  Bagian Utama Motor DC 

Berikut bagian-bagian utama pada motor DC :  

1. Stator   

Stator adalah bagian dari motor DC yang bersifat tetap atau 

tidak bergerak, biasanya berupa gulungan kawat tembaga 

maupun magnet permanen. Stator terdiri dari kutub-kutub yang 

saling berlawanan. Kutub-kutub tersebut akan mengelilingi 

rotor dan membentuk medan magnet. Semakin banyak kutub-

kutub yang dipasang akan membuat rotor berputar lebih 

mudah. 
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2. Rotor  

Rotor adalah bagian dari motor listrik atau generator listrik 

yang berbentuk silinder yang berputar pada sumbu 

rotor/bearing. Saat terdapat arus yang mengalir didalam rotor, 

rotor akan bersifat elektromagnet. Rotor berputar dalam medan 

magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub stator, sampai kutub 

utara dan selatan magnet berganti lokasi. Saat hal ini terjadi, 

arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan 

motor.  

3. Komutator  

Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. 

Fungsinya adalah untuk menyearahkan arah arus listrik dalam 

dinamo. Komutator juga membantu dalam aliran arus antara 

dinamo dan sumber. [1] 

 

2.1.2 Prinsip Dasar Kerja Motor DC  

Jika arus mengalir pada suatu konduktor, akan timbul medan 

magnet di sekitar konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh 

arah aliran arus pada konduktor. Aturan tangan kanan bisa 

digunakan untuk menentukan arah garis fluks di sekitar konduktor. 

Saat Konduktor digenggam dengan tangan kanan, jempol 

mengarah pada arah aliran arus, maka jari-jari akan menunjukkan 

arah garis fluks, seperti ditunjukkan gambar nomor satu pada 

Gambar 2.2. 



10 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Aliran Arus pada Sebuah Konduktor [1] 

 

Gambar 2.2 nomor dua menunjukkan medan magnet yang 

terbentuk di sekitar konduktor berubah arah karena berbentuk U. 

Medan magnet hanya terjadi di sekitar konduktor jika ada arus 

mengalir pada konduktor tersebut. Jika konduktor berbentuk U 

(rotor) diletakkan di antara kutub utara dan selatan, maka kuat 

medan magnet konduktor akan berinteraksi dengan medan magnet 

kutub dan akan menyebabkan terjadinya tolak menolak maupun 

tarik menarik karena terjadinya perbedaan kutub. Gambar 2.3. 

menunjukkan arah medan magnet yang terjadi pada motor. 

 

 
Gambar 2.3. Reaksi Garis Fluks [1] 

1 

2 
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Lingkaran bertanda A adalah ujung konduktor yang digunakan 

untuk masukknya arus dan lingkaran B adalah ujung konduktor 

lain yang digunakan untuk keluarnya arus. Saat terjadi interaksi 

antara konduktor yang berada diantara medan magnet, akan timbul 

gaya gerak listrik karena adanya tolakan antara konduktor yang 

memiliki kutub yang sama dengan kutub stator.  

 

2.2 DC-DC Konverter (boost converter) 

DC-DC konverter adalah rangkaian listrik yang mengubah tegangan DC 

menjadi tegangan DC yang berbeda nilainya. Salah satu jenis dari DC-DC 

konverter adalah boost converter. Boost converter adalah konverter jenis 

pensaklaran yang bekerja secara berkala dengan membuka dan menutup 

sebuah saklar elektronik (transistor). DC chopper ini dinamakan boost 

converter karena tegangan keluarannya lebih besar dari pada tegangan 

masukan. [4] 

 

Seperti yang ditunjukkan Gambar 2.4 saat saklar tertutup mengakibatkan 

tegangan masukan induktor sedemikian rupa sehingga VL sama dengan 

Vs, dan meningkatkan energi dalam induktor.  

 
Gambar 2.4 Topologi Boost Converter 

(https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12440) 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12440
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Bentuk sinyal arus komponen pada boost converter ditunjukan Gambar 

Sinyal komponen yang terdapat pada boost converter ini yaitu : induktor, 

kapasitor, diode, dan saklar.[3] 

 
Gambar 2.5. Bentuk Gelombang Boost Converter. (a) Tegangan Induktor; 

(b) Arus Induktor; (c) Arus Dioda; (d) Arus Kapasitor. 

 (https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12440)  

 

Saat saklar SW ditutup selama selang waktu t1, arus induktor menjadi naik 

dan energi akan tersimpan pada induktor (L). Bila saklar dibuka selama 

waktu t2, energi yang tersimpan pada induktor akan dipindahkan ke beban 

melalui dioda (D1) dan arus induktor akan mengalami penurunan. Dengan 

mengasumsikan bahwa arus yang mengalir adalah tetap, bentuk 

gelombang untuk induktor ditunjukkan pada gambar 2.5(b).  

 

Saat chopper bekerja, tegangan yang melalui induktor adalah :  

    
  

  
     ………(2.3) 

dan ini akan menimbulkan arus ripple puncak ke puncak pada induktor  

   
  

 
      ………(2.4) 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12440
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Sehingga tegangan keluaran instantaneous adalah  

       
  

  
   (  

  

  
)    

 

   
  ………(2.5) 

Tegangan keluaran boost converter dapat dihitung ratingnya dengan 

menggunakan persamaan :           

   
  

   
    ………(2.6) 

Keterangan :   

VL = Tegangan Induktor (V) 

Vo  = Tegangan Keluaran (V)  

Vs = Tegangan Masukan (V)  

L = Induktor (H) 

ΔI = Arus Ripple (A) 

D = Duty Cycle (%) 

t = Waktu (detik) 

 

2.3 Internet of Things (IOT) 

IOT atau internet of things adalah teknologi yang digunakan untuk 

menghubungkan semua perangkat („things‟) melalui internet. Konektivitas 

IOT adalah melalui internet, namun teknologi ini dapat dengan mudah di 

implementasikan dalam intranet/LAN. Pada dasarnya, konektivitas yang 

didukung adalah media perantara yang menggunakan protokol TCP/IP 

sebagai carrier-nya. Yang kedua, objek konektivitas yang kita sebut 

sebagai „things‟ atau terjemahan tekniknya adalah „perangkat‟. 

Things/perangkat dalam hal ini bukanlah sembarang perangkat namun 

tentunya perangkat yang sudah mendukung konektivitas TCP/IP. Internet 
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of things sudah banyak diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, guna 

keperluan untuk memonitor dan mengendalikan seperti smarthome, mobil 

RC, GPS dan lain sebagainya.  

 

2.4 NodeMCU  

NodeMCU merupakan sebuah alat open source platform IOT dan 

pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman untuk 

membantu dalam membuat prototype produk IOT memakai sketch 

pemrograman dengan aplikasi Arduino IDE. Walaupun ukuran NodeMCU 

yang kecil, board ini sudah dilengkapi dengan fitur WiFi dan firmware-

nya yang bersifat open source yang sangat membantu dalam pembuatan 

alat IOT. Penggunaan NodeMCU lebih menguntungkan dari segi biaya 

maupun efesien tempat, hal ini dikarenakan ukuran NodeMCU yang kecil 

dan harganya lebih murah dibanding dengan Arduino UNO. Bagian-

bagian dari NodeMCU ESP 8266 diperlihatkan pada Gambar 2.6, dan 

Gambar 2.7 menampilkan board dari NodeMCU. 

 
 Gambar 2.6 NodeMCU ESP8266  
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Tampilan dari papan NodeMCU ditampilkan pada gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Board NodeMCU [6] 

 

Spesifikasi yang dimliki oleh NodeMCU sebagai berikut: 

1. Board ini berbasis ESP8266 serial WiFi SoC (Single on Chip) dengan 

onboard   USB   to   TTL.   Wireless   yang   digunakan   adalah   IEE 

802.11b/g/n. 

2. 2 tantalum kapasitor 100 µF dan 10 µF. 

3. 3.3V LDO regulator. 

4. Led biru sebagai indikator. 

5. Cp2102 USB to UART bridge. 

6. Tombol reset, port usb, dan tombol flash. 

7. Terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 x ADC 

Channel, dan pin RX TX. 

8. 3 pin ground. 

9. S3 dan S2 sebagai pin GPIO. 

10. S1 MOSI (Master Output Slave Input) yaitu jalur data dari master dan 

masuk ke dalam slave, SC CMD/SC. 
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11. S0 MISO (Master Input Slave Input) yaitu jalur data keluar dari slave 

dan masuk ke dalam master. 

12. SK yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi 

sebagai pengaturan clock. 

13. Pin Vin sebagai masukan tegangan. 

14. Built in 32-bit MCU. [6] (Anonim, 2018). 

 

2.5 Sensor  

Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan 

besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, 

kelembaban, suhu, kecepatan dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. 

Setelah mengamati terjadinya perubahan, masukan yang terdeteksi 

tersebut akan dirubah mejadi keluaran yang dapat dimengerti oleh manusia 

baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun dikirimkan secara 

elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi 

informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sensor pada dasarnya dapat 

digolongkan sebagai transduser masukan karena dapat mengubah energi 

fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu atau energi fisik lainnya 

menjadi sinyal listrik ataupun resistansi (yang kemudian dikonversikan 

lagi ke tegangan atau sinyal listrik). [4] 

  

2.5.1 Sensor Arus ACS712 

Fungsi transfer dapat didefinisikan sebagai persamaan matematika 

yang memberikan informasi korelasi antara keluaran dengan 
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masukan dalam suatu sistem. Masukan dapat berupa sensor atau 

perintah langsung dari pengguna. Sedangkan keluaran dapat berupa 

aktuator atau tampilan atau informasi lainnya.  

 
Gambar 2.8 Sensor Arus ACS712 

( https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-

acs-712.html ) 

 

Untuk kasus Sensor ACS712 ini, fungsi transfer adalah korelasi 

antara nilai besaran fisis yang terukur oleh sensor terhadap nilai 

ADC (Analog to Digital Converter) yang membacanya [9]. 

 

2.5.2 Sensor Tegangan 

Sensor tegangan ini digunakan untuk mengukur tegangan DC 

dengan besar tegangan atara 0 sampai 25V. Prinsip kerja modul 

sensor tegangan yaitu didasarkan pada prinsip penekanan 

resistansi, dan dapat membuat tegangan masukan berkurang hingga 

5 kali dari tegangan asli. Bentuk modul sensor tegangan seperti 

ditunjukkan pada gambar 2.9 

https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-acs-712.html
https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-acs-712.html
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Gambar 2.9 Sensor Tegangan 

( http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-

elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-

uno/ ) 

 

Sensor tegangan memilki resistor yang digunakan sebagai 

pembanding tegangan yaitu R1 sebesar 30.000 Ohm dan R2 

sebesar 7500 ohm. Perhitungan dari sensor tegangan adalah 

sebagai berikut : 

Vout = Vin (
    

          
)  ………(2.7) 

 

Dengan Vin adalah Tegangan masuk ke sensor (mV) dan Vout 

Tegangan terbaca (mV). Nilai Vout didapat dari konversi nilai dari 

tegangan analog yang terbaca dikali dengan bit dimana 1 mV 

adalah 1024 bit.  

 

2.5.3 Sensor Kecepatan FC-03 

Modul FC-03 adalah sensor optocoupler yang terintegrasi dengan 

komparator LM393 dalam satu modul. Modul ini dapat digunakan 

untuk menghitung pulsa dan mengukur kecepatan motor. 

Penggunaannya dilakukan dengan menempatkan poros encoder 

http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/
http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/
http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/
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diantara optocoupler untuk dihitung lubang-lubang pada poros 

encoder. 

 
Gambar 2.10 Sensor Kecepatan FC-03  

(http://www.jogjarobotika.com/sensor-lainnya/633-speed-sensor-

counter-encoder.html ) 

 

 

Sebagai contoh adalah encoder yang memiliki 20 lubang, sensor 

FC-03 ini akan mendeteksi satu putaran setelah sensor membaca 

adanya 20 lubang pada encoder tersebut. Saat lubang ke 20 terbaca 

maka sensor akan memulai lagi untuk penghitungan putaran yang 

berikutnya. 

 

2.5.4 Sensor Suhu DHT11 

DHT11 merupakan sebuah sensor digital yang digunakan untuk 

mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini memiliki tingkat 

stabilitas yang sangat baik. Fitur kalibrasi yang terdapat pada 

sensor ini juga sangat akurat. Dinilai dari respon, pembacaan data 

yang cepat dan kemampuan anti-interface, sensor ini merupakan 

sensor yang memiliki kualitas terbaik. Sensor tersebut banyak 

digunakan pada aplikasi-aplikasi pengukuran suhu dan kelembaban 

http://www.jogjarobotika.com/sensor-lainnya/633-speed-sensor-counter-encoder.html
http://www.jogjarobotika.com/sensor-lainnya/633-speed-sensor-counter-encoder.html
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karena memiliki transmisi sinyal hingga 20 meter dengan ukuran 

yang kecil. 

 
Gambar 2.11 Sensor Suhu DHT11 

( https://tutorkeren.com/artikel/tutorial-antarmuka-sensor-suhu-

dan-kelembaban-udara-menggunakan-arduino.htm ) 

 

Rentang jarak pengukuran untuk pengukuran kelembaban adalah 

20-90% RH dengan akurasi ± 5% RH sedangkan untuk rentang 

pengukuran suhu adalah 0-50°C dengan akurasi ± 2°C [6].   

 

2.6 ADC ADS1115  

ADS1115 merupakan modul yang difungsikan untuk pembacaan Analog 

Digital Converter (ADC) dengan komunikasi I2C yang beresolusi 

hingga 16-bit yang terdapat 4 channel. Secara fungsi mudah digunakan 

dengan pengukuran berbagai sinyal dengan range tegangan dari 2V hingga 

5V, dan ini sangat bagus untuk pengukuran dengan resolusi 16-bit. 

 
Gambar 2.12 ADC ADS1115  

( http://domoticx.com/module-ads1115-4-channel-16-bit-adc-module/ ) 

https://tutorkeren.com/artikel/tutorial-antarmuka-sensor-suhu-dan-kelembaban-udara-menggunakan-arduino.htm
https://tutorkeren.com/artikel/tutorial-antarmuka-sensor-suhu-dan-kelembaban-udara-menggunakan-arduino.htm
http://domoticx.com/module-ads1115-4-channel-16-bit-adc-module/
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Spesifikasi dari module ADS1115 adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat 4 Channel ADC (A0, A1, A2, A3) 

2. Memiliki resolusi ADC – 16 Bit 

3. Menggunakan komunikasi antarmuka I2C (SDA, SCL) 

4. Range Tegangan operasional pada 2.0 – 5.5 VDC 

5. Range Tegangan masuk pada channel ADC : 0 ~ VDD 

6. Continuous Mode: Only 150 uA 

7. Memiliki sampling rate dengan range antara 8 ~ 860 sps (sampling per 

second) 

8. Alamat I2C 7-bit pada 0x48 ~ 0x4B 

9. Single-Shot Mode: Auto Shut-Down 

 

2.7  Arduino IDE 

IDE atau Integrated Development Environment adalah software open 

source yang digunakkan untuk menulis dan memasukkan pemrograman 

yang akan digunakan pad mikrokontroller keluaraga perangkat Arduino. 

Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai 

bahasa C. Arduino IDE dibuat dari Bahasa pemrograman JAVA. Arduino 

IDE juga dilengkapi dengan library C/C++. Yang biasa disebut Wiring 

yang membuat operasi masukan dan Keluaran menjadi lebih mudah. 

Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak 

menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan Arduino. 
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Gambar 2.13 Aplikasi Arduino IDE 

 

2.8 Gate Driver   

Rangkaian gate driver adalah rangkaian yang berfungsi sebagai 

penghubung antara rangkaian daya dengan rangkaian kontrol. Rangkaian 

driver memindahkan sekaligus menguatkan sinyal pemicu (pulsa kontrol) 

dari rangkaian kontrol untuk menggerakkan saklar semikonduktor pada 

rangkaian daya. Salah satu jenis IC gate driver adalah HCPL3120. IC ini 

merupakan salah satu driver penggerak saklar daya yang secara khusus 

dirancang untuk penggunaan saklar daya jenis IGBT (Isolated Gate 

Bipolar Transistor) dan sangat baik untuk penggerak gate saklar daya 

mosfet. Berikut adalah diagram fungsional dari HCPL3120. 
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Gambar 2.14 Diagram Fungsional HCPL3120 

 

Kontruksi HCPL3120 terdiri dari sebuah dioda LED sebagai pengkode 

informasi sinyal masukkan dari rangkaian kontrol dan pada bagian 

keluaran terhubung dengan rangkaian daya yang terdiri dari kombinasi 

transistor NPN sebagai jalan masuk arus sumber menuju rangkaian daya. 

Amplitudo tegangan yang dikeluarkan dari driver adalah sama dengan 

nilai tegangan yang diberikan kepada pin Vcc pada driver.  

 

2.9 Thingspeak 

Thingspeak adalah sebuah website platform Internet of Things yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, 

memvisualisasikan/ menampilkan, dan bertindak atas data dari sensor atau 

aktuator, seperti Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone Hitam, dan perangkat 

keras lainnya. Thingspeak memungkinkan sensor, instrumen, dan situs 

web untuk mengirim data ke cloud tempat data disimpan di saluran pribadi 

atau publik. Thingspeak menyimpan data di saluran pribadi secara default, 

tetapi saluran publik juga dapat digunakan untuk berbagi data dengan 
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orang lain. Setelah data berada di Thingspeak, pengguna dapat 

menganalisis dan memvisualisasikannya, menghitung data baru, atau 

berinteraksi dengan media sosial, layanan web, dan perangkat lain.  

 
Gambar 2.15 Halaman Awal Website Thingspeak 

 

Fitur dari Thingspeak :  

a. Open API 

b. Real-time data collection 

c. Share data with public 

d. Geolocation data 

e. Data processing  

f. Data visualizations 

g. Device status messages 

h. Plugins 

 

2.10 Penelitian Terkait 

Penelitaian yang akan dilakukan tidak lepas dari penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut : 
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2.10.1 Rancang Bangun Pengendali dan Monitoring Motor DC 

Menggunakan Komputer Berbasis Mikrokontroller 

 
Gambar 2.16 Blok Diagram Rancangan Alat Pengendali dan 

Monitoring Motor Arus Searah 

 

Dari gambar 2.16. terlihat bahwa Joko Utormo, Noer 

Soedjarwanto, dan Osea Zebua membuat sistem monIOToring 

motor DC dengan menggunakan Aplikasi LabView sebagai Sistem 

monitoring tegangan dan arus serta buck konverter sebagai 

pengatur tegangan masukan untuk pengendalian kecepatan dan 

pengereman motor DC dengan menggukan Arduino sebagai 

mikrokontroller utama. Penelitian ini bertujuan untuk 

memonitoring dan mengendalikan kecepatan dari motor DC 

dengan menurunkan tegangan masukan motor dengan pengendalian 

yang terhubung secara langsung ke komputer.  
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2.10.2 Kontrol Kecepatan dan Monitoring Motor Induksi Satu Fasa 

Berbasis IOT (Internet Of Things) 

 
Gambar 2.17 Diagram Blok Kontrol Kecepatan dan Monitoring 

Motor Induksi Satu Fasa Berbasis IOT 

 

Dari Gambar 2.17, terlihat bahwa Helmi, Osea Zebua dan Noer 

Soedjarwanto membuat Kontrol Kecepatan dan Monitoring Motor 

Induksi Satu Fasa Berbasis IOT (Internet Of Things) dengan 

Inverter  yang dapat mengubah besaran listrik arus searah menjadi 

besaran listrik arus bolak-balik. Untuk mengatur inverter sendiri 

membutuhkan panel kendali dengan ruang kendali khusus yang 

telah disediakan, dengan teknologi internet of things pengaturan 

inverter dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dari jarak yang 

jauh. Metode yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor 

dilakukan dengan cara merubah frekuensi sumber stator yang 

didapat dari switching mosfet pada inverter dengan teknik modulasi 

lebar pulsa (PWM).  
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Monitoring dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kinerja 

motor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan motor dapat 

di kontrol sekaligus di monitoring dari tempat yang jauh melalui 

website. Dengan menggunakan hosting dari 000webhost.com 

motor dapat diatur dengan frekuensi inverter dari 40Hz sampai 

65Hz dengan kenaikan 5Hz dan menghasilkan kecepatan motor 

dari 566 rpm sampai 802 rpm. 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memlilih waktu dan tempat 

peneltian sebagai berikut : 

1. Tempat penelitian 

Pembuatan alat dan pengujian untuk pengambilan data pada penelitian 

ini akan dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Elektrik, Teknik 

Elektro, Universitas Lampung. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dijadwalkan dilakukan pada bulan februari 2021 hingga 

bulan juni 2021 dengan jadwal rincian penelitian yang tersusun 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian 

Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 Studi Literatur          

2 
Perancangan dan 

Pembuatan alat 
         

3 Pengujian alat          

4 Analisis Data Pengujian          

5 Pembuatan Laporan Akhir          
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3.2 Alat dan Bahan Peneletian  

Dalam melaksanakan penilitian ini alat dan bahan yang digunakan antara 

lain :  

1. Laptop  

2. Power Supply 

3. Adaptor 5V 

4. Rangkaian boost converter 

5. Sensor Tegangan 

6. Sensor Kecepatan 

7. Sensor Arus  

8. Sensor Suhu 

9. NodeMCU 

10. Rangkaian Gate Driver 

11. LCD Dislay 16x2 i2c  

12. Motor DC 

13. ADC 4 Channel 

14. Tachometer 

15. Multimeter 

16. Platform Thingspeak 

17. Software Arduino IDE 

18. Software Microsoft Word, Excel 

dan Visio 

 

Adapun spesifikasi dari alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Laptop, digunakan untuk simulasi rangkaian, pembuatan 

pemrograman, pengujian IOT. 

2. Power Supply, digunakan untuk memberikan tegangan DC ke 

rangkaian boost converter. 

3. Adaptor 5V digunakan untuk memberikan tegangan DC yang 

digunakan untuk mikrokontroller NodeMCU. 

4. Rangkaian boost converter, digunakan untuk merubah tegangan DC 

menjadi tegangan DC yang lebih besar. 
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5. Sensor tegangan, digunakan untuk membaca besar tegangan pada 

motor DC yang nantinya terhubung dengan mikrokontroller. Penelitian 

ini digunakan sensor tegangan DC yang dapat mengukur tegangangan 

antara 0-25V. 

6. Sensor Kecepatan, digunakan untuk membaca besar kecepatan putar 

motor DC yang nantinya terhubung dengan mikrokontroller. Penelitian 

ini menggunakan sensor kecepatan dengan prinsip inframerah tipe FC-

03 IR. 

7. Sensor Arus, digunakan untuk membaca nilai arus yang mengalir pada 

motor DC yang nantinya terhubung dengan mikrokontroller, pada 

penelitian ini menggunakan sensor arus ACS712. 

8. Sensor Suhu, digunakan untuk membaca besar suhu pada motor 

dengan menggunakan sensor DHT11 yang di letakkan pada bodi 

motor. 

9. NodeMCU, digunakan sebagai mikrokontroller yang akan mengatur 

besar nilai duty cycle dan menghasilkan PWM yang nantinya masuk ke 

rangkaian boost konverter. NodeMCU juga digunakan untuk 

penghubung antara perangkat dengan operator dengan tampilan web. 

10. Rangkaian Gate Driver, digunakan untuk menguatkan sinyal keluaran 

dari mikrokontroller sebelum masuk ke transistor yang ada di 

rangkaian boost converter. Penelitian ini menggunakan IC HCPL3120 

sebagai gate driver. 

11. LCD i2c, digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran sensor dan 

besar pengaturan motor pada alat. 
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12. Motor DC, digunakan sebagai beban pada rangkaian boost converter 

dan bagian yang ingin dikendalikan. 

13. ADC(Analog to Digital Converter), digunakan untuk menambah pin 

analog sebagai masukan data sensor tegangan dan arus pada node 

MCU yang hanya memiliki 1 pin analog. ADC yang digunakan adalah 

ADC tipe ADS1115. 

14. Tachometer, digunakan untuk melakukan pengujian sensor kecepatan. 

15. Multimeter, digunakan untuk melakukan pengujian sensor arus dan 

tegangan. 

16. Platform Thingspeak, digunakan sebagai tampilan dan masukan 

kendali motor melalui web. 

17. Software Arduino IDE, digunakan untuk membuat pemrograman yang 

akan dimasukkan ke dalam mikrokontroller NodeMCU. 

18. Software Microsoft Word, Excel dan Visio, digunakan untuk penulisan 

laporan, pembuatan tabel dan perhitungan, dan pembuatan diagram 

blok dan diagram alir penelitian. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Proses penelitian rancang bangun sistem monitoring kecepatan motor DC 

terkendali boost converter berbasis internet of things dilakukan dengan 

beberapa tahapan yaitu studi literatur, perancangan dan pembuatan 

perangkat, pemrograman mikrokontroler, pembuatan widget pada platform 

Thingspeak, pengujian rancang bangun, pengambilan data serta analisa 

data dan pembahasan rancang bangun.  
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Prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi literature dilakukan dengan mengumpulkan beberapa referensi 

yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah Motor DC, 

Kendali motor DC, Internet of Thing, Mikrokontroller NodeMCU dan 

Bahasa Pemrograman Arduino. 

 

2. Pembuatan perangkat keras 

Spesifikasi dari rangkaian boost converter yang akan dibuat 

ditampilkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 Spesifikasi Boost Converter 

Besaran Nilai 

Tegangan Masukan (Vin) 12 V 

Tegangan Keluaran (Vo) 24 V 

Frekuensi Switching (f) 31 KHz 

Duty Cycle (D) 0,5 

Riple Arus (Ir) 10% 

Riple Tegangan (Vr) 0,01% 

Induktor (L) 1,8 mH 

Kapasitor (C) 72 µF 

 

 

Pembuatan boost converter sebagai konversi daya terdiri dari : 

a) Menentukan tegangan keluaran dan tegangan masukan. 

b) Menentukan frekuensi switching ini tergantung dari sumber 

switching. 

c) Menentukan duty cycle.  
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d) Menentukan rippel arus. 

e) Menghitung nilai induktor, nilai kapasitor, berdasarkan tegangan 

masukan dan keluaran yang diinginkan. 

 

3. Pemrograman Mikrokontroller 

Rangkaian yang telah dibuat kemudian dihubungkan dengan 

mikrokontroller NodeMCU dan Arduino nano terhubung dengan 

sumber tegangan 5V yang terhubung dari adaptor 5V. Di dalam 

pembuatan pemprograman NodeMCU dan Arduino nano terdapat 

beberapa bagian diantaranya: 

a. Input atau masukan dari user untuk mengatur besar duty cycle 

yang akan digunakan untuk membangkitkan PWM. Proses ini 

dilakukan oleh mikrokontroller Arduino nano. Masukan atau input 

dilakukan dengan menggunakan keypad 4x4, dengan pengaturan 1 

untuk 10%, 2 untuk 20%, 3 untuk 30%, 4 untuk 40%, 5 untuk 

50%, 6 untuk 60%, 7 untuk 70%, 8 untuk 80% dan 9 untuk 90% 

duty cycle keluaran dari Arduino nano. 

b. Pembacaan dari sensor yang terpasang yaitu sensor arus, sensor 

tegangan, sensor suhu dan sensor kecepatan. Proses pembacaan 

dari sensor tersebut dilakukan oleh mikrokontroller NodeMCU 

yang kemudiaan akan dihubungkan ke Platform Thingspeak. 

c. Program untuk menghubungkan antara NodeMCU dengan 

Platform Thingspeak melalui jaringan internet. 

4. Pengujian dan pengukuran rangkaian monitoring 
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Setelah rangkaian dan program siap untuk dijalankan, dilakukan 

pengujian-pengujian yaitu : 

a. Pengujian Sensor Arus 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai arus yang 

terukur dengan sensor arus dan amperemeter. 

 
Gambar 3.1 Rangkaian Pengujian Sensor Arus 

 

b. Pengujian Sensor Tegangan 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai tegangan 

yang terukur dengan sensor tegangan dan amperemeter. 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Pengujian Sensor Tegangan 

c. Pengujian Sensor Kecepatan 
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Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara besar 

kecepatan yang terukur dengan sensor kecepatan dan tachometer. 

 
Gambar 3.3 Rangkaian Pengujian Sensor Kecepatan 

  

d. Pengujian Sensor Suhu 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara besar suhu 

yang terukur dengan sensor kecepatan dan termometer. 

 
Gambar 3.4 Rangkaian Pengujian Sensor Suhu 

e. Pengujian Sistem Kendali 



36 

 

 

 

Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan pengendalian 

yang dikendalikan menggunakan keypad dan kemudian melihat 

besar tegangan keluaran yang ditampilkan pada lcd. 

 

5. Pengambilan data dan analisa 

Setelah rangkaian dapat bekerja dengan baik, dilakukan perhitungan 

berdasarkan teori yang ada dan membandingkan perhitungan 

berdasarkan teori terhadap nilai pengukuran pada saat rangkaian 

dijalankan. Data yang akan di peroleh berupa tegangan masukan dan 

keluaran motor, arus keluaran dari rangkaian dan masuk ke dalam 

motor, kecepatan motor, duty cycle. Data tersebut diukur terhadap 

kesesuian pengendalian dan waktu kerja motor.  

 
Gambar 3.5 Tampilan Grafik Perubahan Nilai Pembacaan pada 

Thingspeak 

 

Gambar 3.5 menunjukan tampilan pada platform Thingspeak yang 

berupa grafik perubahan nilai pembacaan sensor dan tampilan nilai 
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pembacaan sensor secara real-time  sebelum data dikirim oleh 

nodeMCU.    

 
Gambar 3.6 Tampilan Nilai Pembacaan Sensor Secara Real-time pada 

Thingspeak 

 

Analisa dilakukan dengan menganalisis apakah sistem monitoring dan 

kendali kecepatan motor DC terkendali boost converter dapat bekerja 

baik untuk monitoring secara real-time maupun pembacaan data pada 

interval waktu yang telah ditentukan. 

 

3.5 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan penelitian mulai dari studi literatur hingga pengambilan data dan 

analisa hasil pengujian dapat direpresantasikan dengan membuat sebuah 

diagram alir penelitian. Diagram alir penelitian ini ditunjukkan pada 

gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.7 adalah Diagram Alir Penelitian yang dimulai dengan studi 

literatur lalu dilanjutkan dengan perancangan pengendalian boost 

converter untuk mengendalikan motor yang kemudian dilakukan 

pengujian pengendalian motor DC. Selanjutnya adalah perancangan sistem 

monitoring yang dilakukan dengan menghubungkan perangkat untuk 

monitoring dengan boost converter yang telah dibuat.  
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Proses menghubungkan perangkat ini terdapat beberapa bagian antara lain, 

pemasangan sensor parameter yang akan dilakukan monitoring, 

menghubungkan perangkat keras dengan boost converter, dan pembuatan 

program monitoring. Setelah terhubung dan terprogram dilakukan 

pengujian sistem monitoring motor DC yang telah dikendalikan. Apabila 

pengujian berhasil maka penelitian dapat dilanjutkan dengan pengambilan 

dan analisis data hasil peneltian.  

 

3.6 Diagram Blok Penelitian 

Diagram blok digunakan untuk menggambarkan bagian komponen dan 

hubungan antara komponen yang digunakan. Dengan mengetahui bagian 

mana yang menjadi masukan, pengolah data, dan keluaran, akan 

memperjelas bagaimana penelitian ini dibuat. Penelitian ini terdiri dari tiga 

buah diagram blok yang tersusun dan dirangkai menjadi satu, ketiga buah 

diagram blok tersebut meliputi : 

 

a. Diagram blok pengendalian tegangan 

Diagram blok pada Gambar 3.8, menjelaskan permulaan dari 

monitoring motor DC berbasis IOT ini dilakukan yaitu bagaimana 

proses tegangan dapat dikendalikan meggunakan rangkaian boost 

converter. 
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Gambar 3.8 Diagram Blok Pengendalian Tegangan 

 

Berdasarkan gambar 3.8, Arduino nano sebagai mikrokontroller 

diprogram untuk membangkitkan pulse width modulation atau 

PWM sesuai dengan duty cycle yang telah dimasukkan oleh 

keypad, nilai dari duty cyle ditampilkan oleh LCD dan PWM yang 

dibangkitkan kemudian menuju ke gate driver untuk dikuatkan. 

PWM yang telah kuatkan oleh gate driver kemudian masuk ke 

rangkaian boost converter melalui gate mosfet yang ada di dalam 

rangkaian, setelah itu rangkaian boost converter akan merubah 

tegangan yang telah dimasukkan untuk dinaikkan sesuai dengan 

duty cycle yang diinginkan. Keluaran tegangan dari boost converter 

kemudian digunakkan motor untuk dapat berputar.   

 

b. Diagram blok pembacaan sensor 

Setelah rangkaian pengendalian tegangan mendapatkan tegangan 

yang diinginkan untuk menggerakkan motor, pada saat yang 
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bersamaan terdapat proses pembacaan sensor yang dijelaskan pada 

diagram blok di bawah ini : 

 
Gambar 3.9 Diagram Blok Pembacaan Sensor 

 

Gambar 3.9 menjelaskan bagaimana proses pembacaan sensor 

untuk mengukur besaran yang ada di motor. Sensor-sensor yang 

digunakan yaitu sensor tegangan, sensor arus, sensor kecepatan dan 

sensor suhu. Untuk sensor tegangan dan sensor arus, karena 

keluaran dari keduanya adalah data analog dan untuk masukkan ke 

mikrokontroller NodeMCU hanya memiliki satu pin analog, perlu 

ditambahkan analog to digital converter atau ADC yang dapat 

merubah data analog menjadi data digital. Sehingga setelah sensor 

tersebut mengukur nilai besar tegangan dan arus motor. data analog 

keluaran sensor tersebut masuk ke ADC dan dirubah menjadi data 

digital, setelah itu dari ADC data dimasukkan ke mikrokontroller 

NodeMCU.  

 

Sedangkan untuk sensor kecepatan dan sensor suhu keduanya 

memiliki keluaran data berupa data digital, sehingga setelah sensor 

kecepatan mengukur kecepatan putaran motor dan sensor suhu 
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mengukur besar suhu motor, data yang dikeluarkan secara 

langsung masuk ke dalam mikrokontroller NodeMCU. Data 

pembacaan sensor-sensor kemudian diproses oleh NodeMCU 

untuk selanjutnya dikirimkan menuju platform Thingspeak.  

 

c. Diagram blok pengiriman data ke Thingspeak 

Untuk menjelaskan proses dari pengiriman data yang dilakukan 

oleh mikrokontroller NodeMCU menuju ke platform Thingspeak 

dijelaskan melalui diagram blok pada gambar 3.10: 

 

Gambar 3.10 Diagram Blok Pengiriman Data dari NodeMCU ke 

Thingspeak 

 

Diagram blok di atas menjelaskan cara pengiriman data ke 

platform Thingspeak dari perangkat NodeMCU sehingga dapat di 

baca pada perangkat seperti laptop ataupun smartphone. 

Pengiriman data dimulai dengan memasukkan API key atau kode 

channel yang telah dibuat di Thingspeak serta nama wifi dan 

password(jika ada) yang terjangkau oleh NodeMCU di dalam 
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pemrograman NodeMCU. Kemudian setelah NodeMCU terhubung 

kejaringan yang telah dimasukkan, NodeMCU akan mengirimkan 

data yang ingin dibaca oleh Thingspeak. Setelah data terkirim ke 

Thingspeak, device yang telah mengakses website Thingspeak 

melalui akun yang sudah didaftarkan dapat membaca data yang 

dikirimkan melalu tampilan channel yang telah dibuat pada 

website Thingspeak dengan menggunakan device komputer 

maupun smartphone. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan, pengujian dan 

pengambilan data dari Rancang Bangun Sistem Monitoring Kecepatan 

Motor DC berbasis IOT Secara Real-Time adalah sebagai berikut: 

1 Telah dirancang Sistem Monitoring Kecepatan Motor DC Berbasis 

IOT dengan parameter boost converter untuk mengendalikan besar 

tegangan masukan ke motor DC.    

2. Nilai pembacaan sensor tegangan, arus dan kecepatan berbanding 

lurus dengan duty cycle yang dimasukkan, semakin besar duty 

cycle maka nilai tegangan, arus dan kecepatan akan semakin besar. 

Sedangkan pembacaan dari sensor suhu perubahan nilainya 

konstan pada rentang suhu 26-29˚C. 

3. Pengaturan kecepatan motor DC 24 Volt menggunakan boost 

converter menghasilkan perubahan kecepatan rata-rata sebesar 176 

RPM/Volt. 

4.  Perubahan gaya gerak listrik akibat perubahan tegangan masukan 

yang diberikan ke motor DC akan menyebabkan perubahan 

kecepatan pada motor DC. 
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5.2  Saran 

Adapun saran yang ingin diberikan oleh penulis untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1.  Peneliti menyarankan untuk menggunakan platform IOT yang lain 

seperti blynk, thinger dan lain sebagainya yang memiliki delay 

standar yang lebih kecil dari Thingspeak.  

2. Peneliti menyarankan untuk menambahkan pengendalian masukan 

duty cycle melalui platform IOT sehingga dapat lebih memudahkan 

sistem monitoring dan pengendalian motor DC. 

3.  Peneliti menyarankan untuk mebuat ulang Boost konverter 

sehingga dapat digunakan untuk sistem monitoring yang 

menggunakan lebih dari satu motor. 
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