
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemograman Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, yang 

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardware (perangkat keras)-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software 

(perangkat lunak)-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Open source IDE 

yang digunakan untuk membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform 

arduino. Mikrokontroler single-board yang bersifat open source hardware 

dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroller AVR 8 bit dan ARM 32 bit. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah kit atau papan 

rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama 

yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR. Mikrokontroler itu sendiri 

adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar 

rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan 

kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Jadi mikrokontroler 

bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah 

rangkaian elektonik. 

Mikrokontroler terdapat pada perangkat elektronik sekelilingnya, misalnya 

Handphone, MP3 Player, DVD, Televisi, AC, dan lain-lain. Mikrokontroler juga 
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dapat mengendalikan robot, baik robot mainan maupun industri. Karena 

komponen utama arduino adalah mikrokontroler, maka arduino dapat diprogram 

menggunakan komputer sesuai kebutuhan. [1] 

Arduino dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan orang-orang dari 

berbagai belahan dunia. Anggota inti dari tim ini adalah Massimo Banzi Milano, 

Italia, David Cuartielles Malmoe, Swedia, Tom Igoe, USA, Gianluca Martino 

Torino, Italia dan David A. Mellis, USA. 

Kelebihan Arduino, antara lain: 

 Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloadder yang akan menangani upload program dari komputer. 

 Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 

 Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dan lain-lain.   

Soket USB 

Soket USB adalah soket kabel USB yang disambungkan ke komputer atau laptop, 

yang berfungsi untuk mengirimkan program ke arduino dan juga sebagai port 

komunikasi serial. 

 

Input / Output Digital dan Input Analog 

Input/output digital atau digital pin adalah pin-pin untuk menghubungkan arduino 

dengan komponen atau rangkaian digital, contohnya, jika ingin membuat LED 

berkedip, LED tersebut bisa dipasang pada salah satu pin input atau output digital 
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dan ground komponen lain yang menghasilkan output digital atau menerima input 

digital bisa disambungkan ke pin ini. 

Input analog atau analog pin adalah pin-pin yang berfungsi untuk menerima sinyal 

dari komponen atau rangkaian analog, contohnya; potensiometer, sensor suhu, 

sensor cahaya, dan lain-lain. 

Catu daya 

Pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan untuk komponen atau 

rangkaian yang dihubungkan dengan arduino. Pada bagian catu daya ini pin 

Vinput dan Reset. Vinput digunakan untuk memberikan tegangan langsung 

kepada arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, sedangkan Reset 

adalah pin untuk memberikan sinyal reset melalui tombol atau rangkaian 

eksternal. 

Baterai / Adaptor  

Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai arduino dengan tegangan 

dari baterai/adaptor 9V pada saat arduino sedang tidak disambungkan ke 

komputer. Jika arduino sedang disambungkan ke komputer dengan USB, Arduino 

mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak perlu memasang baterai / 

adaptor pada saat memprogram arduino.    

 

Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah 

mikrokontroler, gambar 2.1 memperlihatkan contoh diagram blok sederhana dari 

mikrokontroler Atmega 328 (dipakai pada Arduino Uno). 
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Gambar 2.1 Diagram Sederhana Mikrokontroler Atmega 328 

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut: 

 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan 

RS-485. 

 2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya 

dimatikan), digunakan oleh variable-variabel di dalam program. 

 32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk 

menyimpan program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash 

memory juga menyimpan bootloader. Bootloader adalah program inisiasi 

yang ukurannya kecil, dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Setelah 

bootloader selesai dijalankan, berikutnya program di dalam RAM akan 

dieksekusi. 
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 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data 

yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan 

Arduino. 

 Central Processing Unit (CPU), bagian dari mikrokontroler untuk 

menjalankan setiap instruksi dari program. 

 Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, 

dan mengeluarkan data (output) digital atau analog. 

 

Bagian – Bagian Papan Arduino [2] 

Dengan mengambil contoh sebuah papan Arduino tipe USB, bagian-bagiannya 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.2 Papan Arduino 
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a) 14 pin input/output digital (0-13) 

Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 

buah pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output 

dimana tegangan output-nya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat 

diprogram antara 0 – 255, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 

b) USB 

Berfungsi untuk: 

 Memuat program dari komputer ke dalam papan 

 Komunikasi serial antara papan dan komputer 

 Memberi daya listrik kepada papan 

c) Sambungan SV1 

Sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya papan, apakah dari sumber 

eksternal atau menggunakan USB. Sambungan ini tidak diperlukan lagi pada 

papan Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB 

dilakukan secara otomatis. 

d) Q1 = Kristal (quartz crystal oscillator) 

Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantung-

nya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada  

mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak-nya. Kristal ini 

dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik  (16MHz). 

e) Tombol Reset S1Reset S1 

Untuk me-reset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan 

bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan 

mikrokontroler. 
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f) In = Circuit Serial Programming (ICSP) 

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara 

langsung, tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak 

melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. 

g) IC 1 = Mikrokontroler Atmega 

Komponen utama dari papan Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM dan 

RAM. 

h) X1 = Sumber Daya External 

Jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino dapat 

diberikan tegangan dc antara 9-12V. 

i) 6 Pin Input analog (0-5) 

Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor 

analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 

0 – 1023, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 

 

2.2 Pengertian Voice Recognition dan Speech Recognition 

Voice recognition (pengenalan suara) dan Speech recognition (pengenalan orang 

berbicara) sering disamaartikan atau bahkan dipertukarkan artinya oleh 

kebanyakan orang. Speech recognition adalah proses menangkap pengucapan kata 

yang diucapkan melalui mikrofon atau telepon dan mengubahnya ke dalam data 

yang tersimpan secara digital. Kualitas dari sistem speech recognition ditaksir dari 

dua faktor, yaitu akurasi (tingkat kesalahan dalam mengubah kata yang diucapkan 

ke dalam data digital) dan kecepatan (seberapa cepat perangkat lunak tersebut 

dapat mengikuti pembicaraan manusia). [7] 
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Speech recognition adalah proses mengubah ucapan menjadi data digital, 

sedangkan voice recognition ditujukan untuk mengidentifikasi orang yang sedang 

berbicara. Voice recognition bekerja dengan menganalisis ciri dari ucapan setiap 

individu. Setiap orang memiliki pola ucapan yang unik dari anatomi mereka 

(ukuran dan bentuk mulut dan tenggorokan) dan perilaku pola (nada suara 

mereka, gaya bicara mereka, aksen, dan sebagainya).  

Kesimpulannya voice recognition digunakan untuk mengidentifikasi "siapa yang 

berbicara", sedangkan speech recognition digunakan untuk mengidentifikasi "apa 

yang diucapkan" oleh pembicara. Dan pada penelitian ini memakai metode voice 

recognition pada sensornya, sehingga nantinya sensor hanya merekam satu suara 

saja yang dikenali oleh sensor, jadi walaupun membuat perintah suara dengan 

orang lain maka probabilitasnya akan kecil sehingga harus dilakukan berulang 

kali, maka suara yang tepat adalah suara yang pertama direkam sesuai dengan 

metode voice recognition yaitu yang dapat menganalisis ucapan setiap individu. 

 

2.3. Sensor Easy Voice Recognition 

EasyVR merupakan modul voice recognition multi-fungsi. Dapat digunakan pada 

banyak aplikasi pengontrolan yang membutuhkan pendeteksian bukan hanya 

suara melainkan percakapan. EasyVR merupakan generasi penerus setelah 

kesuksesan generasi pertamanya di pasaran yaitu VRBot. Module ini dapat 

digunakan atau dihubungkan dengan papan mikrokontroler Arduino. Sangat 

cocok digunakan untuk beragam aplikasi, seperti home automation (contohnya 

mengontrol nyala lampu, kunci pintu, televisi, atau perangkat lainnya hanya 

dengan perintah kita) atau sebagai modul pelengkap sensor pendengaran robot 
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yang dibuat sebagaimana robot-robot canggih yang dijual di pasaran yang 

harganya luar biasa mahal. [3] 

Deskripsi 

 Mendukung beberapa bahasa, yaitu English (US), 

Italian, German,  French, Spanish, Japanese. 

 Mendukung hingga 32 custom Speaker Dependent (SD) trigger atau 

perintah, bahkan dapat digunakan pada bahasa apapun. 32 custom suara 

disini bukan bisa menggunakan 32 speaker tetapi dapat menggunakan 32 

bahasa yang bisa diubah, jika cocok dengan suara tersebut maka suara 

yang terekam akan di-trigger. Dan pengertian speaker dependent yaitu 

hanya suara kita yang bisa, kalau ingin sensor mendeteksinya, maka 

suaranya harus disamakan dengan suara yang direkam pertama kali. 

 GUI yang mudah digunakan. 

 Dapat dihubungkan dengan mikrokontroler dengan koneksi UART 

(tegangan 3.3 - 5 V) 

 Mudah diaplikasikan dan didukung oleh dokumentasi yang sederhana 

 3 x GPIO (IO1, IO2, IO3) dapat dikontrol dengan perintah protokol baru 

 PWM audio output mendukung speaker 8 ohm. 

 Sound playback 

 Kompatible dengan Robonova dan Robozak MR-C3024 controller board. 
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Bagian – Bagian Papan Easy Voice Recognition 

 

Gambar 2.3 Papan Easy Voice Recognition 

Berikut tabel datasheet sensornya : 

Tabel 2.1 Datasheet Sensor Easy Voice Recognition 

Connector Number Name Type Description  

J1, J2,J3,J4 

      

Pin sensor, sama seperti pada Arduino 

(Pins 0-1 digunakan saat J12 ditetapkan 

sebagai UP, PC atau HW) 

(Pins 12-13 digunakan saat J12 ditetapkan 

sebagai SW) 

J9 
  

LINE 

OUT O 

Jack headphone 3.5mm stereo / mono (16 Ω - 

32 Ω headphone) 

J10 01-Feb SPEAKER O SPEAKER 8 Ω 

J11 
1 MIC_IN  I Microphone input signal  

2 MIC_RET - Microphone reference ground  

J13 

1 GND - Ground 

2 IO1 I/O General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)  

3 IO2 I/O General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)  

4 IO3 I/O General purpose I/O (3.0 VDC TTL level)  
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Rekomendasi Kondisi Operasi  

Symbol Parameter  Min Typ Max Unit 

VCC Voltage DC Input  3.3 5.0 5.5 V 

Ta Ambient Operating Temperature Range  0 25 70 °C 

ERX Serial Port Receive Data  0  - VCC V 

ETX Serial Port Transmit  0  - VCC V 

 

Karakteristik Listrik 

Ini berlaku hanya pin J4, termasuk IO1-3, / XM dan / RST. 

Symbol Parameter Min Typ Max Unit 

VIH Input High Voltage  2.4 3.0 3.3 V 

VIL Input Low Voltage  -0.1 0.0 0.75 V 

IIL Input Leakage Current (0 < VIO < 3V, Hi-Z Input)    <1 10 μA 

RPU Pull-up Resistance 
Strong   10   kΩ 

Weak   200   kΩ 

VCH Output High Voltage (IOH = -5 mA)  2.4     V 

VCL Output Low Voltage (IOL = 8 mA)      0.6 V 

 

Persyaratan Power Supply 

Symbol Parameter Min  Typ  Max  Unit 

Isleep Sleep current  <1     mA 

Ioper Operating current  12     mA 

ISpeaker Audio playback current (with 8Ω speaker)  180     mA (RMS) 

 

Suara [4] 

Bunyi atau suara adalah pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang 

merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, 

padat, gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu 

bara, atau udara. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_longitudinal
http://id.wikipedia.org/wiki/Medium
http://id.wikipedia.org/wiki/Cair
http://id.wikipedia.org/wiki/Padat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
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Kebanyakan suara adalah gabungan berbagai sinyal getar terdiri dari gelombang 

harmonis, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan 

getar osilasi atau frekuensi yang diukur dalam satuan getaran Hertz (Hz) dan 

amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam satuan tekanan suara 

desibel (dB). 

Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi, yaitu getaran di udara atau 

medium lain, sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang 

dapat didengar oleh telinga manusia berkisar antara 20 Hz sampai 20 kHz pada 

amplitudo berbagai variasi dalam kurva responsnya. Suara di atas 20 kHz disebut 

ultrasonik dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik.  

Hidden Markov Model (HMM) [10] 

Hidden Markov Model (HMM) merupakan teknik pendekatan yang dapat 

mengelompokkan sifat-sifat spektral dari tiap bagian suara pada beberapa pola. 

Teori dasar dan HMM adalah dengan mengelompokkan sinyal suara sebagai 

proses parametrik acak, dan parameter proses tersebut dapat dikenali 

(diperkirakan) dalam akurasi yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Blog diagram pengenalan suara dari sensor ke mikrokontroler 

Metode modern pada sistem pengenalan suara HMM (Hidden Markov Model) 

berdasarkan formulasi noisy channel. Metode ini menyatakan bahwa tugas dan 

Suara 

 

Analog 

 

Sensor 

 

Digital 

 

Mikro 

 

Metode  

HMM 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmonis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Osilasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://id.wikipedia.org/wiki/Amplitudo
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenyaringan_bunyi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Desibel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelombang_bunyi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gendang_telinga
http://id.wikipedia.org/wiki/Telinga
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ultrasonik
http://id.wikipedia.org/wiki/Infrasonik
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sistem pengenalan suara untuk mencari rangkaian kata yang mirip untuk sinyal 

akustik yang direkam. Dengan kata lain, sistem mencari rangkaian kata diantara 

semua kemungkinan kata dan rangkaian. Menurut Hidden Markov Model 

tenmmnologi disebut rangkaian observasi. Dilihat di gambar 2.4 diatas bahwa dari 

suara yang diucapkan manusia akan bebentuk analog dan di sensor tersebut akan 

diubah ke data digital berdasarkan metode HMM menuju mikrokontroller. Pada 

metode HMM inilah probabilitas pada suara sangat ditentukan dimana semakin 

mirip suara nya maka probabilitas semakin besar sedangkan saat suaranya tidak 

mirip maka probabilitas akan kecil. 

 

2.4. Motor DC 

a. Motor DC 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Motor dc atau sering disebut motor arus searah lebih 

sering digunakan untuk keperluan yang membutuhkan pengaturan kecepatan 

dibandingkan dengan motor ac. Alasan utama penggunaan motor dc terutama 

pada industri-industri modern adalah karena kecepatan kerja motor-motor dc 

mudah diatur dalam suatu rentang kecepatan yang luas,  disamping banyaknya 

metode-metode pengaturan kecepatan yang dapat digunakan. [5] 

Motor dc sangat dikenal karena pemakaiannya yang beraneka ragam. Dengan 

melakukan berbagai penggabungan lilitan medan yang disusun secara shunt 

(paralel), seri maupun secara terpisah, dapat dirancang suatu motor yang dapat 

menampilkan karakteristik tegangan atau arus atau kecepatan momen yang 

bermacam-macam untuk penggunaan dinamik maupun keadaan tetap (ajek). 
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Karena mudah diatur, sistem motor dc sering digunakan pada pemakaian yang 

memerlukan rentang kecepatan yang lebar atau pengaturan yang teliti pada 

keluaran yang diinginkan. [6] 

Motor dc memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk diubah 

menjadi energi mekanik. Motor dc memiliki 2 bagian dasar yaitu, bagian yang 

tetap atau stasioner yang disebut stator. Stator ini menghasilkan medan magnet, 

baik yang dibangkitkan dari sebuah koil (elektromagnet) ataupun magnet 

permanen, serta bagian yang berputar disebut rotor. Rotor ini berupa sebuah koil 

dimana arus listrik mengalir. Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar di dalam 

medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada 

setiap setengah putaran. Prinsip kerja dari arus searah adalah membalik fasa 

tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan 

komutator. Maka dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal 

tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan 

tersebut dibalik, maka arah putaran motor akan terbalik pula. Polaritas dari 

tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor 

sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan 

motor. [5] 

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar 

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Motor dc merupakan jenis motor 

yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya.  
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Gambar 2.5 Motor dc sederhana [6] 

Catu tegangan dc dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh 

komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu 

lilitan pada gambar 2.4 disebut angker dinamo atau biasa disebut rotor. Angker 

dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet 

[6]. 

Berikut bagian-bagian utama pada motor dc : 

1.1 Stator 

Stator adalah bagian pada motor listrik atau dinamo listrik yang berfungsi sebagai 

stasioner dari sistem rotor. Jadi penempatan stator biasanya mengelilingi rotor, 

stator bisa berupa gulungan kawat tembaga yang berinteraksi dengan angker dan 

membentuk medan magnet untuk mengatur perputaran rotor. Motor dc memiliki 

kutub medan yang stasioner dan rotor yang menggerakan bearing pada ruang 

diantara kutub medan.  

1.2 Rotor 

Rotor adalah bagian dari motor listrik atau generator listrik yang berputar pada 

sumbu rotor. Bila arus masuk menuju rotor, maka arus ini akan menjadi 

elektromagnet. Rotor yang berbentuk silinder, dihubungkan ke poros penggerak 

http://www.sisilain.net/2011/07/electric-generator-pengertian-generator.html
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untuk menggerakan beban. Rotor berputar dalam medan magnet yang dibentuk 

oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Jika hal 

ini terjadi, arusnya berbalik untuk merubah kutub-kutub utara dan selatan motor. 

1.3 Komutator 

Komponen ini terutama ditemukan dalam motor dc. Fungsinya adalah untuk 

menyearahkan arah arus listrik dalam dinamo. Commutator  juga membantu 

dalam aliran arus antara dinamo dan sumber daya. [5] 

b. Prinsip dasar kerja motor dc 

Jika arus lewat pada suatu konduktor, akan timbul medan magnet di sekitar 

konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor.   

 

Gambar 2.6. Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor [5] 

Aturan tangan kanan bisa digunakan untuk menentukan arah garis fluks disekitar 

konduktor. Genggam konduktor dengan tangan kanan dengan jempol mengarah 

pada arah aliran arus, maka jari-jari akan menunjukkan arah garis fluks. Gambar 

2.5 nomor 2 menunjukkan medan magnet yang terbentuk di sekitar konduktor 

2 

1 
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berubah arah karena berbentuk U. Medan magnet hanya terjadi di sekitar sebuah 

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 ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.7. Reaksi garis fluks [5] 

Lingkaran bertanda A dan B merupakan ujung konduktor yang dilengkungkan 

(looped conductor). Arus mengalir masuk melalui ujung A dan keluar melalui 

ujung B. Medan konduktor A yang searah jarum jam akan menambah medan pada 

kutub dan menimbulkan medan yang kuat di bawah konduktor. Konduktor akan 

berusaha bergerak ke atas untuk keluar dari medan magnet . Medan konduktor B 

yang berlawanan arah jarum jam akan menambah medan pada kutub dan 

menimbulkan medan yang kuat di atas konduktor. Konduktor akan berusaha 

untuk bergerak turun agar keluar dari medan yang kuat tersebut. Gaya-gaya 

tersebut akan membuat rotor berputar searah jarum jam. 

Pada motor dc, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan 

menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah 

tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun 

sebaliknya berlangsung melalui medan magnet, dengan demikian medan magnet 
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disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, medan magnet 

juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi, daerah 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.8.   

 

Gambar 2.8. Prinsip kerja motor dc [5] 

Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, maka 

tegangan sumber harus lebih besar dari pada tegangan gerak yang disebabkan 

reaksi. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilingkupi oleh medan 

magnet, maka menimbulkan perputaran pada motor. [5] 

Mekanisme kerja untuk motor dc : 

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya 

2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah  

  lingkaran/loop, maka kedua sisi  loop, yaitu pada sudut kanan medan  

  magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.   

3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/ torque untuk memutar  

 kumparan.   

4. Motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan 

      tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh  

     susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 
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Gambar 2.9. Proses Konversi Energi pada Motor dc 

Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi listrik 

menjadi energi mekanik dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Energi listrik sebagai input = Energi mekanik sebagai output + energi yang diubah 

menjadi panas + energi yang tersimpan dalam medan magnet. 

c. Pengaturan Kecepatan Motor DC [6] 

Besarnya gaya gerak listrik induksi pad kumparan armatur akibatnya berputarnya 

rotor yang terletak diantara kutub magnet diperoleh : 

60.

...

a

NZP
Ea


 ....................................................................................................(2.1) 

dimana: 

   :  Flux magnet per kutub (weber) 

N   :  putaran rotor (rpm) 

atau 

NCEa .. ........................................................................................................(2,2) 

dengan 

60.

.

a

ZP
C  ............................................................................................................(2.3) 

sedangkan 

.

.

C

RIV
N aat   .................................................................................................(2.4) 
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Dengan demikian kecepatan putar motor dc dapat diperoleh dengan mengubah-

ubah fluks magnet, pengaturan arus armatur atau dengan pengubahan tegangan 

sumber. 

Motor arus searah berpenguatan bebas. 

Motor dc berpenguatan bebas merupakan salah satu dari jenis motor dc yang 

dapat menambah kemampuan daya dan kecepatan, karena memilki fluks medan 

yang dihasilkan oleh kumparan medan, yang terletak secara terpisah dan 

mempunyai sumber sendiri. Motor jenis ini mempunyai kumparan medan yang 

disuplai oleh sumber lain yang bebas dan tidak bergantung pada beban atau 

tegangan drop di dalam jangkar, kecepatan praktis tetap pada seluruh range 

beban. Pada jangkar motor timbul EMF (GGL) lawan sebesar yang melawan 

tegangan  masuk (Vt).  

Rangkaian ekivalen motor arus searah berpenguatan bebas lihat gambar berikut: 

 

Gambar 2.10. Rangkaian ekivalen motor arus searah berpenguatan bebas [6] 

Dari gambar rangkaian ekivalen tersebut, maka persamaan yang menyatakan 

hubungan besaran tegangan, arus, daya dan resistansi dapat dituliskan sebagai 

berikut: 
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n = 
       

  
.........................................................................................................(2.5) 

Keterangan persamaan di atas, 

V = tegangan terminal dalam volt.  

Ea = EMF (GGL) lawan dalam volt. 

I = Arus dari jala – jala dalam Amper  

Ia = Arus jangkar dalam amper 

Im = Arus medan dalam amper 

Rm = Resistansi medan dalam ohm 

Ra = Resistansi jangkar dalam ohm  

 

2.5. Driver Motor 

a. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) 

Metal Oxide Semiconductor FET atau MOSFET, memiliki sebuah sumber, 

gerbang dan saluran. Akan tetapi MOSFET berbeda dengan JFET, dalam hal ini 

gerbang diisolasi dari saluran. Oleh karena itu, arus gerbang lebih kecil daripada 

yang ada di JFET. Mosfet kadang-kadang disebut sebagai IGFET atau Insulated 

Gate FET. Ada dua jenis MOSFET, yaitu tipe depletion-mode dan tipe 

enhancemen-mode. [9] 
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Gambar 2.11 MOSFET 

FET bentuk fisiknya seperti transistor. Fungsinya adalah untuk menaikkan 

tegangan atau menurunkan tegangan. 

FET memiliki tiga kaki juga yaitu  

• GATE (G) adalah kaki input 

• DRAIN (D) adalah kaki output 

• SOURCE (S) adalah kaki sumber 

Mosfet yang digunakan yaitu tipe IRFP460 yang memiliki spesifikasi seperti 

dibawah ini : 

Tabel 2.2 Datasheet IRFP460 

 

Fungsinya biasanya digunakan pada rangkaian power supply jenis switching 

untuk menghasilkan tegangan tinggi agar memproses trafo. 

E-MOSFET (Enhancement-mode MOSFET) adalah bagian dari evolusi dari tipe 

D-MOSFET. Gambar 2.13(a) menunjukkan sebuah E-MOSFET. Substrate p 

sekarang memperluas semua jalan silikon diokasida.  
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Gambar 2.12 Enhancement MOSFET 

(a) Tak bias (b) Terbias 

Bagaimanakah E-Mosfet berkerja? Gambar 2.13 (b) menunjukkan polaritas 

pembiasan normal. Ketika tegangan gerbang nol, arus diantara sumber dan saluran 

adalah nol. Untuk ulasan ini, E-MOSFET biasanya tidak aktif ketika tegangan 

pada gerbang adalah nol. 

Jalan satu-satunya untuk mendapatkan arus adalah dengan tegangan gerbang 

positif. Ketika gerbang menjadi positif, maka akan menarik elektron bebas ke 

daerah p. Elektron bebas bergabung kembali dengan lubang-lubang ke silikon 

dioksida. Ketika tegangan gerbang cukup positif, seluruh lubang yang sudah 

menyentuh silikon dioksida terisi dan elektron bebas mulai mengalir dari sumber 

ke saluran. Akibatnya adalah sama seperti membuat sebuah lapisan tipis bahan 

tipe n ke silikon diokasida. Lapisan konduksi ini disebut lapisan pembalik tipe n, 

ketika lapisan ini ada, elektron bebas dapat mengalir dengan mudah dari sumber 

ke saluran. 

VGS minimum yang membuat lapisan pembalik tipe n disebut tegangan ambang 

batas, disimbolkan VGS(th). Ketika VGS lebih kecil daripada VGS(th), arus saluran nol. 

Ketika VGS lebih besar dari pada VGS(th), sebuah lapisan pembalik tipe n 
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menyambung dengan sumber ke saluran dan arus saluran dapat mengalir. Nilai 

VGS(th) biasanya untuk peralatan sinyal kecil adalah 1 sampai 3 volt. 

 

b. IC ORPC-817 

IC ini bisa digunakan untuk berbagai macam elektronik seperti : 

 Komputer 

 Aplikasi instrumen, mesin pengukuran 

 Peralatan instrumentasi, mesin duplikasi 

 Keperluan elektronik rumah tangga seperti kipas angin 

Spesifikasi ic ini yaitu batas tegangan yang bisa dialiri yaitu 18 volt dan arusnya 

hanya sebesar 50 mA. 

 

2.6. Pulse Width Modulation 

Pulse Width Modulation (pwm) atau modulasi lebar pulsa, merupakan sinyal 

digital berupa gelombang kotak (square wave) dimana duty cycle dari gelombang 

kotak tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sistem. Gelombang kotak f(t) 

yang ideal dengan periode T ditunjukkan seperti pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.13. Gelombang kotak f (t) yang ideal dengan periode T [9] 

V 

V 
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Gelombang kotak seperti pada Gambar 2.13 memiliki  duty cycle (D)  seperti 

pada persamaan berikut: 

………………………………………………...................................................……(2.9) 

Dimana : 

 = waktu gelombang kotak selama berlogika tinggi (High) 

T = periode gelombang kotak 

D = Duty Cycle 

Sedangkan tegangan  rata-rata sebuah gelombang adalah sesuai pada persamaan: 

V = 
 

 
∫  ( )  
 

 
…………........................................………………………...........……….(2.10) 

 

Dimana : 

V   = Tegangan Rata-rata gelombang 

T = Periode Gelombang 

Gelombang kotak f(t) pada Gambar 2.14 berada pada nilai 0 < y max < τ  dan τ  < 

y min < T, dengan melihat persamaan sebelumnya dapat ditentukan  τ  = D.T,  

sehingga tegangan rata-rata gelombang kotak f(t) dapat ditentukan: 

……………………(2.11) 

Dari hasil perhitungan rata-rata tegangan tersebut, maka nilai tegangan rata-rata 

yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan pengaturan duty cycle gelombang kotak. 

V 
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Nilai rata-rata tersebut dibuat suatu presentase yang dapat memudahkan dalam 

pendefinisian nilai yang didapat pada duty cycle. Modulasi Lebar Pulsa juga dapat 

digunakan untuk mengontrol daya tanpa membuang sejumlah daya pada driver 

beban menjadi bentuk energi lain.   

Rumus lain yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Vout = Duty Cycle x Vin………...........…..............................................................…….(2.12) 

Jadi dalam rumus tersebut besar tegangannya sangat ditentukan pada duty cycle 

yang diberikan oleh pengguna, sehingga rumus tersebut dapat digunakan di 

penelitian ini. 

 

Hubungan antara Duty cycle pada persamaan 2.9, Vin dan Vout pada pesamaan  

2.12 serta nilai pwm digambarkan dengan persamaan 2.13.  

   

    
 = 

   

    
 = 

                 

   
...................................................................(2.13) 

 


