
 
 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi seluler telah mengalami kemajuan yang 

sangat cepat. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya bermacam-macam jenis ponsel 

pintar atau sering disebut dengan smartphone. Ponsel pintar saat ini telah 

menyajikan teknologi-teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi para 

penggunanya. Dari segi operating system, ponsel pintar saat ini telah banyak 

jenisnya seperti android, windows 8, ios dan masih banyak lagi.  

 

Dari banyaknya fitur yang ditawarkan oleh ponsel pintar saat ini, ada salah satu 

teknologi yang cukup memberikan kemudahan bagi penggunanya yaitu fitur 

pengenalan ucapan atau speech recognition. Dalam sistem operasi android, fitur 

speech recognition telah diberikan oleh google untuk pengguna melakukan 

penelusuran menggunakan suara. Dimana pengguna hanya dengan  mengucapkan 

kata atau kalimat maka pengguna terebut dapat menggunakan mesin pencari 

google. Berawal dari fitur inilah, timbul sebuah pemikiran untuk lebih 

memanfaatkan fitur speech recognition pada ponsel android untuk mengendalikan 

sebuah motor arus searah. Dimana dengan mengucapkan sebuah kata perintah, 

motor dc dapat dikendalikan. 
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Motor arus searah atau sering di sebut motor dc merupakan jenis motor listrik 

yang banyak digunakan sehari-hari. Aplikasi dari motor dc biasanya digunakan 

pada aplikasi yang menggunakan torsi besar. Motor dc sering digunakan pada 

peralatan pengangkat beban yang berat serta  pada penggerak kendaraan bermotor. 

Dalam penggunaannya motor dc dapat dilakukan pengaturan pada kecepatan putar 

dan arah putarannya. Dalam pengendalian kecepatan putaran motor dc bisa 

dilakukan dengan mengubah nilai tegangan sumber.  

 

Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengoperasian suatu 

peralatan, perlu juga difikirkan bagaimana sebuah peralatan dapat dioperasikan 

secara lebih luas dan fleksibel. Dengan tingginya mobilitas dari si pengguna, 

sebuah peralatan dituntut untuk dapat digunakan lebih mudah. Disinilah 

pemannfaatan fitur komunikasi tanpa kabel bluetooth. Dengan menggunakan 

komunikasi bluetooth ini pengendalian operasi motor dc dapat lebih luas hingga 

jarak 15 meter. 

 

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka munculah sebuah pemikiran 

untuk menciptakan sebuah pengaturan kecepatan motor arus searah dan perintah 

pengereman yang terkendali oleh perintah suara dengan menggunakan 

komunikasi tanpa kabel. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. Menciptakan sebuah alat pengendali kecepatan putar dan pengereman motor 

dc yang dapat dikendalian dengan perintah suara 

2.  Merancang sebuah aplikasi berbasis sistem operasi android untuk membantu 

pengendalian kecepatan dan pengereman motor dc. 

3. Memperluas jangkauan pengendalian motor dc dengan sistem komunikasi 

bluetooth. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi 

seorang operator dalam mengendalikan kecepatan putaran dan pengereman motor 

dc hanya dengan mengucapkan perintah suara melalui smartphone.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana mengendalikan kecepatan putar dan pengereman sebuah motor dc 

dengan perintah suara. 

2. Bagaimana membuat sebuah buck converter  untuk mengatur putaran motor 

dc. 
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3. Bagaimana merancang sebuah modul H-bridge untuk membantu sebuah 

motor dc melakukan pengereman secara plugging. 

 

1.5. Batasan Masalah  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Perintah suara memanfaatkan fitur speech recognition dari sistem operasi 

android yang berbasis penelusuran suara google yang diakses secara online. 

2. Pengendalian motor dc yang dilakukan adalah pengendalian kecepatan putar 

dan perintah untuk melakukan pengereman. 

3. Metode pengereman yang dilakukan menggunakan sistem pengereman 

elektris secara plugging. 

4. Tidak membahas secara detail proses konversi speech recognition pada 

sistem operasi android. 

 

1.6. Hipotesis 

Dengan memanfaatkan fitur speech recognition pada sistem operasi android 

operator motor dc dapat mengirimkan perintah ke mikrokontroler melalui 

komunikasi bluetooth. Dengan perintah yang diterima ini, mikrokontroler akan 

memprosesnya dan mengendalikan alat pengendali untuk mengatur kecepatan dan 

pengereman motor dc.  
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1.7. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai 

berikut, 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini berisi tentang dasar teori yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam perancangan alat, analisa serta pembahasan yang didapat setelah 

melakukan penelitian. 

III. METODE PENILITIAN 

Bab ketiga ini mengulas tentang alat-alat, prosedur, serta metode perancangan 

yang digunakan pada penelitian ini. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab berikut ini berisi hasil yang didapat setelah melakukan penelitian serta 

menganalisa hasil penelitian tersebut. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi tetang kesimpulan yang didapat setelah melakukan 

penelitian serta menuliskan saran-saran yang mungkin menjadi acuan untuk 

perkembangan alat ini kedepannya. 

  

 


