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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Reza Dwi Imami (2013) telah melakukan penelitian untuk mengendalikan 

pendulum terbalik dengan metode control Robust Fuzzy. Robust Fuzzy merupakan salah 

satu teknik kontrol yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan non-linier. 

Metode kontrol ini digunakan untuk mengontrol sistem dengan berbagai nilai masukan. 

Pada penelitian ini, kontrol robust fuzzy digunakan untuk mengontrol pendulum terbalik 

yang merupakan sistem multivariabel dengan 1 input dan 2 output. Proses perancangan 

robust fuzzy yaitu melinierkan sistem dengan metode piecewise linearization. Model-

model sistem linier tersebut dioptimalkan dengan metode LQR. Model sistem linier 

tersebut digunakan untuk membuat fuzzy state model. Nilai optimal dari LQR 

digunakan untuk membuat robust fuzzy. Implementasi kontroler ini dilakukan dengan 

menggunakan Matlab/Simulink. Pada pengujian kontroler terhadap sistem linier, 

kontrol optimal lebih baik dari robust fuzzy pada range gaya 0-1.5 N. Kontrol robust 

fuzzy memiliki respon lebih baik daripada kontrol optimal pada range gaya 1.6-14 N.  

Face Roza Marchiano (2015) telah melakukan penelitian untuk membuat sebuah 

alat peraga menggunakan pendulum terbalik. Dalam skripsi ini, sistem kendali PID 

diterapkan pada sistem pendulum terbalik agar mencapai titik set point yang diinginkan. 

Hal ini dilakukan dengan menghitung selisih antara sudut aktual dan set point, 

kemudian nilai selisih tersebut akan dikalkulasi sistem kendali PID bersama konstanta 

Kp, Ki dan Kd yang diinginkan. Pada sistem ini, sudut aktual merupakan masukan yang 

dihasilkan oleh batang pendulum dengan menggunakan sensor absolute rotary encoder. 

Sensor ini menghasilkan keluaran berupa BCD Code yang kemudian dikonversi ke 

dalam bilangan desimal. Selanjutnya bilangan desimal dikonversi ke dalam besaran 

sudut dari -179 sampai 180. Kendali PID ini ditanam pada Arduino Mega 2560. 

Program digunakan untuk mengatur konfigurasi nilai konstanta Kp, Ki dan Kd, 

mengamati tanggapan sistem pendulum terbalik berupa grafik sudut aktual pendulum 

terhadap waktu, mengamati besarnya rise time, maximum overshoot, peak time dan 

settling time dari sistem. Dari hasil pengujian, konfigurasi Kp=22, Ki=0.2, Kd=24 
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dipilih sebagai konfigurasi yang terbaik dari sistem karena dapat menjaga kondisi stabil 

lebih lama disbanding konfigurasi lainnya. 

Hulaipi (2017) telah melakukan penelitian menggunakan Arduino untuk 

mengendalikan pendulum terbalik. Penelitian ini menggunakan kontrol Trial and Error. 

Salah satu keuntungan kontrol Trial and Error adalah memiliki respon yang halus dan 

cepat. Metode Trial and Error digunakan untuk proses penalaan. Dari hasil pengujian 

terhadap aplikasi kontroler PID ini didapat Kp=5, Ki=430 dan Kd=0.001. Pengujian 

nilai PID dengan perubahan sudut awal dari 4
o
 sampai 18

o
 menghasilkan rata-rata 

overshoot error sebesar 9.51%. Sedangkan pengujian nilai PID dengan perubahan sudut 

mulai dari -4
o
 sampai -18

o
 menghasilkan rata-rata overshoot error sebesar 13.7%. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Teori Pendulum Terbalik 

Pendulum terbalik merupakan sebuah pendulum yang memiliki pusat masssa di 

atas titik sumbu. Pendulum terbalik merupakan sistem yang tidak stabil dan tanpa 

tenaga dari luar akan menyebabkan jatuh ke bawah. Pendulum terbalik dapat 

diseimbangkan dalam posisi terbalik dengan menggunakan sistem kontrol untuk 

memonitor sudut pendulum dan menggerakkannya secara horizontal untuk 

mempertahankan keseimbangannya. (https://en.wikipedia.org).  

Pendulum terbalik merupakan masalah klasik dalam sistem dinamis dan teori 

kontrol yang digunakan sebagai tolok ukur dalam percobaan kontrol. Sementara 

pendulum normal stabil ketika menggantung ke bawah, pendulum terbalik tidak stabil 

dan harus secara aktif diseimbangkan dalam upaya membuatnya tetap tegak ke atas. Hal 

ini dapat diatasi dengan menerapkan torsi pada titik pivot, dengan cara mengerakkan 

titik pivot secara horizontal sebagai bagian sistem umpan balik. 

Dalam kehidupan nyata, pendulum terbalik ini dapat dilihat penggunaannya 

dalam pengendalian posisi antena radar dan pengendalian lengan robot pada robot yang 

bergerak (misalnya membawa kamera pada daerah yang tidak dapat dijangkau manusia). 

Kereta dengan pendulum terbalik, ditampilkan dibawah ini dengan gaya impuls 

F. Persamaan gerak untuk dinamika sistem dan linearitas tentang sudut pendulum 

adalah 0 = P atau dengan kata lain, pendulum diasumsikan tidak bergerak lebih dari 

beberapa derajat dari sumbu vertikal yang berada pada sudut 0
o
. 

https://en.wikipedia.org/
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Gambar 2.1 Pendulum terbalik. 

 Contoh percobaan sederhana untuk menstabilkan pusat massa pendulum terbalik 

yang lebih tinggi dari pivotnya adalah dengan menyeimbangkan sapu yang terbalik di 

telapak tangan dengan menerapkan gaya horizontal F. (Boubaker dan Iriarte, 2017) 

 Referensi sudut 0
o
 untuk pendulum berbeda dengan referensi sudut 0

o
 yang 

terdapat pada busur derajat, dimana sudut 0
o
 untuk pendulum berada pada garis vertikal. 

Hubungan antara sudut pendulum dengan sudut pada busur derajat dapat dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

                                                                

2.2.2 Logika Fuzzy 

Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Prof. Lutfi Zadeh pada tahun 

1965. Teori ini banyak diterapkan di berbagai bidang, antara lain representasi pikiran 

manusia ke dalam suatu sistem. Banyak alasan mengapa penggunaan logika fuzzy ini 

sering dipergunakan antara lain, konsep logika fuzzy yang mirip dengan konsep berpikir 

manusia. Sistem fuzzy dapat merepresentasikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk 

matematis dengan lebih menyerupai cara berpikir manusia. Pengontrol dengan logika 

fuzzy mempunyai kelebihan yaitu dapat mengontrol sistem yang kompleks, non-linier, 

atau sistem yang sulit direpresentasikan ke dalam bentuk matematis. Selain itu, 

informasi berupa pengetahuan dan pengalaman mempunyai peranan penting dalam 

mengenali perilaku di dunia nyata. 

Logika fuzzy juga memiliki himpunan fuzzy yang mana pada dasarnya, teori 

himpunan fuzzy merupakan perluasan dari teori himpunan klasik. Dimana dengan logika 
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fuzzy, hasil yang keluar tidak akan selalu konstan dengan input yang ada. Cara kerja 

logika fuzzy secara garis besar terdiri dari input, proses dan output. Logika fuzzy 

merupakan suatu teori himpunan logika yang dikembangkan untuk mengatasi konsep 

nilai yang terdapat di antara kebenaran dan kesalahan. Dengan menggunakan logika 

fuzzy, nilai yang dihasilkan bukan hanya 1 atau 0 tetapi seluruh kemungkinan di antara 0 

dan 1. 

 

2.2.2.1 Himpunan Fuzzy 

Dalam teori logika fuzzy dikenal himpunan fuzzy yang merupakan 

pengelompokan sesuatu berdasarkan variabel bahasa, yang dinyatakan dalam fungsi 

keanggotaan. Di dalam semesta pembicaraan, fungsi keanggotaan dari suatu himpunan 

fuzzy tersebut bernilai 0 sampai dengan 1. Contoh dari himpunan variabel bahasa antara 

lain: himpunan dari kecepatan dapat dinyatakan dengan lambat, normal, cepat, dan 

sangat cepat. Grafik dari himpunan kecepatan ini ditunjukkan pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Contoh keanggotaan himpunan kecepatan. 

 

 

 

2.2.2.2 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 

titik-titik input data ke dalam derajat keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 

sampai 1. Untuk mendapatkan derajat keanggotaan, dapat menggunakan cara 

pendekatan fungsi. 

Ada beberapa fungsi keanggotaan yang digunakan dalam teori himpunan 

fuzzy adalah: 
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a. Representasi kurva segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis linear. 

 
Gambar 2.3 Representasi kurva segitiga 

 

Representasi kurva segitiga adalah sebagai berikut: 

 [       ]  {
              

      ⁄       
      ⁄       

                               

Dimana: 

a = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol. 

b = nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu. 

c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol. 

x = nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. 

b. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada 

beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

 
Gambar 2.4 Representasi kurva trapezium. 

 

Representasi kurva segitiga adalah sebagai berikut: 
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Dimana: 

a = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan nol. 

b = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan satu. 

c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan satu. 

d = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan nol. 

x = nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. 

 

2.2.2.3 Cara Kerja Logika Fuzzy 

Tahapan membangun sistem fuzzy tergantung metode yang digunakan, karena 

banyak metode untuk membangun sistem fuzzy. Namun secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Aturan

Dasar

Penalaran DefuzzifikasiFuzzifikasi
Output

 
Gambar 2.5 Blok diagram logika fuzzy 

 Berdasarkan gambar dalam sistem logika fuzzy terdapat beberapa tahapan 

operasional yang meliputi: 

a. Fuzifikasi 

Fuzifikasi adalah suatu proses pengubahan nilai tegas yang ada ke dalam 

fungsi keanggotaan. Dalam hal ini fungsi keangggotaan yang digunakan 

adalah kurva segitiga. Dan berikut penjelasan fuzifikasi pada input dan 

output: 
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Gambar 2.6 Fuzifikasi pada input dan output. 

- Nilai keanggotan kurang 

     {

     
    

    
       

      

  

- Nilai keanggotaan cukup 
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- Nilai keanggotaan baik 

     {

      
    

      
       

          

 

b. Penalaran 

Mesin penalaran adalah proses implikasi dalam menalar nilai 

masukan guna penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan 

keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak dipakai adalah 

penalaran max-min. Dalam penalaran ini, proses pertama yang dilakukan 

adalah melakukan operasi min sinyal keluaran lapisan fuzifikasi, yang 

diteruskan dengan operasi max untuk mencari nilai keluaran yang 

selanjutnya akan difuzifikasikan sebagai bentuk keluaran. 

c. Aturan Dasar 

Aturan dasar (rule base) pada logika fuzzy merupakan suatu bentuk 

aturan relasi “Jika-Maka” atau “if-then” seperti berikut ini: if x is A then y 

is B dimana A dan B adalah nilai linguistik yang didefinisikan dalam 
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rentang variabel X dan Y. Pernyataan “x is A” disebut anteseden atau 

premis. “y is B” disebut konsekuen atau kesimpulan. 

d. Defuzifikasi 

Proses defuzifikasi merupakan pengubahan kembali data-data fuzzy 

kembali ke bentuk numerik yang dapat dikirimkan ke peralatan 

pengendalian. Ada beberapa metode defuzifikasi yang dapat digunakan, 

salah satunya adalah metode Weighted Average (rata-rata berbobot). Nilai 

defuzifikasi dengan metode Weighted Average dapat dicari dengan 

persamaan berikut ini: 

   
                         

             
                          

Keterangan: 

z = nilai defuzifikasi 

         = nilai inferensi ke-1,2,3 

         = nilai konsekuen ke-1,2,3 

   = nilai inferensi ke-n 

   = nilai konsekuen ke-n 

n = 1,2,3 dst. 

 

2.2.3 Penalaran Fuzzy Metode Sugeno 

Dalam membangun sebuah sistem fuzzy dikenal metode penalaran antara lain 

metode Mamdani, metode Tsukamoto, metode Sugeno dan sebagainya. Penalaran 

dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output 

sistem tidak berupa himpunan fuzzy melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. 

Sistem fuzzy Sugeno memperbaiki kelemahan yang dimiliki sistem fuzzy murni untuk 

menambah suatu perhitungan matematika sederhana sebagai bagian THEN. Pada 

perubahan ini, sistem fuzzy memiliki suatu nilai rata-rata tertimbang (weighted average 

values) di dalam bagian aturan fuzzy IF-THEN. 
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2.2.4 Arduino 

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

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat 

kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan perangkat lunaknya memiliki bahasa 

pemrograman sendiri. Di sisi software, Arduino dapat dijalankan di multi platform, 

yaitu Linux, Windows atau juga Mac. Perangkat keras Arduino merupakan 

mikrokontroler yang berbasiskan AVR dari Atmel yang didalamnya sudah diberi 

bootloader dan juga sudah terdapat standart pin I/O-nya. 

 

2.2.4.1 Pembahasan 

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di antaranya 

dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, 

sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. 

Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, 

mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk 

memulainya. 

 

Gambar 2.7 Arduino UNO. 

“Uno” berarti satu dalam Italia dan dinamai untuk menandakan keluaran 

(produk) Arduino 1.0 selanjutnya. Arduino UNO dan versi 1.0 akan menjadi referensi 

untuk versi-versi Arduino selanjutnya. Arduino UNO adalah sebuah seri terakhir dari 

board Arduino USB dan model referensi untuk board Arduino, untuk suatu 

perbandingan dengan versi sebelumnya. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino. 

Mikrokontroler ATmega328 

Tegangan Pengoperasian 5V 

Tegangan input yang disarankan 7-12V 

Batas tegangan input 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 14(6 di antaranya menyediakan keluaran 

PWM 

Jumlah pin input analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega328) 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

2.2.4.2 Daya 

Arduino UNO dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah power 

suplai eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. 

Suplai eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC 

atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center-positive 

plug yang panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board.  

Board Arduino UNO dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 6 sampai 

20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt mungkin 

mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino UNO bisa menjadi tidak stabil. Jika 

menggunakan suplai yang lebih besar 12 Volt, regulator tegangan bisa kelebihan panas 

dan membahayakan board Arduino UNO. Rentang yang direkomendasikan adalah 7 

sampai 12 Volt. Pin-pinnya adalah sebagai berikut: 

 VIN: Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang 

menggunakan sumber suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi 

USB atau sumber tenaga lainnya yang diatur). Kita dapat menyuplai 

tegangan melalui pin ini, atau jika penyuplaian tegangan melalui power 

jack, aksesnya melalui pin ini. 

 5V: Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari 

regulator pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu suplai 

dari DC power jack (7-12V), konektor USB (5V), atau pin VIN dari 

board (7-12). Penyuplaian tegangan melalui pin 5V atau 3,3V mem-
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bypass regulator, dan dapat membahayakan board. Hal itu tidak 

dianjurkan. 

 3V3: Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. 

Arus maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

 GND: Pin ground. 

 

2.2.4.3 Input dan Output 

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-

fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up 

(terputus secara default) 20-50   . Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi 

khusus: 

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL. Kedua pin ini dihubungkan ke 

pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTl. 

 External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk 

dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu 

kenaikan atau penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan 

fungsi analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini 

mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

 LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED 

mati. 

 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, masing-

masing memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara default, 

6 input analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu 

mungkin untuk mengganti batas atas dari rentangnya dengan menggunakan pin AREF 

dan fungsi analogReference(). Di sisi lain, beberapa pin mempunyai fungsi spesial: 
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 TWI: pin A4 atau SD4 dan pin A5 atau SCL. Mendukung komunikasi 

TWI dengan menggunakan Wire Library. 

 Adapun sepasang pin lainnya pada board: AREF. Referensi tegangan 

untuk input analog. Digunakan dengan analogReference(). 

 Reset. Membawa saluran ini LOW untuk mereset mikrokontroler. 

Secara khusus, digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset 

untuk melindungi yang memblok sesuatu pada board. 

 

2.2.4.4 Komunikasi 

Arduino UNO mempunyai sejumlah fasilitas untuk komunikasi dengan sebuah 

komputer, Arduino lainnya atau mikrokontroler lainnya. Atmega328 menyediakan 

serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). 

Sebuah Atmega16U2 pada channel board serial komunikasinya melalui USB dan 

muncul sebagai sebuah port virtual ke software pada komputer. Firmware 16U2 

menggunakan driver USB COM standar, dan tidak ada driver eksternal yang dibutuhkan. 

Sebuah software serial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada 

beberapa pin digital UNO. Atmega328 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI.  

 

2.2.4.5 Pemrograman 

Arduino UNO dapat diprogram dengan software Arduino. Pilih “Arduino 

UNO dari menu Tools > Board (termasuk mikrokontroler pada board).  

ATmega328 pada Arduino UNO hadir dengan sebuah bootloader yang 

memungkinkan untuk mengunggah kode baru ke ATmega328 tanpa menggunakan 

pemrogram hardware eksternal. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari program 

Arduino. 
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Gambar 2.8 Contoh program Arduino. 

 

2.2.5 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 mesin AC. Alasan utama penggunaan mesin 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. Karena mudah diatur, sistem motor DC 

sering digunakan pada pemakaian yang memerlukan rentan kecepatan yang lebar atau 

pengaturan yang teliti pada keluaran yang diinginkan. 

Motor DC memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk 

diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator 

(bagian yang tidak berputar), dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

berputar). 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 tersebut 

akan terbalik pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal 
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menentukan arah putaran motor sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua 

terminal menentukan kecepatan motor. 

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa 

berputar bebas diantara kutub-kutub magnet permanen. Motor DC merupakan jenis 

motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. 

 
Gambar 2.9 Gambar motor DC sederhana. 

 

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 di atas disebut angker dynamo atau biasa disebut rotor. Berikut bagian-

bagian utama pada motor DC: 

a. Kutub Medan 

Secara sederhana, digambarkan bahwa interaksi dua kutub magnet akan 

menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub 

medan yang stasioner dan dinamo yang menggerakkan bearing pada ruang 

diantara kutub medan. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan: 

kutub utara dan kutub selatan. 

b. Dinamo 

Bila arus masuk menuju dinamo, maka arus ini akan menjadi 

elektromagnet. Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as 

penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, 

dinamo 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 dinamo. 
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c. Komutator 

Kegunaannya adalah untuk membalikkan arah arus listrik dalam dinamo. 

Komutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber 

daya. 

 

2.2.6 Potensiometer 

Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang 

membentuk pembagi tegangan yang dapat diatur. Jika hanya dua terminal yang 

digunakan (salah satu terminal tetap dan terminal geser), potensiometer berperan 

sebagai resistor variabel atau rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk 

mengendalikan piranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Potensiometer 

yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transduser, misalnya 

sebagai sensor joystick. 

Potensiometer jarang digunakan untuk mengendalikan daya tinggi (lebih dari 1 

Watt) secara langsung. Potensiometer digunakan sebagai pengendali masukan untuk 

sirkuit elektronik. Sebagai contoh, sebuah peredup lampu menggunakan potensiometer 

untuk mengendalikan pensaklaran sebuah TRIAC, jadi secara tidak langsung 

mengendalikan kecerahan lampu. 

Potensiometer yang digunakan sebagai pengendali volume kadang-kadang 

dilengkapi dengan saklar yang terintegrasi, sehingga potensiometer membuka saklar 

saat penyapu berada pada posisi terendah. 

 

 

Gambar 2.10 Potensiometer. 

 

2.2.6.1 Konstruksi Potensiometer 

Sebuah potensiometer biasanya dibuat dari sebuah unsur resistif semi lingkar 

dengan sambungan geser (penyapu). Unsur resistif, dengan terminal pada salah satu 
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ataupun kedua ujungnya, berbentuk datar atau menyudut, dan biasanya dibuat dari grafit. 

Untuk potensiometer putaran tunggal, penyapu biasanya bergerak kurang dari satu 

putaran penuh sepanjang kontak. 

Potensiometer putaran ganda, elemen resistifnya berupa lilitan dan penyapu 

bergerak 10, 20, atau lebih banyak putaran untuk menyelesaikan siklus. Dibandingkan 

putaran tunggal, potensiometer putaran ganda biasanya murah karena dibuat dari unsur 

resistif konvensional yang sama dengan resistor putaran tunggal, sedangkan penyapu 

digerakkan melalui gir cacing. Disamping grafit, bahan yang digunakan untuk membuat 

unsur resistif adalah kawat resistansi, plastik partikel karbon dan campuran keramik-

logam yang disebut cermet. 

 

2.2.6.2 Potensiometer sebagai Sensor Sudut 

Potensiometer memiliki banyak kegunaan, salah satunya dapat digunakan 

sebagai sensor sudut. Potensiometer memiliki batas putaran tertinggi sebesar 300
o
. 

Sudut 300
o
 diperoleh dengan menggunakan busur derajat dengan cara memutar 

potensiometer dari batas awal hingga batas akhir.  Seperti yang diketahui, bahwa pada 

Arduino memiliki masukan ADC (Analog to Digital Converter) dan dapat 

mengkonversi data analog menjadi 1024 keadaan (10 bit). Persamaan 2.2 sebagai rumus 

perbandingan dapat digunakan untuk mengkonversi nilai sudut berdasarkan nilai data 

ADC pada potensiometer: 

       
         

    
                                                            

Potensiometer memiliki masukan tegangan 5V. Untuk mengkonversi nilai 

tegangan keluaran pada potensiometer berdasarkan nilai data ADC dapat digunakan 

persamaan 2.3 dibawah ini: 

      
         

    
                                                               

Dimana: 

     = tegangan keluaran pada potensiometer. 

ADC = nilai output Analog to Digital Converter pada potensiometer. 
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 Persentase error antara tegangan potensiometer yang dihitung dan tegangan 

potensiometer yang diukur dapat dilihat pada persamaan berikut dibawah ini: 

         
                             

               
                           

 

2.2.7 Pulse Width Modulation (PWM) 

Secara umum PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal atau tegangan 

yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu periode, yang akan digunakan untuk 

mentransfer data pada telekomunikasi ataupun mengatur tegangan sumber yang konstan 

untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Penggunaan PWM sangat banyak, 

mulai dari pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan 

yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio-effect dan penguatan, serta aplikasi-

aplikasi lainnya. 

 

Gambar 2.11 Contoh sinyal PWM. 

Terlihat pada Gambar 2.11 di atas, bahwa sinyal PWM adalah sinyal digital 

yang amplitudonya tetap, namun lebar pulsa yang aktif (duty cycle) per periodenya 

dapat diubah-ubah. Dimana periodenya adalah waktu pulsa high (1) Ton ditambah 

waktu pulsa low (0) Toff. 

                                                                           

Duty cycle adalah lamanya pulsa high (1) Ton dalam satu periode. Jika f(t) 

adalah sinyal PWM, maka besar duty cycle-nya adalah: 

   
 

 
∫       
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atau ditulis dengan 

  
   

          
 

   
      

 

sehingga 

            

     
   

      
                                                              

Grafik pada gambar 2.12 dibawah ini menggambarkan beberapa PWM dalam 

duty cycle yang berbeda. 

 

Gambar 2.12(a), (b), dan (c) Beberapa PWM dalam duty cycle yang berbeda. 

Pada Gambar 2.12(a) terlihat bahwa sinyal high per periodenya, sangat kecil 

(hanya 10%). Pada Gambar 2.12(b) terlihat sinyal high-nya hampir sama dengan sinyal 

low (50%). Dan pada Gambar 2.12(c) terlihat bahwa sinyal high-nya lebih besar dari 

sinyal low-nya (90%). 

Maka jika dimisalkan tegangan input yang melalui rangkaian tersebut sebesar 

10V. Maka jika digunakan PWM pada Gambar 2.12(a), nilai tegangan output rata-

ratanya sebesar 1V (10% dari Vsource), jika digunakan PWM Gambar 2.12(b), maka 
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tegangan output rata-ratanya sebesar 5V (50%). Begitu pula jika menggunakan PWM 

Gambar 2.12(c), maka tegangan output rata-ratanya sebesar 9V (90%). 


