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Abstrak 

Penggunaan motor DC banyak digunakan di  industri, pada sistem industri penggunaan 

suatu motor DC yang kecepatannya dapat diubah-ubah dalam skala yang lebar sangat dibutuhkan, 

misalnya untuk mengolah atau mengendalikan hasil produksi yang berubah-ubah, mengingat 

bahwa motor DC yang dipakai akan senantiasa mendapatkan perubahan beban selama beroperasi, 

maka perlu diterapkan suatu jenis pengendali yang mampu mengatur kecepatan putaran motor 

sehingga motor dapat berputar dengan kecepatan konstan baik saat berbeban maupun saat tanpa 

beban. Pengendalian kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan mengubah tegangan pada 

terminal motor, sedangkan kendali yang digunakan adalah PWM (Pulse width Modulation) yang 

dikendalikan duty cycle-nya oleh Arduino. Arduino digunakan sebagai penghasil sinyal PWM untuk 

mengatur sudut penyalaan switch pada rangkaian Buck Converter. Besarnya nilai duty cycle yang 

dikeluarkan disesuaikan dengan besarnya perbedaan kecepatan putaran motor dengan nilai set 

point. pengaturan kecepatan motor DC tanpa beban maupun berbeban yang dilakukan , semakin 

kecil nilai kecepatan yang dimasukkan maka waktu yang dibutuhkan untuk motor mencapai 

kecepatan konstan menjadi lebih cepat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan motor untuk kembali ke 

kecepatan inputannya ketika diberikan beban pengereman variasi adalah rata-rata 2 detik. 

Kata Kunci : Motor DC, Pengaturan Kecepatan, Buck Converter, Arduino Uno 

Abstract 

 The use of DC motors is widely used in the industry, in industrial systems the use of a DC 
motor which speed can be varied on a wide scale is needed, for example to cultivate or control the 
fickle production yields, considering that the DC motor used will always get a change of load during 
operation, it is necessary to apply a type of controller that is capable of adjusting the speed of the 
motor rotation so that the motor can rotate with constant speed both when loaded and when there is 
no load. DC motor speed control can be done by changing the voltage at the motor terminal, while 
the control used is PWM (Pulse width Modulation) which controlled duty cycle by Arduino. Arduino 
is used as a PWM signal generator to adjust the switching angle in the Buck Converter circuit. The 
magnitude of duty cycle value is adjusted to the magnitude of motor rotation speed difference with 
set point value. Setting the motor speed of DC without load or load carried out, the smaller the 
speed value is inserted then the time required for the motor to reach constant speed becomes 
faster. While the time it takes the motor to return to the input speed when given the braking load the 
variation is an average of 2 seconds. 
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PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang ini perkembangan 

teknologi semakin pesat, baik pada 

perindustrian besar maupun industri kecil. 

Penggunaan motor DC banyak digunakan di  

industri baja, industri tambang, dan industri 

transportasi. Pada sistem industri penggunaan 

suatu motor DC yang kecepatannya dapat 

diubah-ubah dalam skala yang lebar sangat 

dibutuhkan, misalnya untuk mengolah atau 

mengendalikan hasil produksi yang berubah-

ubah, Pada skala laboratorium, jika 

menggunakan motor DC sebagai penggerak 

generator maka pengaturan kecepatan sangat 

diperlukan untuk mendapatkan frekuensi 

generator yang konstan walaupun kondisi 

beban berubah-ubah.  
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Mengingat bahwa motor DC yang 

dipakai akan senantiasa mendapatkan 

perubahan beban selama beroperasi, maka 

perlu diterapkan suatu jenis pengendali yang 

mampu mengatur kecepatan putaran motor 

sehingga motor dapat berputar dengan 

kecepatan konstan baik saat pembebanan 

maupun saat tanpa beban. 

Pengendalian kecepatan motor DC 

dapat dilakukan dengan mengubah tegangan 

yang diberikan terminal motor. Sistem 

penggerak terdiri dari motor DC dan 

pengendali, sedangkan kendali yang 

digunakan adalah PWM (Pulse width 

Modulation) yang dikendalikan duty cycle-nya 

oleh Arduino. Arduino digunakan sebagai 

penghasil sinyal PWM untuk mengatur sudut 

penyalaan switch pada rangkaian Buck 

Converter Besarnya nilai duty cycle yang 

dikeluarkan disesuaikan dengan besarnya 

perbedaan kecepatan putaran motor dengan 

nilai set point. Nilai setpoint ini adalah nilai 

kecepatan motor yang diinginkan, dimana 

pengaturan nilai kecepatan dengan menekan 

melalui  keypad dan nilai pengukuran yang 

teraktual dari nilai kecepatan dan tegangan 

dapat ditampilan pada layar LCD yang 

sebelumnya diproses pada arduino sehingga 

diperoleh kecepatan motor sesuai dengan 

kebutuhan.  

Motor DC yang digunakan didalam tugas 

akhir ini adalah Shunt Wound Machine yang 

ada pada Laboratorium Sistem Tenaga. 

Perancangan dan implementasi ini bertujuan 

untuk menerapkan kendali PWM agar 

kecepatan motor DC selalu konstan. 

Motor Arus Searah 

 Motor arus searah merupakan salah 

satu jenis mesin listrik. 

Berdasarkan konstruksinya ada 3 

komponen penting dari mesin listrik, yakni :  

stator, rotor, dan air gap. Stator merupakan 

bagian mesin yang statis, rotor merupakan 

bagian mesin yang bergerak/berputar. 

Sedangkan air gap merupakan celah antara 

stator dan rotor yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya friksi antara stator 

dengan rotor, serta mempermudah rotor 

untuk berputar pada porosnya. Di tinjau dari 

segi sumber arus penguat magnetnya, motor 

arus searah dapat dibedakan menjadi:  

a. Motor arus searah penguatan terpisah, bila 

arus penguat medan rotor dan medan 

stator diperoleh dari luar motor. 

b. Motor arus searah penguatan sendiri, bila 

arus penguat magnet berasal dari motor itu  

sendiri.  Berdasarkan  penguatan  sendiri  

motor  arus  searah  dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1.   Motor arus searah penguatan shunt. 

2.   Motor arus searah penguatan seri. 

3.   Motor arus searah kompon panjang. 

 Motor arus searah kompon panjang 

kumulatif. 

 Motor arus searah kompon panjang 

differensial. 

4.   Motor arus searah kompon pendek. 

 Motor arus searah kompon pendek 

kumulatif. 

 Motor arus searah kompon pendek 

differensial. 

 

Konstruksi Motor Arus Searah 

 
Gambar 1. Konstruksi motor arus searah. 

(Ridlo,2012) 

Badan motor (rangka) 

Bagian ini secara umum mempunyai dua 

fungsi: 

1. Merupakan pendukung mekanik untuk 

mesin secara keseluruhan. 

2. Untuk membawa fluks magnetik yang 

dihasilkan oleh kutub-kutub mesin. 

 

 

 

 



 
 
 

  

Kutub Medan 

Medan penguat atau medan magnet 

terdiri atas inti kutub dan sepatu kutub. Kutub 

sepatu berfungsi untuk: 

1. Menyebarkan fluks pada celah udara dan 

juga karena merupakan bidang lebar maka 

akan mengurangi reluktansi jalur magnet. 

2. Sebagai pendukung secara mekanik untuk 

kumparan penguat atau kumparan medan. 

 

Inti Jangkar 

Pada motor arus searah inti jangkar 

yang digunakan biasanya berbentuk silinder 

yang diberi alur-alur pada permukaannya 

untuk tempat melilitkan kumparan-kumparan 

tempat  terbentuknya ggl  induksi. Inti jangkar 

ini terbuat dari bahan ferromagnetik dengan 

maksud supaya komponen-komponen (lilitan 

jangkar) berada dalam daerah yang induksi 

magnetnya besar. (Ridlo,2012) 

 

Sikat 

Sikat adalah jembatan bagi aliran 

arus jangkar ke lilitan jangkar. Dimana 

permukaan sikat ditekan ke permukaan 

segmen komutator untuk menyalurkan arus 

listrik.  Sikat  memegang  peranan  penting  

untuk  terjadinya  komutasi.  Sikat-sikat terbuat 

dari bahan dengan tingkat kekerasan yang 

bermacam-macam dan dalam beberapa hal 

dibuat dari campuran karbon dan logam 

tembaga. Sikat harus lebih lunak daripada 

segmen-segmen komutator supaya yang 

terjadi antara segmen-segmen komutator dan 

sikat tidak mengakibatkan ausnya komutator. 

 

Kumparan medan 

Kumparan medan adalah susunan 

konduktor yang dibelitkan pada inti kutub. 

Dimana konduktor tersebut terbuat dari kawat 

tembaga yang berbentuk bulat ataupun 

persegi. Rangkaian medan yang berfungsi 

untuk menghasilkan fluksi utama dibentuk dari   

kumparan   pada   setiap   kutub.   Pada   

aplikasinya   rangkaian   medan   dapat 

dihubungkan   dengan   kumparan   jangkar   

baik   seri   maupun   pararel   dan   juga 

dihubungkan  tersendiri  langsung  kepada  

sumber  tegangan  sesuai  dengan jenis 

penguatan pada motor. (Ridlo,2012) 

 

Kumparan Jangkar 

Kumparan jangkar pada motor arus 

searah merupakan tempat dibangkitkannya ggl 

induksi. Pada motor arus searah penguatan 

kompon panjang kumparan medan serinya  

diserikan  terhadap  kumparan  jangkar,  

sedangkan pada motor arus searah 

penguatan kompon pendek kumparan medan 

serinya dipararelkan terhadap kumparan 

jangkar. Jenis-jenis konstruksi kumparan 

jangkar pada rotor ada tiga macam yaitu: 

1.   Kumparan jerat (lap winding) 

2.   Kumparan gelombang (wave winding) 

3.   Kumparan zig-zag (frog-leg winding) 

 

Celah Udara 

Celah udara merupakan ruang atau 

celah antara permukaan jangkar dengan 

permukaan sepatu kutub yang menyebabkan 

jangkar tidak bergesekan dengan sepatu 

kutub.  Fungsi  dari  celah  udara  adalah  

sebagai  tempat  mengalirkan  fluksi yang 

dihasilkan oleh kutub-kutub medan. 

 

Komutator 

Komutator adalah suatu konverter 

mekanik yang membuat arus dari sumber 

mengalir pada arah  yang  tetap  walaupun  

belitan  motor  berputar. Komutator  

berpasangan dengan “cincin belah” (slip-rings). 

 

Prinsip Kerja Motor Arus Searah 

Medan magnet pada kawat berarus 

 
Gambar 2. Medan magnet yang membawa arus 

mengelilingi konduktor. (Ridlo,2012) 

Jika  arus  lewat  pada  suatu  

konduktor,  timbul  medan  magnet  di  sekitar 

konduktor. Arah medan magnet ditentukan 

oleh arah aliran arus pada konduktor 



 
 
 

  

Aturan  Tangan  Kanan  berlaku  untuk  

menentukan  arah  garis  fluks  di  sekitar 

konduktor yang dialiri arus listrik. Jika jempol 

menunjukkan arah arus maka keempat jari 

akan menunjukkan arah medan magnet (B). 

Pada motor listrik konduktor berbentuk U 

disebut angker dinamo. Prinsip dari stator 

terlihat pada gambar berikut:  

 
B = medan magnet 

Gambar 3. Medan magnet yang terjadi diantara dua 

kutub. (Ridlo,2012) 

Pada gambar diatas fluks magnet 

mengarah dari utara ke selatan. Fluks-fluks 

magnet ini bisa ditimbulkan dari magnet 

permanen maupun dari lilitan yang dialiri arus 

listrik. Dengan menggunakan aturan tangan 

kanan jika keempat jari menunjukkan  arah  

arus maka ibu jari akan menunjukkan arah 

kutub utara. Dari gambar diatas dapat dilihat 

bahwa arus listrik mengalir dari atas ke 

bawah sehingga ujung kanan merupakan 

kutub utara. (Ridlo,2012) 

 

Buck Converter 

Buck converter adalah salah satu 

topologi DC-DC konverter yang digunakan 

untuk menurunkan tegangan DC. Prinsip kerja 

rangkaian ini adalah dengan kendali 

pensaklaran. Komponen utama pada topologi 

buck adalah penyaklar, dioda freewheel, 

induktor, dan kapasitor. Pada Gambar 4 

ditunjukkan topologi buck converter yang 

masih dasar dengan nilai komponen yang 

belum diketahui. 

 
Gambar 4. Topologi Buck Converter 

(Sumber : www.allaboutcircuits.com) 

 

Penyaklar dapat berupa transistor, 

mosfet, atau IGBT. Kondisi saklar terbuka dan 

tertutup ditentukan oleh isyarat PWM. Pada 

saat saklar terhubung, maka induktor, 

kapasitor, dan beban akan terhubung dengan 

sumber tegangan seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar 5. Kondisi semacam ini disebut 

dengan keadaan ON (ON state). Saat kondisi 

ON maka dioda akan reverse bias. Sedangkan 

saat saklar terbuka maka seluruh komponen 

tadi akan terisolasi dari sumber tegangan 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 8. 

Keadaan ini disebut dengan kondisi OFF (OFF 

state). Saat kondisi OFF ini dioda menyediakan 

jalur untuk arus induktor. Buck converter 

disebut juga down converter karena nilai 

tegangan keluaran selalu lebih kecil dari 

inputnya. 

Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai kedua kondisi pada buck converter. 

 
Gambar 5. Keadaan ON (ON State). 

Pada saat kondisi ON maka rangkaian 

buck converter akan nampak seperti Gambar 5 

dan dioda akan reverse bias. Dengan demikian 

maka tegangan pada induktor adalah 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 = 𝐿  
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
……………………,,……(1) 

Sehingga diperoleh, 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

(𝑉𝑠−𝑉𝑜)

𝐿
………………………………,,…...(2) 

Pada saat kondisi OFF atau saklar 

terbuka, maka dioda menjadi forward bias 

untuk menghantarkan arus induktor, dan 

rangkaian buck converter akan nampak seperti 

Gambar 6 Tegangan pada induktor saat saklar 

terbuka adalah 

𝑉𝐿 = −𝑉𝑜 = 𝐿 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
……………………,,………..(3) 

Sehingga diperoleh 
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
= −

𝑉𝑜

𝐿
…………………………………,,.….(4) 

http://www.allaboutcircuits.com/


 
 
 

  

 
Gambar 6. Keadaan OFF.  

Penentuan Filter LC  

Dalam menentukan besarnya nilai induktor 

dapat menggunakan persamaan berikut :  

∆IL  = 
𝑉𝑖𝑛 𝐷(1−𝐷) 

𝑓 𝐿
                                                       

L  =
𝑉𝑖𝑛 𝐷(1−𝐷) 

𝑓 ∆𝐼𝐿
……………………………..(5)  

Dimana:  

L    = Nilai induktor (induktansi)  

Vin   = Tegangan masukan  

D   = Duty cycle  

 ∆IL  = Ripple arus  

f  = Frekuensi   

Tegangan keluaran sistem pada kenyataannya 

tidak dapat bernilai  konstan secara sempurna. 

Hal ini dikarenakan kapasitor yang digunakan  

akan terus melakukan pengisian dan 

pelepasan muatan. Pada tegangan  keluaran 

sistem Vo akan terdapat ripple tegangan (∆V). 

Dalam penentuan besarnya ripple tegangan 

dapat menggunakan persamaan  

berikut ini :  

∆V  =
𝑉𝑖𝑛 𝐷(1−𝐷) 

8𝐿𝐶𝑓2  
……………………………..(6)  

Sehingga besarnya nilai kapasitor adalah :  

C  =
𝑉𝑖𝑛 𝐷(1−𝐷) 

8𝐿△𝑉 𝑓2  
……………………………..(7)  

Dimana:  

C    = Nilai Kapasitor   

∆V  = Ripple tegangan 

 

MOSFET 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor 

Field Effect Transistor) adalah suatu transistor 

dari bahan semikonduktor (silikon) dengan 

tingkat konsentrasi ketidakmurnian tertentu. 

Tingkat dari ketidakmurnian ini akan 

menentukan jenis transistor tersebut, yaitu 

transistor MOSFET tipe-N (NMOS) dan 

transistor MOSFET tipe-P (PMOS). Bahan 

silicon digunakan sebagai landasan (substrat) 

dari penguras (drain), sumber (source), dan 

gerbang (gate). Selanjutnya transistor dibuat 

sedemikian rupa agar antara substrat dan 

gerbangnya dibatasi oleh oksida silikon yang 

sangat tipis. Oksida ini diendapkan di atas sisi 

kiri dari kanal, sehingga transistor MOSFET 

akan mempunyai kelebihan dibanding dengan 

transistor BJT (Bipolar Junction Transistor), 

yaitu menghasilkan disipasi daya yang rendah. 

 

Minimum Sistem Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board 

yang bersifat open-source, diturunkan dari 

Wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR 

dan softwarenya memiliki bahasa 

pemprograman sendiri. (Djuandi, 2011) 

 

 

 
Gambar 7. Minimum Sistem Arduino  

(Djuandi, 2011) 

 

 

Gate Driver   

Rangkaian gate driver adalah rangkaian 

yang berfungsi memindahkan sekaligus 

menguatkan sinyal pemicu (pulsa kontrol) dari 

rangkaian kontrol untuk menggerakkan saklar 

semikonduktor pada rangkaian daya. Salah 

satu jenis ic gate driver adalah TLP250. 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. Kontruksi 

TLP250 terdiri dari sebuah dioda led sebagai 

pengkode informasi sinyal masukkan dari 

rangkaian kontrol dan pada bagian keluaran 

yang terhubung dengan rangkaian daya terdiri 

dari kombinasi transistor NPN sebagai jalan 

masuk arus sumber menuju rangkaian daya. 

Amplitude tegangan yang dikeluarkan dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR


 
 
 

  

driver adalah sama dengan nilai tegangan 

yang diberikan kepada pin VCC pada driver ini. 

(Siswoyo, 2008) 

  

 
Gambar 8. Functional Diagram TLP250 

(TLP250 datasheet) 

 

Sensor Arus ACS712 

Sensor ini memiliki pembacaan dengan 

ketepatan yang tinggi, karena di dalamnya 

terdapat rangkaian low-offset linear hall 

dengan satu lintasan yang terbuat dari 

tembaga. Cara kerja sensor ini adalah arus 

yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga 

yang terdapat di dalamnya dan menghasilkan 

medan magnet yang ditangkap oleh integrated 

Hall IC dan diubah menjadi tegangan 

proporsional (ACS712 datasheet). 

 
Gambar 13. Perbandingan tegangan keluaran 

terhadap arus dari sensor arus ACS712 (ACS712 

datasheet) 

Sensor Tegangan  

Sensor tegangan salah satu jenis sensor 

yang berfungsi untuk mengukur tegangan 

listrik. Sensor tegangan menggunakan 

rangkaian pembagi tegangan untuk 

mendapatkan tegangan maksimal 5 Vdc untuk 

inputan pada Arduino. 

 
Gambar 9. Rangkaian pembagi tegangan 

(Sumber: http://kursuselektronikaku.blogspot.co.id/) 

LCD (Liquid Crystal Display) 

Display LCD sebuah liquid crystal atau 

perangkat elektronik yang dapat digunakan 

untuk menampilkan angka atau teks. 

 
Gambar 10.  LCD 16x2 Character 

 

Keypad 

Keypad  sering digunakan sebagi suatu 

input pada beberapa peralatan yang berbasis 

mikroprosessor atau mikrokontroller. Keypad 

terdiri dari sejumlah saklar, yang terhubung 

sebagai baris dan kolom. 

 
 

Gambar 11. (a) Bentuk Fisik  (b) Rangkaian 

dasar keypad 4x4 

 

Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini melakukan perancangan 

alat pengaturan kecepatan motor DC berbasis 

arduino dengan memanfaatkan rangkaian Buck 

Converter, sensor tegangan untuk membaca 

nilai tegangan, Arduino Uno digunakan sebagai 

penghasil sinyal PWM dan LCD. Maka dalam 

perancangan perangkat keras pada tugas akhir 

ini akan dibangun sebuah sistem dengan blok 

diagram sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Blok diagram rancangan penelitian 

dalam satu fasa 

 

 

 

 



 
 
 

  

Perancangan Perangkat Keras.  

Rangkaian Buck Converter 

Rangkaian buck converter digunakan 

sebagai rangkaian elektronika daya yang 

dikontrol melalui proses switching pada mosfet. 

Pada penelitian ini, rangkaian buck converter 

dibangun oleh komponen Mosfet, dioda, 

indukto r dan kapasitor. 

 

 
Gambar 13 Rangkaian Buck Converter 

 

Rangkaian Gate Driver  

Rangkaian gate driver ini digunakan 

untuk memindahkan dan memperkuat  pulsa 

kontrol keluaran mikrokontroler untuk 

menjalankan switch pada  rangkaian buck 

converter. Gate driver ini berbasiskan ic 

TLP250 yang  memiliki 8 kaki atau pin.  

 
Gambar 14. Rangkaian Gate Driver (TLP250 

Datasheet) 

 

Sensor Arus ACS712-5A-T 

 Sensor arus yang digunakan pada 

penelitian ini adalah ACS712-5A-T. Sensor ini 

memiliki pembacaan dengan ketepatan yang 

tinggi, karena di dalamnya terdapat rangkaian 

low-offset linear hall dengan satu lintasan yang 

terbuat dari tembaga. batas arus masukan dari 

sensor ini minimum -5A dan maksimal 5A yang 

dimewakili dengan tegangan keluaran 0-5V 

(ACS712 datasheet).   

 
Gambar 15. Pin input dan output sensor arus 

ACS712 (ACS712 datasheet) 

 

Sensor Tegangan 

Penelitian ini menggunakan sensor 

tegangan untuk membaca nilai tegangan lilitan 

jangkar dari motor DC, sensor ini dibuat 

dengan cara membagi tegangan jangkar agar 

tegangan keluar tidak melebihi tegangan kerja 

dari Arduino. 

 

 
Gambar 16. Rangkaian Sensor Tegangan 

 

Sensor Kecepatan 

Penelitian ini menggunakan 

tachogenerator DC yang ada di Laboratorium 

Sistem Tenaga sebagai sensor kecepatan. 

Tachogenerator mempunyai perbandingan 

rotasi terhadap tegangan keluaran berbeda-

beda umumnya adalah 1000 rpm berbanding 

dengan 1 volt DC. 

 
Gambar 17. Tachogenerator 

Perancangan Antarmuka Masukan dan 

Keluaran  

Pada penelitian ini menggunakan 

antarmuka masukan dengan menggunakan 

keypad dan keluaran menggunakan Liquid  

Crystal Display (LCD). Penggunaan keypad ini 
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sebagai tempat untuk  memasukkan nilai 

kecepatan yang diinginkan. Sedangkan 

dengan menggunakan LCD, maka nilai 

kecepatan, arus dan tegangan akan 

ditampilkan pada  layar LCD ini.    

 

Gambar 18. Perancangan antarmuka masukan dan 

keluaran 

Diagram Alir Penelitian 

Tahapan demi tahapan yang dilakukan 

penulis pada saat melakukan penelitian tugas 

akhir ini. Agar penelitian dilakukan secara baik 

maka di buat diagram alir  

 
Gambar 19. Diagram Alir Perancangan Sistem 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Sistem 

Untuk mengetahui kinerja dan 

kemampuan pada sistem perancangan, maka 

perlu dilakukan beberapa pengujian Untuk 

memudahkan penulis dalam melakukan proses 

pengujian bahan. Adapun proses pengujian 

yang dilakukan meliputi: 

1. Pengujian Pengaturan Driver Mosfet 

2. Pengujian Rangkaian Sensor Tegangan 

3. Pengujian Rangkaian Sensor Arus 

4. Pengujian Rangkaian Sensor Kecepatan 

5. Pembuatan Antar Muka (Interface)  

6. Pengujian Rangkaian Buck Converter 

7. Pengukuran dan Pengujian Keseluruhan 

Sistem 

7.1. Pengukuran Tanpa Beban 

7.2. Pengukuran Dengan Beban atau 

Dikopel Magnetic Powder Brake 

 

Pengujian Rangkaian Driver MOSFET 

Pada pengujian rangkaian driver 

MOSFET menggunakan sinyal Pulse Width 

Modulation (PWM) dari mikrokontroler Arduino 

Uno pin 10 mode Fast Pulse Width Modulation 

(PWM) dengan frekuensi yang dibangkitkan 

adalah sebesar 40 kHz , 

 
Gambar 20. Skema rangkaian driver gate MOSFET 

 
Gambar 21. Rangkaian pengujian driver gate 

MOSFET 



 
 
 

  

Pada pengujian ini digunakan Arduino 

Uno yang sudah terdapat fitur pembangkitan 

sinyal PWM. Sinyal PWM yang dibangkitkan 

akan diatur duty cycle-nya menggunakan 

pemrograman sederhana dan diuji. didapatkan 

hasil sinyal PWM pada oscilloscope sebagai 

berikut  

 
Gambar 22. Sinyal pulse width modulation 

(PWM) 

Pengujian Rangkaian Sensor Tegangan 

Pengujian sensor tegangan ini bertujuan 

untuk mengetahui nilai keluaran dari sensor. 

Rangkaian modul sensor tegangan terdiri dari 

2 buah resistor yaitu resistor 1  1R  sebesar 

2.2 k  dan resistor 2  2R  sebesar 100 k . 

 
Gambar 23. Rangkaian pengujian sensor tegangan 

Kemudian dapat dibuat grafik 

perbandingan antara tegangan input dengan 

pembacaan sensor tegangan  

 
Gambar 24. Grafik Pengujian Sensor Tegangan 

Pengujian Rangkaian Sensor Arus 

Pengujian dilakukan dengan mengubah-

ubah nilai resistor variabel yang digunakan 

sebagai beban sehingga arus yang melewati 

sensor akan berubah-ubah. 

 
Gambar 25. Rangkaian Pengujian Sensor Arus 

semakin besar arus input yang 

diberikan dari variable power supply DC, maka 

arus output pembacaan sensor juga akan 

semakin besar, dimana hubungan antara arus 

output terhadap arus input adalah linier, seperti 

yang terlihat pada Gambar 26. 

 

Gambar 27. Grafik pengujian sensor arus 

Pengujian Rangkaian Sensor Kecepatan 

Tachogenerator digunakan sebagai sensor 

kecepatan. Tachogenerator dikopel langsung 

pada motor DC Shunt. 



 
 
 

  

 
Gambar 28. Rangkaian pengujian Tachogenerator 

semakin besar kecepatan motor DC 

yang diberikan, maka pembacaan sensor juga 

akan semakin besar sehingga dapat dikatakan 

sensor kecepatan bekerja dengan baik 

Kemudian dapat dibuat grafik perbandingan 

antara hasil pengujian dengan hasil 

pendekatan adalah sebagai berikut 

 
Gambar 29. Grafik Pengujian Sensor Kecepatan 

Pembuatan Antar Muka (Interface)  

Penelitian ini menggunakan antarmuka 

masukan dengan menggunakan keypad dan 

keluaran menggunakan Liquid Crystal Display 

(LCD). Penggunaan keypad ini sebagai tempat 

untuk  memasukkan nilai kecepatan yang 

diinginkan. 

 
Gambar 30. Interface 

 

 

Pengujian Rangkaian Buck Converter 

Rangkaian buck converter digunakan 

sebagai rangkaian elektronika daya yang 

dikontrol melalui proses switching pada mosfet.  

komponen-komponen yang menyusun 

DC Chopper tipe Buck (Buck Converter) 

adalah sumber masukan DC sebesar 220 Volt 

DC, MOSFET IRF840N, Dioda Schottky atau 

Dioda MUR 1560, Induktor 42mH, Kapasitor 

470µF, Rangkaian pemicu Gate MOSFET 

yang dirancang menggunakan IC TLP 250. 

 
Gambar 31. Rangkaian Pengujian Buck Converter 

Tabel 1. Hasil Pengujian Buck Converter 

No 
Tegangan 
Sumber 
(Vdc) 

Duty 
Cycle 
(%) 

Tegangan 
Output 
(Vdc) 

1 220 10 20 

2 220 20 41 

3 220 30 59 

4 220 40 80 

5 220 50 102 

6 220 60 125 

7 220 70 148 

8 220 80 171 

9 220 90 195 

10 220 100 210 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa 

semakin besar dutycycle yang diberikan maka 

semakin besar pula tegangan keluaran dari 

buck converter. Dari hasil pengujian tersebut 

kemudian dibuat grafik hubungan antara 

dutycycle terhadap tegangan output, seperti 

yang terlihat pada Gambar 32. 



 
 
 

  

 
Gambar 32. Grafik Pengujian Buck Converter 

Pengujian Pengaturan Kecepatan Motor DC 

Tanpa Beban 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan 

di Laboratorium Sistem Tenaga Listrik Fakultas 

Teknik Unram dengan menggunakan Motor DC 

Shunt Wound 0.3 kW, dimana input dari buck 

converter yang diberikan adalah sebesar 220 

Vdc kemudian output dari buck converter 

dihubungkan ke motor DC. Setelah itu 

memasukkan nilai kecepatan yang diinginkan 

melalui keypad, selanjutnya diperoleh nilai 

seperti yang terlihat pada tabel 

 

Tabel 2. Hasil pengujian pengaturan kecepatan 

motor DC 0.3 kW tanpa beban 

Kecepatan 
Vout 

Arus 
Iout 

Waktu Masukan Starting 

(Rpm) (V) (A) (A) 

1500 146 1.12 0.43 9 detik 

1400 140 1.12 0.37 8.5 detik 

1300 128 1.12 0.36 7 detik 

1200 115 1.12 0.34 6 detik 

1100 100 1.12 0.34 4.5 detik 

Dari Tabel 2 hasil pengujian pengaturan 

kecepatan motor DC 0.3 kW menunjukkan 

tegangan keluaran Buck Converter sebesar 

146 V, Arus starting sebesar 1.12 A, Arus 

steady sebesar 0.43 A, dengan waktu yang 

diperlukan untuk mencapai kecepatan 

1500rpm adalah selama 9 detik. 

Kemudian dapat dibuat grafik perbandingan 

sebagai berikut 

 
Gambar 33. Grafik perbandingan kecepatan 

terhadap waktu 

 
Gambar 34. Grafik perbandingan tegangan terhadap 

waktu 

Pada gambar 33 menunjukkan grafik 

perbandingan antara kecepatan terhadap 

waktu ketika input kecepatan 1500rpm adalah 

linier, begitupun dengan gambar 34 yang 

merupakan grafik perbandingan tegangan 

dengan waktu. hal ini disebabkan ketika 

pembacaan sensor kecepatan lebih kecil dari 

input kecepatan diawal, misal sebesar 

1500rpm maka nilai register pengendali PWM 

mengalami penambahan lebar duty cycle. 

Penambahan lebar dutycycle ini akan 

menaikkan nilai tegangan terminal motor DC 

sehingga kecepatan motor DC ikut naik sampai 

pembacaan sensor kecepatan sama dengan 

input kecepatan sebesar 1500 rpm, sedangkan 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

kecepatan nominal 1500rpm mencapai 9 detik. 

Pada pengujian motor DC berbeban ini 

dimulai dengan memasukkan nilai kecepatan 

yang diinginkan melalui keypad, kemudian 

motor DC akan berputar sesuai dengan 

kecepatan yang dimasukkan diawal, lalu beban 

yang dipikul oleh motor berupa magnetic 

powder break akan terus ditambah nilainya, 

sehingga untuk mempertahankan kecepatan 

motor agar konstan, buck converter akan 

otomatis menaikkan tegangan terminal motor. 

selanjutnya diperoleh nilai seperti yang terlihat 

pada tabel. 

 



 
 
 

  

Tabel 3. Hasil pengujian pengaturan kecepatan 

motor DC 0.3 kW dikopel Magnetic Powder Brake 

Kecepatan 
(Rpm) 

Beban 
(N.m) 

Vout 
(Volt) 

Iout 
(Ampere) 

Waktu 

1500 

0 146 0.43 9 detik 

0.2 148 0.73 2 detik 

0.4 150 1.03 2 detik 

0.5 153 1.12 2 detik 

0.6 155 1.23 2 detik 

0.8 157 1.5 2 detik 

1400 

0 140 0.37 8.5 detik 

0.2 148 0.82 2 detik 

0.4 153 1.07 2 detik 

0.5 155 1.17 2 detik 

0.6 157 1.27 2 detik 

0.8 160 1.6 2 detik 

1300 

0 128 0.36 7 detik 

0.2 133 0.75 2 detik 

0.4 137 0.98 2 detik 

0.5 140 1.22 2 detik 

0.6 142 1.29 2 detik 

0.8 145 1.57 2 detik 

1200 

0 115 0.34 6 detik 

0.2 120 0.7 2 detik 

0.4 126 1.06 2 detik 

0.5 128 1.16 2 detik 

0.6 130 1.31 2 detik 

0.8 132 1.61 2 detik 

1100 

0 100 0.34 4.5 detik 

0.2 107 0.77 2 detik 

0.4 111 1.12 2 detik 

0.5 114 1.16 2 detik 

0.6 116 1.37 2 detik 

0.8 119 1.66 2 detik 

Dari Tabel 3 hasil pengujian pengaturan 

kecepatan motor DC 0.3 kW menunjukkan, 

Arus steady sebesar 0.43 A, dengan waktu 

yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 

1500rpm adalah selama 9 detik  

 
Gambar 35. Grafik perbandingan kecepatan 

terhadap waktu 

 
Gambar 36. Grafik Perbandingan Tegangan dan 

Beban 

 
Gambar 37. Grafik Perbandingan Arus dan 

Beban 

Pada gambar grafik diatas 

menunjukkan grafik pengujian ketika input 

kecepatan yang diberikan sebesar 1500rpm. 

Pada grafik 36 merupakan grafik perbandingan 

tegangan dengan beban dan grafik 37 adalah 

grafik perbandingan arus dengan beban adalah 

linear, dimana arus akan mengalami kenaikan 

sesuai dengan kenaikan beban yang diberikan, 

dan tegangan juga akan naik untuk tetap 

mempertahankan kecepatan motor agar tetap 

konstan, keluaran buck converter otomatis 

menaikkan tegangan. Begitupun seterusnya 

keluaran buck converter akan bertambah 

otomatis sesuai dengan perbedaan kecepatan 

motor yang terbaca sensor dengan input 

kecepatan motor diawal. 

 

 

 



 
 
 

  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian dan analisa yang 

telah dilakukan pada penelitian ini, dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengaturan kecepatan motor DC shunt 

dengan kapasitas 0,3 KW, 220 V dan arus 

1,8 A menggunakan keypad sebagai 

masukan variasi nilai kecepatan, Buck 

Converter dan Arduino Uno sebagai 

penghasil sinyal PWM telah dapat 

mengatur nilai kecepatan motor yang 

diinginkan dalam keadaan tanpa beban 

maupun ketika dikopel dengan beban 

mekanis pengereman menggunakan 

Magnetic Powder Brake. 

2. Dari pengujian pengaturan kecepatan 

motor DC tanpa beban maupun berbeban 

yang dilakukan , semakin kecil nilai 

kecepatan yang dimasukkan maka waktu 

yang dibutuhkan untuk motor mencapai 

kecepatan konstan menjadi lebih cepat. 

Sedangkan waktu yang dibutuhkan motor 

untuk kembali ke kecepatan inputannya 

ketika diberikan beban pengereman 

variasi adalah rata-rata 2 detik. 

3. Pengujian pengaturan kecepatan motor 

DC dengan beban pengereman, dimana 

tegangan masukan buck converter 

sebesar 220 V, setting nilai beban yang 

diberikan variasi dan input kecepatan juga 

divariasikan. Semakin besar beban 

pengereman motor yang diberikan maka 

tegangan keluaran buck converter untuk 

menyuplai motor agar tetap 

mempertahankan kecepatannya juga 

akan semakin besar 

 

Saran 

Dalam pengerjaan dan penyelesaian 

tugas akhir ini tentu tidak lepas dari berbagai 

macam kekurangan dan kelemahan, baik pada 

sistem maupun pada peralatan yang telah 

dibuat. Untuk memperbaiki kekurangan 

tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan dan penggunaan komponen 

yang tepat sehingga saat pembuatan 

perangkat keras agar didapatkan dengan 

kapasitas terbaik dan harga yang optimal. 

2. Dapat digunakan sebagai tambahan 

modul pratikum mesin-mesin listrik. 
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