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ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja baik
dalam sektor real maupun non-real. Mikrokontroller merupakan salah satu kemajuan teknologi,
penggunaan mikrokontroller untuk mempermudah dan mempercepat penggunaan alat lain. Salah
satu pengembangan aplikasi yang menggunakan mikrokontroller adalah sistem kontrol jarak jauh
dengan menggunakan kabel maupun nirkabel. Dalam Tugas Akhir ini dirancang suatu perangkat
pengontrolan kecepatan motor DC 12volt jarak jauh menggunakan  Zig bee pro sebagai media
transmisi data berbasis mikrokontroller 328P ( Arduino).  Dalam sistem komunikasi dan kontrol
pada motor DC 12 volt ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pengolah 1 (pengontrol) dan
pengolah 2 (bagian yang dikontrol). Pada pengontrolan ini menggunakan sebuah PC atau leptop
sebagai pengontrol, pengontrolan dapat dilakukan dengan jarak 550m outdoor dan 100m indoor.
Pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode pulse width modulation (PWM), yaitu
dengan mengatur durasi waktu tunda dari pulsa yang diumpan ke rangkaian driver motor. Waktu
tunda dapat dilakukan pada sisi negative dan sisi positif, semakin lebar waktu tunda positif yang
dihasilkan,  makan putaran motor akan semakin cepat dan begitu juga sebaliknya.  Sedangkan
untuk mengetahui kecepatan motor DC tersebut menggunakan  optocoupler berbentuk U, hasil
data  ditampilkan pada  LCD dan  laptop.  Dari  penelitian  ini  diharapkan dapat  dikembangkan
dengan tampilan interface lebih baik, menggunakan sensor kecepatan yang lebih berkualitas dan
penempatan encoder yang lebih baik agar pembacaan nilai kecepatan lebih akurat.

Kata Kunci: Sistem monitoring,  Zig bee pro,  Arduino Uno R3 Atmega 328P, PWM, Motor DC 12 
VDC.

1. Pendahuluan

Teknologi  mikrokontroller  saat  ini  telah

berkembang  pesat.  Sehingga  aplikasinya

semakin luas, penggunaan mikrokontroller untuk

mempermudah  dan  mempercepat  penggunaan

alat  lain,  mikrokontroller dapat  dikembangkan

untuk mengontrol objek yang berada diatas 

permukaan air  maupun  didalam air.  Salah

satu perkembangan aplikasi yang menggunakan

mikrokontroller adalah pengontrolan jarak jauh,

dimana  Komputer  maupun  laptop  digunakan

sebagai  pusat  kontrol  dengan  media  kabel

maupun  nirkabel.  Untuk  menjalankan

mikrokontroller tersebut  dibutuhkan  peralatan
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lain seperti  komputer dan juga  chip tambahan.

Penelitian  penggunaan  mikrokontroller telah

dilakukan  dan  digunakan  untuk  proses

komunikasi, seperti pada perangkat  zig bee pro,

dari  kombinasi  kedua  alat  tersebut  dapat

mengontrol  sebuah  alat  atau  akuator  lain.

Mikrokontroller dan  zig  bee  pro telah  berhasil

dalam  fungsinya  yang  digunakan sebagai  alat

kontrol. Dalam penelitian ini, penulis merancang

sebuah  alat  untuk  mengendalikan  putaran  dan

arah  putaran  motor  DC  jarak  jauh,  dengan

menggunakan  mikrokontroller  dan  Zig bee pro

sebagai  media  transmisi,  dengan mengatur

masukan (input)  PWM. Data PWM, RPM dan

arah  motor  DC  ditampilkan  pada  laptop  dan

LCD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan

diatas,  maka  rumusan  masalah  yang  akan

diangkat pada penelitian ini adalah:      

1. Bagaimana merancang sebuah alat yang bisa

mengontrol  kecepatan  motor  DC  yang

dikendalikan  serta  dikomunikasikan  dengan

PC atau laptop menggunakan mikrokontroler

atmega 328 dan zig bee pro secara nirkabel.

2. Berapa  jarak  yang  dikontrol  dengan

menggunakan perangkat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Merancang  dan  membuat  alat

pengontrolan  kecepatan  motor  DC  yang

dikontrol   menggunakan laptop secara  wireless

pada jarak tertentu.

2.   Mempelajari  Ilmu  pengetahuan  baru  di

bidang komunikasi berbasis kontrol.  

II. Kajian Deduktif

2.1 Mikrokontroller
Mikrokontroller yang  digunakan  pada

penelitian ini  adalah ATmega 328P jenis AVR.

Mikrokontroller Atmega  328P  memiliki

kemudahan  program  dengan  menggunakan

program bahasa C dan download program antara

PC  dengan  mikrokontroller sangat  cepat.

Mikrokontroller Atmega 328P memiliki  28 pin

yang sudah terintegrasi  dengan Board Arduino

Uno R3.

Gambar 2.1 Konfigurasi Pin Atmega 328P

2.2 Arduino Uno R3

Arduino  Uno  R3  adalah  board  sistem

minimum berbasis  mikrokontroller  ATmega

328P jenis AVR. . Arduino Uno memiliki 14

digital  input/output   6  diantaranya  dapat

digunakan  untuk  PWM  output,  6  analog

inputs,  16  MHz  osilator  kristal,  USB

connection,  power  jack,  ICSP  header dan

tombol reset
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Gambar 2.2 Board Arduino Uno R3

Panjang dan lebar papan Arduino Uno R3 adalah

2.7 inch dan 2.1 inch dengan konektor USB dan

power  Jack.  Pada  Arduino  terdapat  4  lubang

untuk  sekrup,  sehingga  papan  Arduino  Uno

dapat  dipasang  pada  permukaan  bidang  datar.

Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur  power,

memory,  input/output  digital dan  analog dan

komunikasi data

2.3 Zig Bee Pro

Zig  bee adalah  spesifikasi  untuk  suite

protocol komunikasi  tingkat  tinggi  dengan

menggunakan daya rendah yang digunakan

pada  wilayah  pribadi  (WPAN).  Hal  ini

menyebabkan  banyak  digunakan  sebagai

aplikasi kontrol yang berbasis nirkabel.

Gambar 2.3 Prinsip kerja modul Xbe

Gambar 2.4 Xbee pro

2.4 Sistem Monitoring

Sistem monitoring terdiri dari modul zig bee

pro yang sama minimal 2 unit yang sebelumnya

telah  di  program  sebagai  sebuah  receiver-

transmiter  maupun  transmitte-receiver,  data

yang  telah  diterima  akan dikirim ke  komputer

yang  menggunakan  USART  (Universal

Synchronous and Asynchronous Serial Receiver

and Transmiter) dan model serial RS 232  port

atau  USB  converter  RS232  sehingga  dapat  di

tampilkan pada base monitoring (komputer).

Ada beberapa bentuk topologi yang bisa

digunakan  antara  lain  topologi  pear  to  pear,

mesh dan star.  Sedangkan untuk topologi  star,

koordinator harus pada node pusat. 

                    

      Gambar 2.5 Jaringan topologi zig bee
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2.5 Motor DC

Pada motor DC kumparan medan disebut stator

(bagian  yang  tidak  berputar)  dan  kumparan

jangkar  disebut  rotor  (bagian  yang  berputar).

Jika  tejadi  putaran  pada  kumparan  jangkar

dalam pada  medan magnet,  maka  akan timbul

tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada

setiap  setengah  putaran,  sehingga  merupakan

tegangan  bolak-balik.  Prinsip  kerja  motor  DC

daerah kumparan medan yang 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 disini selain berfungsi

sebagai  tempat  untuk  menyimpan  energi,

sekaligus  berfungsi  sebagai  tempat

berlangsungnya 2 proses perubahan energi  dan

daerah  tersebut  dapat  dilihat  pada  gambar

dibawah ini. Motor DC yang digunakan pada

penelitian ini adalah motor DC 12VDC

Gambar 2.6 Prinsip Kerja Motor 12 VDC

2.6 Driver Motor DC L298 H - Bridge

Driver  motor yang digunakan adalah L298

H-bridge.  Pada IC L298 ini terdapat rangkaian

H-bridge  transistor NPN. Transistor - transistor

ini digunakan sebagai  switching  yang berfungsi

untuk  mengatur  arah  putaran  motor.  Gerbang

logika  pada  rangkaian  digunakan  untuk

mengaktifkan transistor dari sinyal input masing

- masing pin.

Gambar 2.7 H-bridge L298

2.7 Pulse Width Modulation (PWM)

Cara pengaturan kecepatan yang digunakan

adalah  dengan  menggunakan  teknik  PWM

(Pulse  Width  Modulation),  salah  satu  teknik

untuk  mengatur  kecepatan  motor  DC  yang

umum digunakan. Dengan menggunakan PWM

dapat  mengatur  kecepatan  yang  diinginkan

dengan mudah. Teknik PWM untuk pengaturan

kecepatan  motor  adalah,  pengaturan  kecepatan

motor dengan cara merubah-rubah besarnya

pengaturan  kecepatan  motor  adalah,

pengaturan  kecepatan  motor  dengan  cara

merubah-rubah besarnya duty cycle pulsa. Pulsa

yang  berubah-ubah  duty  cycle-nya  inilah  yang

menentukan  kecepatan  motor.  Besarnya

amplitudo  dan  frekuensi  pulsa  adalah  tetap,
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sedangkan  besarnya  duty  cycle  berubah-ubah

sesuai  dengan  kecepatan  yang  diinginkan,

semakin  besar  duty  cylce  maka  semakin  cepat

kecepatan motor, dan sebaliknya semakin kecil

duty cycle  maka semakin pelan pula kecepatan

motor, pulsa kotak dengan duty cycle pulsa 50%.

Gambar 2.8 Pulse Width Modulation (PWM)

III. Metode Penelitian.

3.1 Pembangunan Model 

Untuk  memudahkan  proses  perancangan  maka

dibutuhkan  model  konseptual,  adapun  model

yang dibagun adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Model Konseptual

3.2  Alat dan Bahan Penelitian

Spesifikasi  perangkat  lunak  yang  digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi.  Operating System (OS) yang

digunakan adalah Windows 7. 

b. Protel 99 SE. Adalah perangakat lunak yang

digunakan untuk merancang PCB. 

c.  ARDUINO  adalah  sebuah  perangkat  lunak

yang  digunakan  untuk  memprogram  IC

mikrokontroller.

d.  Visual  Basic  6  perangkat  lunak  yang

digunakan sebagai tampilan untuk pengaturan

kecepatan motor dc dengan PWM.

e.  X-TCU  Software  X-TCU  untuk  koneksi

(mensetting)  kedua  modul Xbee pro supaya

bisa  terhubung.

Sedangkan  prangkat  keras  utama  dalam

membantu penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Seperangakat laptop.

b.  Modem  converter  FTDI  (  USB-Converter

RS232). 

c. Modul Xbee pro 2 pcs.

d. Sensor kecepatan (Optocoupler berbentuk U). 

e. Lcd 16x2.

f. Power Supply 12 VDC.

g. Driver motor DC.

h. Rangkaian regulator. 

Untuk  pengukuran  menggunakan  Digital

Multi Meter Helex CX-37 ER, yang membaca

tegangan dan arus pada motor DC. 

3.3 Perangcangan sistem dan alat

Perancangan perangkat keras sistem kendali

kecepatan terdiri  dari  mikrokontroler  ATMega

328P  beserta  sistem  minimumnya  sebagai

pengendali sistem.  H-bridge  sebagai penggerak

motor  DC  dan  encoder  (optocoupler)  sebagai

sensor  kecepatan  untuk  umpan  balik  data
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ditampilkan  pada LCD.  Skema  lengkapnya

dapat dilihat pada gambar 3.2

DATA
Prosesor + Zig 

bee pro
UDARA / 

Transmisi DATA

Zig bee pro + 
Mikrokontriller

MOTOR 
DC

POWER SUPPLY

DRIVER
MOTOR DC

Optocoupler

LCD

Gambar 3.2 Diagram blok perancangan sistem

3.3.1 Perancangan Perangkat Keras

• Modul Xbee Pro

Gambar 3.3 Rangkaian modul ke mikrokontroller

• Rangkaian regulator

• Minimum sistem atmega 328P

• Rangkaian driver motor DC 12 VDC

Driver  motor  DC menggunakan  IC

L298  yang  berfungsi  mengatur  kecepatan

dan arah  putaran  motor.  Dengan  membuat

program  yang  kita  rancang  arah  putaran

motor dapat berputar searah jarum jam dan

berlawanan  arah  jarum  jam,  sedangkan

untuk mengatur kecepatan motor kita dapat

mengubah PWM secara variable 0 – 255

desimal sesuai dengan kebutuhan. 

Gambar 3.4 Skematik Rangkaian Driver Motor

DC

• Sensor kecepatan 

Gambar 3.5 Mekanis Optocoupler

3.3.2 Perancangan Perangkat Lunak

• Perancangan software Arduino

Arduino-1.0.1 merupakan  software open-source

Arduino  Integrated  Devselopment  Enviromen

(IDE)  yang  digunakan  untuk  penulisan  kode.

Software  ini dapat digunakan di Windows, Mac

OS , dan Linux. Software Arduino environtment

ditulis  dalam  bahasa  Java  dengan  didasarkan

pada Processing. Bahasa pemrograman Arduino

didasarkan pada bahasa pemrograman C.
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Gambar 3.6 Tampilan utama Software Arduino

START

INPUT SIGNAL 
PWM

( KEC + / KEC - )

MOTOR DC BERPUTAR

SEND
( CW / CCW )

TAMPILAN LCD
DATA PWM dan KECEPATAN

STOP

RESET

 Gambar 3.7 flowchart program

• Perancanga software visual basic.

Dalam rancangan alat ini, digunakan Visual

Basic  6.0  yang  berfungsi  untuk

menterjemahkan tombol yang ditekan pada

PC untuk mengontrol motor DC.

Gambar 3.8 Tampilan pengontrol pada

visual besic

CONNECT / TERSAMBUNG

INPUT DATA= 
“(0)”

SEND 

CW / CCW
+
-

STOP

RESET

Gambar 3.9 Flowchart program 

IV. Pengujian, Pengambilan Data dan 

Analisa.

4.1 Pengujian Sistem Komunikasi 

Dalam  sistem  komunikasi  ini  menggunakan

sistem  nirkabel  atau  lebih  tepatnya  lagi

menggunakan  sistem  wireless  yang

menggunakan frekuensi 2.4GHz yang terkoneksi

dengan  laptop sebagai  pusat  kendali  kemudian

di  transmisikan  ke  objek.  Pada  sistem

komunikasi ini dibutuhkan minimal 2 modul zig

bee  pro  untuk  berkomunikasi,  jika  ingin

menambah  daya  jelajah  maka  bisa  ditambah
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menjadi tiga atau lebih modul zig bee pro yang

sebelumnya  telah  disetting  dengan

menggunakan perangkat lunak X-CTU.

4.2 Persiapan.

Dalam  melakukan  proses  pengujian  pada

penelitian  ini  hendaklah  mempersiapkan  alat-

alat  yang  nantinya  digunakan  untuk  menguji

sistem  komunikasi  antara  pengolah1  (laptop

sebagai  koordinator)  dan  pengolah  2  (objek

yaitu Motor DC 12 volt).

1.  Mengkoneksikan  rangkaian  converter  USB-

USART pada laptop.

2.  Melakukan  sharing  baudrate  pada  driver

USB-USART  pada  Windows  Device

Manager.

3. Melakukan  tes  koneksi  menggunakan

perangkat lunak X-CTU.

4.3 Pengujian Fungsional 

Pengujian  setiap  bagian  dan  sistem

keseluruhan  yang  terdiri  dari  pengujian

rangkaian  minimum  sistem  mikrokontroler

ATMega328p,  rangkaian  driver  motor  DC,

penampil  (LCD),  tombol  dan  sensor

kecepatan.

 

Gambar 4.1 Miniatur pengontrolan motor DC

dengan nirkabel 

• Pengujian dilakukan dengan jarak 10, 30,

50,  70  dan  100  m  indoor  atau  dengan

halangan

• Pengujian dilakukan dengan jarak 50, 100, 

200, 300, 400, 500, 550 m outdoor 
( tanpa halangan) 

  Pada proses penelitian tersebut telah berhasil

dalam  sistem  komunikasi  antara  motor  DC

dengan  laptop  sebagai  pusat  komunikasi  dan

kontrol.   Jika  ada  yang  tidak  berjalan  sebagai

mana mestinya maka kemungkinan besar yang

bermasalah pada bagian  hardware  dikarenakan

bagian ini rentan dengan kegagalan sistem.
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V. Pembahasan

Pada  sebuah  sistem  alat  yang  sering

mengalami ganguan atau kegagalan terjadi pada

bagian  perangkat  keras.  Sehingga

memprioritaskan  pemeriksaan  terlebih  dahulu

pada perangkat keras. Untuk daya jelajah pada

alat tersebut tergantung dari kondisi penghalang,

jika  terdapat  banyak  penghalangan maka  akan

membuat  berkurangnya  daya  jelajah  pada

pengolah 2.

Dari  hasil  pengujian  pada  perancangan

sistem  ini   masih  memiliki  kelemahan,  yang

terdapat pada ketidak stabilan awal pembacaan

nilai  kecepatan.  Hal  ini  disebabkan  oleh

beberapa  faktor,  diantaranya  pengaruh  dari

mekanik motor DC dan juga posisi encoder yang

terdapat pada motor. Oleh karena itu pembacaan

nilai  kecepatan  dari  sensor  optocoupler  sangat

menentukan akurasi  nilai kecepatan dari motor

DC. 

Penggunaan  LCD  2x16  LMB162AFC

sebagai  tampilan  pembanding  data  kecepatan

putaran motor dc yang ditampilkan secara  real

time  dengan  tampilan  yang  ada  pengolah  1

(Laptop).  Sehingga  pengguna  dapat  akan

mengetahui  pengiriman  data  dengan

pengontrolan jarak jauh.

VI. Kesimpulan dan  Saran

• KESIMPULAN
1. Alat dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan

perancangan yang dibuat, pengaturan kecepatan

pada sistem kecepatan motor  dc menggunakan

microcontroller  untuk  mengatur  duty  cycle

pulsa, semakin besar  duty cylce  maka semakin

cepat kecepatan motor, dan sebaliknya semakin

kecil duty cycle maka semakin lambat kecepatan

motor. 
2. Sistem  perancangan  berbasis  komunikasi  dan

kontrol secara  wireless  berhasil, sehingga dapat

diimplementasikan  pada  pengontrolan  motor

DC   dengan  tingkat  jangkauan  bervareatif

(indoor  100m  dan  outdoor  550m).  Perangkat

berpengaruh  pada  jangkauan,  semakin  banyak

penghalang  yang  berada  di  sekitar  perangkat

membuat jarak jangkauan semakin pendek.
3. Dengan menggunakan LCD type 16x2 mampu

memberikan informasi tampilan nilai PWM dan

kecepatan  putaran  motor  DC,  sehingga

pengontrol   dapat  mengetahui  kecepatan  dari

motor DC.
• SARAN

Untuk  membuat  sistem  yang  lebih  baik

kedepannya,  perlu  ditambahkan  beberapa  hal

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Agar  tampilan  program  lebih  baik,  tampilan

display pada interfacenya sebaiknya dibuat lebih

menarik.
2. Menggunakan  sensor  kecepatan  yang  lebih

berkualitas penempatan Encoder yang baik, agar

didapatkan  pembacaan  nilai  kecepatan  putaran

motor DC yang lebih akurat.
3. Agar  bisa  menjangkau  jarak  yang  lebih  jauh,

dapat  menambah  penguat  yang   menghasilkan

daya yang lebih tinggi.
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