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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pustaka  

 Penelitian mengenai kontrol motor stepper dan limit switch dengan  

mikrokontroller dan pengaplikasian  dibidang industri dan kehidupan sehari hari 

telah banyak di lakukan. Adapun penelitian yang terkait hal tersebut diantaranya 

dilakukan oleh : 

 Pertama, penelitian dari jurnal (Muhira Dzar Faraby,Ishak, 

Rukiah,Setiawan,september 2016) yang berjudul “Prototype Pengontrol Pintu 

Otomatis Menggunakan Arduino Berbasis Android” dalam penelitian ini 

menggunakan motor stepper bekerja berdasarkan pulsa yang diberikan pada lilitan 

fasanya dalam urutan yang tepat. Selain itu pulsa - pulsa itu harus juga 

menyediakan arus yang cukup besar pada lilitan fasa tersebut. Karena itu untuk 

pengoperasian Motor stepper, pertama kali harus mendesain squencer logic untuk 

menentukan urutan pencatuan lilitan fasa motor dan kemudian menggunakan 

suatu penggerak (driver) untuk menyediakan arus yang dibutuhkan oleh lilitan 

fasa[4]. Pada perancangan pintu otomatis, motor stepper digunakan sebagai 

penggerak belt pintu, sehingga pintu dapat terbuka dan tertutup.  

Kedua,  penelitian dari jurnal (Yusup Mulkan,Haura Fikriyah Hakimah, 

Mochammad Rizky Lazuardi,Rangga Vega,Noor Cholis Basjaruddin,Edi 

Rakhman,agustus 2020) yang berjudul “mesin gambar otomatis berbasis 

mikrokotroller” pada penelitian ini prinsip kerja dari mesin gambar otomatis 

adalah mengendalikan posisi motor stepper sesuai koordinat-koordinat yang 

membentuk sebuah gambar tertentu. Hasil pembacaan gambar dikonversi menjadi 

file G-code yang kemudian di upload pada controller sebagai set point dalam 

bentuk koordinat untuk menentukan posisi dan jalur yang akan dilewati gambar. 

Ketika set point sudah ditentukan maka motor stepper sebagai aktuator menerima 

perintah dari controller dan mengikuti posisi koordinat dan jalur yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Perancangan elektronika pada alat ini dibuat 

menggunakan 3 motor stepper sebagai komponen yang menggerakan CNC agar 

dapat menggambar secara koodinat x, y, dan z sesuai koordinat gambar hasil 

convert ke G-Code. Limit switch berguna untuk membatasi gerak. Power supply 
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berguna untuk memberikan sumber ke driver motor stepper. Arduino sebagai 

mikrokontroller atau hardware untuk meng upload program yang dibuat. 

Ketiga, penelitian dari jurnal (sigit nugroho utomo, rochmad 

winarso,qomaruddin,maret 2019) yang berjudul “Rancang Bangun Planner Kayu 

Dengan Sistem Penggerak Motor stepper” dalam penelitian ini bertujuan ini 

adalah melakukan rancang bangun conveyore pada mesin planner kayu sistem 

kontrol otomatis dengan menggunakan motor stepper. Conveyore merupakan 

suatu mesin pemindah bahan yang umumnya dipakai dalam industri perakitan 

maupun industri proses untuk mengangkut bahan produksi setengah jadi maupun 

hasil produksi dari satu bagian ke bagian yang lain. 

Keempat, penelitian dari jurnal (Muhammad saleh dan Munnik hariyati, 

mei 2017) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah 

Menggunakan Relay” dalam penelitian ini limit switch dan relay  bekerja sebagai 

inputan terhadap lampu-lampu dan alarm yang telah di pasang di area rumah. 

Limit switch akan mengalirkan tegangan ke lampu-lampu dan speaker apabila 

limit switch dalam keadaan tidak tertekan. 

Kelima, penelitan yang berjudul “Rancang Bangun Magnetic Door Lock 

Menggunakan Keypad Dan Selenoid Berbasis Mikrikontroller Arduino Uno” 

keypad dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat input dan dimanfaatkan untuk 

memasukan kode password ke mikrokontroler. Dalam mengkoneksikan Keypad 

Rubber 3x4 pada Arduino memerlukan pengkoneksian awal dengan memprogram 

Arduino melalui IDE Arduino, Keypad Rubber 3 x 4 adalah tombol-tombol yang 

disusun secara maktriks (baris x kolom) sehingga dapat mengurangi penggunaan 

pin input. Keypad memiliki 12 tombol dimana keypad memiliki konfigurasi 4 

baris (input scanning) dan 3 kolom (output scanning). Keypad berfungsi sebagai 

alat input kode password untuk magnetic door lock. Koneksi keypad dengan 

mikrokontroler Arduino Uno dapat bekerja dengan baik, setiap tombol yang 

ditekan dapat terdeteksi dan terbaca oleh mikrokontroler Arduino Uno. (Helmi 

Guntoro, Yoyo Somantri, Erik Haritman, maret 2013) 

2.2 Pengertian Rancang Bangun 

Rancang bangun merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan 

sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu atau 
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peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam bentuk paket perangkat 

lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah 

ada (Habibullah et al., 2020)  

2.3 Komponen pendukung 

2.3.1. Arduino uno  

Arduino adalah platform komputasi fisik open source yang berdasarkan 

pada papan input/output I/O sederhana dan dikembangkan pada implementasi 

proccesing language (www.processing.org). arduino dapat digunakan untuk 

mengembangkan objek interaktif mandiri atau dapat dihubungkan ke perangkat 

lunak di komputer (seperti flash, processing, VVVV, Max/MSP). Papan dapat 

dirakit dengan sendiri maupun dibeli dengan rakitan pabrik; open source IDE ( 

integrated development environment) dapat di unduh secara gratis dari 

www.arduino.cc  

Arduino berbeda dari platform lainya pada pasaran dikarenakan fitur-fitur 

ini sebagai berikut (banzi, 2009) 

- Terdapat sistem multi platform; dapat dijalankan di windows, Macintosh , 

dan linux 

- Berdasarkan pemprograman processing IDE, dann mudah dikembangkan 

oleh desiner maupun individu. 

- Anda dapat memprogramnya via kabel USB tanpa menggunakan port 

serial. Fitur ini sangat berguna karena banyak komputer modern tidak 

memiliki port serial. 

- Software dan hardwere berbentuk open source anda dapat mengunduh 

diagram rangkain membeli semua komponen dan membuat sendiri tanpa 

harus membayar apapun kepada pembuat arduino. 

- Hardwere nya terjangkau harga papan USB sekitar US35 dan dapat 

mengganti chip yang terbakar dengan mudah dan harga yang murah.  

- Terdapat komunitas pengguna aktif , jadi terdapat banyak orang yang dapat 

membantu anda. 

- Projek arduino telah banyak dikembangkan dengan lingkungan pendidikan 

dan oleh karena itu, cocok untk para pemula yang ingin cepat beradaptasi  

 

http://www.processing.org/
http://www.arduino.cc/
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Gambar 2. 1 Sketsa Arduino Duemilanove (Banzi, 2009) 

 

2.3.2. Motor stepper  

 Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan 

mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskkrit. Motor stepper 

bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu untuk 

menggerakanya diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa 

pulsa periodik. Penggunaan motor stepper memiliki banyak keunggulan di 

bandingkan dengan penggunaan motor DC biasa. Motor stepper di bagi menjadi 

tiga yaitu:  

a. Motor Stepper Tipe Variable Reluctance (VR) 

Motor stepper jenis ini sudah lama ada dan jenis motor stepper ini 

termasuk yang mudah di pahami. Motor ini memiliki sebuah rotor besi lunak 

dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberikan 

inputan arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran terjadi ketika 

gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. 

b. Motor Stepper Tipe Variable Reluctance  (PM) 

Motor stepper jenis ini memiliki bentuk rotor bulat (tin can) yang terdiri 

atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan kutub yang 

berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intensitas fluks 

magnet sehingga motor jenis ini dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Motor 



 

8 

 

jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah (step) yang rendah yaitu antara 7,5° 

hingga 15° per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap putarannya.  

c. Motor Stepper Tipe Hybrid (HB) 

Motor stepper tipe hybrid memiliki struktur yang dikombinasikan dari dua 

jenis motor diatas. Motor stepper tipe hybrid memiliki gerigi seperti  motor tipe 

VR dan juga memiliki magnet permanen yang tersusun secara aksial pada batang 

porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling banyak digunakan dalam 

berbagai aplikasi karena kinerja lebih baik. Motor tipe hybrid dapat 

menghasilkan resolusilangkah yang tinggi yaitu antara 3,6° hingga 0,9° per 

langkah atau 100-400 langkah setiap putarannya. 

 Pada penelitian ini menggunakan motor stepper jenis nema 17 dengan 

supplay daya 12, 5 input yang digunakan sebagai parameter pada pengujian alat 

pengeleman kardus. 

 

 

Gambar 2. 2 Motor Stepper (Dinata, 2017). 

 

2.3.3. Limit swich 

Limit Switch adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang 

mempunyaituas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal (dari Normally 

Open/No ke Close atau sebaliknya dari Normally Close/NC ke Open). Pada 

rangkaian ini limit switch berfungsi sebagai saklar On/Off, bentuk fisik limit 

switch dapat dilihat pada Gambar 2.9  
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Menurut jenis dan fungsinya Limit switch dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a.Global-limit-switch  

 Merupakan jenis limit switch yang paling umum dipakai diseluruh 

dunia. Global limit switch dirancang berdasarkan standar IEC untuk penerimaan di 

seluruh dunia. Global limit switch terbuat dari logam atau plastik dan tersedia 

dalam berbagai seri berdasarkan spesifikasi listrik, aktuator, terminasi, 

rangkaiannya, dan tingkat penyegelan. Jenis ini biasanya digunakan sebagai mesin 

cetak injeksi, peralatan alat mesin, antarmuka PLC, lift, eskalator/tangga berjalan, 

mesin game, penanganan material, pintu industri, peralatan pengemasan dan 

tekstil, makanan dan minuman, gunting dan lift platform serta peralatan perakitan 

elektronik. 

b. Medium-duty limit switch  

Merupakan jenis limit switch yang dirancang untuk berbagai aplikasi 

indoor dan outdoor. Sama seperti limit switch pada umumnya, jenis saklar ini juga 

tersedia dalam berbagai seri berdasarkan spesifikasi listrik, aktuator, terminasi, 

rangkaiannya, dan tingkat penyegelan. Jenis ini biasanya digunakan sebagai 

deteksi kehadiran / ketidakhadiran suatu objek, serta aplikasi yang membutuhkan 

pengulangan yang akurat seperti crane, disamping itu juga dipakai dalam mesin 

stamping, pengemasan dan peralatan penggerak tanah,  konveyore, transportasi, 

mesin tekstil, peralatan cetak serta mesin pertanian. 

 

 

Gambar 2. 3 Limit Switch (Sumarsono et al. n.d.). 
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Liquid Crystal Display (LCD) adalah komponen yang dapat menampilkan 

tulisan. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya 

melainkan memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan dari backlight. LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

bentuk karakter, huruf, ataupun angka.(Arifin, 2015) 

Material LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca 

bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk seven segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda di aktifkan dengan 

medan listrik (tegangan), molekung organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segment. Lapisan sandwich memiliki 

polalizer cahaya vertikal depan dan polalizer cahaya horizontal belakang yang di 

ikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekung-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segment diaktikan terlihat 

menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. Dalam 

modul LCD terdapat mikro kontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan 

karakter LCD. Mikrokontroller pada suatu LCD dilengkapi dengan memori dan 

register. Memori yang digunakan mikro kontroller internal LCD adalah : 

a Display Data Random Access Memory (DDRRAM) merupakan memori 

tempat karakter yang akan di tampilkan berbeda. 

b Character Generator Random Access Memory (CGRAM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter 

dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginkan. 

c Character Generator Read Only Memory (CGROM) merupakanm memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan 

karakter dasar yang sudah di tentukan secara permanen oleh pabrikan 

pembuat LCD tersebut sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai 

alamat memorinya dan tidak dapat merubah karekter dasar yang ada dalam 

CGRAM. 

Register control terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 
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a Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari mikro 

kontroller ke panel LCD pada saat proses penulisan data atau tempat status 

dari panel LCD dapat di baca pada saat pembacaan data. 

b Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke 

DDRAM. Penulisan data pada register akan menampilkan data tersebut ke 

DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

a Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan 

menggunakan LCD dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain 

seperti mikrokontroller dengan lebar data 8bit. 

b Pin RS (register select) berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan 

jenis data yang masuk, apakah data atau perintah, logka low menunjukan 

yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data. 

c Pin R/W (read write) berfungsi sebagai intruksi pada modul jika low tulis 

data, sedangkan high baca data. Pin E(enable) digunakan untuk memegang 

data baik masuk atau keluar., 

d Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini 

dihubungkan dengan trimpot 5KΩ, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 

 

Gambar 2. 4 Bentuk fisik LCD I2C (Arifin, 2015) 
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2.3.4. Keypad 

  Keypad  adalah  saklar-saklar  push  button  yang  disusun  secara matriks 

yang berfungsi untuk menginput data seperti, input pintu otomatis, input absensi, 

input datalogger dan sebagainya. Saklar-saklar push button yang menyusun 

keypad yang digunakan umumnya mempunyai 3 kaki dan 2  kondisi,  kondisi  

pertama  yaitu  pada  saat  saklar  tidak  ditekan,  maka antara kaki 1, 2 dan 3 tidak 

terhubung (berlogika 1) (Maryandika, 2012). 

Matrik keypad 4x4 mempunyai kontruksi yang cukup simple dan cukup hemat 

dalam penggunaan pin pada mikrokontroller. Bentuk susuna keypad yang 

sederhana ini bertujuan untuk menghemat jumlah port pada mikrokotroller karan 

jumlah tombol yang diperlukan banyak pada sistem mikrokotroller. Kontruksi 

rangkaian pada keypad 4x4 dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. 5 kontruksi keypad matrik 4x4 

 

 pada pembuatan alat ini menggunakan keypad matrik 4x4 sebagai 

parameter yang nantinya di uji sebagai masukan ke mikrokontroller dan 

diteruskan untuk memutarkan motor stepeer. 
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Gambar 2. 6 Keypad 4x4 (Maryandika, 2012). 

 

2.3.5. Motor DC Power Window 

Motor DC (power window) adalah suatu motor yang mengubah enegi 

listrik searah menjadi mekanis yang berupa tenaga pengerak torsi. Motor DC 

digunakan dimana control kecepatan dan kecepatan torsi diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan. Bagian DC yang paling penting adalah rotor dan stator. 

Bagian stator adalah badan motor, sikat-sikat dan inti kutub magnet. Bagian rotor 

adalah bagian yang berputar dari suatu motor DC. Yang termasuk rotor ialah 

lilitan jangkar, jangkar, komutator, tali, isolator, poros, bantalan dan kipas. Jenis 

motor dc yang dipergunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. (Radi 

Birdayansyah et al., 2015). 

 Motor power window mekanismenya terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Power window dengan mekanisme regulator 

Motor power window jenis ini menggunakan motor listrik untuk 

penggerak utamanya. Ketika motor power window mendapatan aliran listrik akan 

memutarkan gigi regulator. 

b. Power window dengan mekanisme kabel 

Jenis motor power window yang kedua ini menggunakan mekanisme 

kabel, kabel disini sebagai penerima transfer putaran dari gigi rulator power 

window.   
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Gambar 2. 7 Motor DC Power Window (Radi Birdayansyah et al., 2015). 

 

2.3.6. Power supply 

Power Supply merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai 

tegangan langsung kekomponen dalam asing yang membutuhkan tegangan, 

misalnya motherboard, hardisk, fan, dll. Input dari power supply  itu sendiri 

berupa arus bolak-balik atau biasa disebut arus AC sehingga power supply harus 

mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC (Direct Current), karena hardware 

hanya dapat beroperasi dengan arus DC (Rizkianto 2019). 

 Jenis power supply menurut bentuk rancanganya. 

- Power supply internal (built in): berada/ditempatkan di dalam perangkat dan 

menjadi satu dengan perangkat biasanya diterapkan pada cpu dll 

- Power supply external (stand alone): berada/dittempatkan diluar perangkat 

atau terpisah dengan perangkat biasanya di apliksikan pada charger dll 

 

Jenis power supply bedasarkan fungsi. 

- Regulated power supply jenis ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pada 

arus/tegangan listrik ketika sumber listrik mengalami perubahan. 

- Unregulated power supply pada jenis ini tidak bisa menjaga kestabilan atau 

dapat berubah ketika tagangan listrik berubah. 

- Adustable power supply pada jenis yang ketiga ini arus atau tegangan dapat 

diubah atau diatur menggunakan knob. 
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Jenis power supply berdasarkan koversi 

- Power supply linier jenis ini dapat melakukan konversi pada tegangan/arus 

listrik secara langsung. 

- Power supply switching untuk melakukan konversi tegangan perlu 

memerlukan input AC maupun DC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 8 power supply (Rizkianto 2019) 


