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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab empat ini akan membahas tentang hasil yang telah dicapai dalam 

penelitian serta analisa data yang telah di peroleh dalam pengujian. Untuk 

pengujian alat telah mencapai hasil untuk pengujian motor stepper dan 

perhitungan counter dengan limit switch. 

4.1.  Hasil Alat 

Pada proses pembuatan alat pengeleman ini langkah yang dilakukan 

mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merancang alat 

pengeleman. Jika sudah mempersiapkan alat dan bahan maka selanjutnya 

merangkai atau merakit semua komponen yang dibutuhkan. Pada perancangan 

alat ini menggunakan bahan utama besi yang ukuranya 3x3 cm yang dibentuk 

sesuai disain alat dan menggunakan  pralon yang diberikan laker sebagai 

konveryore dalam alat ini menggunakan 6 pralon sebagai putaran konveyore yang 

panjangnya 40 cm.  Hasil rancang bangun alat pengeleman sebagai berikut yang 

telah dibuat dijelaskan sebagai berikut.  

     

(a) Tampak samping kanan (b) Tampak samping kiri 

Gambar 4. 1 Hasil Alat Pengeleman Kardus 
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Gambar 4.1 menunjukkan hasil atau bentuk fisik perancangan alat setelah 

melakukan penelitian. Dimana bentuk dan desain mengikuti pada gambar 

perancangan alat dimana pada alat pengeleman terdapat beberapa komponen yaitu 

bok pada untuk rangkain yang terdapat lcd, keypad dan saklar, pada alat ini 

menggunakan rangka besi. Sistem kerja dari alat ini yaitu pertama menghidupkan 

motor power window untuk memutarkan konveyore dan bagian roda untuk 

pengeleman kardus lalu operator mengatur pembatas ukuran kardus menggunakan 

keypad lalu motor stepper berputar sampai ukuran yang di berikan dan ketika 

sudah mulai pengeleman kardus limit switch akan menghitung kardus yang keluar 

dan hasilnya akan di tampilkan di LCD. 

4.2.  Pengujian komponen 

  Pengujian komponen yang dilakukan untuk mengetahui komponen yang 

digunakan dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. 

Komponen yang diuji adalah keypad, motor stepper, kerataan pengeleman dan 

limit switch. 

4.2.1.  Pengujian komponen keypad 

Pegujian keypad dilakukan dengan cara memberikan led pada setiap input 

keypad untuk mengetahui apakah keypad berfungsi dengan baik. Pada pengujian 

ini keypad yang digunakan adalah 1-6 karna menyesuaikan fungsi yang 

digunakan. Rangkaian keypad dapat dilihat pada gambar 4.2 
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Gambar 4. 2 skema rangkaian pengujian keypad 

Pada gambar 4.2 menunjukan  skema rangkaian pengujian keypad yang 

tedapat komponen arduino uno, resistor, led dan keypad. Pemasang pin pada 

keypad seperti gambar diatas, lalu led 1 dihubungkan ke pin arduino digital 3, led 

2 ke pin 5 digital,  led 3 ke pin digital 6 dan led 4 dihubungkan ke pin digital 

arduino 9. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4. 1 pengujian keypad 

No 
Nomer masukan keypad Keluaran LED ON (1), OFF (0)  

LED1 LED2 LED3 LED4 

1 1 1 0 0 0 

2 2 0 1 0 0 

3 3 0 0 1 0 

4 4 0 0 0 1 

5 5 1 1 0 0 
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Pada tabel 4.1 menunjukan hasil pengujian komponen keypad, pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui setiap masukan keypad berfungsi atau tidak, 

untuk mengetahuinya dilakukan pengujian dengan cara menambahkan komponen 

LED sebagai output, output LED hidup disimbolkan (1) dan mati (0). 

 

4.2.2.  Pengujian motor stepper 

Pengujian motor stepper dilakukan dengan cara memberi masukan dari 

keypad untuk memutarkan as untuk mengatur jarak sesuai masukan yang 

diberikan mulai 10cm, 15cm, 25cm, 30cm dan 40cm. Rangkaian motor stepper 

dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

 

Gambar 4. 3 skema rangkaian pengujian motor stepper. 

 

Gambar 4.3 menunjukkan skema rangkaian pengujian motor stepper. 

Motor stepper yang digunakan adalah motor stepper dengan 5 input. Motor 

stepper ini menggunakan driver motor jenis A4988 memiliki arus 2A dan 

membutuhkan tegangan 12V yang bersumber dari power supply.  Untuk tabel 

hasil pengujian motor stepper dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini. 
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Tabel 4. 2 tabel hasil pengujian motor stepper 

No  Masukan 

ukuran (Ha) 

    Pengujian (Hp) Error % Akurasi % 

  P1 P2 P3   

1 15cm 14,8cm 15cm 14,8cm 0,8% 99.8% 

2 20cm 20cm 20cm 20cm   0% 100% 

3 25cm 25,1cm 24,9cm 25,1cm 0,1% 99.9% 

4 30cm 30,1cm 30cm 30cm 0,1% 99,9% 

5 35cm 34,8cm 34,8cm 35cm 0,3% 99,7% 

    Rata rata                 0,2%     99,8% 

Keterangan: 

Ha : Masukan 

Hp : Hasil pengujian 

 Bentuk contoh perhitungan salah satu hasil ujicoba: 

      
       

  
         

      
         

  
       

Error = 0.8% 

 Hasil pengujian motor stepper dapat dilihat pada tabel 4.2 pada saat 

pengambilan data dilakukan tiga kali pengujian dilakuakan dari setiap sisi yang 

berbeda mulai dari ukuran: 

15cm = 35cm ke 15cm, 30cm ke 15cm, dan 25 ke 15cm. 

20cm = 35cm ke 20cm, 30cm ke 20cm, dan 25 ke 20 cm. 

25cm = 35cm ke 25cm, 30cm ke 25cm, dan 20 ke 25cm. 

30cm = 35cm ke 30cm, 25cm ke 30cm, dan 20 ke 30cm. 

35cm = 30cm ke 35cm, 25cm ke 35cm, dan 20 ke 35cm. 

Dari hasil percobaan motor stepper nilai rata rata error yang di dapatkan 

yaitu 0,2% dengan nilai akurasi 99,8%, Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, 

menunjukan bahwa masukan dari keypad dapat di terima motor sttepper dengan 

baik. 
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4.2.3.  Pengujian limit switch  

Pengujian limit switch dilakukan dengan cara memberi inputan secara 

manual yang akan dibaca arduino dan hasil dari perhitungan akan di tampilkan 

pada LCD. Rangkaian limit switch dapat dilihat pada gambar 4.3 

 

 

Gambar 4. 4  skema rangkaian pengujian limit switch. 

 

Pada Gambar 4.4 terlihat skema rangkaian pengujian limit switch 

menggunkan LCD menggunakan tegangan 4V, dimana pin lcd SDA terhubung ke 

pin arduino analag 4 dan pin ld SDL terhubung ke pin arduino analog 5. Pin c 

pada limit switch terhubung ke pin arduino digital 4 dan GND lcd tersambung 

dengan GND arduino. 
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Tabel 4. 3 pengujian limit switch 

No Input   Output  LCD Error Akurasi 

  P1 P2 P3 % % 

1 5 5 5 5 0% 100% 

2  10 10 10 10 0% 100% 

3 15 15 15 15 0% 100% 

4 20 20 20 20 0% 100% 

5 25 25 25 25 0% 100% 

 

Pada tabel  4.3 menunjukan hasil pengujian limit switch, pengujian dilakukan 

dengan cara manual yaitu dengan cara menekan saklar limit switch dengan tangan 

manusia sesuai masukan yang diberikan dan hasil keluaranya dapat dilihat pada 

tabel uji diatas akurasi dari pengujian limit switch 100%, Dari hasil pengujian 

limit switch yang telah dilakukan jika kardus terlalu panjang akan menekan limit 

swith yang lebih lama akan membuat perhitungan menjadi ganda.  

4.3.  Pengujian keseluruhan 

Pengujian alat adalah pengujian dari alat yang sudah dibuat. Pengujian 

yang dilakuakan terbagi menajadi beberapa bagian pengujian. Pengujian keypad, 

motor stepper dan limit switch yang dibuat dalam satu tabel pengujian atau 

keseluruhan. 

Tabel 4. 4 pengujian pengeleman 

No 
ukuran

(cm) 

Tingkat kerataan lem 

P1 P2 P3 

1 15cm A1 A1 A1 

2 20cm  

A1 
A2 A1 

3 25cm A2 A1 A1 

4 30cm A2 A3 A3 

5 35cm A3 A3 A3 
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Pada tabel 4.4 telah dilakukan pengujian pemberian lem pada kardus 

dengan spesifikasi tingkat kerataan A1= rata sempurna, A2 = ada sedikit yang 

belum terkena lem A3 = banyak yang belum terkena lem. Tingkat kerataan lem 

dapat dilihat pada gambar 4.5. 

\ 

 
a. A1 

 
b. A2 

 

 
c. A3 

     Gambar 4.5 Tingkat Kerataan Lem 
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Tabel 4. 5 Pengujian Semua Sistem 

No 
No masukan 

Keypad  
Motor Stepper Limit Switch  

1 1 Berputar ke 

ukuran 15cm 

Hasil perhitungan 

tampil di lcd 

 

2 2 Berputar ke 

ukuran 20cm 

Hasil perhitungan 

tampil di lcd 

 

3 3 Berputar ke 

ukuran 25cm 

Hasil perhitungan 

tampil di lcd 

 

4 4 Berputar ke 

ukuran 30cm 

Hasil perhitungan 

tampil di lcd 

 

5 5 Berputar ke 

ukuran 35cm 

Hasil perhitungan 

tampil di lcd 

 

 

 Pada tabel 4.5 menunjukan hasil Pengujian keseluruhan, dapat dilihat 

bahwa motor stepper mendapat masukan dari keypad dan diteruskan ke motor 

stepper dan ketika limit swith terkena tekanan dari kardus sehingga membuat 

posisi on akan menjadi perhitungan yang  akan ditampilkan pada LCD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


