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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Mesin CNC (Computer Numerically Controlled) 

Mesin CNC adalah mesin yang dipergunakan untuk pengontrollan otomatis 

dalam dunia industri. Dengan ini computer telah digunakan untuk mengontrol mesin 

perkakas misalnya bubut, Mesin bor, dll. Dimana computer mampu mengontrol 

secara numeric berbasis computer yang mampu membaca intruksi kode N,G,F,T dan 

lain – lain , kemudian kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar 

sesuai dengan program benda kerja yang akan dibuat. (Teguh Pudji Purwanto 2011). 

 Dari inilah mesin CNC (Computer Numerically Controlled) adalah mesin yang 

terkontrol berdasarkan perintah menggunakan bahasa numeric yaitu perintah gerakan 

yang menggunakan angka dan huruf. 

2.1.1 Fungsi mesin CNC 

Fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator 

dalam mesin perkakas konvensional. Misalnya pekerjaan setting tool atau mengatur 

gerakan pahat sampai pada posisi siap memotong, gerakan pemotongan dan gerakan 

kembali keposisi awal, dan lain – lain. 

2.1.2 Prinsip kerja mesin CNC 

Mesin bur ini mempunyai prinsip kerja dengan gerakan vertical dan horizontal 

dengan koordinat sumbu X dan Y, dan penggerak menggunakan motor stepper yang 

dihubungkan ke ulir mekanik. 
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Gambar 2.1 Mekanik Mesin CNC Bor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Koordinan sumbu X dan Y pada CNC 

o Sumbu X untuk arah melintang tegak lurus. 

o Sumbu Y untuk arah gerakan memanjang yang sejajar 

2.1.3 Bagian mesin CNC  

 Mesin CNC terdiri dari dua bagian yaitu pengontrollan dan bagian mekanik. 

Y 

X 

X 

Y 
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Bagian kontrol berfungsi untuk menggerakkan motor stepper di mekanik dan 

mekanik bekerja sesuai kebutuhan kerja benda. 

 

  

Gambar 2.3 Bagian kontrol CNC 

Dari gambar diatas akan terpasang di mesin CNC ditunjukkan pada gambar 2.1 

2.1.4  Metode pemrogaman  mesin CNC  

Secara umum,metode  pemrograman mesin CNC adalah dengan memasukkan 

perintah numeric melalui tombol – tombol yang tersedia , secara garis besar metode 

pemrograman mesin CNC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

1.  Metode pemrograman Absolut. 

Didalam program mesin CNC sistem pemrograman ini lebih banyak digunakan 

dibanding sistem pemrograman dengan inkremental. Dalam sistem pemrograman 

Absolut hanya mengacu pada satu titik referensi saja [ titik nolnya tidak berpindah-

pindah ]. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut : 
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Gambar 2.4 skema metode Absolut 

(Dwi Rahdiyanta FT-UNY) 

 

2. Pemrograman Inkremental. 

 

Pemrograman sistem inkremental titik referensinya [ titik nolnya ] selalu 

berpindah-pindah, dimana gerakan itu berhenti, disitulah titik referensi untuk 

menghitung jarak untuk pergerakan berikutnya [ Endpoint akan menjadi start point 

untuk start berikutnya ] untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut : 

 

 

    Gambar 2.5 skema metode incremental 

2.1.5 kode standar mesin CNC  

Mesin CNC hanya dapat membaca kode standart yang telah disepakati oleh 

standarkan oleh ISO atau badan Internasional lainnya. Dengan kode standar CNC 

dapat menggunakan PC sebagai inputan direkomendasikan. Kode standar mesin 

CNC yaitu : 
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Tabel 2.1. Daftar NC-Code 

Daftar NC-Code 

Kode Eksekusi yang dilakukan 

G00 Interpolasi linear tanpa pemotongan . 

G01 Interpolasi linear dengan pemotongan dengan dimensi 

normal. 

G02 Interpolasi sirkular cw dengan pemotongan dengan 

pemotongan dengan dimensi normal. 

G03 Interpolasi sirkular ccw dengan pemotongan dengan dimensi 

normal. 

G04 Waktu penundaan dengan lamanya waktu ditentukan dengan 

nilai F. 

G010 Interpolasi linear dengan pemotongan dengan dimensi 

panjang (10x). 

G11 Interpolasi linear dengan pemotongan dengan dimensi 

pendek. 

G20 Interpolasi sirkular cw dengan pemotongan dengan dimensi 

panjang (10x). 

G21 Interpolasi sirkular cw dengan pemotongan dengan dimensi 

pendek. 

G30 Interpolasi sirkular ccw dengan pemotongan dengan dimensi 

panjang (10x). 

G31 Interpolasi sirkular ccw dengan pemotongan dengan dimensi 

pendek 

G90 Pemrograman dimensi absolute. 

G91 Pemrograman dimensi inkrimental . 

M00 Program berhenti sampai ditekan kembali. 

M30 Akhir dari program. 

 

2.2 Mikrokontroller Avr Atmega 328P 

Mikrokontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, 

memori program, atau krduanya), dan perlengkapan unput output. Mikrokontroller 

adalah sebuah alat pengendali (kontroller) berukuran mikro atau sangat kecil yang di 

kemas dalam bentuk vhip.). 
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 AVR memiliki keunggulan dibandingkan dengan mikrokontroller jenis lain, 

keunggulannya yaitu AVR memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat 

karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 siklus 

clock, lebih cepat bila dibandingkan dengan mikrokontroler jenis MCS51 yang 

memiliki arsitektur CISC (Complex Instruction Set Compute) dimana 

mikrokontroller MCS51 membutuhkan 12 siklus clock untuk mengeksekusi 1 

instruksi (Heri Andriano, 2008:2). 

 Selain itu kelebihan mikrokontroller AVR memiliki POS (power On Reset), 

yaitu tidak perlu adanya tombol reset dari luar karena cukup hanya dengan 

mematikan supply, maka secara otomatis AVR akan melakukan reset. Untuk 

beberapa jenis AVR terdapat beberapa jenis fungsi khusus seperti ADC, EEPROM 

sekitar 128 bytes sampai dengan 512 bytes 
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Gambar 2.6 Diagram blok Arsitektur ATMega 328P 

Dalam hal ini yang digunakan adalah mikrokontroller AVR tipe 

ATMega328p standar. Perbedaannya dengan AVR tipe ATmega32L terletak pada 

besarnya tegangan kerja yang dibutuhkan untuk ATmega32L tegangan kerjanya 

antara 2,7V  –  5,5V sedangkan untuk ATmega328 hanya dapat bekerja pada 

tegangan 4,5V – 5,5V. 
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Gambar 2.7 konfigurasi pin ATmega328 

 

 

Mikrokontroller ini memiliki beberapa fitur antara lain : 

 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock. 

 32 x 8- bit register serba guna. 

 Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16 MHz. 

 32 KB flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memori sebagai bootloader 

 Memiliki EEPROM (elektrically erasable Progammable read Only Memory) 

sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanent karena 

EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

 Memiliki SRAM (Static Random acces Memory) sebesar 2KB 

 Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output. 

 Master / slave SPI Serial interface. 

Dan mikrokontroller ini berupa ARDUINO Uno yang akan dijelaskan pada 

bab selanjutnya. 
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2.2.1 Arduino Uno 

 Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik yang bersifat 

open source dimana Arduino memiliki input/output (I/O) yang sederhana 

yang dapat dikontrol menggunakan bahasa pemrograman. 

Arduino dapat dihubungkan keperangkat seperti komputer. Bahasa 

pemrogaman yang di gunakan pada Arduino adalah bahasa C yang telah 

disederhanakan dengan fitur – dalam library sehingga cukup membantu 

dalam pembuatan program. Arduino terdiri dari 2 bagian utama yaitu 

hadware Arduino yang merupakan perangkat keras yang kita gunakan saat 

bekerja dan sofware Arduino. 

 Arduino Uno adalah board yang menggunakan mikrokontroller 

Atmega328. Arduino Uno memiliki 14 pindigital (6 pin dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah 

koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah headher ICSP, dan 

sebuah tombol reset. Arduino Uno membuat segala hal yang di butuhkan 

untuk mendukung sebuah mikrokontroller. Hanya dengan 

menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan 

tegangan DC dari batre atau adaptor AC ke DC sudah dapat membuanya 

bekerja, Arduino Uno menggunakan Atmega 16U2 yang diprogram sebagai 

USB – to serial ke komputer melalui port USB. 

 

2.2.2 Data teknis board arduino Uno R3 

Adapun data teknis board Arduino Uno R3 adalah sebagai berikut : 

 Mikrokontroller : Atmega328 

 Tegangan operasi : 5V 

 Tegangan input (limit) :6 – 20 V 

 Pin digital I/O : 14 (6 diantaranya pin pwm) 

 Pin analog input : 6 

 Arus DC per pin I/O : 40 Ma 

 Arus DC untuk pin 3,3 V : 40 Ma 

 Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA 
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 Flash Memory : 32 KB dengan 0.5 KB digunakan untuk bootloader 

 SRAM : 2KB 

 EEPROM : 1 KB 

 Kecepatan Pewaktuan : 16 Mhz 

 

 

Gambar 2.8 Arduino 

 

2.2.3 Sofware arduino 1.1 (IDE) 

IDE (Integrated Develpoment Environment) adalah sebuah program khusus 

yang dapat berjalan pada komputer yang memungkinkan kita dapat mengontrol 

Arduino dengan memasukkan program – program yang menggunakan bahasa C  

 

Gambar 2.9 arduino 1.0 
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Pada sofware Arduino terdiri dari beberapa icon antara lain icon compile yang 

berfungsi untuk melakukan pengecekkan terhadap program yang kita buat apakah 

terdapat error dalam penulisan maupun struktur program. Icon upload berfungsi 

untuk mengirim program yang telah selesai kedalam hadware Arduino. Icon new 

untuk membuka layar baru bagi penulis yang akan memulai membuat program yang 

baru. Icon save untuk menyimpan program yang telah dibuat. Dan icon serial 

monitor untuk menampilkan data serial pada layar komputer. 

 

2.3  Motor Stepper 

Motor stepper mengubah pulsa-pulsa listrik yang diberikan menjadi 

gerakan-gerakan diskrit rotor yang disebut langkah (steps). Nilai rating dari suatu 

motor stepper diberikan dalam langkah pe. putaran (steps per revolution). Motor 

stepper umumnya mempunyai kecepatan dan torsi yang rendah.  

Motor stepper bekerja berdasarkan pulsa-pulsa yang diberikan pada lilitan 

fasenya dalam urut-urutan yang tepat. Selain itu, pulsa-pulsa itu harus juga 

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

pengoperasian motor stepper pertama-tama harus mendisain suatu sequencer logic 

untuk menentukan urutan pencatuan lilitan fase motor dan kemudian menggunakan 

suatu penggerak (driver) untuk menyediakan arus yang dibutuhkan oleh lilitan fase.1 

 2.3.1 Tipe Motor Stepper 

Pada dasarnya terdapat 3 tipe motor stepper yaitu: 

1. Motor stepper tipe variable reluctance (VR) 

Motor stepper jenis ini telah lama ada dan merupakan jenis motor yang secara 

structural paling mudah untuk dipahami. Motor ini terdiri atas sebuah rotor besi 

lunak dengan beberapa gerigi dan sebuah lilitan stator. Ketika lilitan stator diberi 

energy dengan arus DC, kutub-kutubnya menjadi termagnetasi. Perputaran terjadi 

ketika gigi-gigi rotor tertarik oleh kutub-kutub stator. Berikut ini adalah penampang 

melintang dari motor stepper tipe variable reluctance (VR): 
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Gambar 2.10 Penampang melintang dari motor stepper tipe variable reluctance (VR) 

1
 http://id.wikipedia.org/wiki/Motor_Stepper 

 

2. Motor stepper tipe Permanent magnet (PM) 

Motor stepper jenis ini memiliki rotor yang berbentuk seperti kaleng bundar 

yang terdiri atas lapisan magnet permanen yang diselang-seling dengan kutub yang 

berlawanan. Dengan adanya magnet permanen, maka intesitas fluks magnet dalam 

motor ini akan meningkat sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Motor 

jenis ini biasanya memiliki resolusi langkah step yang rendah yaitu antara 7,5 hingga 

15 per langkah atau 48 hingga 24 langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah 

ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanen magnet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanent 

magnet (PM) 

 

3. Motor stepper tipe Hybrid (HB) 

Motor stepper tipe hybrid memiliki struktur yang merupakan kombinasi dari 

kedua tipe motor stepper sebelumnya. Motor stepper tipe hybrid memiliki gig-gigi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Motor_Stepper
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seperti pada motor tipe vr dan juga memiliki magnet permanaen yang tersusun 

secara aksial pada batang porosnya seperti motor tipe PM. Motor tipe ini paling 

banyak digunakan dalam berbagai aplikasi karena kinerja baik. Motor tipe hybrid 

dapat menghasilkan revolusi langkah yalng tinggi yaitu antara 3,6 hingga 0,9 per 

langkah atau 100-400 langkah setiap putarannya. Berikut ini adalah penampang 

melintang dari motor stepper tipe hybrid: 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.12 Ilustrasi sederhana dari motor stepper tipe permanent 

magnet (PM) 

2.4  Driver  

L297 dan L298N adalah 2 tipe IC yang di pasang beruntun dan di gunakan 

untuk mengontrol sebuah stepper motor.  

 IC L297 adalah integrated circuit yang menghasilkan flip – flop untuk 

mengendalikan motor stepper dengan sinyal – sinyal digital pada 

setiap phasenya. Ic ini sangat ideal untuk mengatur pulsa yang akan 

dikonversikan ke dalam driver. 

 IC L298 adalah IC yang mempunyai tegangan keluaran tinggi dan H – 

bridge dengan arus keluaran tinggi. IC L298 logika TTL dan 

digunakan untuk mengendalikan beban – beban induktif seperti relay, 

solenoid, motor DC, dan motor stepper. 
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Gambar 2.13 rangkaian L297 dan L298 

 

WWW.Elektronicastynus.besteppen motor-sturing 

2.5  Sofware CNC 

CNC menggunakan sofware yaitu :  

1. Sofware GRBL 3.6.1 

Grbl adalah sebuah Sofware untuk mengontrol gerakan CNC yang dapat di 

unggah ke library Arduino. Pada dasarnya Grbl adalah sebuah hex file yang dapat di 

unggah ke Arduino agar Arduino dapat membaca perintah dalam G-code/ Nc. Code. 

Untuk mengirimkan Nc.Code ke Arduino digunakan Grbl controller  adalah 

sebuah software yang digunakan untuk mengirimkan Nc.Code ke sebuah mesin 

CNC, seperti 3D printer. Software ini memudahkan pengguna dalam proses 

pemrograman sebuah mesin CNC. Pengguna bisa memberikan perintah secara 

langsung atau pengguna juga bisa menggunggah satu file dalam bentuk notepad yang 

berisi kode – kode Nc.Code  

http://www.elektronicastynus.besteppen/
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Gambar 2.14 tampilan Grbl 

Keterangan GRBL :  

1. Nama port  

Berisi pilihan port serial yang berfungsi mentranfer dan menerima data dari 

arduino uno, pilih yang konek arduino 

2. Choose File 

Berfungsi untuk memasukkan gambar desain yang berupa kode NC. 

3. Baudrate  

Untuk mengatur kecepatan aliran data dalam satuan bps (bit per second) 

4. Axis control 

Terdapat tombol pilihan untuk mengontrol koordinat sumbu X,Y dan Z 

 

Simbol untuk control Y.     

  

 

 

 

 Simbol control X 

 

 

1 
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3 
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Simbol control Z 

 

 

 

 

 

5. Visualizer 

Berisi tampilan desain dari kode NC. 

6. Advanced  

Berfungsi untuk mengatur GRBL controller 

7. Machine coordinate and Work Coordinates. 

Untuk menunjukkan tampilan jarak dari koordinat sumbu X,Y dan Z. 

2.6  G-Code  / Nc-Code CNC 

  G-Code  / Nc-Code adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol sebuah 

mesin CNC. G-Code  / Nc-Code adalah salah satu jenis pemrograman CNC yang 

digunakan oleh para programmer CNC, jenis lainnya adalah program COM. G-code 

biasanya disebut cycle codes karena fungsinya yang mengacu pada pergerakan 

sumbu X,Y dan Z dari mesin CNC G-Code  / Nc-Code dikelompokkan kedalam 

beberapa kelompok seperti kelompok 01 yang mencakup kode G00,G01,G02,G03 

yang mempengaruhi pergerakan dari bidang cetak dan nozzle. 

Kelompok 03 yang mencakup absolute programming atau incremental 

programming. Kode G00 memposisikan nozzle di atas bidang cetak dari satu titik ke 

titik yang lain dengan cepat. Selama proses pergerakan cepat, baik sumbu X atau Y 

bisa digerakkan secara terpisah  atau bersamaan.  

2.7  Sudut 

 Sudut dibentuk dari dua sinar yang titik pangkalnya berimpit. Sinar 

digambarkan berupa garis lurus yang di ujungnya tanda panah dan di pangkalnya 

tanda titik. Dapat kita lihat bahwa sudut terdiri dari dua buah kaki sudut, titik sudut 

dan daerah sudut. 

- Kaki sudut adalah sinar yang membentuk sudut . 

- Titik sudut adalah titik potong dua sinar. 
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- Daerah sudut (besar sudut)adalah daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut. 

Ukuran sudut yang sering digunakan adalah derajat. 

 Misalkan sebuah benda bergerak pada sebuah lintasan yang berbentuk 

lingkaran pada mulanya benda tersebut pada titik A kemudian ke titik B,C dan 

akhirnya kembali lagi ke titik A. Benda tersebut dikatakan bergerak dalam satu 

putaran dan panjang lintasan sama dengan keliling lingkaran. Satu putaran penuh 

360
o 
derajat. 

 

Gambar 2.15 letak titik A,B dan C pada busur 

1 derajat adalah besar sudut yang diputar oleh jari – jari lingkaran sejauh  
360

1
 

putaranatau 1
o  

=  
360

1
  putaran. 

Busur 180
o
. 

Besar sudut dapat ditentukan atau diukur dengan berbagai cara, diantaranya 

dengan menggunakan sudut satuan dan yang paling tepat menggunakan sebuah alat 

yang di sebut busur derajat. Besar suatu sudut ditetapkan dengan nama “derajat” 

yang ditulis dengan tanada nol kecil dibelakang angka satuan derajat (…0). 

 Busur derajat adalah alat ukur yanag menggunakan satuan derajat. Besarnya 

adalah 180, berikut adalah gambar busur derajat. 



 

 

21 

 

 

Gambar 2.16 Busur 180
o 

Mohammad Ali Mufid S1 tehnik Elektro Universitas Muria Kudus (2015) 

 

2.8  Jangka Sorong 

 Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur yang dilengkapi dengan skala 

nonius, sehingga tingkat ketelitiannya mencapai 0,02 mm dan ada juga yang 

ketelitiannya 0,05 mm. Tanpa nonius, jangka sorong mempunyai nst (nilai skala 

terkecil) skala utama sebesar 1 mm dan batas ukur mencapai 150 mm. Pada nonius 

jangka sorong biasanya didapatkan 49 skala utama sama dengan 50 bagian skala 

nonius. Sehingga jarak antara 2 skala nonius yang berdekatan adalah 49/50 = 0,98. 

Jadi , nst skala nonius sebesar :  

Nst = 1 mm – 0,98 mm = 0,02 mm  

                     Atau 

 Nst = (nst tanpa nonius) = (1 mm) = 0,02 mm 

Ket : 

n = jumlah skala nonius 

0,02 mm merupakan nst nonius dan besarnya ketelitian jangka sorong. 

Jangka sorong terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan 

hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun 

alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan bacaan digital. Pada versi 

analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0.05mm untuk jangka sorang dibawah 30 

cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. 

Secara umum, jangka sorong terdiri atas 2 bagian yaitu rahang tetap dan 

rahang geser. Jangka sorong juga terdiri atas 2 bagian yaitu skala utama yang 
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terdapat pada rahang tetap dan skala nonius (vernier) yang terdapat pada rahang 

geser. 

 

 

Gambar 2.17 bagian jangka sorong 

https://suryaputra2009.wordpress.com/2012/03/02/pembacaan-hasil-pengukuran-

jangka-sorong-002-mm/ 

 

Bagian – bagian jangka sorong 

 

1. Gigi luar: berfungsi untuk mengukur dimensi luar (tebal, lebar atau Ø batang 

kayu) 

2. Gigi dalam: untuk pengukuran bagian dalam (lebar lubang pen, Ø lubang bor, alur 

dll). 

3. Pengukur kedalaman: Paling baik untuk pengukuran dalam lubang pen, bor dan 

lubang alur. 

4. Ukuran utama (cm): skala utama yang digunakan untuk membaca hasil 

pengukuran. 

5. Ukuran sekunder (inch): skala alternatif dalam satuan inch. 

6. Patokan pembacaan skala utama (cm) 

7. Patokan pembacaan skala sekunder (inch). 

8. Untuk menghentikan atau melancarkan geseran pengukuran. 

 

Contoh Hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan  jangka sorong 

ketelitian 1/50 mm (0,02 mm) adalah  : 

https://suryaputra2009.wordpress.com/2012/03/02/pembacaan-hasil-pengukuran-jangka-sorong-002-mm/
https://suryaputra2009.wordpress.com/2012/03/02/pembacaan-hasil-pengukuran-jangka-sorong-002-mm/
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Gambar 2.18 contoh pengukuran jangka sorong 

 

Skala Utama = 3 mm dan Skala nonius = 38 x 0,02 mm = 0,76 mm. Maka hasil 

pengukuran jangka sorong diatas adalah 3 + 0,76 = 3, 76 mm. 


