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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian sebelumnya 

Seiring perkembangan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan 

manusia serta mengefisiensikan waktu yang digunakan terutama pada bidang 

percetakan, dimana stampel label maupun tulisan pada kertas secara otomatis 

dapat dilakukan dengan menggunakan mesin. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ahmadi, dkk (2015) dari 

Universitas Bhayangkara Surabaya mengenai “Sistem Pengendalian Tarikan 

Kertas Menggunakan Metode Fuzzy Inference System”. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu Fuzzy Inference System untuk penggulungan kertas yang 

berfungsi untuk mengkontrol daya tarikkan pada kertas. Dengan menggunakan 

metode Fuzzy Inference System pada penelitian yang dilakukan, diperoleh tingkat 

keberhasilan sebesar 92% seperti pada Gambar 2.1. [1] 

Gambar 2.1 Mesin pengendalian tarikan kertas [1] 

Dimana pada penelitian ini sistem pengendalian tarikan kertas 

menggunakan sensor load cell untuk medeteksi massa beban tarikan sehingga tuas 

penarik dengan menggunakan motor servo dapat berfungsi untuk menambah 
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kekuatan tarikan kertas. Hasil massa yang didapatkan sensor load cell akan diubah 

menjadi tegangan yang dapat diolah datanya oleh mikrokontroler dengan 

rangkaian pengkondisi sinyal. 

Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini adalah dari hasil pengukuran 

massa pada rangkaian pengkondisi sinyal beban dengan massa beban 1kg 

didapatkan hasil pengukuran sebesar 0.11 kg, sedangkan massa beban 2.5 kg 

didapatkan hasil pengukuran sebesar 3.49 kg. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya kalibrasi pada sensor load cell.  

Penelitian selanjutya dilakukan oleh Irsan Taufik Ali (2016) dari Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Riau mengenai “Desain Rangkaian 

Sensor dan Driver Motor pada Rancang Bangun Miniatur Pintu Garasi Otomatis”. 

Pada penelitian ini digunakan limit switch yang fungsinya untuk memberi perintah 

berhenti jika pintu garasi sudah mencapai posisi atas dari pintu garasinya dan 

sebaliknya memberi perintah berhenti terhadap gerakan motor sampai batas 

bawah pintu garasi. [13]  

Pada penelitian ini untuk melaksanakan kerja secara otomatis, penulis 

membangun suatu sistem sensor secara otomatis terhadap objek yang ingin 

diamati menggunakan piranti LED sebagai pemancar. Untuk dapat melakukan 

kerjanya, LED membutuhkan dukungan dari parameter lain seperti tahanan yang 

fungsinya membatasi arus yang masuk ke komponen LED, sumber tegangan arus 

searah yang nantinya untuk dapat mengaaktifkan kerja dari LED sebagai alat 

untuk menghasilkan pancaran sinar laser. Sinar laser tersebut akan diterima oleh 

sistem penerima berupa LDR. LDR mempunyai nilai tahanan yang besar dalam 
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keadaan gelap dan nilai tahanan kecil jika mendapat pengaruh penyinaran. Pada 

tulisan ini LDR ditempatkan pada sisi rangkaian basis untuk kerja suatu transistor. 

Jika LDR diberi sumber tegangan arus searah ke LDR dan LDR mendapat sinyal 

laser maka nilai tahanan nilai semakin kecil sehingga arus basis ini akan 

mengaktifkan saklar pada transistor tersebut. Selanjutnya keluaran di sisi kolektor 

dimanfaatkan untuk mengendalikan sistem penggerak pada objek output PLC 

yaitu berupa motor DC servo. Motor DC servo ini dimanfaatkan untuk 

menggerakan pintu garasi secara otomatis membuka dan menutup. 

Dari hasil rancangan dan pembuatan rangkaian sensor pemancar dan 

rangkaian sensor penerima setelah dilakukan pengujian kinerja di tiap-tiap bagian 

sistem sensor tersebut, maka sensor dapat bekerja dengan baik sesuai kebutuhan 

yang penulis inginkan. Demikian juga peralatan penggerak motor DC servo yang 

fungsinya menggerak objek keluaran sebagai alat utama yang secara langsung 

melakukan pergerakkan pintu garasi secara otomatis. Setelah dilakukan uji 

kemampuan dan kinerja nya, alat yang telah dibuat dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 
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Gambar 2.2 Rangkaian Switch Sensor [13] 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Didin Saefudin (2013) dari Jurusan 

Teknik Elektro Politenik Negeri Bandung mengenai “Implementasi Modul 

Konverter DC-DC Yang Efisien Berbasis IC MC34063A ”. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan bahwa tegangan DC dapat dinaikkan,  diturunkan 

dan diubah polaritasnya. [2] 

Pengujian modul dilakukan dengan cara  mengukur  tegangan output pada 

kondisi tanpa beban. Tegangan input diberikan dengan nilai yang berbeda-beda , 

kemudian pada setiap nilai tegangan input tersebut diukur tegangan output yang 

dihasilkan. Dari data yang sudah didapatkan, pada saat pengujian step up 

converter didapatkan hasil untuk tegangan input sebesar 2 volt menghasilkan 

tegangan output minimal sebesar 2,98 volt dan tegangan maksimal sebesar 31,4 

volt. Hal ini dapat berarti ada kenaikan voltase sebesar 49 %. Sedangakn untuk 

pengujian step down converter untuk tegangan input sebesar 4 volt menghasilkan 
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tegangan output minimal sebesar 1,25 volt dan tegangan output maksimal sebesar 

3,43 volt. Untuk pengujian voltage inverting dapat mengubah polaritas tegangan 

input dari polaritas positif menjadi polaritas negatif. 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Step Down DC to DC [2] 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nalaprana Nugroho, dkk (2015) dari 

Universitas Sriwijaya mengenai “Analisa Motor DC (Direct Current) Sebagai 

Penggerak Mobil Listrik”. Pada penelitian ini, penulis menganalisa motor DC 

yang dapat menggerakkan mobil listrik. Analisa yang dilakukan termasuk dalam 

pemilihan motor dan kapasitas motor DC yang digunakan untuk menggerakkan 

mobil listrik. Pemilihan motor CD yang cocok digunakan pada mobil listrik 

adalah motor DC seri, karena motor DC seri memiliki karakteristik dengan nilai 

torsi sebesar kuadrat arus. Dengan karakteristik tersebut, motor DC seri memiliki 

torsi saat mulai yang baik untuk menggerakkan beban mobil listrik. [14] 

Dalam analisa ini, daya yang dibutuhkan pada sudut kemiringan 30° 

adalah sebesar 21,6kW dengan kecepatan gerak 16,3 m/s atau sebanding dengan 

59 km/jam dengan berat beban total 270kg. Jika dibandingkan mobil hybrid 

secara umum yang memiliki kecepatan 50 km/jam, maka analisa ini sudah 

memenuhi persyaratan. Namun, untuk lintasan yang datar,dengan daya 3,1kW 

mobil mampu bergerak hingga kecepatan 2,35 m/s atau sebanding dengan 85 
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km/jam. Dengan kata lain, hanya diperlukan dayadaya 3,1kW untuk 

menggerakkan mobil listrik dengan kecepatan normal.  

 

Gambar 2.4 Rangkaian Ekivalen Motor DC Seri [14] 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Edy Victor Haryanto, dkk (2014) dari 

STMIK Potensi Utama mengenai “Perancangan Alat Stample Otomatis Lembar 

Jawaban STMIK Potensi Utama”. Stempel otomatis ini menggunakan rangkaian 

yang terdiri dari rangkaian minimum sistem yang merupakan pusat kendali dari 

seluruh fungsi alat tersebut. [3] 

Pada penelitian ini sistem yang dirancang menggunakan motor servo dan 

juga ATmega 8535 yang merupakan kontoller dari sistem. Di sistem yang dibuat 

juga terdapat rangkaian tombol, rangkaian driver mosfet, regulator dan sumber 

arus (tenaga). Semua  Pada penelitian kali ini alat stampel yang digunakan 

sebelumnya akan di program melalui AVR code dan peralatan yang di gunakan 

untuk membuat alat stampel ini masih sederhana sehingga tingkat kepresisian 

pada saat melakukan stampel masih kurang. Dalam penelitian kali ini 

menggunakan dua buah motor yang digunakan untuk menarik kertas dan untuk 

melakukan stampel kertas. Bahan yang di pakai untuk buat alat ini ada akrilik, 

kayu dan besi. 
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Gambar 2.5 Mesin Stample Otomatis [3] 

Pada penelitian ini akan dirancang mesin stampel otomatis dengan 

menggunakan kertas folio yang dapat mempermudah proses stampel kertas 

lembar jawaban di UIB. Perbedaan dari alat/sistem yang di rancang dengan yang 

sudah di buat adalah pada penelitian ini menggunakan limit switch yang berfungsi 

sebagai pemabatas gerakkan motor alat stampel dan alat stampel yang di buat  

menggunakan penggerak cartridge pada printer dan motor alat stampel juga 

menggunakan motor yang ada pada penggerak cartridge printer. 

 

2.2 Arduino uno 

Arduino UNO merupakan suatu board microcontroller dengan 

menggunakan IC (integrated circuit) ATmega328. Pada Arduino UNO 

terdapat beberapa komponen yaitu 14 buah digital pin masukkan maupun 

keluaran (dimana terdapat 6 buah pin yang berfungsi untuk output PWM), 

6 buah pin masukkan analog, 16MHz kristal osilator, USB port, power 

jack, serta tombol reset seperti pada Gambar 2.6. Pada Arduino UNO 
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terdapat juga IC Atmega16U2 yang berfungsi untuk mengubah USB ke 

serial port. Adapun spesifikasi Arduino UNO seperti pada Tabel 2.1. 

 

Gambar 2.6 Arduino Uno [11] 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno 

Microcontroller ATmega328 

Tegangan kerja 5 VDC 

Input Voltage 7 – 12 VDC 

Output Voltage 6 – 20 VDC 

Pin input dan output 14 Pin digital (6 pin digital untuk PWM) dan 

5 pin analog 

Arus 50 mA 

Flash Memory 32 Kilo byte 

Bootloader SRAM 2 Kilo byte 

EEPROM 1 Kilo byte 

Clock speed 16Hz 
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 Arduino pada penelitian kali ini berfungsi sebagai controller untuk semua 

sistem yang sudah di rancang. 

2.3 Modul XL4015 

Modul Xl4015 ialah module step down DC ke DC yang dapat melewatkan 

arus mencapai 5A dengan frekuensi yang mencapai 180KHz untuk PWM. Modul 

ini memiliki input tegangan 4 – 38VDC dan output tegangan 1.25 – 36VDC 

seperti pada Gambar 2.7. Adapun spesifikasi modul Xl4015 seperti pada Tabel 

2.2.  

 

 

Gambar 2.7 Module Xl4015 [10] 

Tabel 2.2 Spesifikasi module Xl4015 

Input Voltage 4 – 38 VDC 

Output Voltage 1.25 – 36 VDC 

Output current 0 – 5 A 

Suhu -400C - +850C 

Frekuensi 40 – 180KHz 
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2.4 Limit switch 

Limit switch atau yang disebut dengan saklar elektromekanis yang 

memiliki tuas aktuator yang berguna untuk pengubah posisi kontak terminal 

Normally Open (NO) ke keadaan tertutup maupun sebaliknya Normally Close 

(NC) ke keadaan terbuka.  Dimana posisi kontak akan berubah ketika tuas 

aktuator tersebut terdorong atau tertekan karena suatu benda. Limit switch 

memiliki 2 fungsi kondisi yaitu sebagai penghubung (on) dan pemutus (off) aliran 

arus listrik. Sistem kerja pada limit switch memiliki perbedaan dibandingkan 

dengan saklar yang lainnya, sehingga jika pada saklar lainnya memiliki sistem 

kerja diatur atau dikontrol secara manual oleh manusia. Sedangkan sistem kerja 

pada limit switch yaitu dikontrol karena adanya dorongan atau tekanan dari 

gerakan suatu benda yang diberikan pada aktuator sepeti pada Gambar 2.8.  

 

Gambar 2.8 Limit switch [9] 

 Pada penelitian kali ini  limit switch berfungsi sebagai pembatas gerak 

motor alat stampel, yang mana jika alat stampel menyentuh limit switch yang di 

atas maka alat stampel akan turun ke bawah dan jika alat stampel menyentuh limit 

switch  yang di bawah maka alat stampel akan naik ke atas. 
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2.5 Motor driver L298N 

L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran 

dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. Mampu mengeluarkan output 

tegangan untuk Motor DC dan motor stepper sebesar 50 volt. IC L298 terdiri dari 

Transistor-Transistor logic (TTL) dengan gerbang nand yang memudahkan dalam 

menentukkan arah putaran suatu motor DC dan motor stepper. Dapat 

mengendalikan 2 untuk motor DC namun pada hanya dapat mengendalikan 1 

motor stepper. Penggunaannya paling sering untuk robot line follower. Bentuknya 

yang kecil memungkinkan dapat meminimalkan pembuatan robot line follower. 

 

 

Gambar 2.9 Motor driver L293N [8] 

 Motor Driver L293N ini di gunakan sebagai penggerak motor alat stampel. 

Adapun spesifikasi motor driver L298N seperti dibawah ini : 

• Tipe : Dual H-Bridge 

• Jenis IC :  L298N 

• Voltase Logic : 5V DC 
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• Voltase Driver : 5-35V DC 

• Arus Logic : 0mA-36mA 

• Arus Drive : 2A (MAX single bridge) 

• Suhu : -20 C – 135 C 

• Power maksimum: 25W 

• Berat : 30g 

• Ukuran : 43 x 43 x 27mm 

Penjelasan tentang spesifikasi dari driver ini bisa di lihat di bawah ini : 

1. Tipe : Dual H-Bridge, Atau dapat kita katakan bahwa dengan modul driver 

ini kita dapat mengontrol dua buah motor sekaligus. 

2. Voltase Logic : 5V, Yang artinya untuk mengontrol modul driver ini 

butuh logic kontrol tengan tegangan 5V (jika HIGH maka setara dengan 

5V atau 0V ketika berlogika LOW ). 

3. Voltase Drive : 5-35V DC, yang artinya kita  bisa mengendalikan motor 

DC dengan tegangan antara 5-35V. 

4. Arus Logic : 0mA-36mA, artinya arus dari logic tegangan itu dari 0mA 

sampai dengan 36mA. 

5. Arus Drive : 2A (MAX single bridge) Artinya Modul ini mampu untuk 

menggerakkan motor DC dengan arus memcapai 2A dengan syarat hanya 

menggunakan satu motor saja atau single bridge. 

6. Suhu : -20 C – 135 C, Modul ini mampu bekerja dari suhu -20'C sampai 

135'C. 

7. Power maksimum: 25W, Artinya daya yang mampu di-drive oleh driver 

motor L298N ini adalah sebesar maksimum 25W.  
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8. Berat : 30g (didapat dari situs) 

9. Ukuran : 43mm x 43mm x 27mm, Cukup berukuran minimalis dan 

memiliki desain yang menarik juga kokoh. 

 

 

2.5.1 H-bridge  

H-bridge merupakan suatu rangkaian yang dapat mengontrol 

motor.  Rangkaian ini disebut H-bridge akibat konstruksi rangkaiannya yang 

mirip huruf H tampak di Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Rangkaian H-bridge MOSFET [12] 

Konstruksi H-Bridge MOSFET terangkai dari 2 buah MOSFET tipe P 

dan 2 buah MOSFET tipe N. Tata kerja dari transistor ini ialah mengontrol aktif 

dan tidak aktifnya keempat MOSFET. Huruf M pada gambar merupakan sebuah 

motor DC yang dapat dikontrol.  Pada anggota atas rangkaian dapat 

disambungkan pada source daya dari kutub positif sumber tegangan, sedangkan 

komponen di bawah transistor dapat disambungkan pada sumber daya dari kutub 
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negatif. Ketika MOSFET A dan MOSFET D hidup sedangkan MOSFET B dan 

MOSFET C mati, lalu bagian kiri pada gambar motor dapat tersambug pada kutub 

positif oleh sumber daya, sehingga bagian kanan motor dapat terhubung pada 

kutub negatif oleh sumber daya, lalu motor dapat berputar clock wise (searah 

jarum jam) seperti di gambar 2.11 berikut ini. 

 

Gambar 2.11 Konfigurasi H-bridge MOSFET [12] 

2.6 Motor driver A4988 

Motor driver A4988 adalah driver motor yang dirancang untuk operasi 

stepper motor bipolar untuk mode penuh, setengah, seperempat, seperdelapan dan 

seperenam belas yang bekerja pada maksimal 35VDC dengan arus 2A. Pada 

motor driver A4988 dapat berfungsi untuk pengaturan keluaran arus, panas 

berlebihan sehingga automatis berhenti dan perlindungan arus seperti pada 

Gambar 2.12 berikut ini.   
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Gambar 2.12 Driver Motor A4988 [6] 

Motor driver A4988 di gunakan untuk menggerakkan motor stepper yang di 

gunakan untuk menarik kertas yang sudah di stampel. 

Adapun spesifikasi motor driver A4988 seperti pada Tabel 2.3 seperti 

dibawah ini. 

Tabel 2.3 Spesifikasi motor driver A4988 

Input Voltage 3.3 - 5 VDC 

Load supply voltage  35 VDC 

Output current 2 A 

Suhu -550C - 1500C 

 

2.7 Motor DC 

Motor DC merupakan suatu perangkat yang mengubah energi listrik 

menjadi energi gerakan (motion). Motor DC memiliki dua terminal dan 

memerlukan tegangan arus searah atau DC (Direct Current) untuk dapat 

menggerakannya seperti pada Gambar 2.13.  
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Gambar 2.13 Motor DC [7] 

Motor DC dapat menghasilkan sejumlah putaran per menit atau disebut 

dengan Rotation Per Minute (RPM) yang dapat diatur arah putarannya searah 

jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam, dengan cara menggubah polaritas 

tegangan yang diberikan pada motor DC dibalikan. Motor DC mempunyai 

beragam jenis ukuran rpm dan bentuk. Rata-rata motor DC mempunyai kecepatan 

rotasi  berputar 3000 rpm - 8000 rpm dengan tegangan 1,5V - 24V. Jika tegangan 

yang diberikan pada motor DC lebih rendah dari tegangan kerjanya dapat 

menyebabkan perputaran rotasi motor DC lambat, sedangkan jika tegangan 

kerjanya lebih tinggi maka perputaran rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Jika 

tegangan yang diberikan ke motor DC lebih tinggi sekitar 30% dari maksimal 

tegangan kerjanya yang telah ditentukan, maka motor DC dapat menyebabkan 

motor sangat panas sehingga motor akan cepat rusak. 

Pada motor terdapat 2 utama bagian ialah stator dan rotor. Stator 

merupakan bagian motor yang memiliki rangka dan kumparan medan sehingga 

tidak dapat berputar. Sedangkan rotor merupakan bagian pada motor yang 

memiliki kumparan jangkar yang dapat berputar. Selain bagian utama pada 
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terdapat beberapa bagian lainnya yaitu kerangka magnet, kutub motor, komutator 

dan brushes motor. 

Prinsip kerja motor menggunakan prinsip medan elektromagnet untuk 

dapat berputar. Apabila kumparan diberikan sumber arus listrik, kumparan yang 

bersifat utara akan berputar ke kumparan yang bersifat selatan begitu juga 

sebaliknya. Apabila kumparan yang bersifat selatan akan berputar ke kumparan 

yang bersifat utara magnet sehingga tolak-menolak pada medan magnet 

menyebabkan perputaran motor seperti pada Gambar 2.14 berikut ini.  

 

Gambar 2.14 Prinsip kerja motor DC [7] 

 Motor DC pada penelitian kali ini digunakan untuk menggerakkan alat 

stampel ke atas dan ke bawah. 

2.9 Motor stepper 

Motor stepper adalah sebuah motor digital yang dapat mengubah pulsa-

pulsa elektron sehingga menghasilkan perputaran. Motor stepper berputar 

menurut urutan pulsa yang diberikan pada motor, sehingga untuk dapat memutar 
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motor stepper dengan cara mengatur pulsa-pulsa periodik. Prinsip kerja motor 

stepper sama seperti motor DC, jika kumparan diberikan sumber arus listrik, 

kumparan yang bersifat utara akan berputar ke kumparan yang bersifat selatan 

begitu juga sebaliknya, jika kumparan yang bersifat selatan akan berputar ke 

kumparan yang bersifat utara magnet sehingga tolak-menolak pada medan magnet 

menyebabkan perputaran motor seperti pada Gambar 2.15 berikut ini. 

 

Gambar 2.15 Prinsip kerja motor stepper [4] 

 Motor stepper pada penelitian kali ini di gunakan untuk menarik kertas 

yang sudah di cap. 

2.8 Power supply 

Power supply disebut dengan catu daya ialah suatu alat listrik yang dapat 

menyediakan energi listrik pada perangkat elektronika lainnya.  Pada dasarnya 

power supply memerlukan masukkan sumber energi listrik selanjutnya diubah 

menjadi energi listrik yang diperlukan oleh suatu perangkat elektronik seperti 

pada Gambar 2.16 berikut ini. 
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Gambar 2.16 Power supply [5] 

 Power supply pada penelitian kali akan di gunakan untuk memberi 

tegangan untuk semua sistem  yang sudah di rancang. 
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