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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja motor DC dalam menjaga kecepatan agar tetap pada set point ketika 

terjadi perubahan beban serta kecepatan motor DC ketika diberi tegangan melalui PWM ( Pulse Width Modulation ). 

Metode yang digunakan adalah metode mode phase corrent yaitu nilai register counter TCNTn yang mencacah naik 

dan turun secara terus-menerus akan selalu dibandingkan dengan reghister pembanding OCRn. Hasil perbandingan 

register TCNTn dengan OCRn digunakan untuk membangkitkan sinyal PWM yang mengeluarkan melalui sebuah 

pin OCn, dan metode pre scalar yang merupakan factor pengali clock ( skala clock ) sehingga frekuensi register 

TCNTn dapat diatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknologi mikrokontroller 

khususnya pengendalian dengan PWM daspat meningkatkan efesiensi daya karena tidak terbuang ke transistor, 

transistor bekerja dengan mode on atau off yang diastuer periodenya secara PWM, ketika sinyal dalam kondisi high 

motor diberi tegangan dan kondisi low tegangan 0 diberikan tetapi motor tetap bergerak. 

Kata kunci :  kendali kecepatan motor DC, mikrokontroller ATMega 8535, PWM      

 

ABSTRACT 

This research aims to inprove the performance of DC motoers in maintaining speed to keep the set point when there 

are changes of load and DC motor speed when they are given voltage through PWM ( Pulse Width Modulation ). 

The study used the corrent phase mode method in which the counter register value TCNTn chopping up and down 

was continuously be compared to the comparator register OCRn. The results of the comparison were used to 

generate PWM signal released through a pin OCn. Another method was the pre scalar method as the clock multiplier 

factor ( clock scale ) so that the frequency of TCNT  register can be set. The results reveal that the of microcontroller 

technology, especially the control with PWM can inprove the sufficiency of power is not wasted to the transistor. 

The transistor works with mode on or off and the period is regulated with PWM. When the signal in the motor was 

given voltage condition and the condition of low voltage 0 was given, the motor still moved. 

Keywords : DC motor speed control, microcontroller ATMega 8535, PWM       

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN   

Motor dc banyak digunakan di berbagai bidang mulai dari peralatan industri sampai peralatan 

rumah tangga. Perkembangan teknologi elektronik emungkinkan dibuat perangkat pengendali 

dengan ukuran yang kecil akan tetapi memiliki kemampuan komputasi, kecepatan dan keandalan 

serta efesiensi daya yang tinggi. 

Salah satu sistem kendali kecepatan motor dc adalah Mengontrol kecepatan motor dc jarak jauh 

.Namun karena pengendalian tersebut menghasilkan efesiensi daya yang  rendah serta   kelebihan 

tegangan yang digunakan untuk menggerakkan motor di buang ke transistor. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, dibuatlah sistem Kendali kecepatan motor dc berbasis PWM . Dimana 

efesiensi daya dapat ditingkatkan karena tidak ada pembuangan daya ke transistor. Trasistor 

bekerja dengan mode on atau off yang diatur periodenya secara PWM. Ketika sinyal dalam 

kondisi high maka motor dc diberi tegangan dan dalam kondisi low tegangan 0 diberikan tetapi 

motor tetap bergerak. Beberapa penelitian sebelumnya mengangkat tema yang sama misalnya: 

Pengaturan Kecepatan Motor DC Dengan Adaptive Fuzzy Logic Controller Metode Tuning 

Output yang lebih banyak membahas kendali logika fuzzy tidak membahas hubungan 

mikrokontroller dengan kecepatan motor dc. Analisis Pengendalian Kecepatan Motor DC  

Mengunakan Logika Fuzzy  yang lebih banyak membahas logika Fuzzy tidak dijelaskan tentang 

pengendalian kecepatan motor  berbasis PWM.  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja motor dc dalam 
menjaga kecepatan agar tetap set point ketika terjadi gangguan  serta kecepatan sistem dalam 
mengejar set point dan  mengatur kecepatan motor dc ketika diberi tegangan melalui PWM ( 
Pulse Width Modulation ).  

METODE PENELITIAN 
Kerangka konsep 
Studi literature : ( 1 ) Mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku, skripsi, tesis maupun 
jurnal yang berkaitan dengan sistem kendali kecepatan motor DC berbasis PWM. 
Mempelajari cara sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan perangkat lunak berupa 
software yang berorientasi objek.( 2 ) Mempelajari sistem komunikasi menggunakan interface 
RS – 232 Converter yang dapat diimplementasikan dalam sistem kendali kecepatan motor DC. ( 
3 ) Mempelajari tentang konsep dasar yang berhubungan dengan prinsip aplikasi PWM pada 
mikrokontroller khususnya mikrokontroller AVR. 
 
 



Perancangan software dan hardware : (1) Perancangan software pada komputer menggunakan 
bahasa pemrograman Borland Delphi 7. (2) Perancangan program mikrokontroller AVR berbasis 
bahasa assembly dengan memakai AVR CodeVision. 
(3) Perancangan hardware meliputi pemilihan modul sistim minimum mikrokontroller, modul 
driver H – Bridge L293D, motor Dc, modul converter RS – 232 , power suplay. 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yakni bulan januari sampai dengan bulan juni 
2011. Lokasi penelitian dilakukan pada lab. Teknik Elektro Universitas hasanuddin Makassar. 
Tahapan Perancangan Sistem 
Perancangan sistem terdiri dari dua bagian pokok yaitu perancangan perangkat lunak ( software ) 
dan perancangan perangkat keras ( hardware ) : (1) Menyiapkan perangkat hardware berupa 1 
unit Personal Komputer atau Laptop, sistim minimum mikrokontroller AVR Atmega 8535, 
converter TTL ke RS – 232 , driver H – Bridge L293D, motor dc power suplay. (2) Menyiapkan 
perangkat lunak berupa program Borland Delphi 7 dan AVR Code Vision. (3) Malakukan uji 
coba untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai yang diinginkan.       
Tahap Pengujian Sistem  
Pengujian dilakukan dengan mengkoneksikan PC atau Laptop dengan unit – unit mikrokontroller 
yang sudah terhubung ke driver  ( H – Bridge ) dan ke motor DC untuk mengetahui apakah 
sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya. Metode pengujian yang digunakan adalah metode 
pengukuran . 
Pengujian sistem meliputi : (1)Pengujian jumlah pulsa encoder digunakan untuk mengamati 
pulsa yang dihasilkan oleh encoder yang kemudian dihitung jumlahnya. (2)Pengujian pulsa 
PWM dari mikrokontroller apakah ideal atau tidak . (3) Pengujian pulsa PWM dari driver motor 
bertujuan untuk membandingkan antara sinyal high dan sinhyal low. (4) Pengujian tegangan 
keluaran driver terhadap masukan PWM untuk mengetahui apakah tegangan yang keluar liner 
atau tidak. (5) Pengujian kecepatan motor DC terhadap masukan PWM untuk mengetahui berapa 
kecepatan yang dihasilkan motor Dc setelah mendapat masukan PWM. (6) Pengujian ketika 
terjadi gangguan pada sistem kendali apakah pada saat terjadi gangguan motor berhenti berputar 
atau tetap berputar tetapi menurun kecepatannya.   
 
Evaluasi Hasil Pengujian 
Setelah diadakan evaluasi terhadap pengujian yang dilakukan maka ada beberapa hal yang perlu 
diperbaiki yaitu tegangan keluaran driver terhadap masukan PWM tidak linier disebabkan 
karakteristik bahan IC L293D tidak bagus sehingga terjadi drop tegangan dimana nilai PWM 
maksimal sebesar 255 hanya menghasilkan 10 volt,untuk melinierkan tegangan keluaran tersebut 
maka driver ( H – Bridge ) L293D harus diganti dengan driver yang lebih baik. 
 
 
 
 



Rancangan Sistem 
Rancangan Umum Sistem    
Penjelasan fungsi masing-masing digunakan elemen sistem pada gambar 1  dijelaskan sebagai 
berikut: (1)  PC/laptop berfungsi memasukkan nilai set point dan akuisisi data, hubungan PC 
dengan mikrokontroller  sebagai pusat pengendali yang memberi perintah ke mikrokontroller 
melalui USB dan Usart dan data ditampilkan dalam bentuk angka yaitu nilai set point dan nilai 
kecepatan motor pada monitor PC. (2) USB RS – 232 Comverter [lammert ( diakses januari 2012 
] merupakan penghubung anatara PC dengan mikrokontroller melalui port serial , dimana port 
serial merupakan fasilitas yang disediakan ole Atmega 8535, dan sebelum dihubungkan maka PC 
harus diinstal terlebih dahulu supaya PC dan mikrokontroller dapat terhubung . (3) USART 
[Wikipedia ( diakses januari 2012 ) ] merupakan bagian dari mikrokontroller Atmega 8535 yang 
berfungsi sebagai penghubung antara PC dengan Mikrokontroller melalui USB, dimana usart 
juga sebagai perangkat komunikasi serial yang mempunyai register penerima dan pengirim serial 
yang dapat berdiri sendiri. (4) Sistem pengolahan data [ Lingga wardana ( 2006 )] merupakan 
bagian utama mikrokontroller Atmega 8535   untuk melakukan komputasi dan sebagai tempat 
pengisian program yang akan dijalankan pada sistem tersebut. (5) PWM [ Wikipedia ( diakses 
2012 )] merupakan mekanisme untuk membangkitkan sinyal keluaran yang periodenya berulang 
antara high dan low, dimana kita dapat mengontrol durasi sinyal high dan low sesuai dengan 
yang kita inginkan dan sekaligus sebagai pengendali kecepatan motor dc. (6) Driver motor 
berfungsi menguatkan sinyal digital  dari PWM sebagai catu daya motor dc yang kemudian 
disalurkan ke motor dc sebagai objek yang dikendalikan. Proses penguatan sinyal menggunakan 
metode H – Bridge [8] dengan H – Bridge driver L293D.[ Thomson Microcontroller ( diakses 
januari 2012)]. (7) Motor yang digunakan adalah motor dc dengan jenis motor dc yang 
digunakan adalah Yaskawa Minertia & Encoder Model # UGFMED – C9MRX11  tegangan 12 
Vdc,arus maks. 0,36 amp. kecepatan motor 1930 rpm, dan torsi 2,22 lb – in , dilengkapi dengan 
encoder 116  pulsa / putaran [Balscrem ( diakses 2012 ) ] dan berfungsi sebagai object yang di 
kendalikan kecepatannya. (8)  Encoder adalah sebuah generator kecil yang membangkitkan 
tegangan dc yang berfungsi sebagai sensor kecepatan yang menyatu dengan motor dc sekaligus 
sebagai pengukur kecepatan motor dc.  
 
Analisis Perancangan Sistem 
Analisis pengaturan kecepatan motor dc 
Pengaturan kecepatan motor dc dapat dilakukan dengan mengatur besar tegangan masukan. 
Kecepatan putar motor dc ( ߱ ) dapat dirumuskan pada persamaan di bawah ini : 

 ߱ =  ௧ିோ ூ
Ø

 ( rad/sec )    

Vt merupakan tegangan masukan motor dalam volt, Ia adalah arus masukan motor dalam amp., 
Ra adalah hambatan jangkar motor dalam ohm, KØ adalah pluks magnetik, Wm kecepatan 
motor dalam rad/sec, Ea ggl lawan dari jangkar dan T adalah torsi dalam N.m.  



      Kecepatan motor dc berbanding lurus dengan suplai tegangan, sehingga pengurangan suplai 
tegangan akan menurunkan kecepatan motor dan penambahan suplai tegangan akan menambah 
kecepatan motor. 

 Pengaturan kecepatan motor dc menggunakan Tachometer 
Contoh pengaturan kecepatan motor dc, dimana kecepatan motor yang diberikan 1000 rpm, arus 
jangkar Ia = 0 pada beban nol, berapa tegangan pada beban nol ? 
       Ra  =  7  ohm  hasil pengukuran 

Jadi : 

߱ = 1930 * 2 π  / 60 = 202 rad / dt 
Kb = ௧ିூ ோ

ఠ
  

Kb = ଵଶି,ଷ ()
ଶଶ

 = 0,047 Volt dt/ rad.   
Pada kondisi beban nol untuk kecepatan 1000 rpm ; 
߱         = 1000 x 2104,67 = 60 / ߨ rad/dt  
߱             =  ௧ିோூ

Ø
  

104,67 =  ௧ି
,ଶଽ

     Vt  = 104,67 x 0,047 Volt 

       Vt =  4,92  Volt 
Jadi misal Vt = 6 Volt , maka ߱ = 1219,68 rpm. 
Dari penyelesaian perhitungan contoh soal dapat disimpulkan bahwa penambahan tegangan 
dapat mempercepat kecepatan motor dc dan pengurangan tegangan dapat memperlambat 
kecepatan motor dc, dan hasil perhitungan dan pengukuran dengan tacho meter   mempunyai 
selisih. 
Adaptor yang digunakan adalah Mitoyouri MTY – 999 AC/DC Adaptor. Input 220 V / AC 50 
Hz, output 3: 4,5 : 6 : 7,5 : 9 : 12 VDC, arus 1200 mA dan kekuatan 18 Watt. 
Tachometer yang digunakan adalah tacho meter sensor Pravo RM 1000, Range 10 to 100,000 
RPM, basic accuracy +/- 0,01 % +/ - dgt, rosulation 0,1 RPM, Sample Rate 1 Sec.Measuring 
distance 50 mm – 200 mm, made in Taiwan. 

Pengaturan kecepatan motor dc dengan  menggunakan encoder.  
Encoder yang digunakan sudah menyatu dengan motor sehingga penggunaannya lebih mudah 
dan praktis. Encoder akan memberikan 116 pulsa / putaran jika motor diputar 360 0, jika waktu 
pencuplikan 50 ms maka kecepatan motor dalam rpm dinyatakan : 

߱ = jumlah pulsa  x 1000 x 60 rpm  
             116               Ts 

Dimana : 
 ߱  = kecepatan motor dalam rp 
Ts  = waktu pencuplikan dalam ms 



Contoh soal pengukuran dengan encoder, dimana jumlah pulsa yang diberikan 60 pulsa dengan 
waktu pencuplikan 50 ms, sehingga kecepatan motor dalam rpm adalah : 

߱  = jumlah pulsa x 1000  x 60 rpm    
              116              5 

߱  = 
ଵଵ

 x 20 x 60 rpm 

߱  =  ௫ ଶ ௫ 
ଵଵ

  = ଶ
ଵଵ

 = 620,689  rpm 

Rangkaian pengukuran dari sistem di atas dapat dilihat pada gambar 2. 
Adaptor merupakan pemberi tegangan pada motor dc sehingga berputar sesuai dengan tegangan 
yang diberikan oleh adaptor, seed encoder mempunyai tiga kabel yaitu kabel input ( + ) berwarna 
orange yang dihubungkan dengan VCC pada port B sebagai tegangan masukan ke encoder,kabel 
input ( - ) berwarna hitam yang dihubungkan dengan GND ( ground ) dan warna kuning 
merupakan output encoder dengan menghasilkan 116 pulsa / putaran yang dfihubungkan dengan 
port B.0. 
Data output encoder yang dikirim motor dc ke mikrokontroller melalui port B.0. diterima dan 
diolah oleh mikrokontroller kemudian disalurkan ke PC melalui port serial dan USB RS – 232  
dan hasil olahan yang diterima PC dapat kita lihat pada layar PC. 
Dari penyelesaian perhitungan contoh soal, perhitungan dan pengukuran dengan encoder dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengukuran dan perhitungan mempunyai selisih. 

Proses mikrokontroller dalam mengolah data dari encoder yaitu : 
Misal : Sebuah motor dc berputar dengan kecepatan 1000 rpm, encoder memberi pulsa 116 pulsa 
/ putaran, jadi jumlah pulsa yang dikirim ke PC adalah : 
Jika kecepatan motor dc 1000 rpm, maka : 
1 menit           = 1000 putaran 
1 putaran        = 116 pulsa 
Jumlah pulsa  = 1000* 116  
            = 116.000 pulsa/menit 

Maka jumlah pulsa yang dikirim ke PC = 116.000 pulsa/menit dalam bentuk hexadecimal.  
Port B.0. mendapat input dari encoder yaitu nilai jumlah pulsa  dengan jumla 116000 pulsa yang 
disalurkan ke mikrokontroller dan diterima oleh timer/counter0 untuk dihitung jumlah pulsa 
eksternal tersebut kemudian disimpan dalam register timer yaitu timer high dan timer low. 
Kemudian  dibandingkan dengan jumlah pulsa clock, kalau jumlah pulsa yang ada dalam register 
tiner TH dan TL sama dengan jumlah pulsa clock maka sebuah interrupt akan terjadi sebagai 
tanda bahwa timer telah overflow ( menjadi nol ), maka sebuah timer flag akan bernilai 1 yang 
menandakan bahwa counter telah selesai menghitung dan flag tersebut bisa digunakan untuk 
meng-interrupt program.  



Kemudian PC menerima data dari mikrokontroller yaitu jumlah pulsa. Misal jumlah pulsa yang 
diterima PC adalah 116000 pulsa, encoder memberi pulsa 116 pulsa / putaran, maka kecepatan 
yang dihasilkan PC adalah : 
߱  =  ௨ ௨௦  

ଵଵ
  rpm 

߱  =  ଵଵ
ଵଵ

  = 1000 rpm 
Jadi kecepatan yang dihaasilkan PC adalah 1000 rpm 

Perancangan Software 
Perancangan perangkat lunak sistem kendali kecepatan motor dc berbasis PWM menggunakan 

dua bahasa pemrograman yaitu : (1) Bahasa untuk pengembangan programnya menggunakan 

Code Vision AVR, untuk proses download ke mikrokontroller  penulis menggunakan IC USB to 

Serial TTL sehingga dapat pula digunakan sebagai anatarmuka komunikasi antar perangkat 

elektronika berlevel TTL. Proses download dengan menggunakan file hexa yang kemudian di 

download ke mikrokontroller melalui port USB. Setelah program di download ke 

mikrokontroller, maka mikrokontroller akan berfungsi sesuai program yang kita masukkan.(2) 

Bahasa pemrograman delphi 7, yang merupakan program utama pada sistem ini, yang dugunakan 

pada PC/laptop berfungsi menerima data dari mikrokontroller untuk mengatur kecepatan motor 

DC. 

Analisis  perancangan PWM  

 Dalam Atmega 8535 menghasilkan PWM mode phase corrent dan pre scalar, dimana pwm  
mode phase corrent nilai register counter TCNTn yang mencacah naik dan turun secara terus 
menerus dan akan selalu dibandingkan dengan register pembanding OCRn.  Hasil perbandingan 
register TCNTn dengan OCRn digunakan untuk membangkitkan sinyal PWM yang dikeluarkan 
melalui pin OCn . Pre scalar merupakan factor pengali clock ( Scalar clock ) sehingga frekuensi 
pengali TCNT dapat diatur. 
Gambar 4. merupakan register TCNTn yang mencacah naik dan turun secara terus menerus. 

Hasil Pengujian  dan Pembahasan 

Hasil pengujian pulsa encoder 
Pengujian pulsa encoder digunakan untuk mengamati pulsa yang dihasilkan oleh encoder yang 
kemudian dihitung jumlahnya. Amplitudo pulsa encoder sebesar 2 Volt. Semakin cepat putran 
motor, maka frekuensi pulsa akan semakin tinggi. Pada saat pulsa encoder rising edge akan 
mengakibatkan register di TCNT0 bertambah, kemudian setelah selang 50 ms kecepatan dihitung 
dengan melihat jumlah pulsa yang nilainya sama dengan nilai yang ada di register TCNT0. 
Gambar 7. Merupakan pengujian pulsa encoder. 



Nilai TNCTO inilah yang diambil sebagai kecepatan motor dan diambil sebagai nilai umpan 

balik ke sistem kendali. Encoder yang digunakan sudah menyatu dengan motor sehingga 

penggunaannya lebih mudah dan praktis. Encoder akan memberikan 116 pulsa/ putaran 

 
Hasil pengujian pulsa PWM dari Mikrokontroller  

Pulsa PWM yang keluar dari mikrokontroller mendekati ideal, yakni berupa sinyal kotak yang 

prosentase sinyal high dengan keseluruhan sinyal merupakan besar duty cycle yang dihasilkan. 

Dapat kita lihat pada gambar 8.      

Gambar 8. merupakan sinyal bentuk PWM dengan duty cycle 75%, dari gambar terlihat 
perbandingan antara sinyal high dan sinyal low adalah 3 : 1. 
 
Hasil pengujian pulsa  PWM dari Driver Motor 

Bentuk pulsa PWM yang keluar dari driver motor DC tidak semulus yang keluar dari 

mikrokontroller, hal ini karena pengaruh driver motor dan motor ketika kondisi high ke low 

tidak ideal. Tegangan rata-rata yang dihasilkan sebesar :   

Gambar 9. merupakan bentuk sinyal PWM dengan duty cycle 75%, dari gambar terlihat 
perbandingan antara sinyal high dan sinyal low 3:1 
 
Hasil pengujian tegangan keluaran driver terhadap masukan PWM 
Pengukuran tegangan keluaran driver sebagai catu daya motor dengan masukan berupa nilau 
PWM 8 bit dengan preskalar 64 yang dikendalikan oleh mikrokontroller. hasil pengukuran 
menghasilkan data pada gambar 10  :   
Tampak dari grafik bahwa hubungan nilai PWM dengan tegangan keluaran : (1) Tidak linier, hal 
ini karena karakteristik bahan IC L293D . (2) Terjadi drop tegangan dimana tegangan referensi 
yang diberikan sebesar 12 Volt, akan tetapi nilai PWM maksimal sebesar 255 hanya 
menghasilkan tegangan 10 Volt, hal ini karena karakteristik IC L293D sebagaiman disebutkan 
dalam datasheet bahwa akan terjadi drop tegangan sebesar 1,8 – 3,2 Volt. 
 
Hasil pengujian kecepatan motor dc terhadap masukan PWM 
Pengukuran kecepatan motor dengan masukan PWM 8 bit dengan pre skalar 64 dengan waktu 

pencuplikan 20 ms menghasilkan data pada gambar 11: 

Motor mulai berputar pada pemberian nilai PWM disekitar 100. Ketidaklinieran bahkan adanya 
deod zone ini akan berpengaruh terhadap system kendali yang akan dibangun sehingga 
perancangan fungsi keanggotaaan keluaran berupa perubahan selisih PWM berada pada rentang 
0 – 155 bukan 0 – 255 . Data diatas dan data pengukuran – pengukuran selanjutnya dinyatakan 
dalam pencuplikan 20 ms dengan 116 pulsa / rotasi sehingga kecepatan dalam rpm adalah jumlah 



pulsa x 25,86 rpm. Untuk selanjutnya, pre skalar PWM yang digunakan dalam perancangan 
penelitian sebesar 64.  
 
Pengujian hasil percobaan perubahan beban pada sistem kendali PWM  
Untuk melihat efek kendali PWM ketika terjadi perubahan beban, perubahan beban diberikan 
dengan menghubungkan generator ke LED. Hasil pengujian pada sistem menghasilkan data 
seperti pada gambar 13.   
Ketika terjadi perubahan beban, maka sistem memberikan kompensasi untuk menjaga kecepatan 
motor agar tetap pada nilai set point, perubahan duty cycle ditunjukkan gambar 13 Dari grafik di 
atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah di bangun mampu menjaga agar kecepatan 
berada pada nilai  set point walaupun terjadi perubahan beban. Pengujian juga dilakukan dengan 
variasi nilai set point, pengujian pada perubahan bebanpada set point 70 catu daya 12 Volt 
menghasilkan data pada gambar 14 : 
Waktu (ms )Berikut sinyal kompensasi ketika terjadi perubahan beban, nilai duty cycle 
bertambah ketika terjadi perubahan beban pada motor dc.  Kita bias lihat hasilnya pada gambar 
15. 
Pada set point 70 terlihat bahwa sistem sudah tidak mampu menjaga kecepatan sesuai set point, 
hal ini terjadi karena catu daya sudah tidak mampu mengkompensasi gangguan yang terlalu 
lama, walaupun sudah diberikan catu daya maksimal berupa duty cycle 100% tetapi karena 
gangguan  terlalu berat, maka sistem sudah tidak mampu menjaga nilai sesuai set point . Jadi 
sistem mampu menjaga nilai sesuai set point ketika terjadi gangguan, selama kompensasi mampu 
mengimbangi gangguan tersebut .  Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan catu daya yang 
diberikan pada tegangan referensi dreiver motor. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 1). Sistem kendali kecepatan motor 
dc berbasis PWM telah berhasil dibuat sehingga mampu mengatasi gangguan yang terjadi. 
2).Dengan pencatudayaan PWM akan lebih efisien karena duty cycle otomatis menyesuaikan 
tanpa ada daya yang dibuang ke transistor seperti pada catu daya analog. 3). Besar rise time dan 
setting time pada kendali PWM tergantung nilai set pointnya ( jumlah pulsa ) yang diberikan, 
semakin tinggi semakin cepat mencapai rise time. 4).Kendali PWM kecepatan motor dc ini 
mampu meningkatkan rise time akan tetapi mengalami penurunan pada setting.Sistem yang 
dibangun ini masih berupa protipe dan belum dapat diaplikasikan secara langsung pada objek 
tertentu yang nyata di lapangan, maka kami sarankan untuk pengermbangan sistem ini agar 
menjadi lebih aplikatif dengan melakukan penambahan komponen yang kapasitasnya lebih besar 
dan lebih tahan terhadap panas.   
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                   Gambar 1. Rancangan sistem kendali kecepatan motor dc  

 

 
                                DT – AVR Low Cost Micro System 
                Gambar 2. Rangkaian pengukuran dengan encoder 

 

 

 



Tabel 1. Perbandingan hasil perhitungan dan pengukuran dengan Tachometer 

Hasil perhitungan        Hasil pengukuran dengan tachometer  

Vt             ࣓ ( rpm )   Vt          ࣓ ( rpm ) 

3     609,84   3     610 
4,5     914,71   4,5     914 

6   1219,68   6   1219 

7,5   1524,59   7,5   1524 

9   1824,52   9   1830 

1`2   2439,35   12   2440      

    

 

Tabel 2. Perbandingan hasil perhitungan dan pengukuran dengan Encoder 

Hasil perhitungan                             Hasil pengukuran dengan encoder  

 Vt     ࣓ ( rpm )         Jumlah pulsa     Vt                ࣓ ( rpm )        Jumlah pulsa        

3         609,84    58,95       3          620    60 

4,5         914,71    88,42       4,5          920    89 

6      1217,68  117,7       6        1220  118 

7,5      1524,59  147,32                  7,5        1531  148  

9       1829,52  176,76       9                  1831  177 

12       24,39,35  235,8       12        2440  236 
 



       
                    Gambar 3. Pengujian pulsa encoder 

 

 
 

 

 

 

 

 

               Gambar 4. Pengujian pulsa PWM dari Mikrokonbtroller 

            

               Gambar 5. Pengujian pulsa PWM dari driver motor DC 



   

                                               PWM 8bit ( desimal ) 

         Gambar 6. Hubungan PWM dengan tegangan keluaran driver  

 
                                           PWM 8 bit  ( desimal )     

                Gambar 7. Hubungan PWM dengan kecepatan motor 

 
                                                    Waktu ( ms ) 
             Gambar 8. Hasil pengujian perubahan beban pada SP 60  



  
                                                         Waktu (ms ) 
              Gambar 9.. Perubahan duty cycle ketika terjadi perubahan 
                                               beban pada set point  60. 

        
                                                         Waktu (ms ) 
                  Gambar 10. Hasil pengujian perubahan beban pada SP 70 

     
                                                          Waktu (ms ) 
               Gambar 11. Hasil perunahan duty cycle ketika terjadi perubahan  
                                                          beban   SP 70 



 


