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ABSTRACT 

This study was done to make the system of electro-mechanical arm ergometer cycle 

that will be used as a post-stroke patient physiotherapy. The management system was 

expected to set the rotary frequency according to the therapeutic needs. To set the frequency 

of the rotation, the PID control with rotation sensor was used as feedback. The rotating sensor 

which used consisted of the opto-coupler and a rotary encoder. Based on the research that has 

been done obtained constants of Kp = 0055, Ki and Kd = 2545 = 0.00005. Constants were 

selected because they were the most optimum constant trial and error method. The system is 

made to have a greater percentage of error of 5%. In this study, the response time values 

obtained for each additional mass of the load at each frequency setting result is increased. 
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PENDAHULUAN 

Cara untuk meminimalkan kecacatan setelah serangan stroke adalah dengan 

rehabilitasi (Johnstone, 1991). Durasi rehabilitasi yang dibutuhkan penderita stroke bervariasi 

tergantung pada jenis stroke yang diderita. Rata-rata pasien dirawat inap di unit rehabilitasi 

stroke selama 16 hari, kemudian dilanjutkan dengan rawat jalan selama beberapa minggu. 

Walaupun sebagian besar perbaikan terjadi dalam rentang waktu di atas, otak akan terus 

belajar tentang kemampuan motorik seumur hidup (American Heart Association, 2006). Jadi 

latihan-latihan yang dilakukan ketika waktu rehabilitasi dapat membantu mengurangi tingkat 

kecacatan organ gerak tubuh pasca stroke.  

Rehabilitasi pasien pasca stroke salah satunya adalah dengan terapi latihan 

(fisioterapi) yang dilakukan oleh fisioterapis. Peningkatan intensitas latihan sebanding 

dengan perbaikan kualitas hidup. Penelitian Kwakkel, dkk. (2004), sebuah meta-analisis, 

memperlihatkan bahwa peningkatan intensitas waktu terapi latihan, khususnya jika 

penambahannya minimal sebanyak 16 jam dalam enam bulan pertama memiliki pengaruh 

kecil tetapi bermakna pada kemampuan fungsional penderita stroke.  

Agar kinerja fisioterapis lebih ringan dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan 

rehabilitasi medis, melalui penelitian ini akan dibentuk suatu sistem elektro-mekanik 

rehabilitasi medis pasien pasca stoke. Sistem ini difungsikan untuk memandu pasien dalam 

melakukan latihan gerak memutar pada lengan tangan sesuai dengan pola latihan yang 

dibutuhkan secara otomatis, khususnya latihan anggota gerak tubuh bagian atas yaitu tangan. 

Otot pada lengan tangan yang dilatih dalam latihan ini adalah otot biceps (flexor), otot triceps 

(extensor), otot brachioradialis, otot flexor digitorum superficialis. Sistem yang akan 

diwujudkan berbasis mikrokontroler, dimana pengendalian motor yang akan diatur yaitu 

kecepatan putar yang terkendali dan waktu. Pengaturan kecepatan putar dan waktu dapat 

disesuaikan dengan kondisi pasien dan target dari hasil latihan yang ditujukan pada pasien 

pasca stroke. Hasil dari rancang bangun ini diharapkan dapat berfungsi untuk membantu 

kerja para perawat dengan hasil ketelitian dan ketepatan gerak yang handal, dan juga harga 

yang lebih terjangkau sehingga dapat dimiliki oleh pasien maka pasien tidak perlu sering ke 

rumah sakit.  

Kecepatan putar yang dikondisikan dengan keperluan pasien dapat disesuaikan 

berdasarkan lebar pulsa (PWM) pada mikrokontroler. Pada umumnya, rata-rata tangan orang 



normal mampu menyelesaikan 50 putaran dalam satu menit (Shepard et.tal, 1987). Untuk 

variasi waktu, digunakan timer pada mikrokontroler sehingga waktu latihan yang dilakukan 

oleh pasien dapat diatur oleh perawat sesuai dengan status pasien yang menjalani proses 

latihan. 

  

METODE PENELITIAN 

Rancang bangun sistem yang akan dibuat pada penelitian adalah mengotomatisasi 

latihan gerak otot tangan berupa latihan gerak menyerupai gerak mengayuh sepeda. Rancang 

bangun sistem elektro-mekanik yang akan dibuat dirancang agar frekuensi putar dan waktu 

latihan dapat diatur sesuai kebutuhan terapi oleh fisioterapis.  

 Sistem yang akan digunakan untuk mengatur frekuensi putar motor terdiri atas gear 

set, motor listrik dan sistem opto-coupler. Gear set ini digunakan untuk mengatur torsi motor, 

sehingga motor tetap dapat mengayunkan lengan pedal meskipun masa pada pedal besar. 

Untuk mengatur frekuensi putar motor dapat dilakukan dengan mengatur PWM yang 

dibangkitkan oleh mikrokontroler. PWM yang dibangkitkan dengan mikrokontroler ini bisa 

dilakukan dengan menggunakan port timer yang sudah tersedia pada mikrokontroler. PWM 

akan aktif apabila tombol start ditekan yang berarti motor akan berputar. Sedangkan untuk 

membaca frekuensi putar motor dilakukan dengan sensor opto-coupler yang ditengahnya 

dipasang rotary encoder. Rotary encoder ini terpasang pada poros motor sehingga putaran 

motor sama dengan putaran rotary encoder, sehingga frekuensi putar motor dapat diketahui 

dari jumlah pulsa yang dihasilkan dibagi dengan jumlah celah pada rotary encoder, jika 

frekuensi putar motor lebih kecil dari frekuensi setting maka PWM akan meningkat, 

sedangkan apabila frekuensi putar motor lebih besar dari pada frekuensi setting  maka PWM 

akan berkurang. 

 Timer pada sistem ini akan diaktifkan ketika frekuensi putar motor telah sesuai 

dengan frekuensi setting dan untuk membangkitkan timer dalam sistem ini dilakukan oleh 

mikrokontroler. Cara mengatur timer pada mikrokontroler dapat dilakukan dengan memakai 

salah satu port timer  yang sudah tersedia pada mikrokontroler. Frekuensi setting, waktu 

setting dan frekuensi putar motor akan ditampilkan pada layar LCD. Diagram blok rancangan 

sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2: Diagram Blok Rancangan Hardware Sistem. 

Pada penelitian ini, salah satu penggunaan variabel kontrol yang dapat mempengaruhi 

sistem adalah penambahan massa beban yang diberikan pada pedal. Gangguan (disturbance) 

tersebut secara tidak langsung mempengaruhi sistem control frekuensi putar. Oleh karena itu, 



untuk pengolahan pada sum junction terhadap inisialisasi error yang disampaikan ini 

sangatlah penting, dimana proses tersebut dinamakan feed-back kontrol. 

Secara garis besar, diagram sistem kontrol secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3: Diagram Sistem Kontrol. 

 

Flowchart Program 

 
Gambar 3.4: Flowchart Sistem. 

 

Tahap Perwujudan Alat 

 Tahap ini dimulai dengan membuat konstruksi mekanik, selanjutnya merancang 

rangkaian (layout) komponen-komponen penting yaitu pada sistem rangkaian mikrokontroler 

yang terintegrasi dengan sistem sensor opto-coupler, motor driver, motor DC dan LCD.  

 Kecepatan putar motor dalam sistem elektro-mekanik ini akan dibagi menjadi tiga 

level. Level pertama memiliki kecepatan putar sebesar 50 rpm untuk terapi pasien tahap 

pertama, level kedua memiliki kecepatan putar sebesar 75 rpm untuk terapi pasien tahap 

kedua dan level ketiga memiliki kecepatan putar sebesar 100 rpm untuk terapi pasien tahap 

ketiga. 

 



 

Konstruksi Mekanik Sistem 

 Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membuat konstruksi mekanik 

sistem. Konstruksi mekanik yang dibuat dirancang sedemikian rupa sehingga sistem tetap 

dapat berjalan dengan baik ketika terjadi perubahan massa tangan. Agar sistem dapat bekerja 

sesuai dengan keinginan, maka sistem yang dibuat terdiri dari motor DC, optical rotay 

encoder, opto-coupler dan gear banding. Motor DC harus dihubungkan dengan gear terlebih 

dahulu sebelum kontak dengan massa. Gear ini disesuaikan dengan torsi dan frekuensi putar 

yang ingin dicapai. Selain mengatur komposisi gear banding. Rancangan mekanik sistem 

akan ditunjukan pada Gambar 3.5 berikut ini. 

 

 
Gambar 3.5: Konstruksi Alat. 

 

Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibuat dalam penelitian ini merupakan alat fisioterapi pasien 

pasca stroke khususnya untuk latihan gerak otot tangan berbasis mikrokontroler yang dapat 

diatur frekuensi putar dan waktu terapinya. Adapun perangkat keras (hardware) dalam 

penelitian ini terdiri dari rangkaian sensor cahaya, rangkaian driver motor, rangkaian  

interface LCD dan kit Arduino UNO. 

 

Rangkaian Opto-Coupler 

 Pembacaan perubahan kecepatan putar motor dilakukan dengan memasang opto-

coupler dan sebuah roda cacah (optical rotary encoder). Sensor cahaya pada opto-coupler 

merupakan sensor foto-transistor dan LED infra merah sebagai sumber cahayanya.  

Berikut ini akan dijelaskan prinsip sensor opto-coupler 

Vout = Vcc – ILRL 

IL=β Ib 

RL=100KΩ, RD=390Ω, Ib adalah arus yang mengalir basis foto-transistor, IL adalah 

arus yang mengalir kolektor foto-transistor. 



Pada saat Ib= 0 (keadaan gelap), maka IL= 0 sehingga Vout= Vcc (kondisi High) 

Pada saat Ib= max (keadaan terang), maka IL= max sehingga Vout= 0 (kondisi Low) 

Pada foto-transistor Ib ≈ Intensitas. Sehingga dapat ditulis Ib= (Intensitas) x K, dengan 

K adalah konstanta. Sehingga IL=β x K x Intensitas. Dengan menggunakan persamaan 

tersebut maka kita dapat mengetahui hubungan antara intensitas cahaya dan tegangan 

keluaran. Sehingga untuk meningkatkan sensitifitas sensor dapat dilakukan dengan 

memperbesar nilai RL. Dalam penelitian ini agar pulsa yang akan diproses oleh 

mikrokontroler benar-benar dalam kondisi high atau low, maka setelah rangkaian sensor 

diberi gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini difungsikan sebagai komparator digital, 

hal ini karena tegangan keluaran dari gerbang logika NOT hanya 0 atau 5 volt.  

 

Rangkaian Driver Motor 

Mikrokontroler dapat digunakan untuk mengendalikan motor DC. Tetapi 

mikrokontrol merupakan perangkat yang bekerja dalam level TTL (Transistor-Transistor 

Logic) yang memiliki range tegangan 0 volt hingga 5 volt. Port I/O (Input/Output) 

mikrokontroler hanya memberikan arus sebesar 20 mA sehingga jika ingin menggunakan 

mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat yang membutuhkan arus  lebih besar 

dibutuhkan suatu rangkaian driver (Heryanto dan Adi, 2008). Salah satu perangkat yang 

membutuhkan konsumsi arus besar adalah motor DC. Rangkaian driver merupakan suatu 

rangkaian penguat arus atau penguat tegangan yang terdiri dari transistor.  

Dalam rangkaian elektronika, transistor digunakan untuk memperkuat isyarat, artinya 

isyarat lemah pada masukan diubah menjadi isyarat yang kuat pada keluaran (Sutrisno, 

1986). Dalam hal ini isyarat masukan lemah berasal dari mikrokontroler dan isyarat kuat 

keluaran berasal dari catu daya secara langsung. Rangkaian dasar driver motor ditunjukkan 

pada Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7: Skema Rangkaian Driver Motor. 

 

Rangkaian LCD 

LCD yang digunakan dalam penelitian ini adalah LCD dot matriks dengan karakter 2 

x 16, yang kaki-kakinya berjumlah 16 pin. Dalam rangkaian LCD ini dilengkapi oleh sebuah 

dioda 1N4002, pemasangan diode ini disesuaikan oleh datasheet LCD itu sendiri. Sedangkan 

pemasangan resistor variabel digunakan untuk mengatur kontras pada LCD dot matriks. 

Penggunakan LCD dalam penelitian ini adalah untuk mendisplaykan besarnya PWM yang 

dihasilkan, frekuensi putar motor dan nilai waktu. 

 

Rangkaian Arduino UNO 

 Pada penelitian ini digunakan Arduino UNO sebagai frekuensi meter, pembangkit 

PWM dan menampilkan data ke LCD. 
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Tahap Persiapan Pengujian 

 Untuk melakukan pengujian sistem yang telah dibuat, maka dilakukan pembuatan alat 

yang dapat bergerak menyerupai gerakan yang dapat dilakukan oleh otot tangan khususnya 

gerakan mengayuh sepeda. Alat simulasi gerakan otot tangan ini dibutuhkan mengingat 

pengujian sistem dengan variasi massa beban yang akan dilakukan. Hal ini diakibatkan 

karena pengujian dengan massa titik akan lebih berat dibandingkan dengan massa yang 

disusun menyerupai otot pada tangan. Dalam penelitian ini, alat simulasi otot tangan yang 

dibuat mempunyai panjang lengan yang sama yakni 50 Cm dan memiliki berat total sebesar 3 

Kg. Massa total pedal yang digunakan adalah sebesar 1 Kg. Variasi yang akan dilakukan 

dalam pengujian sistem adalah sistem yang dijalankan tanpa beban, sistem yang dijalankan 

dengan menambah beban pedal, sistem yang dijalankan dengan memasang alat simulasi otot 

tangan pada pedal dan kemudian ditambah dengan pemasangan plat besi sebagai massa beban 

yang dipasang pada lengan dengan massa total sebesar 4 Kg dan 6 Kg. 

 

Pengujian Nilai Kp, Ki dan Kd Sistem 

 Pada penelitian sistem yang digunakan sebagai kontrol frekuensi putar motor adalah 

sistem kontrol PID. Sistem tersebut berjalan sesuai dengan konstanta-konstanta proportional, 

integral dan derivative yang telah ditentukan. Konstanta-konstanta ini diperoleh dengan 

metode trial and error, serta mempelajari dari referensi yang ada di internet . 

 Penentuan nilai konstanta dari sistem kontrol PID yang perlu diperhatikan adalah 

pengaruh dari masing-masing konstanta. Parameter keberhasilan sistem tersebut dilihat dari 

rise time, overshoot, settling time, steady state error dan stability. 

 Dalam pengujian konstanta yang ditetapkan tersebut, dilakukan dengan 

menggunakan motor dengan tanpa beban dan dengan pedal seberat 1 kg. Kedua variasi data 

tersebut diharapkan dapat membandingkan error dari sistem kontrol yang dibentuk. 

 

Pengukuran Frekuensi Putar Pedal terhadap Massa Beban dan Nilai PWM 

 Rotari encoder yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 20 celah, sehingga 

untuk menghitung frekuensi putar motor maka jumlah pulsa terhitung harus dibagi dengan 

20, jika frekuensi putar ingin ditampilkan dalam satuan RPM maka perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

; 

Nilai 60 digunakan untuk merubah ke satuan RPM, sedangkan nilai 20 merupakan 

jumlah pulsa yang terdapat dalam rotary encoder yang digunakan dan nilai 7 didapatkan dari 

perbandingan gear. Perbandingan gear yang digunakan adalah 7:1 yang artinya 7 putaran 

motor sama dengan 1 putaran pada pedal. 

 Variasi massa beban yang akan dilakukan untuk menguji sistem adalah dengan 

sistem yang dijalankan tanpa beban, sistem yang dijalankan dengan menambah beban pedal, 

sistem yang dijalankan dengan memasang alat simulasi otot tangan pada pedal dan kemudian 

ditambah dengan pemasangan massa beban yang dipasang pada lengan dengan massa total 

sebesar 4 Kg dan 6 Kg. 

 

Pengukuran Response Time Sistem 

 Response time sistem adalah sebuah proses waktu tercepat yang dibutuhkan oleh 

kontrol untuk mencapai nilai setting. Kemampuan suatu sistem mencapai setting (stabil) ini 

akan sangat sulit dicapai, oleh karena itu response time sistem dianggap telah tercapai ketika 

error yang dihasilkan kurang dari 13%. Untuk mengetahui time response sistem dapat 

dilakukan dengan cara melihat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai frekuensi putar 

setting pada masing-masing variasi massa beban dengan error kurang dari 13%. 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Rakitan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibuat dalam penelitian ini terdiri dari rangkaian rangkaian 

driver motor, sensor cahaya dan rangkaian interface LCD. Masing-masing perangkat keras 

yang dibuat dalam penelitian ini haruslah diuji fungsinya apakah mampu bekerja dengan baik 

atau tidak. 

 

Hasil Rakitan Driver Motor 

Pada penelitian ini dibuat suatu rangkaian driver motor yang digunakan sebagai saklar 

elektronik untuk menggerakkan motor sesuai PWM yang telah dihasilkan oleh 

mikrokontroler. Driver motor yang dibuat dalam penelitian ini merupakan driver motor yang 

hanya mampu menggerakan motor dengan satu arah gerakan saja. Driver motor ini 

menggunakan transistor NPN dan MOSFET n-channel. Transistor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah transistor BD139 dan MOSFET IRFP460. Transistor BD139 ini 

diranacang agar tegangan yang masuk ke Vgs MOSFET IRFP460 memenuhi nilai tegangan 

sesuai dengan datasheet. Resistor 10K yang dipasang sebelum transistor BD139 ini berfungsi 

agar arus yang dikeluarkan oleh mikrokontroler kecil sehingga tidak merusak mikrokontroler. 

Dioda IN4007 yang terhubung secara parallel pada drain dan source yang berfungsi untuk 

pengaman MOSFET. Sedangkan diode IN4007 yang lain pada rangkaian driver motor ini 

digunakan sebagai pengaman dari arus transien besar yang dihasilkan oleh motor terutama 

saat motor baru akan bergerak. Untuk memastikan agar tidak ada arus transien yang masuk 

ke mikrokontroler, maka dipasang diode 1N4148 pada rangkaian awal driver motor.  

 

Hasil Rakitan Opto-Coupler 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil pada saat 

opto-coupler terhalang (keadaan gelap) level tegangan yang dihasilkan adalah 5 volt (high) 

dan pada saat tidak terhalang (keadaan terang) level tegangan yang dihasilkan adalah 0 volt 

(low), akan tetapi karena setelah rangkaian sensor diberi gerbang logika NOT maka tegangan 

keluarannya menjadi kebalikannya. 

Sinyal keluaran opto-coupler pada saat diputar dengan PWM 100% menghasilkan 

frekuensi sebesar 1.230 RPM, selain itu pada sinyal yang dihasilkan membentuk sinyal 

square yang menandakan bahwa rangkaian sensor cahaya yang dibuat telah berfungsi secara 

baik. 

 

Hasil Rakitan LCD 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

rangkaian yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik, hal ini ditunjukan dengan layar 

LCD yang mampu menampilkan data sesuai yang diinginkan.  

 

Pengujian Kp, Ki dan Kd Sistem 

 Setelah melakukan perancangan sistem mekanik dan hardware maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pemrograman yang salah satunya bertujuan untuk membuat 

sistem kontrol frekuensi putar. Sistem pengaturan frekuensi putar dalam penelitian ini 

menggunakan sistem kontrol PID. Dalam sistem kontrol PID yang dibuat ini membutuhkan 

penentuan konstanta Kp, Ki dan Kd. Dalam penelitian ini, langkah yang digunakan untuk 

menentukan konstanta-konstanta tersebut adalah dengan menggunakan metode trial and 

error. Karena alasan tersebut maka selama proses penentuan konstanta PID dilakukan 

menggunakan motor dalam keadaan motor tanpa pedal. Nilai konstanta PID yang 



dipergunakan dalam penelitian ini adalah konstanta Kp sebesar 0.055, konstanta Ki sebesar 

2.545 dan konstanta Kd sebesar 0.00005. Kontanta-konstanta PID tersebut dipilih karena 

menghasilkan frekuensi putar motor yang sesuai dengan frekuensi setting.  

 Pada sistem pengaturan frekuensi putar motor ini, perubahan nilai frekuensi putar 

motor dipengaruhi oleh perubahan nilai PWM. Nilai PWM akan meningkat hingga frekuensi 

putar mencapai nilai frekuensi putar setting. Perubahan nilai PWM tersebut ditentukan oleh 

penentuan Konstanta Kp, Ki dan Kd. Hasil pengukuran nilai frekuensi, PWM terukur 

terhadap waktu pada masing-masing nilai frekuensi setting dan nilai Kp, Ki dan Kd yang 

diberikan ditunjukkan pada Tabel L1 sampai L3 di lampiran. Hasil analisis data berupa nilai 

rata-rata dan simpangan baku frekuensi terukur pada masing-masing massa beban 

ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Frekuensi Putar Motor Menggunakan Sistem PID 

M

assa 

(Kg) 

f

 setting 

(RPM) 

f 

(RPM) 

Δ

f 

E

rror 

(%) 

0 

100 102.17 11.351 11.12 

75 74.45 6.97 9.36 

50 50.5 5.65 11.01 

1 

100 100.29 5.89 5.873 

75 75.73 6.01 7.94 

50 51.63 6.577 12.74 

4 

100 104.629 11.53 11.02 

85 82.4825 7.22 7.754 

70 75.0835 9.39 12.5 

6 

100 107.28 10.13 9.443 

85 82.6283 9.557 11.57 

70 74.229 8.801 11.85 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh % error > 5 

Menunjukkan bahwa nilai Kp, Ki dan Kd yang dipilih belum sesuai dengan harapan stabilitas 

kontrol sistem. 

  

Pengujian Frekuensi Putar Motor dengan Menggunakan Variasi Massa Beban 
Untuk membuktikan bahwa sistem yang telah dibuat dapat mengatur frekuensi putar 

dengan variasi massa beban, maka dilakukan dengan menguji alat menggunakan pemberian 

massa beban yang berbeda pada tiap frekuensi putarnya. Hasil pengujian sistem ketika diberi 

massa beban disajikan pada tabel di Lampiran 3.a sampai Tabel di Lampiran 3.c dan Grafik 

4.1.1 sampai 4.2.3 yang terdapat pada Lampiran 3. 

Pemberian variasi massa beban pada pedal saat sistem bekerja dapat mempengaruhi 

frekuensi putaran dan nilai PWM yang dihasilkan oleh motor. Nilai PWM rata-rata tersebut 

ditujukan pada Gambar 4.5, 4.6 dan 4.7. 



 
Gambar 4.5: Grafik Hubungan antara PWM Terhadap Massa Pada Frekuensi Putar Setting 

100 RPM. 

 
Gambar 4.6: Grafik Hubungan antara PWM Terhadap Massa Pada Frekuensi Putar Setting 85 

RPM . 



 
Gambar 4.7: Grafik Hubungan antara PWM Terhadap Massa Pada Frekuensi Putar Setting 70 

RPM. 

Berdasarkan grafik tersebut, penurunan yang konstan ditunjukan pada grafik dan 

peningkatan konstan sama halnya dengan grafik dengan nilai R
2
 yang mendekati nilai R = 1 

pada Gambar 4.5. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem sensor yang dibuat untuk masing-

masing PWM memiliki linearitas yang baik. Dapat diperoleh hasil bahwa untuk 

menghasilkan sistem pengaturan frekuensi putar alat yang terbaik adalah dengan 

menggunakan linearitas PWM yang terbaik pula. Dapat diketahui bahwa semakin berat massa 

beban yang diberikan pada sistem maka semakin rendah frekuensi putar rata-rata yang 

dihasilkan.  

Perubahan nilai PWM rata-rata yang ditunjukan pada grafik Gambar 4.5, 4.6 dan 4.7. 

memperlihatkan bahwa perubahan massa mempengaruhi nilai rata-rata dari PWM. Semakin 

tinggi massa beban yang diberikan kepada sistem. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan 

juga ditunjukan oleh nilai R
2
 mendekati 1 ditunjukan pada grafik Gambar 4.5, 4.6 dan 4.7.. 

Persamaan presentase kesalahan pengukuran alat (%) = Δf/f x 100 %. Hasil analisis 

presentase kesalahan frekuensi putar motor ditunjukan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2.: Hubungan antara PWM terhadap Variasi Massa Beban 

Massa 
f setting 

(RPM) 
PWM(%) ∆ PWM(%) 

 4 

  

100 19.38333 3.603631 

85 19.71667 3.042588 

70 18.06667 5.236335 

6 

  

  

100 27.88333 2.591326 

85 22 1.55138 

70 14.9 4.324546 

Karena torsi yang dibutuhkan sistem untuk menjaga keteraturan frekuensi putar agar 

tetap pada nilai frekuensi settingnya lebih besar, maka perubahan PWM pada sistem berubah 

sesuai dengan torsi yang dibutuhkan. Ini menjadi alasan mengapa ketika kondisi yang dicapai 

adalah frekuensi putar yang rendah yakni 50 RPM dengan penambahan massa beban yang 

meningkat hingga 6 Kg maka PWM hanya meningkat agar frekuensi putar yang dihasilkan 

mencapai frekuensi setting. Setelah itu, PWM akan menyesuaikan torsi yang dibutuhkan agar 

dicapai kondisi frekuensi sesuai dengan setting. 



Perubahan nilai PWM pada frekuensi setting 100 RPM yang terjadi berbeda dengan 

kondisi sebelumya yang secara terus menerus membutuhkan torsi tinggi pada frekuensi putar 

yang rendah. Agar tercapainya kondisi steady state maka dibutuhkan frekuensi putar yang 

jauh lebih tinggi. . Tetapi pada peningkatan nilai rata-rata PWM terjadi ketika penelitian ini 

secara terus menerus merupakan tanda bahwa karakteristik motor yang dipergunakan sedikit 

kurang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukan pada nilai standar deviasi 

dari PWM rata-rata untuk 100 RPM pada pemberian variasi beban 4 Kg dan 6 Kg semakin 

mengecil didapatkan karena nilai PWM turun setelah frekuensi putar mencapai frekuensi 

setting kemudian PWM akan naik. Jika keadaan ini dipergunakan untuk waktu yang lama 

bisa menyebabkan kerusakan pada motor karena panas dan rangkaian hardware yang 

dipergunakan di dalam sistem pengaturan dalam penelitian ini. Sistem pengaturan PWM 

dengan nilai error PWM  rata-rata pada 60 detik pertama ditunjukan dengan penurunan nilai 

error menandakan kondisi tersebut disajikan pada Tabel 4.1. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pemberian variasi massa beban pada 

pedal saat sistem bekerja dapat mempengaruhi frekuensi putaran yang dihasilkan oleh motor. 

Hal ini ditunjukan dengan perubahan frekuensi putar rata-rata yang diambil setiap 60 detik 

sampling  diambil ketika frekuensi putar mencapai nilai frekuensi settingnya.  

 

Pengukuran Response Time Sistem 

Salah satu kriteria dari kualitas pada sistem pengaturan adalah response time alat 

tersebut. Response time adalah kemapuan alat untuk mencapai setting. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui response time sistem yang telah dibuat. 

Tabel pengujian response time sistem akan ditunjukkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3: Hubungan antara Response Time pada masing-masing Frekuensi Putar     Setting 

terhadap Variasi Massa Beban 

 

Massa 

(Kg) 

f setting 

(RPM) 

Steady Time 

(s) 

4 

70 5 

85 5 

100 5 

6 

70 3 

85 5 

100 5 

 Berdasarkan data yang diperoleh, tampak bahwa nilai response time sistem meningkat 

ketika dilakukan penambahan beban. Response time yang terjadi bergantung pada nilai PWM 

yang dihasilkan, dengan kata lain untuk mencapai frekuensi setting, PWM akan terus 

meningkat mulai kondisi 0 hingga mencapai kondisi frekuensi putaran setting. oleh 

meningkatnya nilai PWM yang dibutuhkan. Masing-masing response time yang dihasilkan 

dari frekuensi setting yang berbeda menghasilkan perbedaan pada setiap interval kenaikan 

respon time.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem pengaturan frekuensi putar motor ini menggunakan sistem PID yang 

memiliki konstanta proportional, integral dan derivative dalam sistem ini 

adalah 0.055, 2.545, 0.00005. Nilai error < 5% menunjukkan bahwa nilai Kp, 



Ki dan Kd yang dipilih belum sesuai dengan harapan stabilitas kontrol sistem, 

karena menggunakan metode trial and error. 

2. Nilai PWM rata-rata untuk masing-masing frekuensi setting meningkat setiap 

diberikan variasi beban yang lebih berat.  

3. Dalam penelitian ini nilai response time yang didapatkan untuk setiap 

penambahan massa beban pada masing-masing frekuensi setting bertambah. 

Ketika massa beban terberat sebesar 6 Kg diberikan, response time untuk 70 

RPM adalah 3 detik, 85 RPM adalah 5 detik dan untuk 100 RPM adalah 5 

detik. 

Saran 

Untuk kesempurnaan sistem sensor yang telah dibuat dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut antara lain dengan: 

1. Menampilkan response time pada layar LCD, sehingga dapat diketahui respon 

waktu dari alat tersebut. 

2. Menggunakan motor dengan karakteristik daya yang lebih besar agar motor 

mampu menghasilkan torsi dan RPM yang lebih tinggi dan PWM yang 

dihasilkan dari sistem kontrol bisa lebih kecil, serta memperingan kinerja dari 

sistem kontrol tersebut.  

3. Melakukan perhitungan momen inersia pada alat simulasi yang digunakan 

beserta variasi beban yang diberikan. 

4. Menggunakan metode sistem pengaturan motor yang lebih baik, dengan 

perumusan nilai konstanta Kp, Ki dan Kd yang lebih tepat. 
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