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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dunia ini terdapat berbagai macam motor listrik yang biasa digunakan 

sebagai peralatan rumah tangga maupun digunakan pada lingkup industri. Dari 

beberapa motor listrik yang ada, semua memiliki tingkat keunggulan dan 

kelemahan yang berbeda. Namun semua jenis motor sangat dibutuhkan dan 

digunakan sesuai dengan kebutuhan. Motor listrik merupakan piranti yang 

mengubah energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik berupa putaran. 

Berdasarkan sumber listriknya, motor listrik dibagi menjadi dua yaitu motor 

Alternating Current (AC) dan motor Direct Current (DC). Sesuai dengan namanya, 

motor AC dapat beroperasi dengan sumber listrik arus bolak-balik, sedangkan 

motor DC dapat beroperasi dengan sumber listrik arus searah. Motor listrik yang 

biasa digunakan untuk kontrol posisi yaitu motor servo dan motor stepper. Namun 

penggunaan motor servo mulai menurun, karena jika dilihat dari konstruksinya 

motor servo terdapat motor DC konvensional yang dihubungkan dengan gear box. 

Dengan adanya sikat (brush) pada motor DC, akan meningkatkan biaya 

perawatannya. Oleh karena itu, penggunaan motor servo mulai menurun. Motor 

stepper lebih banyak digunakan karena tidak terdapat sikat seperti motor servo. 

Pengoperasian motor stepper tidak jauh berbeda dengan jenis motor lain 

pada umumnya, yaitu dengan memberi sumber tegangan maka arus akan mengalir 

ke lilitan stator, sehingga akan menghasilkan medan magnet yang menyebakan 
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terjadinya tarik menarik antara kutub stator dan kutub rotor. Motor stepper 

merupakan motor yang dapat beroperasi dengan memberikan pulsa-pulsa digital 

secara sekuensial kemudian diubah menjadi energi mekanis, sehingga motor dapat 

berputar. Motor stepper banyak digunakan karena pengoperasiannya baik untuk 

kontrol posisi. Sehingga posisi rotor akan presisi, selain itu tidak terjadi pergeseran 

yang signifikan pada putaran motor setiap stepnya, torka yang dihasilkan pun akan 

masksimal meskipun terjadi variasi hasil torka yang dihasilkan ketika pergantian 

stepnya.  Karena motor ini memiliki banyak jenis, maka dalam penggunaannya 

diperlukan banyak pertimbangan yaitu jenis motor stepper yang akan digunakan, 

kebutuhan torka dalam sebuah sistem, dan juga tingkat kesulitan untuk 

pengoperasiannya.  

Pada tugas akhir ini, setelah dilakukan pengujian pengoperasian motor 

stepper dengan beberapa metode, akan diimplementasikan pada konstruksi model 

crane. Alat ini dilengkapi dengan elektromagnetik yang memanfaatkan medan 

magnetnya untuk mengangkat dan atau memindahkan benda ke suatu tempat 

sebagai hasil akhir dari pembuatan tugas akhir ini. Untuk pengoperasiannya, 

dibutuhkan L298 driver motor, rangkaian relay dan dsPIC30F6014A sebagai 

kontrolernya. Dan pada akhirnya akan didapat hasil pengujian alat berupa sinyal, 

kinerja dari motor stepper serta kinerja dari elektromagnetik yang digunakan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas beberapa masalah yang akan diteliti adalah : 

a. Jenis motor stepper. 
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b. Bagaimana cara mengendalikan motor stepper. 

c. Bagaimana cara membuat desain konstruksi untuk mengaplikasikan motor 

stepper. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pada pembuatan dan penyusunan laporan tugas akhir ini permasalahan akan 

dibatasi pada pengendalian motor stepper dengan metode full step hingga micro 

step, implementasi motor stepper pada model crane. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan untuk tugas akhir ini adalah : 

a. Mengetahui konstruksi dari motor stepper. 

b. Mengendalikan putaran motor stepper dengan beberapa metode. 

c. Mengimplementasikan motor stepper pada konstruksi model crane. 

 

Dan manfaat dari tugas akhir ini adalah : 

a. Mengetahui konstruksi motor stepper yang lebih efektif untuk digunakan. 

b. Dapat mengetahui perbedaan putaran motor dengan metode yang berbeda. 

c. Dari implementasi motor stepper pada model crane yang menggunakan 

beberapa metode, dapat diketahui pengaruh dari kinerja motor pada model 

crane. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, digunakan beberapa metode. 

Berikut merupakan tahap-tahap penyusunan laporan tugas akhir :  

a. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka merupakan metode dengan melakukan pengumpulan data 

dan informasi, mempelajari teori mengenai bagaimana merancang motor 

stepper sebagai penggerak yang dikendalikan dengan L298 driver motor 

dengan menggunakan mikrokontroler dsPIC30F6014A. 

b. Implementasi Alat 

Merancang alat sesuai dengan desain, rancangan dan parameter komponen 

yang telah dirancang. 

c. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang telah dirancang 

sudah sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Pengujian diawali dengan 

menguji sinyal keluaran mikrokontroler dsPIC30F6014A dilanjutkan 

pengujian pada output L298 driver motor yang terhubung pada motor 

stepper. Setelah itu dilakukan pengujian untuk implementasi motor stepper 

pada model crane. 

d. Analisis Pengujian 

Menganalisa hasil pengujian dari bentuk gelombang, besar gelombang dan 

hasil dari kinerja alat. 

 

 



5 
 

e. Penyusunan Laporan 

Laporan tugas akhir ini berisikan data-data pengujian berupa gambar sinyal 

yang akan ditarik kesimpulan mengenai kinerja alat tersebut. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan 

sistematika yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisikan tentang latar belakang, perumusan  masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

serta sistematika yang dilakukan untuk penyusunan laporan tugas 

akhir ini.   

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada BAB II berisi tentang dasar teori dan beberapa kajian pustaka 

oleh para ahli sebagai literatur dalam perancangan tugas akhir ini. 

Seperti pembahasan tentang motor stepper, L298 driver motor, 

mikrokontroler dsPIC30F6014A, dan beberapa teori pendukung 

lainnya. 

BAB III : DESAIN DAN IMPLEMENTASI  

Pada BAB III berisi tentang pendahuluan, motor stepper hybrid 

bipolar 2 fasa, rangkaian driver motor, rangkaian kontrol, 

rangkaian relay, dan konstruksi model crane.  
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BAB IV : HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada BAB IV berisi tentang hasil pengujian laboratorium serta 

hasil pengujian terhadap alat pendukung secara langsung. 

BAB V : PENUTUP  

Pada BAB V berisikan kesimpulan hasil akhir dari tugas akhir ini 

dan juga terdapat saran yang membangun bagi pembaca, sehingga 

pembaca memiliki minat untuk mengembangkan alat tersebut 

menjadi lebih baik dan bermanfaat.  

 

 

 

  


