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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 

4.1 Pendahuluan 

 Setelah dilakukan perancangan alat, pada bab ini dibahas mengenai hasil 

pengujian dan implementasi dari tugas akhir yang telah dibuat tentang 

implementasi motor stepper pada model crane. Sehingga dapat diketahui hasil 

pengujian sistem yang diimplementasikan. Dalam pengujian ini, digunakan 

mikrokontroler dsPIC30F6014A sebagai kontroler, L298 sebagai driver motor, dan 

motor stepper sebagai penggeraknya yang kemudian diaplikasikan pada konstruksi 

model crane. Pengujian awal yaitu mengendalikan motor stepper dengan beberapa 

metode seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. Setelah itu dilakukan 

implementasi motor stepper pada sebuah konstruksi model crane seperti pada 

Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.1. Hardware Pengendalian Motor Stepper 
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Gambar 4.2. Hardware Pengendalian Motor Stepper Pada Model Crane 

 

4.2 Hasil Pengujian Labolatorium 

 Pengujian Laboratirium ini dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil 

perancangan alat sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan 

diimplementasikan. Sebelum diimplementasikan, dilakukan pengujian untuk 

beberapa metode pengendalian untuk diimplementasikan. Berikut merupakan hasil 

pengujian dengan beberapa metode : 

 

4.2.1 Metode Full Step 

 Untuk metode yang pertama yaitu metode full step. Dalam hal ini dilakukan 

pengujian pensaklaran yang didapatkan dari output mikrokontroler, kemudian 

pengujian arus yang mengalir pada setiap fasanya, selain itu juga dilakukan 

pengujian tegangan dan arus pada fasa yang sama. Hasil pengujian ini didapat 

dengan menggunakan osiloskop sebagai berikut : 



38 
 

 
Gambar 4.3. Hasil Pengujian Pensaklaran Menggunakan Metode Full Step 

            (a) Fasa 1 (b) Fasa 2 (c) Fasa 3 (d) Fasa 4 

 
Gambar 4.4. Hasil Pengujian Arus Fasa Metode Full Step 

            (a) Arus Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 3 dan 4 

 
Gambar 4.5. Hasil Pengujian Tegangan dan Arus Menggunakan Metode Full Step 

      (a) Tegangan Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 1 dan 2 

 

 

 



39 
 

4.2.2 Metode Half Step 

Metode kedua yaitu metode half step. Gambar 4.6 merupakan sinyal 

pensaklaran yang diukur pada output mikrokontroler, sinyal yang dihasilkan 

memiliki waktu on yang lebih lama dibanding menggunakan metode full step. 

Sinyal arus yang dihasilkan bentuknya hampir menyerupai bentuk sinyal 

sinusoidal. Sinyal tegangan yang dihasilkan mulai terlihat perbedaan, dikarenakan 

jumlah step yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan metode full 

step. Penggunaan metode ini menyebabkan terjadinya penurunan pada kecepatan 

putar motor. Tetapi torka yang dihasilkan mengalami peningkatan. 

 

 
Gambar 4.6. Hasil Pengujian Pensaklaran Menggunakan Metode Half Step 

            (a) Fasa 1 (b) Fasa 2 (c) Fasa 3 (d) Fasa 4 

 
Gambar 4.7. Hasil Pengujian Arus Fasa Metode Half Step 

                         (a) Arus Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 3 dan 4 
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Gambar 4.8. Hasil Pengujian Tegangan dan Arus Menggunakan Metode Half Step 

      (a) Tegangan Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 1 dan 2 

 

4.2.3 Metode Micro Step ¼ 

Metode yang ketiga yaitu metode micro step 1/4. Sinyal pensaklaran pada 

metode ini membentuk sinyal Pulse Width Modulation (PWM), karena jumlah 

stepnya lebih banyak. Bentuk sinyal arus yang dihasilkan pun lebih terlihat seperti 

bentuk sinyal sinusoidal. Melihat pada Gambar 4.11, sinyal tegangan yang 

dihasilkan membentuk sinyal Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM). 

 

 
Gambar 4.9. Hasil Pengujian Pensaklaran Menggunakan Metode Micro Step 1/4 

         (a) Fasa 1 (b) Fasa 2 (c) Fasa 3 (d) Fasa 4 
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Gambar 4.10. Hasil Pengujian Arus Fasa Metode Micro Step 1/4 

                   (a) Arus Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 3 dan 4 

 
Gambar 4.11. Hasil Pengujian Tegangan dan Arus Menggunakan Metode Micro Step 1/4 

  (a) Tegangan Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 1 dan 2 

 

4.2.4 Metode Micro Step 1/8 

Metode yang keempat yaitu metode micro step 1/8. Dengan menggunakan 

metode ini sinyal PWM yang dihasilkan pada konfigurasi pensaklaran akan terlihat 

lebih banyak dan rapat. Sedangkan sinyal arus yang dihasilkan semakin terlihat 

seperti sinyal sinusoidal. Sinyal tegangan yang dihasilkan pun membentuk sinyal 

SPWM dengan sinyal on dan off lebih banyak dan lebih rapat, karena jumlah step 

yang dibutuhkan lebih banyak. Dari hasil sinyal yang ada, dapat dikatakan pada 

metode ini, kecepatan motor yang dihasilkan akan semakin rendah, namun torka 

yang dihasilkan akan semakin tinggi. 
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Gambar 4.12. Hasil Pengujian Pensaklaran Menggunakan Metode Micro Step 1/8 

           (a) Fasa 1 (b) Fasa 2 (c) Fasa 3 (d) Fasa 4 
 

 
Gambar 4.13. Hasil Pengujian Arus Fasa Metode Micro Step 1/8 

                   (a) Arus Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 3 dan 4 

 
Gambar 4.14. Hasil Pengujian Tegangan dan Arus Menggunakan Metode Micro Step 1/8 

  (a) Tegangan Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 1 dan 2 

 

 

 



43 
 

4.2.5 Metode Micro Step 1/16 

Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode micro step ¼. 

Gambar 4.15 menunjukkan sinyal PWM lebih rapat dibanding dengan 

menggunakan metode sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah step yang 

dibutuhkan lebih banyak. Sinyal arus yang ditunjukkan Gambar 4.16 membentuk 

sinyal sinusoidal, sedangkan sinyal tegangan yang ditunjukkan pada Gambar 4.17 

membentuk sinyal SPWM dengan 64 pensakaran dalam satu gelombang penuh. 

Sinyal dari hasil pengujian ini, dapat dijelaskan bahwa dengan menggunkan metode 

ini kecepatan putaran motornya rendah, tetapi torka yang dihasilkan lebih tinggi. 

 

 
Gambar 4.15. Hasil Pengujian Pensaklaran Menggunakan Metode Micro Step 1/16 

        (a) Fasa 1 (b) Fasa 2 (c) Fasa 3 (d) Fasa 4 

 
Gambar 4.16. Hasil Pengujian Arus Fasa Metode Micro Step 1/16 

                   (a) Arus Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 3 dan 4 
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Gambar 4.17. Hasil Pengujian Tegangan dan Arus Menggunakan Metode Micro Step 1/16 

  (a) Tegangan Fasa 1 dan 2 (b) Arus Fasa 1 dan 2 

 

4.3. Hasil Pengujian Pengendalian Motor Stepper Pada Model Crane  

 Selain pengujian laboratorium dengan menggunakan osiloskop, juga 

dilakukan pengujian motor stepper pada model crane. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan dari pengendalian motor stepper dengan beberapa metode, 

sehingga dapat diketahui pengaruh kinerja yang terjadi jika menggunakan metode-

metode tersebut. Pengendalian motor dengan metode yang berbeda menimbulkan 

perbedaan pada kecepatan motor, torka yang dihasilkan, dan jarak tempuh untuk 

setiap stepnya. Untuk mengetahui hasil pengujian dari alat, maka dilakukan 

pengambilan gambar yang fokus terhadap satu sisi yaitu pada sisi X. Pergeseran 

yang terjadi juga sama untuk sisi Y dan Z. Selain pengujian kinerja motor stepper 

pada model crane, juga dilakukan pengujian pada lilitan yang berfungsi untuk 

mengangkat dan atau memindahkan suatu benda. 

 Gambar 4.18 hingga Gambar 4.21 merupakan hasil pengujian pengendalian 

motor stepper dengan metode full step. Dengan menggunakan metode ini kecepatan 

motor lebih tinggi dibanding kecepatan motor dengan menggunakan metode half 

step dan micro step. Namun torka yang dihasilkan tidak sebesar torka yang 
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dihasilkan pada metode half step dan micro step. Sehingga jarak untuk setiap 

stepnya cukup besar.  

 

 
Gambar 4.18. Hasil Pengujian Pada Kondisi Awal 

 

 
Gambar 4.19. Hasil Pengujian Step 1 
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Gambar 4.20. Hasil Pengujian Step 2 

 
Gambar 4.21. Hasil Pengujian Step 3 

 

 Untuk metode half step, sudut stepnya lebih kecil dibanding metode full 

step. Sehingga pergeseran untuk setiap stepnya pun kecil. Dari sisi kecepatan, 

metode half step akan mengalami penurunan, namun torka yang dihasilkan 

meningkat. Pengendalian motor dengan metode micro step ¼ berbeda dengan 

metode half step. Kecepatan motor semakin menurun pada metode ini, namun torka 

yang dihasilkan semakin meningkat. Dengan metode ini, besar sudut setiap 

langkahnya semakin kecil, maka pergeseran yang terjadi pada model crane pun 

akan terlihat kecil. Kemudian dengan menggunakan metode micro step 1/8, torka 
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yang dihasilkan pada metode ini semakin tinggi, sehingga kontrol posisinya pun 

lebih presisi. Dengan sudut step yang lebih kecil, maka pergeseran pada model 

crane juga terlihat kecil. Kecepatan motor pada metode ini lebih rendah dibanding 

dengan menggunakan metode full step dan half step.  

 

4.4. Hasil Pengujian Penggunaan Elektromagnetik Pada Model Crane 

Sebuah lilitan yang terdapat pada konstruksi model crane bagian X 

digunakan untuk mengangkat dan memindahkan sebuah benda dari satu tempat ke 

tempat yang telah disesuaikan. Lilitan tersebut terhubung pada rangkaian relay 

dengan komponen pendukung optocoupler. Rangkaian tersebut digunakan untuk 

mengaktifkan dan menonaktifkan lilitan. 

 

 
Gambar 4.22. Hasil Pengujian Pengambilan Benda 
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Gambar 4.23. Hasil Pengujian Mengaktifkan Elektromagnet 

 
Gambar 4.24. Hasil Pengujian Mengangkat Benda 

 

 
Gambar 4.25. Hasil Pengujian Memindahkan Benda 
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Gambar 4.26. Hasil Pengujian Menonaktifkan Elektromagnet 

 
Gambar 4.27. Hasil Pengujian Meletakkan Benda 

 

4.5. Pembahasan 

 Setelah pengujian alat dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sistem dapat 

bekerja dengan baik untuk mengendalikan putaran motor stepper dan 

mengimplementasikannya pada model crane. Dengan menggunakan metode yang 

telah dirancang untuk mengoperasikan motor stepper, motor dapat bekerja dengan 

baik untuk menggerakkan model crane. Metode micro step lebih baik untuk 

diimplementasikan, karena metode ini menghasilkan sudut step yang kecil sehingga 

torka yang dihasilkan pun tinggi, selain itu posisi yang diinginkan presisi dan tidak 

terjadi pergeseran akibat pembebanan pada rotor motor stepper untuk setiap 

pergantian stepnya. Namun sistem masih memiliki kelemahan yaitu pengontrolan 
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motor stepper masih menggunakan kendali open loop, sehingga tidak ada umpan 

balik terhadap kinerja sistem.  

  


