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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada babini akan dijelaskan mengenai beberapa teori pendukung yang digunakan 

sebagai acuan dalam merealisasikan alat yang dirancang. Teori-teori yang digunakan 

dalam perancangan dan realisasiskripsi ini antara lain adalah pemodelan sistem 

pendulum terbalik, sistem kendali Proportional Integral Derivative(PID), sensor rotary 

encoder, aktuator, dan mikrokontroler. 

2.1. Pemodelan Sistem Pendulum Terbalik 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemodelan sistem pendulum terbalik 

yang meliputi pemodelan sistem pendulum terbalik secara fisik dan penurunan 

persamaan matematis, dan juga kestabilan sistem. 

2.1.1. Pemodelan Secara Fisik dan Penurunan Persamaan Matematis 

Sistem pendulum terbalik adalah sistem yang mensimulasikan sebuah mekanisme 

kendali untuk mengatur permasalahan kestabilan [2]. Pendulum terbalik pada dasarnya 

merupakan suatu batang pendulum yang dapat berdiri setimbang keatas yang akan 

selalu jatuh bebas kebawah akibat percepatan gravitasi bumi jika tidak ada gaya luar 

yang dapat menjaga posisi setimbang dari batang pendulum tersebut. Pendulum terbalik 

ini adalah salah satu plant yang dinamis dan nonlinier, sehingga pengaturannya menjadi 

rumit apabila sistem kendali yang digunakan merupakan sistem kendali konvensional. 

Berikut ini adalah pemodelan sistem dari pendulum terbalik. 
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Gambar 2.1. Pemodelan fisik sistem pendulum terbalik. 
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Pendulum terbalik ini terdiri dari sebuah mekanik berupa bidang penyangga 

pendulum yang dapat bergerak kearah kanan dan kiri searah sumbu x dengan 

menggunakan sebuah konveyor. Sebuah batang pendulum dengan panjang l dan massa 

m pada bidang penyangga dengan massa M yang akan selalu jatuh ke bawah akibat 

adanya percepatan gravitasi bumi g, sehingga pendulum akan membentuk sudut 

simpang sebesar θ terhadap sumbu y [3]. Titik koordinat (xp,yp) merupakan titik pusat 

gravitasi massa dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑥𝑝 = 𝑥 + 𝑙 sin 𝜃 

𝑦𝑝 = 𝑙 cos 𝜃 

Dari gambar 2.1 dengan menggunakan hukum Newton II maka akan diperoleh 

gerak translasi dari bidang penyangga adalah sebagai berikut : 

𝐹 = 𝑀
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑚

𝑑2𝑥𝑝

𝑑𝑡2
 

𝐹 = 𝑀
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑚

𝑑2

𝑑𝑡2
(𝑥 + 𝑙 sin 𝜃)                                           (2.1) 

Dengan menjabarkan persamaan 2.1 maka akan didapatkan gaya yang bekerja 

pada bidang penyangga pendulum sebagai berikut. 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= �̇�    𝑑𝑎𝑛   

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= �̈� 

𝐹 = (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙(cos 𝜃)�̈� − 𝑚𝑙(sin 𝜃)(�̇�)
2

                             (2.2) 

Kemudian dengan menggunakan hukum Newton II akan didapatkan persamaan 

gerak rotasi dari pendulum sebagai berikut. 

𝜏 = 𝐹 𝑙 = 𝑚 𝑔(sin 𝜃) 𝑙 

𝑚 𝑔(sin 𝜃) 𝑙 = 𝑚 (
𝑑2𝑥𝑝

𝑑𝑡2
) (𝑙 cos 𝜃) −  𝑚 (

𝑑2𝑦𝑝

𝑑𝑡2
) (𝑙 sin 𝜃) 

𝑚 𝑔(sin 𝜃) = 𝑚�̈�(cos 𝜃) + 𝑚𝑙�̈�                                                 (2.3) 
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Dengan mengasumsikan  sangat kecil, maka sin 𝜃 ≈ 𝜃 , cos 𝜃 ≈ 1 dan 𝜃(�̇�2) ≈

0. Dengan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan (2.2) dan (2.3), maka akan 

diperoleh : 

𝐹 = (𝑀 + 𝑚)�̈� + 𝑚𝑙�̈�                                                          (2.4) 

𝑚𝑔𝜃 = 𝑚�̈� + 𝑚𝑙�̈�                                                            (2.5) 

Kemudian persamaan 2.4 yang merupakan persamaan gerak translasi kereta 

pendulum dan persamaan 2.5 yang merupakan persamaan gerak rotasi dari batang 

pendulum, di transformasikan dengan menggunakan transformasi laplace kedalam 

ranah s sehingga didapatkan persamaan 2.6 dan 2.7. 

𝐹(𝑠) = (𝑀 + 𝑚)𝑠2𝑋(𝑠) + 𝑚𝑙𝑠2𝜃(𝑠)                                            (2.6) 

𝑚𝑔𝜃(𝑠) = 𝑚𝑠2𝑋(𝑠) + 𝑚𝑙𝑠2𝜃(𝑠)                                                (2.7) 

𝑋(𝑠) =
𝑔𝜃(𝑠) − 𝑙𝑠2𝜃(𝑠)

𝑠2
 

Sehingga dengan mensubstitusi 𝑋(𝑠) ke dalam persamaan 2.6 akan didapatkan 

fungsi pindah dari pendulum terbalik : 

𝐹(𝑠) = (𝑀 + 𝑚)𝑠2 [
𝑔𝜃(𝑠) − 𝑙𝑠2𝜃(𝑠)

𝑠2
] + 𝑚𝑙𝑠2𝜃(𝑠) 

𝐹(𝑠) = 𝜃(𝑠){(𝑀 + 𝑚)𝑔 − (𝑀 + 𝑚)𝑙𝑠2 + 𝑚𝑙𝑠2} 

𝜃(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

(𝑀 + 𝑚)𝑔 − {(𝑀 + 𝑚)𝑙 − 𝑚𝑙}𝑠2
 

𝜃(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

(𝑀 + 𝑚)𝑔 − 𝑀𝑙𝑠2
                                                  (2.8) 

Ada banyak contoh pendulum terbalik yang dapat ditemukan di media internet 

dan telah berhasil direalisasikan. Salah satu paper yang menjadi acuan skripsi ini adalah 

paper yang berjudul “Balancing Robot Menggunakan Metode Kendali Proporsional 

Integral Derivatif” [4]. Pada paper ini sensor yang digunakan sebagai masukan sistem 

adalah akselerometer dan giroskop. Kemudian kuaran dari akselerometer dan giroskop 

digabungkan dengan metode complementary filter untuk mendapatkan nilai sudut. 

Sudut yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai setpoint. Nilai selisih dari 
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setpoint dan sudut complementary filter dikalkulasi menggunakan metode sistem 

kendali PID. Proses ini diprogram pada Arduino IDE yang hasilnya diumpankan ke 

motor DC untuk mengatur kecepatan putar motor DC. Untuk arah putar motor DC 

ditentukan apabila sudut complementary filter kurang dari nol, maka motor akan 

berputar mundur. Sedangkan jika sudut complementary filter lebih dari nol, maka motor 

akan berputar maju. Nilai konstanta PID berdasarkan hasil tuning dengan metode 

Ziegler-Nichols metode osilasi adalah Kp=1.5, Ki=0.75, Kd=1.85 dan nilai koefisien 

pada algoritma complementary filter adalah a=0.96 [4]. 

2.1.2. Kestabilan Sistem 

Pada umumnya kata stabil diartikan bahwa sistem masih berada dibawah kendali 

yang dengan kata lain respon sistem yang stabil terhadap suatu masukan masih dapat 

diperkirakan. Pada sistem yang tidak stabil (misalnya mobil yang mengalami selip) 

hubungan antara masukan dan keluaran menjadi tidak jelas. Menentukan stabilitas dapat 

dilakukan dengan cara sebuah sistem dimodelkan sebagai sistem LTI (Linear Time 

Invariant) dengan kriteria stabilitas BIBO (Bounded Input Bounded Output) yang 

memiiliki arti jika suatu sistem diberikanmasukan yang terbatas maka keluaran dari 

sistem yang stabil juga harus terbatas atau memiliki rentang nilai tertentu. Sedangkan 

jika sistem tersebut menghasilkan keluaran di rentang nilai tertentu (tidak terbatas), 

maka sistem tersebut tidak stabil [5, h.91].Salah satu cara untuk untuk dapat mengetahui 

sebuah sistem dikatakan stabil, adalah dengan melihat letak pole dari sistem tersebut. 

2.1.2.1. Metode Letak Pole 

Metode ini dilakukan dengan melihat letak posisi pole pada grafik bidang s. 

Untuk mengetahui letak pole suatu sistem, maka sistem tersebut harus mempunyai suatu 

fungsi pindah.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kestabilan sistem berdasarkan letak pole pada bidang s [6, h.63]. 
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Terlihat pada gambar 2.2 sistem dikatakan tidak stabil jika letak pole dari sistem 

terletak di sebelah kanan sumbu imajiner. Sedangkan saat letak pole berada di sebelah 

kiri sumbu imajiner, maka sistem tersebut dapat dikatakan stabil. 

Dengan menggunakan metode ini akan dilihat letak pole sistem pendulum 

terbalik. Dari subbab 2.1.1, didapatkan persamaan fungsi pindah dari sistem pendulum 

terbalik seperti persamaan 2.8 yaitu : 

𝜃(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

(𝑀 + 𝑚)𝑔 − 𝑀𝑙𝑠2
                                                  (2.8) 

 Jika dilihat pada persamaan 2.8, persamaan fungsi pindah ini adalah persamaan 

sistem orde 2. Ini terlihat dari persamaan tersebut terdapat komponen 𝑠2, sehingga 

sistem ini mempunyai dua buah akar karakteristik. Kemudian, terlihat saat dilakukan 

simulasi menggunakan matlab dengan nilai M = 501 gr, dan m = 366 gr, dan l = 53.5 

cm, gambar 2.3 memperlihatkan step response sistem semakin lama semakin mengecil. 

Sistem ini stabil, karena grafikstep response terus turun seiring dengan bertambahnya 

waktu. Namun keadaan ini tidak dinginkan, karena nilai amplitudeyang dihasilkan pada 

step response seharusnya dapat konstan di satu nilai amplitude. Kemudian saat dilihat 

letak pole dari sistem, terlihat pada gambar 2.4 letak pole berada disebelahkiri dan 

kanan perpotongan sumbu imajiner. Hal ini juga membuktikan bahwa sistem ini tidak 

stabil. 

 

Gambar 2.3. Step response pendulum terbalik. 
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Gambar 2.4. Letak pole pendulum terbalik. 

Dikarenakan sistem ini tidak stabil, maka sistem perlu di kendalikan agar dapat 

mencapai posisi stabil yang d iinginkan di posisi tegak lurus keatas. Sistem kendali 

yang di pilih pada skripsi ini adalah sistem kendali PID. 

2.2. StepResponse 

Step Response adalah karakteristik keluaran suatu sistem secara umum terhadap 

waktu dengan adanya masukan unit step.Secara umum, respon sistem yang stabil 

terhadap masukanunit step adalah seperti pada pada Gambar 2.17 berikut [7, h.19]: 

 

Gambar 2.5. Step response sistem [7, h.19]. 
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Beberapa karakteristik response yang dimiliki oleh suatu sistem akibat pemberian 

masukan unit step adalah sebagai berikut [5, h.72]: 

 Rise Time (Tr) 

Rise time bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sistem untuk 

mencapai nilai 90%,dihitung mulai saat sistem mencapai nilai 10%. 

 Max Overshoot 

Max Overshoot adalah nilai maksimum respon sistem. 

 Peak Time (Tp) 

Peak time bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sistem untuk 

mencapai maximum overshoot. 

 Settling Time (Ts) 

Waktu yang diperlukan sampai respon sistem stabil dalam suatu range nilai 

tertentu (biasanya 2 % atau 5 %). 

2.3. Sistem Kendali Proportional Integral Derivative (PID) 

Sistem kendali merupakan suatu susunan komponen yang terhubung sedemikian 

rupa sehingga dapat memerintah, mengarahkan, mengatur atau mengendalikan diri 

sendiri atau sistem lain agar tetap dalam keadaan yang diinginkan. Suatu sistem terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu sistem berumpan balik (close-loop system) dan sistem tidak 

berumpan balik (open-loop system). 

 

 

Gambar 2.6. Sistem tanpa umpan balik (open-loop system). 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Sistem berumpan balik (close-loop system). 

Sistem tidak berumpan balik adalah sistem yang pengendaliannya tidak 

bergantung pada keluaran sistem tersebut (gambar 2.6). Sistem kendali ini tidak dapat 

memberikan tanggapan jika terdapat gangguan ataupun kesalahan pada sistem tersebut. 
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Keakuratan sistem ini sangat bergantung pada saat kalibrasi sistem. Sedangkan sistem 

berumpan balik adalah sistem yang pengendaliannya tergantung pada keluaran sistem 

tersebut (gambar 2.7). Sistem berumpan balik ini dapat mengatasi gangguan ataupun 

kesalahan pada sistem yang tidak dapat di atasi oleh sistem kendali tidak berumpan 

balik. Pada sistem berumpan balik, nilai yang tidak dinginkan (error) dapat dihitung 

dengan melihat selisih antara nilai yang diinginkan (setpoint) dan keluaran dari sistem. 

Nilai error inilah yang harus dikendalikan agar nilainya hilang atau nilai keluaran dari 

sistem menjadi sama ataupun mendekati sama dengan nilai setpoint. Pada skripsi ini 

sistem pendulum terbalik dirancang menggunakan sistem berumpan balik(close-loop 

system) dan sistem kendali yang digunakan adalah sistem kendali Proportional Integral 

Derivative(PID). 

Sistem kendali PID ini akan menghitung nilai error dari selisih nilai setpoint 

dengan nilai keluaran dari sistem. Sistem kendali ini akan meminimalkan nilai error 

yang terdapat pada sistem tersebut dengan memperhitungkan nilai error bersama 

komponen konstanta PID, sehingga error dari sistem tersebut menjadi atau mendekati 

nol. Berikut ini adalah diagram dari sistem kendali PID [7, h.20]. 

 

Gambar 2.8. Blok diagram sistem kendali PID. 

Pada gambar 2.8 terlihat sistem kendali PID memiliki tiga buah komponen yaitu 

proportional, integral, dan derivative yang secara matematis dapat dituliskan untuk 

persamaan keluaran dari sistem kendali PID dalam ranah waktu (t) adalah : 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 (∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

) + 𝐾𝑑

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)                             (2.9) 
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Keterangan : 

𝐾𝑝 =Konstanta proporsional. 

𝐾𝑖  =Konstanta integral. 

𝐾𝑑 = Konstanta derivative. 

𝑒   =Error. 

𝑡    = Waktu sampling. 

𝜏    =Variabel integrasi (dari 0 sampai t). 

Sedangkan untuk persamaan keluaran dari sistem kendali PID dalam ranah 

diskritadalah sebagai berikut : 

𝑢(𝑛) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑛) +  𝐾𝑖 ∑ 𝑒(𝑘)

𝑛

𝑘=0

+ 𝐾𝑑(𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1))                      (2.10) 

Kemudian untuk persamaan fungsi pindah dari sistem kendali PID dalam ranah s 

adalah sebagai berikut : 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+  𝐾𝑑𝑠 

Pada sistem kendali PID ini, nilai konstanta Kp, Ki,dan Kdyang ada pada 

persamaan di atas sangatlah berpengaruh terhadap kestabilan dari suatu sistem. Untuk 

itu nilai konstanta Kp, Ki,dan Kd dari sistem ini harus dicari dengan melakukan 

percobaan secara manual, dengan memasukkan nilai pada setiap konstanta PID 

sehingga didapatkan suatu nilai konstanta yang cocok pada sistem pendulum terbalik 

ini. Berikut ini adalah tabel efek dari penentuaan nilai konstanta PID yang di perbesar 

[6]. 

Tabel 2.1. Efek kenaikan nilai konstanta PID. 

Parameter Rise Time Overshoot 
Settling 

Time 

Steady-State 

Error 
Stabilitas 

Kp Turun Naik 
Perubahan

kecil 
Turun Turun 

Ki Turun Naik Naik Turun Turun 

Kd 
Perubahan 

kecil 
Turun Turun 

Tidak ada 

efek 

Naik jika 

nilainya kecil 
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Komponen proportional berfungsi mempercepat pergerakan sistem menuju 

setpoint (mengurangi nilai rise time) dan juga mengurangi steady-state error sistem. 

Namun hal ini mengakibatkan nilai max overshoot sistem semakin besar. Nilai max 

overshoot sistem akan sebanding dengan dengan nilai respon proportional, dimana 

respon proportional dapat diatur dengan cara mengalikan nilai error dengan konstanta 

Kp (proportional gain constant) [8]. 

Komponen integral berfungsi untuk menjumlahkan nilai error sesaat dalam 

selang waktu tertentu dan menentukan akumulasi error yang harus dikoreksi. Hasil dari 

akumulasi error yang didapatkan kemudian dikalikan sebuah konstanta Ki(integral gain 

constant) yang ditambahkan ke keluaran controller. Sehingga nilai rise time dan steady 

state error akan mengecil, akan tetapi nilai max overshoot akan tetap bertambah besar 

[8]. 

Sedangkan komponen derivative, berfungsi untuk menghitung kemiringan dari 

error sistem dalam selang waktu tertentu, yang kemudian dikalikan dengan konstanta 

Kd (derivative gain constant) untuk kemudian ditambahkan ke dalam keluaran 

controller. Hal ini mengakibat nilai max overshoot dan settling time sistem akan 

menurun [7].  

Dengan menggunakan sistem kendali PIDdan konfigurasi konstanta Kp= -22,            

Ki= -0.2, Kd= 24, sistem pendulum terbalik yang tidak stabil seperti pada gambar 2.3, 

akan dapat stabilseperti diperlihatkan hasil simulasi pada matlab(gambar 2.9) berikut 

ini. 

 

Gambar 2.9. Step response sistem kendali PID terhadap pendulum terbalik. 
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2.4. Sensor 

Pada bagian ini akan dibahas sensor-sensor yang digunakan dalam perancangan 

alat yang akan direalisasikan. Sensor tersebut adalah rotary encoder dan 

photointerrupter. 

2.4.1. RotaryEncoder 

Rotary encoder adalah suatu komponen elektromekanik yang memiliki fungsi 

untuk memonitoring posisi sudut pada suatu poros yang berputar. Pada umumnya rotary 

encoder menggunakan sensor optik untuk menghasilkan keluaran berupa pulsa yang 

dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, kecepatan, maupun arah. Posisi sudut dari suatu 

poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary 

encoder[9]. 

Rotary encoder tersusun dari beberapa bagian, yaitu piringan optik yang memiliki 

beberapa lubang pada bagian pinggiran lingkaran piringan optik, sebuah LED yang 

dapat memancarkan cahaya pada lubang-lubang piringan optik, sensor phototransistor 

yang dapat menangkap cahaya yang dipancarkan LED, dan poros untuk memutar 

piringan optik.  

Pada umumnya, piringan optik pada rotary encoder ini telah menjadi satu dengan 

poros yang berputar atau di kopel langsung dengan shaft motor. Pada salah satu sisi 

piringan optik dipasang sebuah LED yang dapat memberikan cahaya pada lubang-

lubang piringan optik yang terletak pada bagian terluar lingkaran piringan optic 

tersebut. Pada sisi lain piringan optik dipasangkan sebuah sensor phototransistor yang 

dapat menangkap cahaya yang di pancarkan oleh LED yang dipasang sejajar. Berikut 

ini adalah susunan dari rotary encoder. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Susunan rotary encoder. 
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Pada gambar 2.10, piringan optik akan diputar oleh poros yang ada pada rotary 

encoder. Poros dari rotary encoder akan terhubung dengan suatu alat yang dapat 

berputar pula, untuk diamati posisi atau pergerakan ataupun arah putaran dari alat 

tersebut. 

Prinsip kerja dari rotary encoder adalah saat cahaya dari LED dapat melewati 

lubang yang ada pada piringan optik, maka sensor phototransistor akan menangkap 

cahaya tersebut dan menyebabkan kondisi phototransistor akan menjadi saturasi. 

Sedangkan saat cahaya dari LED tidak melewati lubang piringan optik, maka sensor 

phototransistor tidak akan menangkap cahaya tersebut sehingga menyebabkan kondisi 

phototransistor akan menjadi cut-off [9]. Hal ini mengakibatkan keluaran dari rotary 

encoder akan berupa pulsa yang bernilai high dan low. Semakin banyak lubang-lubang 

pada pinggiran bagian terluar lingkaran piringan optik, maka semakin banyak pula 

jumlah pulsa yang dihasilkan per satu putaran piringan optik. Pada skripsi ini rotary 

encoder akan digunakan untuk mengetahui perubahan besar sudut dari pendulum 

terbalik terhadap kondisi setimbang. Rotary encoder dibagi menjadi dua jenis, yang 

salah satunya adalah absolute rotary encoder. 

2.4.1.1. Absolute Rotary Encoder 

Absolute rotary encoder adalah jenis rotary encoder yang menggunakan piringan 

optik yang telah didesain sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan kode digital 

yang unik untuk menyatakan posisi tertentu dari sumbu putar yang dihubungkan pada 

absolute rotary encoder[9]. Berikut ini adalah gambar dari jenis absolute rotary 

encoder. 

 

Gambar 2.11. Susunan absolute rotary encoder. 

Pada jenis absolute, lubang yang terdapat pada piringan optik rotary encoder 

tersusun menjadi beberapa tingkat (segmen). Segmen tersebut tersusun dimulai dari 
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bagian terdalam piringan optik hingga pinggiran bagian terluar piringan optik. Setiap 

segmen pada piringan optik, memiliki jumlah lubang yang berbeda dengan letak lubang 

yang berbeda pula (tidak selalu sejajar terhadap segmen yang lain). Jumlah lubang 

terbanyak terletak pada segmen bagian terluar dari piringan optik, sedangkan pada 

segmen bagian terdalam piringan optik memiliki jumlah lubang paling sedikit. 

Pada jenis absolte, rotary encoderakan membentuk keluaran berupa bilangan 

biner yang terdiri dari lebih dari 1 bit biner. Berikut ini adalah beberapa contoh dari 

piringan optik pada jenis absolte rotary encoder. 

 

Gambar 2.12. Beberapa contoh piringan optik absolute rotary encoder. 

Dari susunan lubang pada piringan optik tersebut, akan di dapatkan berbagai 

macam variasi susunan bilangan biner yang jumlah bitnya tergantung pada jumlah 

segmen yang ada pada piringan optik rotary encoder dan juga jumlah pasangan LED 

dan sensor phototransistor. Misal untuk absolute rotary encoder yang hanya 

mempunyai jumlah pasangan LED dan sensor phototransistor yang sama dengan 

jumlah segmennya sebanyak 4 segmen, maka jumlah bit yang dihasilkan adalah 4 bit 

dengan variasi biner dapat mencapai 16 macam variasi biner. Variasi biner yang didapat 

merupakan informasi posisi yang berbeda. Variasi biner tersebut dapat dinyatakan 

dalam pengkodean biner. 

2.4.2. Photo Interrupter 

Photo interrupter adalah sebuah sensor yang memiliki fungsi untuk mengetahui 

adanya penghalang antara transmitter dan receiver pada sensor. Pada umumnya 

transmitter pada sensor ini adalah sebuah LED infrared yang bertugas memancarkan 
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cahaya infrared yang dapat di terima oleh receiver. Receiver dari sensor ini sendiri 

adalah sebuah sensor phototransistor yang berfungsi sebagai penerima cahaya infrared 

yang dipancarkan oleh transmitter. Keduanya tersusun saling berhadapan, agar cahaya 

infrared yang dipancarkan dapat diterima dengan baik oleh phototransistor.  

 

Gambar 2.13. Sensor photo interrupter dan rangkaiannya. 

Berdasarkan rangkaian pada gambar 2.13 cara kerja dari photo interrupter adalah 

pada saat transmitter dan receiver terhalang, maka cahaya infrared yang dipancarkan 

oleh LED infrared (transmitter) tidak akan diterima oleh phototransistor (receiver). Hal 

ini mengakibatkan phototransistor dalam kondisi cut-off, sehingga keluaran dari photo 

interrupter adalah Vcc atau berlogika high (‘1’). Sedangkan saat transmitter dan 

receiver tidak diberi penghalang, maka cahaya infrared dari transmitter akan di terima 

oleh photo transistor. Hal ini menyebabkan kondisi photo transistor menjadi saturasi, 

sehingga keluaran dari photo interrupter adalah ground atau berlogika low (‘0’). Ini 

berarti, keluaran dari sensor photo interrupter hanya ada dua nilai, yaitu Vcc (high) dan 

ground (low). Hal inilah yang menyebabkan sensor ini sangat ideal untuk digunakan 

sebagai penanda dalam sebuah sistem kendali. 

2.5. Aktuator 

Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol 

sebuah mekanisme sistem. Aktuator ini berfungsi untuk mengkonversikan besaran 

listrik analog menjadi besaran lain seperti kecepatan putaran [11]. Pada umumnya 

aktuator selalu dikaitkan dengan motor listrik, sebab motor listrik merupakan komponen 

elektronika yang dapat mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik berupa 
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kecepatan putar. Pada alat peraga ini akan digunakan sebuah aktuator berupa motor DC. 

Motor DC ini digunakan untuk menggerakkan bidang mekanik penyangga pendulum ke 

arah kiri atau kanan sehingga dapat menjaga posisi setimbang dari pendulum terbalik. 

Pada perancangan skripsi ini, aktuator yang digunakan berupa motor DC (JMP-

BE-3509) dengan tegangan masukan 12VDC, kecepatan 500 ± 50 rpm pada tegangan 

12VDC, dan dapat mencapai torsi 8 kg f cm atau setara dengan 0.784532 Nm pada saat 

arus 5A. Motor digunakan untuk menggerakkan bidang mekanik penyangga pendulum 

ke arah kanan atau kiri, agar dapat menjaga posisi setimbang dari pendulum terbalik. 

 

Gambar 2.14. Motor DC JMP-BE-3509. 

Motor DC ini akan dikendalikan dengan menggunakan driver motor EMS 5A H-

Bridge dengan batasan tegangan keluaran untuk beban 5-40 VDC, mampu melewatkan 

arus kontinyu mencapai 5A dengan frekuensi PWM 10kHz [2]. Driver ini memiliki 

rangkaian sensor arus beban yang dapat digunakan baik sebagai monitoring arus, 

maupun sebagai umpan balik untuk pengendalian kecepatan. Pada driver ini catu daya 

masukan (VCC) terpisah dari catu daya untuk beban (V Motor) [12]. Driver motor ini 

akan mengendalikan arah dan juga kecepatan putaran motor. 

 

Gambar 2.15. Driver motor EMS 5A H-Bridge. 
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Gambar 2.16. Tata letak komponen EMS 5A H-Bridge[12]. 

Modul H-Bridge memiliki satu set terminal konektor power & motor header (J1) 

dan satu setinterface header (J2). Terminal konektor power & motor header (J1) 

digunakan untuk catu daya dan beban. Sedangakan interface header (J2) berfungsi 

sebagai komunikasi data digital dari modul H-Bridge ke mikrokontroler. Berikut ini 

adalah deskripsi dari masing-masing pin pada konektor power & motor header (J1) dan 

interface header (J2) [12]. 

Tabel 2.2. Deskripsi dan fungsi pin konektor power & motor header (J1) [12]. 

No. Pin Nama I/O Fungsi 

1 MIN1 I Pin masukan untuk menentukan keluaran MOUT 1 

2 MIN2 I Pin masukan untuk menentukan keluaran MOUT 2 

3 MSAT1 O Keluaran digital yang melaporkan adanya kondisi fault 

pada modul. Berlogika Low jika ada fault pada modul 

atau keluaran 

4 MEN I Pin enable untuk keluaran H-Bridge (MOUT 1 dan 

MOUT 2) 

5 MCS O Keluaran tegangan analog yang berbanding lurus 
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dengan arus beban (Range keluaran 0 – 2,5 Volt) 

6 MSLP I Pin masukan untuk mengatur kerja modul H-Bridge. 

Diberi logika High untuk Full Operation, diberi logika 

Low untuk Mode Sleep 

7 , 9 VCC - Terhubung ke catu daya untuk masukan (5 Volt) 

8, 10 PGND - Titik referensi untuk catu daya masukan 

 

Tabel 2.3. Deskripsi dan fungsi pin interface header (J2) [12]. 

Nama Fungsi 

PGND Titik referensi untuk catu daya masukan 

VCC 
Terhubung ke catu daya untuk masukan (5 

Volt) 

MGND 
Titik referensi untuk catu daya keluaran ke 

beban 

V MOTOR (V MOT) 
Terhubung ke catu daya untuk keluaran ke 

beban 

MOUT 2 Keluaran ke beban dari half H-Bridge kedua 

MOUT 1 Keluaran ke beban dari half H-Bridge pertama 

 

Berikut ini adalah contoh koneksi dan juga tabel kebenaran EMS 5A H-Bridge[12]. 

 

Gambar 2.17. Contoh koneksi EMS 5A H-Bridge dengan beban motor DC [12]. 
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Tabel 2.4. Tabel kebenaran EMS 5A H-Bridge [12]. 

Status Kerja 

Modul H-Briddge 

Masukan Status Keluaran 

MSLP MEN MIN1 MIN2 MSTAT1 MOUT1 MOUT2 

Forward H H H L H V MOT MGND 

Reverse H H L H H MGND V MO 

Freewheeling Low H H L L H MGND MGND 

Freewheeling High H H H H H V MOT V MO 

Free Running Stop H L X X L Z Z 

MIN1 tidak terhubung H H Z X H V MOT X 

MIN2 tidak terhubung H H X Z H X V MOT 

MEN tidak terhubung H Z X X L Z Z 

Undervoltage H X X X L Z Z 

Overtemperature H X X X L Z Z 

Shor circuit H X X X L Z Z 

Mode sleep L X X X H Z Z 

 

Keterangan : 

- H : Logika High (‘1’). 

- L : Logika Low (‘0’). 

- X :Don’t care. 

- Z :High Impedance (Tri State). 

 

2.6. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip 

yang didalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, 

memori program, atau keduanya), dan perlengkapan masukan-keluaran [13, h.53]. 

Seperti pada umumnya komputer, mikrokontroler dapat mengerjakan semua instruksi-

instruksi yang diberikan kepadanya. Mikrokontroler ini bekerja selayaknya otak pada 

manusia yang mampu berpikir untuk melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi yang 

diterimanya. Instruksi yang diterima oleh mikrokontroler berasal dari sebuah program 

dari seorang programmer [13, h.54]. Pada saat ini ada dua jenis mikrokontroler yang 
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paling banyak digunakan oleh seorang programmer dalam belajar maupun mengajar, 

yaitu AVR dan Arduino. 

2.6.1. AVR 

AVR merupakan mikrokontroler produksi Atmel yang memiliki arsitektur 

menyerupai von-Harvard yang di kembangkan pada tahun 1996 [14, h.9]. 

Mikrokontroler jenis ini dapat dibedakan menjadi 6 kelompok berdasarkan memori, 

peripheral, dan fungsinya. Keenam kelompok tersebut adalah keluarga ATtiny, 

AT900Sxx, ATMega, AT86RFxx, AT90USBxx, AVR 32 bit [14, h.193]. Namun 

mikrokontroler AVR ini muncul dipasaran dengan tiga seri utama, yaitu tinyAVR, 

ClassicAVR (AVR), dan megaAVR. 

 

Gambar 2.18. Kelompok mikrokontroler AVR. 

Mikrokontroler AVR merupakan mikrokontroler dengan arsitektur RISC 

(Reduced Instruction Set Computer) dengan lebar bus data 8 bit yang mempunyai 

frekuensi kerja sama dengan frekuensi osilator [14, h.194]. Pada dasarnya sebuah sistem 

minimal mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang sama yang terdiri dari empat 

bagian, yaitu [13, h.56]: 
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1. Prosesor, yaitu mikrokontroler itu sendiri. 

2. Rangkaian reset agar mikrokontroler dapat menjalankan program mulai dari 

awal. 

3. Rangkaian clock, yang digunakan untuk memberikan detak pada CPU. 

4. Rangkaian catu daya, yang digunakan untuk memberi sumber daya. 

 

2.6.2. Arduino 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang 

didalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis 

AVR dari perusahaan Atmel [13, h.59]. Secara umum arduino terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu hardware berupa papan masukan/keluaran (I/O) yang open source, dan 

menggunakan software yang juga open source yang meliputi software Arduino IDE 

untuk menulis program dan driver untuk koneksi dengan komputer [13, h.60]. 

 

Gambar 2.19. Macam-macam board arduino. 

Arduino mulai dibuat pada tahun 2005, dimana sebuah perusahaan komputer 

Olivetti di Ivrea Italia, membuat perangkat untuk mengendalikan proyek desain 

interaksi siswa supaya lebih murah dibandingkan sistem yang ada pada saat itu [13, 

h.60]. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, arduino menjadi sangat popular di 

kalangan mahasiswa dan para pelajar saat ini. Hal ini dikarenakan, arduino merupakan 

salah satu perangkat mikrokontroler yang bersifat open source yang dapat dipelajari dan 

dikembangkan oleh seorang programmer professional maupun yang pemula diseluruh 

dunia. 
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Selain murah dan sederhana dalam programnya, arduino juga memiliki banyak 

kelebihan, diantaranya : 

1. Perangkat lunak dan perangkat keras yang open source. 

2. Tidak perlu menggunakan chip programmer karena didalamnya sudah ada 

bootloader. 

3. Sudah memiliki sarana komunikasi serial. 

4. Bahasa pemrograman yang relatif mudah, karena arduino di lengkapi dengan 

kumpulan library yang cukup lengkap. 

5. Memiliki modul siap pakai yang siap ditancapkan pada board arduino. 

Pada umumnya ada berbagai macam bentuk dan jenis board arduino yang 

disesuaikan menurut fungsinya, salah satu diantaranya adalah Arduino Mega 2560. 

Arduino jenis ini adalah mikrokontroler berbasis ATmega 2560 [11,2 h.68]. Arduino 

jenis ini memiliki 54 pin digital masukan/keluaran, 14 pin dapat digunakan sebagai 

keluaran PWM, 16 analog masukan, 4 UARTs (hardware serial ports), 16 MHz crystal 

oscillator, sambungan USB, power jack, ICSP header, dan tombol reset. 

 

Gambar 2.20. Deskripsipin ATMEGA 2560. 
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Gambar 2.21. Board arduino mega 2560. 


