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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Diagram Alir Proses Penelitian 

 Proses penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahap dinyatakan pada 

diagram alir di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Penelitian. 

B 
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3.2 Penjelasan Diagram Alir 

 Dalam membuat atau menciptakan sebuah alat sehingga alat tersebut sudah 

siap untuk digunakan, perlu adanya banyak tahapan proses yang dilewati. 

Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan penelitian di atas: 

1) Menentukan Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah dilakukan untuk mendapat suatu masalah dalam 

penelitian ini, sehingga penulis dapat menentukan solusi untuk masalah 

tersebut. Pada proses ini menghasilkan keluaran masalah, yaitu Sistem 

Kontrol Bottom Table Berbasis Arduino. 

2) Melakukan Studi Literatur 

Merupakan tahapan dalam proses penelitian dengan mencari dan membaca 

jurnal, buku, skripsi, serta menonton video tutorial-tutorial di internet. 

3) Menentukan Parameter Proses DC Casting 

Penentuan parameter proses dilakukan sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan desain. Berikut merupakan parameter proses yang telah 

ditentukan oleh penulis: 

a. Kecepatan pengecoran 

b. Dimensi billet 

4) Membuat Desain Kerangka 

Pembuatan desain dilakukan untuk mempermudah dan untuk memberikan 

keefektifitasan dalam proses pembuatan alat. Desain dibuat dalam dua 

dimensi dan tiga dimensi, pada desain dua dimensi memiliki fungsi untuk 

memberikan gambar kerja yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 sehingga 

mudah untuk dipahami dalam proses pembuatan sedangkan desain tiga 

dimensi memiliki fungsi untuk mempermudah penulis dalam memahami 

bentuk simulasi alat. Proses desain ini menggunakan software solidwork.  

Frame atau kerangka di desain menggunakan perangkat lunak solidwork. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambar kerja yang mudah dipahami 

oleh penulis dalam proses pembuatan kerangka ini. 
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Gambar 3.2 Desain Kerangka mesin 

 

5) Fabrikasi Kerangka  

 Proses fabrikasi kerangka dilakukan setelah mendapat gambar kerja, ini 

dilakukan untuk mendapat gambaran ketika proses pembuatan. Pada proses 

berlangsung, hasil belum tentu sama dengan gambar kerja yang telah dibuat 

dikarenakan terdapat banyak penyesuaian supaya bottom table dapat 

bergerak. Pada tahap ini, terdapat beberapa proses permesinan, diantaranya 

adalah pengelasan, pemotongan, penggerindaan, dan lain-lain.  

6) Membuat Program  pada Sistem Kendali 

Arduino Uno R3 sebagai pengontrol modul dan motor stepper pada sistem 

kontrol yang membutuhkan pembuatan sketch (kode program). Pembuatan 

kode program yang nantinya akan di upload ke dalam arduino dibuat 

menggunakan software IDE Arduino. Software ini menggunakan bahasa 

pemrograman c++. Pemrograman dilakukan untuk mendapatkan sistem 

kontrol yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

7) Menguji Coba Sistem Kontrol 

Uji coba pada Sistem Kontrol bottom table dilakukan untuk mendapat nilai 

kecepatan dalam satuan milimeter per menit (mm/menit), sedangkan 

kecepatan sebelum dilakukan eksperimen yaitu dalam satuan rpm dari 

motor stepper itu sendiri. Proses eksperimen dilakukan dengan 
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menggunakan penggaris sebagai pengukur jarak dan stopwatch sebagai 

pengukur waktu. Maka dari itu, jika kecepatan dapat diatur maka proses 

penelitian berakhir dan jika kecepatan belum dapat diatur maka proses akan 

kembali ke pembuatan program kembali. 

 

3.3 Diagram Skematik 

 Diagram skematik merupakan sebuah diagram yang merepresentasikan 

setiap komponen yang terdapat pada suatu sistem. Berikut merupakan diagram 

skematik untuk penelitian ini. 

 

Gambar 3.3 Diagram skematik 

 

 Sistem kontrol dari bottom table menggunakan sumber daya yang berasal 

dari catu daya dengan tegangan 12 volt yang akan diteruskan ke arduino dan 

driver motor stepper tb6600. Sistem ini menggunakan motor stepper nema 23 

sebagai penggerak yang terhubung pada driver tb6600 dan mikrokotroller 

arduino uno R3. 

 Apabila rotary encoder diputar untuk menyesuaikan kecepatan, sinyal akan 

dibawa ke arduino lalu menampilkan indikator kecepatan pada liquid crystal 

display (LCD) dan apabila push button ditekan, maka arduino akan mulai 

memberikan sinyal ke driver lalu menggerakkan motor stepper.  
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3.4 Mekanisme Kerja 

 Mekanisme kerja pada alat ini dapat dipahami dengan melihat diagram alir 

dibawah ini: 

 

Gambar 3.4 Diagram alir mekanisme kerja 
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 Mengaktifkan sistem kontrol dengan menghubungkan pada sumber daya. 

Dengan menekan tombol “Down” maka meja akan turun dengan kecepatan yang 

dapat diatur dengan memutar rotary encoder. Untuk mengembalikan meja pada 

posisi semula, yaitu dengan menekan tombol “Up”. Liquid crystal display  

berfungsi sebagai penampil indikator kecepatan dan posisi bottom table. 

 

3.5 Alat dan Bahan 

 Sebelum melakukan perancangan mesin, diperlukannya mempersiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan, sebagai berikut: 

1) Peralatan yang perlu disiapkan untuk melakukan perancanan mesin ini, 

diantaranya: 

a) Perangkat lunak solidwork 

b) Perangkat lunak IDE arduino 

2) Bahan yang akan digunakan dalam perancangan mesin ini, diantaranya: 

a) Arduino Uno R3 

Pada penelitian ini, menggunakan arduino dengan mikrokontroler 

ATMega 328 dengan input tegangan 7-12 Volt yang dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar: 3.5 Arduino Uno R3 

 

b) Motor Stepper Nema 23 

Motor stepper yang digunakan yaitu jenis Nema 23 yang memiliki torsi 

hingga 1,9 kg/mm dan memiliki arus bipolar. Motor stepper ini 

memiliki dimensi luar yaitu 54mm x 54mm membentuk persegi, 

dengan data sheet berikut ini: 

• Tegangan: 3.2V 

• Arus: 2.8A 
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• Torsi: 270 oz. in 

• Sudut langkah: 1.8 deg. 

• Langkah setiap putaran: 200 

• Jumlah fasa: 4 

• Jumlah lead: 4 

 

Gambar 3.6 Motor Stepper Nema 23 

 

c) Driver TB6600 

TB6600 adalah driver stepper langkah mikro bipolar tipe chip tunggal 

PWM. Dengan beban maksimum 4,5A, supplay 9V hingga 42V DC. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.7 Driver TB6600 

 

d) Catu Daya (Power Supply) 

Catu daya 12v sebagai sumber daya utama dari perangkat ini. Memiliki 

bentuk kerangka luar menyerupai jaring dapat memudahkan catu daya 

mendapatkan udara dari sekitar. Catu daya ini memiliki input arus AC 

110/220 volt dan output DC 12 volt dan 3 ampere. 
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Gambar 3.8 Catu Daya 12 Volt 

 

e) Coupling 6,35mm x 8mm 

Coupling sebagai penghubung dari poros motor stepper dan batang lead 

scwer dengan ukuran diameter 6,35mm dan 8mm. Benda ini mampu 

meneruskan gaya putar pada motor secara baik. 

 

 

Gambar 3.9 Coupling 

 

f) Besi pipa pejal diameter 10mm 

Besi pipa pejal dengan diameter 10mm dan panjang 500mm sebagai 

poros dari slider block yang nantinya akan dipasangkan ke bottom table. 

Maka dari itu, benda ini menjadi jalur gerak dari bottom table yang 

digerakkan oleh motor stepper secara vertikal. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.10 Besi Pipa Pejal 
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g) Modul Display LCD 

Liquid Crystal Display (LCD) dengan backlight berwarna biru dan 

memiliki ukuran 16 karakter x 2 baris. Modul ini sudah dilengkapi 

dengan I2C yang tertanam pada bagian belakang LCDnya sehingga 

hanya menggunakan 4 pin saja tidak dengan 16 pin seperti modul LCD 

lainnya. 

 

 

Gambar 3.11 Liquid Crystal Display  

 

h) Rotary Encoder KY-40 

Rotary encoder ini memiliki lima pin CLK, DT, SW, + dan GND 

dengan deskripsi sebagai berikit: 

1) CLK sebagai data output 1 

2) DT sebagai data output 2 

3) SW menjad rendah saat ditekan 

4) GND dihubungkan pada ground 

5) + dihubungkan pada VCC  

Dengan ukuran 31 x 19 x 29 mm dan tegangan 5 volt, dapat dillihat 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.12 Rotary Encoder 
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i) Breadboard MB-102 

Breadboard mempermudah dalam pembuatan prototype, hal ini 

dikarenakan tidak adanya proses penyolderan yang dilakukan 

melainkan hanya menanamkan pin pada lubang breadboard. 

Breadboard yang digunakan memiliki 830 titik yang terdiri dari 630 

titik terminal dan 200 titik distribusi dan berbahan plastik. Dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 3.13 Breadboard  

 

j) Slider Block 10mm 

Slider block dengan seri SCS10UU memiliki diameter 10 mm dan 

berbahan alumunium sehingga bertahan dari karat. Benda ini 

dilengkapi dengan bearing sebagai linear motion dan terdapat lubang 

baut dengan diameter 5 mm yang dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

Gambar 3.14 Slider Block 

 

k) Shaft Support SK10 10mm 

Slider block dengan seri SCS10UU memiliki diameter 10 mm dan 

berbahan alumunium sehingga bertahan dari karat. Benda ini 

dilengkapi dengan bearing sebagai linear motion dan terdapat lubang 
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baut dengan diameter 5 mm yang dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

Gambar 3.15 Shaft Support 

 

l) Lead Screw 600mm, Lead 8, Pitch 2mm 

Batang berulir memiliki diameter luar 8 mm, panjang 510 mm, lead 8, 

pitch 2 mm, dan jumlah uliran sebanyak 4 uliran. Batang ini terbuat dari 

bahan stainless steel yang dapat terhindar dari karat. 

 

Gambar 3.16 Lead Screw 

 

m) Bearing Pillow Block KFL08 8 mm 

Bearing ini digunakan untuk penahan poros dari batang berulir dengan 

diameter 8 mm yang terbuat dari bahan besi. Alat ini dilengkapi dengan 

mur pengunci untuk mengunci posisi shaft dengan diameter baut 5 mm. 

Dapat dilihat pada gambardibawah ini: 
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Gambar 3.17 Bearing Pillow Block 

 

 

n) T8 Openbuilds Nut 

Nut T8 memiliki diameter dalam 8 mm berulir dengan pitch 2 mm dan 

lead 8 mm (satu putaran bergerak sejauh 8 mm). Alat ini terbuat dari 

bahan brass yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.18 T8 Nut 

 

o) Kabel Jumper 

Kabel jumper memiliki beberapa jenis yang disesuaikan pada pinnya. 

Terdapat tiga jenis kabel yang digunakan yaitu female to female, male 

to male, dan male to female. Selain itu terdapat beberapa ukuran 

panjang dari kabel ini yaitu 10cm, 20 cm dan 30cm yang akan 

disesuaikan tergantung pada penggunaannya. Dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 3.19 Kabel Jumper 
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3.6 Perakitan Alat 

  Proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen 

menjadi suatu alat atau mesin. Berikut merupakan proses-proses perakitan 

alat sistem kontrol pada bottom table : 

1) Perakitan pada bagian kerangka besi siku 4 x 4 cm yang nantinya akan 

ditempatkan poros dan besi ulir sebagai sumbu dan jalur pergerakan dari 

bottom table serta pemasangan perangkat pendukung lainnya. 

2) Perakitan sistem kontrol dengan beberapa komponen yaitu arduino, 

motor stepper, driver, lcd, kabel jumper, dll. Pada proses ini, dilakukan 

sesuai dengan prosedur sehingga rangkaian bisa berfungsi dengan baik. 

3) Pembuatan program untuk menjalankan perangkat kontroller 

menggunakan perangkat lunak arduino IDE, serta melakukan pengujian 

program untuk mendapatkan parameter yang diinginkan. 

4) Pemasangan sistem kontrol pada mesin. Dengan menghubungkan besi 

ulir ke poros dari motor stepper menggunakan coupling sehingga putaran 

dari motor bisa diteruskan ke besi ulir.  

5) Proses finishing dari sistem kontrol adalah dengan membuat kotak 

sebagai tempat rangkaian. Hal ini dilakukan untuk mengorganisir 

rangkaian kabel yang mudah terlepas dan dapat memberikan kesan rapi. 


