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PEMASANGAN MOTOR DC PADA SEKUTER DENGAN

PENGENDALI PULSE WIDTH MODULATION

ARIS PUJIONO

Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta

ABSTRAKSI

Sekuter adalah mainan atau lebih tepatnya kendaraan anak-anak diantaranya
usia 5 sampai 12 tahun. Selain itu sekuter merupakan alat transportasi yang ramah
lingkungan karena tidak menghasilkan asap kendaraan yang menimbulkan polusi udara.
Untuk meringankan beban pengendara, penulis akan merancang sekuter dengan
penggerak motor DC (Direct Current). Agar pengendara merasa nyaman, dibutuhkan
kendali untuk mengontrol kecepatannya.

Kali ini penulis menggunakan metode Pulse Width Modulation (PWM) dengan
IC Mikrokontroler AVR ATMega8535. Motor DC yang akan digunakan adalah motor
120Watt. Sedangkan sumber daya yang diperlukan menggunakan Aki (accumulator).

Perubahan duty cycle berbanding lurus dengan perubahan tegangan. Semakin
besar duty cycle maka tegangan keluaran semakin besar yang berpengaruh terhadap
RPM motor DC. Untuk duty cycle 70% menghasilkan tengangan 24.8Volt dan RPM
4251, pada sumber tegangan 26Volt. Dengan pencatudayaan PWM akan lebih efisien
karena duty cycle otomatis menyesuaikan tanpa ada daya yang dibuang ke transistor
seperti pada catu daya analog.

Kata kunci: Motor DC, Pulse Width Modulation, ATMega8535

1. PENDAHULUAN
Untuk efisiensi pada penggunaan

sekuter, agar meringankan beban tenaga,
dibutuhkan suatu perangkat, yaitu
dengan memasang motor DC. Motor DC
banyak sekali digunakan sebagai
penggerak dalam berbagai peralatan,
baik kecil maupun besar, lambat
maupun cepat. Ia juga banyak dipakai
karena dapat disesuaikan untuk secara
ideal menerima pulsa digital untuk
kendali kecepatan. Pemilihan cara
pengendalian akan tergantung dari
kebutuhan terhadap gerakan motor DC
itu sendiri. Metode PWM adalah metode
yang cukup efektif untuk mengendalikan
kecepatan motor DC. PWM ini bekerja
dengan cara membuat gelombang
persegi yang memiliki perbandingan

pulsa high terhadap pulsa low yang telah
tertentu. Perbandingan pulsa high
terhadap low ini akan menentukan
jumlah daya yang diberikan ke motor
DC.

1.1. Mikrokontroler ATMega8535
Semakin cepatnya perkembangan

teknologi di zaman sekarang ini,
khususnya dunia mikroelektronika,
banyak kita temui penggunaan
mikrokontroler pada berbagai peralatan.
Mikrokontroler dapat kita gunakan
untuk berbagai aplikasi misalnya
pengendalian, otomasi industri, akuisisi
data dan sebagainya mulai dari sistem
yang sederhana hingga sistem yang
kompleks.



Gambar 1. ATMega8535 beserta
pin-pinya

Mikrokontroler ini sering
digunakan karena memiliki beberapa
keuntungan, diantaranya dapat
diprogram berulang kali, serta dapat kita
program sesuai dengan keinginan.

Salah satu mikrokontroler yang
sedang berkembang adalah
mikrokontroler AVR (Alf and Vegard’s
Risc processor) dari Atmel yang
digunakan pada proyek akhir ini.
Mikrokontroler ATmega8535 telah
dilengkapi dengan ADC internal,
EROMEP internal, Timer/Counter,
PWM, analog comparator, dll.

1.2. Pulse Width Modulation
Merupakan suatu teknik dalam

mengatur kerja suatu peralatan yang
memerlukan arus pull in yang besar dan
untuk menghindari disipasi daya yang
berlebihan dari peralatan yang akan
dikontrol. PWM merupakan suatu
metoda untuk mengatur kecepatan
perputaran motor dengan cara mengatur
prosentase lebar pulsa high terhadap
perioda dari suatu sinyal persegi dalam
bentuk tegangan periodik yang diberikan
ke motor sebagai sumber daya. Semakin
besar perbandingan lama sinyal high
dengan perioda sinyal maka semakin
cepat motor berputar. Sinyal PWM dapat
dibangun dengan banyak cara, dapat

menggunakan metode analog
menggunakan rankaian op-amp atau
dengan menggunakan metode digital.
Dengan metode analog setiap
perubahan PWM-nya sangat halus,
sedangkan menggunakan metode digital
setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh
resolusi dari PWM itu sendiri. Misalkan
PWM digital 8 bit berarti PWM tersebut
memiliki resolusi 2 pangkat 8 = 256,
maksudnya nilai keluaran PWM ini
memiliki 256 variasi, variasinya mulai
dari 0 – 255 yang mewakili duty cycle 0
– 100% dari keluaran PWM tersebut.
Pada perancangan driver ini, sinyal
PWM akan diatur secara digital yang
dibangkitkan oleh mikrokontroler
ATMega8535.

Perhitungan duty cycle PWM
Dengan cara mengatur lebar pulsa

“on” dan “off” dalam satu perioda
gelombang melalui pemberian besar
sinyal referensi output dari suatu PWM
akan didapat duty cycle yang
diinginkan. Duty cycle dari PWM dapat
dinyatakan persamaan sebagai berikut:

= 100% ...(1)

Duty cycle 100% berarti sinyal
tegangan pengatur motor dilewatkan
seluruhnya. Jika tegangan catu 24V,
maka motor akan mendapat tegangan
24V. Pada duty cycle 50%, tegangan
pada motor hanya akan diberikan 50%
dari total tegangan yang ada, begitu
seterusnya.

Gambar 2. Perhitungan duty cycle



2. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Perancangan Desain

Desain yang akan di rancang
kurang lebihnya dapat dilihat pada
gambar  3. Dengan keterangan sebagai
berikut:

1. Dengan menggunakan handle gas
pada sepeda motor yang dikaitkan
dengan potensiometer, sehingga
potensiometer bisa memberi
masukan input yang berubah-ubah
sesuai keinginan

2. OdoMeter mengukur kecepatan
dan jarak tempuh sekuter.

3. Rangkaian PWM dengan display
LCD.

4. Aki (accumulator) 2 x (12V, 4.5
Ah) di seri sehingga mengasilkan
tegangan 24V.

5. Motor DC 24 Volt 120 Watt

Proses kerja sistem dari PWM
mikrokontroler ini dapat dilihat secara
garis besar pada blok diagram Gambar
4.

Gambar 3. Desain Rancangan
Sekuter bermotor DC dengan pengendali

PWM

Gambar 4. Diagram blok proses kerja
sistem

Dari Gambar 4. dapat dijelaskan
proses kerja sistem secara keseluruhan
sebagai berikut:

1. Bagian pertama, yaitu input atau set
poin berupa potensiometer yang
berfungsi untuk mengatur
kecepatan putaran motor DC seperti
yang tampak pada gambar.
Besarnya tahanan ini yang akan
mepengaruhi besarnya tegangan
yang akan diinputkan ke
mikrokontroler.

2. Bagian kedua, yaitu sistem
minimum mikrokontroler
ATMega8535. Mikrokontroler ini
mempuyai 4 buah port I/O yaitu
port A, port B, port C dan Port D.
Pada mikrokontroler ini sudah
terdapat pengkonversi sinyal analog
ke sinyal digital secara internal
dengan input yaitu pada port A0
sampai A7.

3. Bagian ketiga, yaitu driver motor
DC berupa Mosfet 30N60 yang
berfungsi untuk menjalankan motor
DC.

4. Bagian keempat, yaitu motor DC.
Disini peneliti menggunakan motor
DC 24Volt.

5. Bagian kelima, yaitu LCD untuk
menampilkan fungsi kerja dari
PWM.

2.2. Perancangan Hardware
Sistem Minimum Mikrokontroler
ATMega8535

Perancangan Sistem Kontrol
motor DC ini menggunakan
mikrokontroler ATMega8535 yang
input-nya berupa potensiometer.

Input dari potensiometer
dimasukkan pada pin ADC (Analog
Digital Converter) dimana pin ini dapat
merubah tegangan input analog menjadi
data digital sehingga dapat lebih mudah
diolah oleh mikrokontroler. Pin yang



digunakan pada fungsi ini meliputi
PINA0.

Sama halnya dengan bagian input,
pada bagian output terdiri juga atas
beberapa bagian yaitu output LCD,
output pulsa elektromagnetik dan output
indikator buzzer. LCD dalam
mikrokontroler disini menggunakan
PortB secara keseluruhan sebagai jalur
akses datanya, hal ini ditujukan agar
kerja LCD tidak terganggu oleh kerja
bagian lain karena LCD bekerja terus
menerus memantau kerja dari alat.

Perlu adanya driver untuk
menggerakkan motor DC. Driver Motor
ini disusun dari komponen MOSFET,
resistor dan dioda. Mosfet yang dipakai
disini adalah tipe 30N60, Mosfet dipilih
disini karena memiliki banyak
keunggulan antara lain yaitu memiliki
kecepatan switch yang tinggi, mampu
bekerja pada arus tinggi, memiliki
penanganan tegangan tinggi.

Gambar 5.Sistem minimum
ATMega8535

Gambar 6. Rangkaian driver motor

2.3. Perancangan Software

Gambar 7. CodevisionAVR

Perancangan program
mikrokontroler AVR berbasis bahasa
assembly dengan memakai AVR
CodeVision. untuk proses download ke
mikrokontroler penulis menggunakan IC
USB to Serial TTL sehingga dapat pula
digunakan sebagai antarmuka
komunikasi antar perangkat elektronika
berlevel TTL. Proses download dengan
menggunakan file hexa yang kemudian
di download ke mikrokontroler melalui
port USB. Setelah program di download
ke mikrokontroler, maka mikrokontroler
akan berfungsi sesuai program yang kita
masukkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN
ANALISA

3.1. Pengujian dan Analisa Tegangan
PWM tanpa Beban

Pengujian tegangan output pada
mikrokontroler ini digunakan untuk
mengetahui karakteristik perubahan
output mikrokontroler tanpa beban
terhadap perubahan duty cycle
sistemnya, dimana nilai hasil
pengujiannya akan diubah menjadi data
grafik untuk memperjelas hubungan
antara keduanya.



Tabel 1. Output tegangan PWM tanpa
beban

Duty
Cycle (%)

Frekuensi Output
Tegangan

10 % 84.42 Hz 494 mV
20 % 84.42 Hz 986 mV
30 % 84.42 Hz 1.47 V
40 % 84.42 Hz 1.95 V
50 % 84.42 Hz 2.43 V
60 % 84.42 Hz 2.92 V
70 % 84.42 Hz 3.40 V
80 % 84.42 Hz 3.88 V
90 % 84.42 Hz 4.38 V
100 % 84.42 Hz 4.86 V

Gambar 8. Grafik perubahan
duty cycle terhadap tegangan output

tanpa beban

Pada tabel 1 diketahui
karakteristik tegangan output semakin
meningkat seiring dengan perubahan
duty cycle nya. Berdasarkan data pada
table 1 tersebut didapatkan grafik yang
terlihat pada gambar 8.

Dari gambar 8 di atas diketahui
bahwa, grafik tegangan output
pengontrol driver mengalami perubahan
secara linier terhadap perubahan duty
cycle.

3.2. Pengujian dan Analisa Tegangan
PWM dengan Beban

Pengujian tegangan output pada
mikrokontroler ini digunakan untuk
mengetahui karakteristik perubahan

output mikrokontroler dengan beban
motor terhadap perubahan duty cycle
sistemnya, dimana nilai hasil
pengujiannya akan diubah menjadi data
grafik untuk memperjelas hubungan
antara keduanya.

Pengukuran ini dilakukan dalam
keadaan tegangan sumber (aki) pada 26
Volt. Dari data perubahan duty cycle
terhadap frekuensi dan output tegangan
yang terlihat pada tabel 2 diketahui
karakteristik tegangan output semakin
meningkat seiring dengan perubahan
duty cycle nya. Berdasarkan data pada
tabel 2 tersebut didapatkan grafik yang
terlihat pada gambar 9.

Tabel 2. Output Tegangan PWM dengan
beban motor DC
Duty Cycle

(%)
Tegangan

Motor
RPM

Motor
10 % 16 V 2642
20 % 21.5 V 3641
30 % 23.2 V 3910
40 % 23.8 V 4052
50 % 24.2 V 4149
60 % 24.5 V 4224
70 % 24.8 V 4251
80 % 25 V 4254
90 % 25.1 V 4277
100 % 25.2 V 4333

Gambar 9. Grafik perubahan
duty cycle terhadap tegangan output

dengan beban motor
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Gambar 10. Grafik perubahan duty cycle
terhadap RPM motor

Berdasarkan grafik yang
ditampilkan oleh gambar 9. terlihat
hubungan antara tegangan PWM dengan
tegangan motor tidak terlalu linier yang
membuat hubungan antara duty cycle
dengan RPM tidak terlalu linier juga,
bisa dilihat pada gambar 10.

3.3. Pengujian dan Analisa duty cycle
PWM terhadap Kecepatan

Tabel 3. Data perubahan duty cycle
terhadap kecepatan

Duty cycle
(%)

Berat
(Kg)

Kecepatan
(Km/Jam)

10 % 35Kg 0 Km/Jam
20 % 35Kg 0 Km/Jam
30 % 35Kg 4 Km/Jam
40 % 35Kg 5.3 Km/Jam
50 % 35Kg 7.3 Km/Jam
60 % 35Kg 9.43 Km/Jam
70 % 35Kg 11.6 Km/Jam
80 % 35Kg 13.3 Km/Jam
90 % 35Kg 15 Km/Jam
100 % 35Kg 15.3 Km/Jam

Pengujian ini digunakan untuk
mengetahui karakteristik perubahan duty
cycle terhadap kecepatan dengan berat
beban yang konstan. Dimana nilai hasil
pengujiannya akan diubah menjadi data
grafik untuk memperjelas hubungan
antar keduanya. Pengujian ini dilakukan
dijalan aspal dengan keadaan jalan
mendatar pada jarak ± 40 meter.

Kecepatan semakin meningkat
seiring meningkatnya duty cycle.
Berdasarkan data pada tabel 3 di dapat
grafik seperti pada gambar 11.

Terlihat bahwa pada duty cycle
rendah atau tegangan rendah, putaran
motor DC menjadi tidak stabil. Hal ini
menyebabkan perubahan kecepatan
terasa kurang stabil atau tidak linier.
Tetapi mendekati tegangan kerja motor,
putaran motor berangsur menjadi stabil
dan konstan.

Gambar 11. Grafik perubahan duty cycle
terhadap kecepatan
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3.4. Pengujian dan Analisa
Perubahan Berat Beban terhadap
Kecepatan

Pengujian kecepatan ini,
digunakan untuk mengetahui
karakteristik perubahan kecepatan
terhadap beban pengendara sekuter.
Dimana nilai hasil pengujiannya akan
diubah menjadi data grafik untuk
memperjelas hubungan antara keduanya.
Pengujian ini dilakukan di jalan aspal
dengan keadaan jalan mendatar pada
jarak ± 50 meter.

Tabel 4 merupakan data
perubahan kecepatan yang diuji dengan
menggunakan sampel 10 anak yang
masing-masing berbeda berat badannya.

Karakteristik kecepatan
maksimum semakin turun seiring
bertambahnya berat beban. Pada
pengujian dengan berat beban 37Kg dan
40Kg driver motor panas dan akan rusak
apabila tetap dipaksakan. Maka idealnya
berat beban kurang dari 37Kg.

Berdasarkan data pada tabel 4
didapat grafik seperti pada gambar 12.
Grafik kecepatan maksimum mengalami
perubahan secara linier terhadap
perubahan berat beban.

Tabel 4. Data perubahan beban terhadap
kecepatan.

Nama Berat Kecepatan
Max

Keterangan
suhu driver

motor
Fahri 18 Kg 19.3 Km/Jam Normal

Angga 21 Kg 19.3 Km/Jam Normal
Zidan 23 Kg 19 Km/Jam Normal
Putra 25 Kg 18 Km/jam Normal
Yahya 27 Kg 17.6 Km/jam Normal
Lisa 30 Kg 17 Km/jam Normal
Adi 33 Kg 16 Km/jam Normal

Mahmud 35 Kg 15.6 Km/jam Normal
Nahwa 37 Kg 15 Km/jam Panas
Beny 40 Kg 13.7 Km/jam Panas

Gambar 12. Grafik perubahan berat
beban terhadap kecepatan

4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil
dari Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:

1. Perubahan duty cycle
berbanding lurus dengan
perubahan tegangan. Semakin
besar duty cycle maka tegangan
keluaran semakin besar yang
berpengaruh terhadap RPM
motor DC.

2. Dengan pencatudayaan PWM
akan lebih efisien karena duty
cycle otomatis menyesuaikan
tanpa ada daya yang dibuang ke
transistor seperti pada catu daya
analog.

4.2. Saran
1. Agar menghasilkan torsi dan

kecepatan yang lebih besar lagi,
sebaiknya menggunakan motor
DC dengan kapasitas daya yang
lebih besar lagi serta di dukung
sumber daya dengan arus yang
lebih besar.

2. Keluaran tegangan dari driver
motor tidak linier, seperti
masukan PWM terbukti duty
cycle 10% menghasilkan
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tegangan keluaran 16V dan duty
cycle 100% menghasilkan
tegangan 25.2V pada tegangan
sumber 26V, untuk melinierkan
tegangan tersebut maka driver
(Mosfet 30N60) diganti dengan
driver yang lebih baik.
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