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BAB 3  

METODOLOGI 

Pada penelitian tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Hal 

pertama yang dilakukan adalah melakukan perancangan software dan hardware. Setelah  

perancangan selesai, hal terpenting dan utama yang dilakukan adalah mengintegrasikan antara 

software dengan  hardware. Setelah  sistem terintegrasi dan berjalan, dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kinerja pada sistem, kemudian dilakukan eavaluasi dan perbaikan jika terjadi 

masalah saat dilakukan pengujian. Bila saat pengujian tidak terjadi masalah bisa langsung 

dilakukan analisa terkait hasil dari pengujian. Untuk melihat alur metode lebih jelas dapat dilihat 

pada Gambar 3.1.  

3.1 Alat dan Bahan  

Tabel 3.1 Daftar Alat dan Bahan 

No. Nama Komponen Fungsi 

1. Arduino Uno & Motor Driver 

L298N 

Untuk mengendalikan motor DC 

2. Potensiometer Input pada Arduino untuk menaik turunkan 

kecepatan motor DC 

3. Motor Dc & Modul Perangkat untuk penggulung benang dan penggerak 

linier 

4. LCD 16x2 Sebagai penampil 

5. Power Supply Sebagai catu daya 

6. Kabel Jumper Penghubung antara Project Board, arduino dan 

motor driver 

7. Project Board Untuk mempermudah menghubungkan antara 

arduino, motor driver, LCD dan potensiometer 

8. Besi Hollow Untuk rangka modul 

9. Kayu Untuk alas modul 

10. Karton Bahan baku penggerak linier dan penggulung benang 
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3.2 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Pelaksanaan 

 

Pada Gambar 3.1, untuk perancangan hardware pertama-tama dilakukan dengan 

merancang desain alat penggulung dengan menggunakan bantuan software CorelDraw. 

Pendesainan dengan menggunakan software ini dilakukan untuk memepermudah dalam 

menggambarkan rancangan desain alat agar  sesuai dengan  ukuran  asli yang diinginkan ketika 

alat selesai dibuat.  Perancangan yang dilakukan meliputi desain tempat benang, penggerak 

linier, penggulung benang, tempat kendali dan meja untuk alat penggulung.  Gambaran lebih 

jelas mengenai rancangan desain alat dapat dilihat pada Tabel 3.2 atau pada Gambar 3.2 dan 

untuk bahan baku serta alat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Untuk perancangan pada software dilakukan dengan melakukan pemrograman pada 

perangkat arduino. Perangkat arduino memiliki peran dalam melakukan pengendalian pada 

sistem. Sistem yang dikendalikan meliputi pengaturan  kecepatan  putaran  motor dc 

menggunakan  motor driver yang terhubung dengan arduino, menampilkan besar nilai putaran 

Mulai 

Perancangan 

Hardware dan 

Software 

 

Pengujian Alat 

 

Evaluasi dan 

Perbaikan 

 

Selesai 

Berhasil 

Gagal 

Pembuatan Alat  

 



9 

 

motor  pada layar LCD dan untuk mengatur naik turunnya putaran  menggunakan  

potensiometer. Untuk program yang digunakan terlampir pada lampiran 2 pada laporan.  

Setelah rancanagan desain alat sudah siap, langkah berikutnya yang dilakukan adalah 

membuat alat penggulung benang sesuai dengan rancangan desain. Tahap pertama yang peneliti 

lakukan yaitu membuat meja yang akan digunakan sebagai tempat bagi alat penggulung benang. 

Kemudian dilakukan pembuatan tempat untuk  benang yang akan digulung. Setelah itu, 

dilakukan pembuatan alat penggerak linier dan penggulung benang dan yang terakhir membuat 

alat pengendali untuk proses penggulungan benang. 

Pada tahapan berikutnya dilakukan pengujian terhadap sistem. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, 

dilakakukan evaluasi/pengecekan  pada hasil pengujian sistem untuk mengetahui sejauh mana 

sistem mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Jika masih terdapat kesalahan pada hasil 

percobaan pada sistem, maka dapat dilkukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada sistem 

hingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan. 

 

 

Gambar 3.2 Desain Keseluruhan Alat Penggulung Benang Menggunakan Software CorelDraw 
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Tabel 3.2 Rancangan Desain Alat Penggulung Benang 

 

No. Desain Keterangan 

1. 

 

Sebagai penggerak Linier 

2. 

 

Sebagai penggulung benang 

3. 

 

Sebagai meja untuk alat 

penggulung benang 

4. 

 

Sebagai tempat bagi benang yang 

akan digulung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3.3 Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.3 Blok Gambaran Umum Rancangan Sistem 

3.3.1 Cara Kerja Sistem 

a. Power Supply yang dihubungkan kesumber tegangan digunakan sebagai catu daya bagi 

perangkat kontrol utama. 

b. Setelah sistem menerima catu daya, dilakukan pengaturan kecepatan motor DC untuk 

memutar penggulung dan menggerakkan penggerak linier dengan menggunakan 

potensiometer serta ditampilkan pada LCD. 

c. Disaat yang sama Arduino melakukan pembacaan pada nilai input yang diberikan oleh 

potensiometer. 

d. Arduino kemudian memerintahkan motor driver L298N untuk mengendalikan 

kecapatan putar pada motor DC untuk memutar penggulung dan menggerakkan 

penggerak linier sesuai dengan input yang diberikan melalui potensiometer. 
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Gambar 3.4 Flowchart Menjalankan Sistem  

 

 

 

mulai 

Inisialisasi alamat I2C  

Kecepatan awal motor =0 

nilai baudrate serial = 9600  

Atur motor driver 

sebagai output 

Tampilkan nilai PWM1, 

PWM2 dan Skala Pada 

LCD 

Atur arah putar motor  

Set kecepatan motor 

menggunakan 

potensiometer 

skala= 

(MotorSpeed1*100)/127 

Inisialisasi pin untuk 

input dan output  

 

Insialisasi kolom dan baris LCD 

Tampilkan nilai PWM1, 

PWM2 dan Skala Pada 

Serial Monitor 



13 

 

3.4 Input Output Sistem 

Pada bagian ini dilakukan pemetaan komponen-komponen pada sistem sesuai dengan 

fungsinya sebagai input dan output. Pada Tabel 3.3 tertuang komponen-komponen pada sistem 

yang berfungsi sebagia input dan output pada Arduino Uno dimana komponen-komponen 

tersebut digunakan sebagai bagunan utama dalam sistem penggulungan benang ini. 

 

Tabel 3.3 Input Output pada Arduino 

No. Input/Output  Fungsi Keterangan 

1. Arduino Uno Mikroprosesor Memproses data input dan memerintahkan 

aktuator untuk beroprasi sesuai dengan 

program yang dibuat. 

2. Pin A0 Potensiometer Sebagai pin input dari potensiometer 

3. Pin 9,8,7,5,4,3 Motor Driver 

L298N 

Mengatur putaran pada motor DC  

4. Pin A4,A5 LCD Sebagai pin yang menghubungkan dengan 

LCD 

 

 

  


