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                                                                                Abstrak  

 

Motor dc atau motor arus searah secara luas digunakan untuk berbagai aplikasi. Dalam beberapa aplikasi, kontrol 

kecepatan motor dc memegang peranan penting. Pengendalian kecepatan motor dc dapat dilakukan dengan 

mengubah tegangan masukan. Salah satu metode yang digunakan adalah untuk mengatur tegangan masukan 

dengan menggunakan pulse-width modulation (PWM) dan mikrokontroler memiliki fitur PWM di rangkaiannya. 

Makalah ini menyajikan sistem pengendalian kecepatan motor dc menggunakan perintah suara berbasis 

mikrokontroler Arduino. Dengan menggunakan sensor pengenalan suara EasyVR, hasil perbandingan suara yang 

diucapkan dengan data suara yang telah direkam dikirim ke mikrokontroler dalam bentuk sinyal digital dengan 

nilai tertentu. Mikrokontroler kemudian akan mengirimkan sinyal ke rangkaian penggerak motor untuk 

menggerakkan motor dc. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap kata yang diucapkan dapat 

menggerakkan motor dc dengan kecepatan yang tidak jauh berbeda dengan kecepatan yang telah ditetapkan. 

Desain kata untuk setiap kecepatan 900 rpm, 1050 rpm, 1100 rpm dan 1150 rpm masing-masing dapat 

menghasilkan kecepatan motor dc 900 rpm, 1048 rpm, 1096 rpm dan 1147 rpm. 

Kata kunci: pengendalian kecepatan, motor dc, suara, sensor pengenalan suara, mikrokontroler 

 

 

1.  Pendahuluan 

Motor dc telah banyak digunakan untuk berbagai 

aplikasi. Dalam beberapa aplikasi, pengendalian 

kecepatan memainkan peranan penting. Berbagai 

pengendalian kecepatan motor dc telah diusulkan, baik 

dengan menggunakan teknologi elektronik dan 

elektronika digital. Pengendalian kecepatan motor dari 

jarak jauh dan nirkabel semakin populer dan semakin 

memudahkan pengendalian kecepatan motor dc, 

sehingga dapat mengurangi operasi secara manual.  

Perkembangan teknologi komunikasi semakin 

pesat dan dapat memfasilitasi interaksi antar manusia, 

bahkan interaksi antara manusia dan peralatan. Salah 

satunya  adalah dengan menggunakan teknologi suara. 

Teknologi menggunakan suara kemudian 

dikembangkan dan mampu mengidentifikasi siapa yang 

berbicara (voice recognition) dan mengidentifikasi cara 

pengucapan (speech recognition). Teknologi suara 

telah diterapkan ke peralatan berbasis elektronika 

digital. Sensor suara  dilengkapi dengan teknologi 

pengenalan suara dan telah diproduksi secara komersial. 

Pengendalian kecepatan motor dc dengan metode 

pengenalan cara berbicara (speech recognition) telah 

diusulkan oleh Lakshmikantha, et.al. (2011). Beberapa 

aplikasi yang menggunakan motor dc dan teknologi 

pengenalan suara telah diusulkan, seperti untuk 

navigasi mobil listrik (Jium, et al (2006); Aziz, et al 

(2012)) dan kursi roda bergerak (Poonguzhali & Ruzaij 

(2012)). Aplikasi-aplikasi ini bertujuan untuk 

memfasilitasi dan menjaga keamanan penggunanya.  

Makalah ini mengusulkan pengendalian kecepatan 

motor dc menggunakan perintah suara manusia. Sensor 

Easy Voice Recognition (EasyVR) digunakan untuk 

memproses suara seseorang menjadi data digital. Setiap 

kata memiliki karakteristik sendiri masing-masing 

dengan amplitudo dan frekuensi sendiri. Data hasil 

pengenalan suara yang diterima dari sensor digunakan 

oleh mikrokontroler untuk mengatur tegangan masukan 

ke motor dc. Tegangan masukan bervariasi kemudian 

digunakan untuk mengatur putaran motor dc dengan 

kecepatan yang berbeda-beda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa desain dari setiap kata untuk 

setiap nilai putaran, mampu menghasilkan kecepatan 

motor dc yang hampir sesuai dengan kecepatan yang 

telah diset. 

2.  Dasar Teori 

2.1. Pengendalian Kecepatan Motor DC 

Kecepatan motor dc dapat dikontrol dengan 

berbagai cara, baik di sisi stator dan rotor (Deshpande 

(2010)). Pengendalian kecepatan di sisi stator dapat 

dilakukan dengan mengatur tegangan masukan dan 

frekuensi masukan. Sementara di sisi rotor, 

pengendalian kecepatan bisa dilakukan dengan 

mengatur resistansi rotor. Hubungan antara kecepatan 

dan masukan tegangan motor dc dinyatakan dengan: 
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dimana Vt adalah tegangan masukan motor dc, Ia adalah 

arus stator, Ra adalah resistansi stator dan c adalah 

besarnya konstanta fluks yang hampir sama dan 

tergantung pada besarnya arus medan penguat. 

Pengaturan tegangan masukan ke motor dc 

dilakukan dengan menggunakan teknik modulasi lebar 

pulsa (pulse-width modulation/PWM) (Xia, (2010)). 

Mikrokontroler memiliki fitur PWM, sehingga 

pengaturan tegangan masukan dc motor yang secara 

otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan 

mikrokontroler. Besar tegangan keluaran dari 

mikrokontroler 8-bit ditentukan dengan persamaan: 

 

inout V
PWMNilai

V 
255  (2) 

 

dimana Vout dan Vin masing-masing adalah tegangan 

keluaran mikrokontroler dan tegangan masukan 

mikrokontroler.  

2.2. Sensor EasyVR Dengan Metode Pengenalan 

Suara 

Teknik pengenalan suara pada dasarnya dilakukan 

dengan mengubah kata-kata yang diucapkan ke dalam 

format teks. Dengan menggunakan pelatihan (training), 

suara seseorang diubah menjadi bagian-bagian teks 

oleh sistem pengenalan suara. Sistem mengamati suara 

tertentu dari seseorang kemudian disetel dengan cara 

mengenalinya dengan transkripsi yang akurat. 

Sensor EasyVR memiliki fitur speaker-dependent 

yang menggunakan konsep pelatihan. Suara yang 

diucapkan merupakan sinyal masukan ke mikrofon. 

Sinyal ini kemudian diperkuat oleh rangkaian penguat. 

Sinyal yang telah diperkuat diberikan ke rangkaian 

pembentuk pulsa. Rangkaian pembentuk pulsa 

menghasilkan pulsa persegi dan disimpan dalam modul 

sensor EasyVR dalam bentuk data digital. 

Mikrokontroler menerima sinyal listrik berbentuk 

pulsa, bila sensor EasyVR telah membandingkan data 

suara baru dengan nilai-nilai digital yang telah 

disimpan. Kemudian mikrokontroler memberikan 

perintah ke rangkaian lainnya sesuai dengan program 

yang telah dibuat. 

3.  Metode Penelitian  

3.1  Desain dan Pembuatan Alat 

Peralatan dirancang berdasarkan desain dari 

diagram blok yang ditunjukkan pada Gambar 1. Suara 

yang diucapkan akan diterima oleh mikrofon pada 

sensor. Data audio yang bersifat analog akan dirubah ke 

dalam bentuk data digital. Sensor kemudian akan 

membandingkan data digital yang baru dengan data 

digital yang telah disimpan atau direkam. Bila hasil 

perbandingan kedua data digital sesuai, maka sensor 

mengirimkan data digital tertentu ke mikrokontroler 

dan kemudian mikrokontroler akan mengirim sinyal ke 

rangkaian penggerak motor untuk menggerakkan motor 

dc dengan kecepatan tertentu yang sudah diset. Kata-

kata yang diucapkan telah dirancang untuk berbagai 

tingkat kecepatan. 

PERINTAH 
SUARA

SENSOR 
SUARA 
EASYVR

MIKROKONTROLER
RANGKAIAN 
PENGGERAK 

MOTOR
MOTOR DC

 

Gambar 1 Blok Diagram Perancangan Alat 

Selain itu, pengaturan tegangan keluaran dari 

mikrokontroler dilakukan dengan menggunakan sistem 

kendali tertutup. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa tegangan keluaran dari mikrokontroler dapat 

mendekati nilai pada persamaan 2. 

Desain seting kecepatan motor dc untuk setiap kata 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Desain Kata Untuk Kecepatan Motor DC 

Kata masukan 
Nilai 

PWM 

Seting Kecepatan 

Motor DC 

(rpm) 

One 70 900 

Two 105 1050 

Three 205 1100 

Four 255 1150 

 

Peralatan utama yang digunakan dalam pembuatan 

sistem kontrol kecepatan motor dc menggunakan suara 

adalah mikrokontroler Arduino, sensor suara EasyVR, 

motor dc dan rangkaian penggerak motor dc. Sensor 

suara EasyVR yang digunakan untuk menerima data 

suara, mengkonversi data suara ke format teks digital 

dalam bentuk sinyal pulsa listrik, melakukan proses 

pengenalan suara dan mengirimkan hasil proses ke 

mikrokontroler secara berurutan (Robotech (2010)). 

Fungsi mikrokontroler Arduino adalah menerima 

data digital dari sensor EasyVR bila proses 

perbandingan dengan data digital baru dinyatakan 

sesuai. Mikrokontroler diprogram untuk 

membandingkan pulsa yang diterima dengan nilai-nilai 

yang telah diprogram untuk menghasilkan nilai 

tegangan keluaran tertentu sesuai dengan persamaan 2. 

Tegangan keluaran mikrokontroler digunakan 

rangkaian penggerak motor untuk menghasilkan 

tegangan masukan ke motor dc untuk menggerakkan 

motor sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. 

Rangkaian penggerak motor dirancang sesuai 

kebutuhan motor dc. Rangkaian ini dibuat karena 

mikrokontroler hanya mampu menghasilkan tegangan 

maksimum 5,44V. Rangkaian penggerak motor juga 

dirancang untuk dapat menghasilkan tegangan keluaran 

yang lebih besar sebagai tegangan masukan ke motor 

dc (Rashid (2010)). 
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Motor dc yang digunakan adalah motor dc 

penguatan sendiri dengan tegangan 220V, arus 1A, 

kecepatan nominal 2000 rpm dan resistansi stator 2,2. 

Seluruh pemrograman pada mikrokontroler dibuat 

dengan bahasa pemrograman C (Kadir (2013)). 

3.2 Prinsip Kerja Sensor EasyVR Dalam 

Pengenalan Kata 

Sensor EasyVR merupakan sebuah modul dan 

mempunyai beberapa fitur yang mendukung fungsinya 

sebagai sensor suara, yakni: 

- Mendukung perintah speaker-independent,  

biasanya untuk aplikasi pengenalan cara berbicara 

(speech recognition) dan dapat digunakan dalam 

bahasa apapun. 

- Mendukung sampai 32 Custom Speaker-Dependent 

untuk trigger dan command, biasanya digunakan 

untuk aplikasi pengenalan suara (voice 

recognition). 

- General purpose IO (GPIO) sebagai pin masukan 

dan keluaran. 

- GUI yang mendukung untuk tampilan dengan 

peralatan tampilan lainnya. 

- Keluaran audio yang mendukung speaker 8 ohm. 

- UART interface secara seri dengan peralatan lain 

termasuk mikrokontroler Arduino. 

Proses perekaman data suara dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) EasyVR 

Commander yang di-install pada komputer. Terdapat 4 

perintah pada perangkat lunak ini, yakni: 

- Trigger, perintah untuk memicu pengenalan kata 

yang diucapkan. 

- Group, untuk menambahkan kata dalam satu 

kelompok, biasanya untuk aplikasi pengenalan 

suara. 

- Password, perintah untuk” password vokal”. 

- Wordset, perintah untuk menambahkan 

sekumpulan kata baru, biasanya untuk aplikasi 

pengenalan berbicara. 

Kata-kata yang sudah dipilih diucapkan melalui 

mikrofon dan speaker yang terhubung dengan modul 

sensor EasyVR mengeluarkan sinyal audio. Dengan 

menggunakan perintah Trigger, Group dan Password 

pada perangkat lunak EasyVR Commander, maka data 

suara direkam pada modul sensor menjadi data suara 

digital dan biasanya dalam bentuk tabel suara.  

Bila kemudian kata-kata diucapkan kembali pada 

mikrofon, maka data suara yang baru dibandingkan 

dengan data digital yang telah disimpan pada modul 

sensor. Bila data digital baru yang diterima sesuai 

dengan salah satu data digital yang telah disimpan, 

maka sensor akan mengirimkan sinyal digital tertentu 

ke mikrokontroler. Sinyal digital dari sensor digunakan 

oleh mikrokontroler untuk menghasilkan tegangan 

keluaran tertentu. Seluruh proses pengiriman dan 

penerimaan data antara sensor dan mikrokontroler 

dilakukan dengan pemrograman yang ditulis pada 

mikrokontroler, sementara proses pengenalan suara 

dilakukan di sensor EasyVR. 

3.3  Pengujian 

Pengujian dilakukan, antara lain, menguji 

efektivitas sensor suara untuk memproses perintah 

suara pada kondisi lingkungan dengan sedikit 

kebisingan dan banyak suara dan pengujian peralatan 

secara keseluruhan. Data pengukuran pengujian 

peralatan secara keseluruhan diambil menggunakan alat 

ukur dan osiloskop. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Hasil Rancangan Alat 

Diagram rangkaian hasil perancangan peralatan 

sistem pengendalian kecepatan motor dc dengan suara 

ditunjukkan pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Diagram Rangkaian Hasil Desain 
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4.2 Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan 10 kali dengan kata-kata 

yang telah dirancang untuk kecepatan tertentu. 

Efektivitas sensor dinyatakan dengan persentase 

keberhasilan terhadap junlah total pengujian. Hasil 

pengujian efektivitas EasyVR sensor suara 

ditunjukkan pada tabel 2. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebisingan lingkungan sangat 

mempengaruhi efektivitas sensor dalam menerima 

data. 

Tabel 2 Pengujian Efektifitas Sensor Suara EasyVR 

Kata 

masukan 

Jumlah 

pengujian 

Keberhasilan (%) 

Lingkungan  

sedikit derau 

Lingkungan  

banyak derau 

One 10 100 40 

Two 10 90 40 

Three 10 90 40 

Four  10 90 40 

Pengujian peralatan secara keseluruhan 

dilakukan oleh susunan rangkaian seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3. Pengujian dilakukan 

dengan kata-kata yang telah dirancang dengan 

pengendalian dc kecepatan motor seperti pada tabel 

1. Untuk setiap kata, pengukuran dilakukan untuk 

mengambil data. Tegangan dan arus penguat pada 

keseluruhan pengujian adalah 30V dan 0,05A.  

 

Gambar 3 Rangkaian Pengujian Peralatan 

Hasil pengujian menggunakan osiloskop untuk 

nilai PWM 70 masing-masing ditunjukkan pada 

gambar 4, gambar 5 dan gambar 6. 

 

 

Gambar 4 Tegangan Keluaran Mikrokontroler  

 

Gambar 5 Tegangan Masukan Rangkaian Penggerak 

Motor  

 

Gambar 6 Tegangan Keluaran Rangkaian Penggerak 

Motor 

Hasil pengukuran secara keseluruhan 

menggunakan osiloskop ditunjukkan pada tabel 3 

dan hasil pengukuran menggunakan alat ukur 

ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Menggunakan Osiloskop 

Kata-

kata 

masu-

kan 

Pengukuran pada 

mikrokontoler 

Pengukuran pada 

rangkaian penggerak 

motor 

Tega-

ngan 

keluaran 

(V) 

Tegangan 

puncak 

ke 

puncak 

(V) 

Tegangan 

masukan 

(V) 

Tegangan 

keluaran 

(V) 

One  1,49 5,44 40.2 33,8 

Two 2,25 5,44 42.1 39,3 

Three 4,37 5,44 44,3 41,1 

Four 5,43 5,44 45,1 43,0 

Tabel 4 Hasil Pengukuran Menggunakan Alat Ukur 

Kata-kata 

masukan 

Arus motor 

(A) 

Kecepatan 

motor dc 

(rpm) 

One 0,14 900 

Two  0,14 1048 

Three 0,15 1096 

Four  0,15 1147 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa peralatan 

perangkat pengendalian kecepatan motor dc dengan 
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suara secara keseluruhan mampu mengendalikan 

kecepatan motor dc mendekati kecepatan yang 

diinginkan. Perbedaan kecepatan yang dihasilkan 

disebabkan oleh jatuh tegangan pada rangkaian 

mikrokontroler dan rangkaian penggerak motor, 

sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan oleh 

kedua perangkat sedikit berbeda dari tegangan 

keluaran yang diharapkan sesuai dengan persamaan 1 

dan 2. 

Pengujian pengucapan juga dilakukan oleh 

beberapa individu yang berbeda. Hasil pengujian 

membuktikan bahwa peralatan tidak bekerja dengan 

suara yang diucapkan oleh individu yang berbeda, 

meskipun dilakukan berulang-ulang. Hal ini juga 

membuktikan bahwa sistem dengan teknik 

pengenalan suara hanya bisa bekerja bila 

menggunakan suara individu tertentu yang telah 

direkam. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pengamatan dan pengujian 

peralatan secara keseluruhan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Peralatan kontrol kecepatan motor dc 

menggunakan perintah suara untuk bekerja 

dengan baik dan dapat menghasilkan kecepatan 

motor dc mendekati kecepatan yang diinginkan. 

2. Perbedaan kecepatan motor dc yang dihasilkan 

dengan kecepatan motor dc yang telah diset, 

disebabkan oleh kerugian pada mikrokontroler 

dan rangkaian penggerak yang menghasilkan 

tegangan keluaran yang berbeda dari tegangan 

keluaran yang diharapkan. 

3. Peralatan dapat bekerja lebih baik bila digunakan 

dalam lingkungan yang ideal dengan sedikit 

kebisingan.  
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