
BAB III  

KONSEP RANCANGAN 

Pada bab ini akan disajikan mekanisme perancangan alat, baik perangkat keras ataupun 

perangkat lunak dari alat pelarut PCB otomatis. Tahapan perancangan dimulai dari 

perancangan diagram blok sistem, perancangan perangkat keras, perancangan perangat lunak, 

dan integrasi dari keseluruhan program. 

Secara garis besar, pada tahapan implementasi dari pelarut PCB otomatis ini 

menggunakan output berupa motor DC dan LCD sebagai penampil menu pilihan lalu pada 

bagian  input berupa button berjumlah empat buah yang nantinya sebagai pemilih menu pada 

LCD. Sistem kerja alat pelarut PCB otomatis dapat ditunjukan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Blok Diagram Sistem 

Pada blok diagram yang disajikan pada Gambar 1, sistem terdiri dari bagian – bagian 

yang meliputi bagian masukan, bagian kendali, dan bagian keluaran. Pada bagian masukan 

menggunakan  button empat buah yang digunakan sebagai kendali utama atau kontrol untuk 

menentukan pilihan yang tampil pada LCD.  

Pada bagian kontrol menggunakan Arduino UNO sebagai mikrokontroler yang 

mengendalikan seluruh operasi dari alat tersebut. Power supply Arduino sebesar 5 volt DC 

didaptkan dari regulator tegangan yang menurunkan tegangan dari 12 volt DC ke 5 volt DC. 



Pada bagian keluaran, pin pulse with modulation (PWM) pada Arduino UNO 

dihubungkan dengan driver motor yang nanti dapat diatur kecepatan putaran motor  melalui 

LCD dengan menekan button sesuai kebutuhan.  

A. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras pada alat pelarut PCB otomatis terdiri dari dua bagian yaitu 

bagian mekanik dan elektronis. Bagian  mekanik merupakan bagian hardware yang meliputi 

desain, bahan dan bentuk dari alat pelarut PCB otomatis dan bagian elektronis merupakan 

bagian hardware yang meliputi sistem – sistem yang berkaitan dengan rangkain pada alat 

pelarut PCB otomatis seperti rangkain pada desain board serta komponen – komponen 

elektronis. 

1. Sistem Mekanik 

Sistem mekanika dari pelarut PCB otomatis ini berbahan utama dari akrilik, alasan 

pemilihan akrilik adalah bahan yang ringan sehingga kerja dari motor DC dapat optimal selain 

itu adalah dapat di potong dengan mudah sesuai bentuk desain yang yang sebelumnya sudah 

dirancang menggunakan aplikasi Solidwork. Sistem mekanik pembuatan alat ini dibagi 

menjadi beberapa bagian, diataranya bagian atas, bagian bawah dan bagian penghubung antara 

atas dan bawah. 

Yang pertama adalah bagian atas yang nantinya akan dijadikan sebagai penopang wadah 

yang akan dicampuri dengan larutan kimia. Pada bagian atas ini terdapat tiga lubang, dua 

lubang ditengah sebagai penyangga antara bagian atas dan bawah sekaligus sebagai poros 

pergerakan. Untuk satu lubang berikutnya adalah sebagai poros putaran dan penghubung motor 

DC . Gambar 2 berikut merupakan hasil desain dari aplikasi Solidwork bagian atas. 

 

Gambar 2 Bagian Atas. 



Pada bagian berikutnya adalah bagian bawah, pada bagian ini mempunyai enam lubang, 

dua lubang ditengah mempunyai fungsi yang sama dengan bagian atas. Sedangkan empat 

lubang berikutnya digunakan untuk tempat motor DC. Gambar 3 merupakan bentuk dari bagian 

bawah. 

 

Gambar 3 Bagian Bawah. 

Bagian terakhir dari mekanik alat ini adalah bagian penghubung, pada bagian 

penghubung ini dibagi menjadi dua bagian yakni penghubung atas dan penghubung bawah. 

Pada penghubung atas ada tiga bagian yang nantinya akan dihubungan dengan lubang yang 

disediakan pada Gambar 2. Sedangkan penghubung bawah, mempunyai enam bagian, dua 

ditengah terhubung langsung dengan bagian atas, untuk empat sisanya adalah untuk tempat 

motor. 

Bentuk penghubung dari  bagian atas dan bawah sebenarnya mempunyai bentuk yang 

mirip, yang membedakan hanya ukurannya saja. Penghubung bagian atas mempunyai ukuran 

yang lebih panjang dibandingkan dengan bagian bawah. Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan 

semua gambar dari bagian penghubung. 



 

Gambar 4 Penghubung Bagian Atas. 

 

Gambar 5 Penghubung Bagian Bawah. 

2. Sistem Elektronika 

a. Rangkaian Driver Motor 

Sistem kendali pada alat pelarut PCB otomatis ini menggunakan satu buah motor DC 

yang dilengkapi gearbox untuk memperkuat torsi yang dihasilkan oleh motor DC. Motor DC 



diletakkan pada bagian bawah yang sudah didesain seperti pada Gambar 5. Pada motor DC ini 

membutuhkan catu daya maksimal sekitar 12 volt DC. Besarnya tegangan pada motor DC ini 

tergantung dari arus yang diinginkan saat mengatur kecepatan PWM.  Pada motor DC ini juga 

menggunakan driver motor  dengan MOSFET IRF 540 dan IRF 9530. Rangkaian driver motor 

mendapat sumber tegangan dari listrik PLN ataupun baterai. Jika menggunakan sumber PLN 

yaitu sebesar 220 Volt AC maka memerlukan adaptor yang dapat merubah sumber listrik AC 

to DC dengan keluaran tegangan sebesar 12 Volt DC. Gambar 6 menyajikan rangkaian driver 

motor MOSFET IRF 540 dan 9530. 

 

Gambar 6 Driver Motor H - Bridge MOSFET 540 dan 9530 

 

b. Rangkaian Minimum Sistem Arduino 

Arduino uno digunakan sebagai mikrokontroler utama untuk mengedalikan seluruh 

sistem pada alat pelarut PCB otomatis. Arduino uno memiliki banyak pin keluaran dan 

masukan digital dan analog yang dapat digunakan sebagai pengendali fungsi – fungsi setiap 

komponen. Pada Arduino uno juga telah tersedia pin sebagai komunikasi melalui I2C, dan 

memiliki pin serial (rx, tx) yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu Arduino dengan 

Arduino lain atau dengan perangkat lain yang mendukung komunikasi serial seperti personal 

computer (PC). Pin Arduino uno dapat mencukupi kebutuhan masukan dan keluaran untuk 



sistem kerja alat. Pin analog pada Arduino uno  digunakan untuk masukan pada tombol yang 

dapat digunakan untuk memilih dan mengatur menu – menu yang telah di program . Sedangkan 

pin digital Arduino uno memiliki fungsi lain yaitu sebagai pin Pulse With Modulation (PWM) 

yang juga dapat digunakan sebagai keluaran analog sehingga dapat digunakan untuk mengatur 

nilai tegangan keluaran dari Arduino uno. Pin PWM banyak digunakan untuk memberikan 

kontrol direksi pada driver motor untuk memberikan masukan arah putaran kanan ataupun kiri. 

Selain untuk dengan jumlah pin digital Arduino uno juga digunakan untuk menambahkan 

Liquid Crystal Display (LCD).  

Tabel 1 Fungsi Pin Arduino Uno. 

NO Pin Arduino Uno Fungsi 

1 A0, A1, A2, A3 Kontrol menu (push button) 

2 D6, D7, D8, D8, 

D9, D12, D13 

Kontrol LCD 

3 D10, D11 Kontrol PWM 

 

 

 

c. Rangkaian Catu Daya 

Rangkaian catu daya merupakan hal yang sangat penting agar semua komponen pada alat 

ini dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang telah di rancang. Pada alat pelarut PCB otomatis 

ini menggunakan catu daya yang berasal dari power supply 12 Volt yang digunakan untuk 

memberikan catu daya pada motor DC. Tegangan 12 Volt kemudian diturunkan menjadi 5 volt 

untuk memberikan catu daya pada Arduino dengan menggunakan DC to DC step down LM 

2596.  



 

Gambar 7 Rangkaian Catu Daya LM 2596. 

 

 


