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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. SEJARAH TEKNOLOGI PRINTER 3D 

Dunia 3D printing dimulai pada tahun 1976 ketika printer inkjet diciptakan.  

Berawal dari itu 3D printer pun mulai dikembang. Sehingga pada tahun 1980 3D 

printer pun tercipta dan disebut dengan nama Rapid Prototyping. Itu dikarenakan 

proses yang dikerjakannya sangat cepat dan pembiayaan yang murah untuk 

membuat sebuah prototype pengembangan produk dalam industri. Dr kodama 

merupakan pengaju paten pertama untuk teknologi Rapid Prototyping pada tahun 

1980. Namun sayangnya Dr kodama dalam pengajuan paten secara penuh tidak 

mengirim pengajuan lagi setelah batas waktu satu tahun.  

Setelah itu paten pertama dikeluarkan untuk alat stereolithography (proses 

pencetakan yang memungkinkan objek berdimensi 3 bisa dibuat dari data digital) 

oleh Charles Hull(salah satu pendiri 3D Systems). Charles(Chuck) Hull merupakan 

orang yang telah menciptakan mesin stereolithography pada tahun 1983. 

Beberapa tahun kemudian berbagai teknologi 3D Printer pun telah banyak 

dikembangkan dibeberapa industri-industri. 3D Systems untuk pertama kalinya 

memproduksi mesin SLA (Stereolithographic Apparatus) pada tahun 1992. Mesin 

SLA memiliki proses dengan memadatkan cairan photopolymer menggunakan laser 

UV sehingga terbentuknya lapisan demi lapisan sampai menjadi bagian tiga 

dimensi.  

Pada tahun 2005 Dr. Adrian Bowyer mendirikan sebuah proyek 

RepRap(sebuah open source yang bergerak untuk menciptakan 3D Printer yang 

dapat mencetak produknya sendiri). Adapun visi RepRap adalah untuk 

mendongkrak biaya manufaktur dengan harga yang relatif murah dan dapat 

memasarkannya, serta memungkinkan mereka untuk menciptakan produk mereka 

sendiri. Pada tahun 2009, 3D Printer pun mulai dipasarkan secara massal oleh 

Makerbot Industries. Makerbot Industries juga mulai menjual KIT DIY yang 
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memungkinkan konsumen untuk membuat 3D printer dan produk mereka 

sendiri.(Miximaxi) 

2.2. MIKROKONTROLLER ARDUINO MEGA 

  Mikrokontroller merupakan sebuah sistem komputer yang berbentuk chip 

dengan ukuran mikro. Didalamnya termuat sebuah inti prosessor, memory(RAM 

dan ROM) dan perangkat input output. 

Arduino Mega 2560 merupakan mikrokontroler berbasis ATMega dengan 

tipe chip 2560  yang memiliki 54 pin IO(input dan output) digital, 14 pin sebagai 

output PWM, 16 pin IO analog, 4 pin USARTs (hardware serial port), 16 MHz 

crystal oscillator, sambungan USB, power jack, ISCP header, dan tombol reset. 

Board ini juga dapat menggunakan daya yang terhubung ke computer dengan kabel 

USB atau daya eksternal dengan adaptop AC-DC atau baterai. 

 

Gambar 2.1 Fisik Arduino Mega 2560 

(Sumber : http://www.electroschematics.com) 

Berikut ini merupakan pemetaan pin Arduino Mega 2560: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Operating Voltage 5 V 

Analog Input Pins 16 

Digital I/O Pins 54 (of wich 14 provide PWM output) 

DC current for 3.3V Pin 50 mA 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

Clock Speed 16 MHz 

EEPROM 4 KB 
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SRAM 8 KB 

Flash Memory 256 KB wich 8 KB use by bootloader 

2.3. MOTOR STEPPER 

Motor merupakan suatu alat penggerak yang memanfaatkan gaya tarik 

magnet. Motor stepper merupakan suatu motor yang hanya dapat bekerja dengan 

mengubah pulsa menjadi gerakan mekanik. Rotor akan berhenti pada posisi kutub 

yang mengalir arus pada lilitannya. Arus yang mengalir pada setiap lilitan hanya 

sementara sehingga rotor akan berputar yang disebabkan oleh pulsa yang masuk. 

Kecepatan putaran rotor pada motor stepper dapat ditentukan oleh kecepatan 

perpindahan pulsa. Sedangkan sudut putaran rotor pada motor sebanding dengan 

banyaknya pulsa yang diberikan. Pada Gambar 2.1 akan ditunjukkan dasar susunan 

sebuah motor stepper. 

Gambar 2.2 Diagram Motor Stepper (Prasanto) 

Apabila satu pulsa menghasilkan perputaran sejauh 1,8 derajat. Jadi untuk 

menghasilkan satu putaran penuh sebesar 360 derajat maka pulsa yang dibutuhkan 

adalah 200 pulsa. Adapun gambaran pulsa yang masuk akan diperlihatkan pada 

Gambar 2.3.  

Gambar 2.3 Pemberian Data/Pulsa Pada Motor Stepper(Prasanto) 
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Diwaktu yang bersamaan setiap motor stepper tidak boleh ada 2 (dua) 

masukan. Itu akan mengakibatkan kumparan pada motor stepper akan mendorong 

berlawanan arah. Sehingga rotor pada motor stepper akan terdiam dan suhu sekitar 

kumparan akan meningkat. Contoh pengaplikasian dan penggunaan motor stepper 

dapat dijumpai pada industri-indutrsi yang menggunakan mekaniklengan 

robot`(Prasanto).  

2.4. DRIVER MOTOR STEPPER (IC A4988) 

IC A4988 adalah driver motor yang digunakan untuk mengontrol motor 

stepper dengan pengoperasi yang mudah. Hal ini dirancang untuk motor stepper 

bipolar di mode microstepper   yaitu langkah penuh , setengah , seperempat , 

seperlapan dan seperenambelas dengan kapasitas daya kurang lebih 35 V dan 2 A. 

Adapun pengaturan untuk menggunakan mode microstepper bisa dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Kebenaran microstepper A4988 

MS1 MS2 MS3 Microstepper 

0 0 0 Penuh 

1 0 0 1/2 

0 1 0 1/4 

1 1 0 1/8 

1 1 1 1/16 

 

Bentuk IC A4988 beserta rangkaian tipikal dapat dilihat pada gambar 7. IC 

A4988 memiliki 8 buah kaki yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kirinya. 

 

Gambar 2.4 Module IC A4988 

(Sumber : http://3dtoday.ru) 

Untuk mengoperasikan motor stepper menggunakan IC A4988 hanya 

menggunakan dua pin, yaitu STEP dan DIR. STEP berfungsi mengatur kecepatan 
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motor stepper dengan memberikan trigger HIGH dan LOW, DIR berfungsi untuk 

mengatur arah putaran motor. 

 

Gambar 2.5 Skematic IC A4988 (Allegro MicroSystems). 

2.5. NOZZLE EXTRUDER (3D PRINTER HEAD) 

Nozzle extruder adalah bagian dalam ekstrusi yang fungsinya untuk 

mencairkan bahan filamen dan membentuk menjadi objek. Berbagai macam bahan 

yang bisa diekstrusi termasuk coklat. Nozzle bergerak dipermukaan penampang 

sesuai dengan koordinat yang dikirim dari aplikasi. Bahan filamen yang dipanaskan 

oleh nozzle membentuk cairan yang akan memadat dengan segera ketika 

diendapkan pada permukaan lapisan. Nozzle bekerja dengan lapisan demi lapisan 

sampai objek tercetak sempurna, dimana pergerakan penampang membantu 

memindahkan struktur keseluruhan untuk posisi dalam garis nozzle atau dibawah 

lapisan pembentukan. 

Ekstrusi dalam 3D printing yang menggunakan bahan ekstruksi melibatkan 

bagian dingin dan bagian panas. Bagian dingin merupakan bagian dari sistem 

ekstruder yang menarik dan memberi supply bahan dari tempat penampungan 

coklat dan mendorong kearah bagian panas. Bagian dingin sebagian besar peralatan 

atau roller sebagai pemasok porsi untuk bahan dan mengendalikan laju umpan 

dengan menggunakan motor. 
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2.6. SENSOR SUHU THERMISTOR 100K OHM NTC 

 

Gambar 2.6 Thermistor 100k Ohm NTC 

(sumber : http://reprap.org) 

Thermistor  (Thermal Resistor) merupakan jenis resistor yang resistansinya 

bergantung pada suhu sekitarnya. Thermistor banyak digunakan untuk 

mengendalikan suhu pada perangkat elektronik seperti thermometer elektrik dan 

pendingin udara. Ada 2 jenis Thermistor yaitu Thermistor NTC (Negative 

Temperature Coefficient) dan Thermistor PTC (Positive Temperature Coefficient). 

Adapun nilai resistansi/hambatan thermistor NTC(Negative Temperature 

Coefficient) akan turun jika suhu di sekitar thermistor tersebut tinggi. Sedangkan 

untuk thermistor PTC(Positive Temperature Coefficient) semakin tinggi suhu 

disekitarnya maka semakin tinggi pula nilai resistansinya. 

Pada tahun 1833 thermistor pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday 

yang merupakan seorang ilmuwan inggris. Sedangkan Thermistor yang 

ditemukannya tersebut merupakan jenis NTC. Pada tahun 1930 Thermistor yang 

pertama kalinya diproduksi secara massal. Namun thermistor yang diproduksi itu 

merupakan thermistor yang ditemukan oleh Samuel Ruben. Dia merupakan seorang 

ilmuwan yang berasal dari dari amerika. 

2.7. PULLEY GT2 16 TEETH 

 

Gambar 2.7 Pulley GT2 16 teeth 

(Sumber : https://www.vsepro3dtisk.cz) 
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Pulley atau katrol merupakan suatu roda yang bagian sisinya berongga untuk 

tempat tali atau gigian. Pulley biasanya digunakan untuk mengurangi gaya yang 

dibutuhkan dalam mengangkat dan menarik suatu beban. Pulley jenis GT2 ini 

memiliki pitch atau jarak antar gigi yaitu 2 mm dengan jumlah gigi pulley 16.  

2.8. TIMING BELT GT2 

 

Gambar 2.8 Timing belt 

(Sumber :http://www.wychbearings.co.uk/) 

Timing belt adalah sabuk rantai yang lentur dan memiliki gigi yang berurutan 

seperti pada gambar 3.5. Setiap timing belt mempunyai jarak antar gigi yang 

berbeda-beda. Untuk timing belt ini memiliki pitch atau jarak antar gigi 2mm.  

2.9. HEATER / PEMANAS 

 

Gambar 2.9 Heater 

(sumber : https://hobbyking.com) 

Heater adalah alat yang digunakan untuk memanaskan sesuatu dengan 

menggunakan elemen logam tertentu (electrical heating element) dan energi 

sebagai sumber pemanasnya. Heater  juga banyak digunakan didalam kehidupan 
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sehari-hari seperti didalam peralatan elektronik rumah tangga dan mesin-mesin 

industri.  

Electrical heating element (Elemen pemanas) merupakan material yang akan 

mengalami peningkatan suhu dari rendah ke tinggi dengan memberikan aliran 

listrik padanya. Material yang sering digunakan pada umunya seperti jenis berbahan 

kawat ataupun berbahan keramik dengan ketahanan listrik tinggi (Resistance Wire). 

Kawat yang biasanya digunakan adalah kawat nichrome/niklin yang dibentuk 

menyerupai spiral. Kemudian dikedua ujungnya kawat dihubungkan dengan aliran 

arus listrik. Bagian luar dapat dilapisi dengan material berbahan isolator listrik 

sehingga aman jika dipergunakan pada peralatan lain (Ariffudin and Wulandari). 

2.10. G-CODE 

G-code merupakan bahasa pemrograman pada NC (Numerical Control)  yang 

mengandung informasi posisi untuk menggerakkan sebuah alat pada mesin CNC 

(Computer Numerically Controlled) atau mesin-mesin perkakas. Walaupun G-code 

adalah istilah yang biasanya digunakan untuk NC, sebenarnya G-code hanyalah 

sebuah komponen dan bekerja bersama dengan kode-kode lainnya (M-Code dan T-

Code) untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya. Versi standar G-code dikenal 

sebagai RS-274D. Fungsi-fungsi yang umumnya digunakan pada G-code meliputi: 

gerakan cepat, serangkaian gerakan yang terkontrol, pemotongan barang atau bor 

lubang, gerakan garis busur atau lurus, dan mengatur informasi alat. 

jenis-jenis G-code di kelompokan menjadi 2 kelompok. 

1. Jenis dasar meliputi:  

• G00: gerakan cepat tanpa pemakanan benda kerja 

• G01: gerakan memotong/pemakanan benda kerja. 

• G02: gerakan memotong melingkar searah jarum jam. 

• G03: gerakan memotong melingkar berlawanan arah jarum jam. 

• Dll. 

2. Jenis lanjut/siklus meliputi: 

• G90: sistem kordinat absolut. 

• G91: sistem kordinat incremental. 

• Dll 


