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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada BAB ini penulis membahas tentang perancangan mekanisme sistem dan 

elektronika yang digunakan.  

3.1. BLOK DIAGRAM 

Dalam perancangan sistem ini diperlukan banyak komponen yang digunakan 

sehingga perancangan ini dapat bekerja dengan baik. Adapun sistem 

perancangannya akan diperlihatkan seperti pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Kerja Sistem 

Keterangan gambar diatas : 

1. Android adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan Data ke 

Mikrokontroller melalui perantara module wireless. 

2. Module wireless adalah berfungsi sebagai perangkat tambahan 

Mikrokontroller agar dapat terhubung langsung dengan wifi.  

3. Sensor Suhu adalah sensor yang mendeteksi suhu pada bagian nozzle. Sensor 

suhu yang digunakan adalah 100k Ohm NTC Thermistor. 
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4. Mikrokontroller adalah perangkat yang akan mengolah data, data tersebut 

berupa input yang akan diolah menjadi output untuk mengendalikan motor, 

nozzle Extruder & kipas angin.  

5. Driver Motor adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur putaran motor. 

Driver Motor yang digunakan adalah IC A4988 untuk motor stepper. 

6. Motor Stepper adalah motor yang digunakan untuk penggerak pada bagian 

sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dan pendorong pada nozzle. 

7. Heater Nozzle Extruder adalah perangkat yang digunakan untuk memanaskan 

coklat agar mencair dan kemudian dikeluarkan pada lubang nozzle. 

8. Kipas angin adalah perangkat yang digunakan untuk mengurangi panas pada 

sekitar nozzle agar suhunya tetap stabil. 

 

3.2. PRINSIP KERJA ALAT 

Pada tugas akhir Rancang Bangun 3D-Printer Tipe Fused Deposition 

Modeling (FDM) Dengan Filamen coklat ini memiliki cara kerja sebagai berikut. 

• Android akan mengirimkan data kode ke Mikrokontroller melalui Bluetooth 

kemudian kode tersebut diolah menjadi sinyal perintah untuk 

menghidupkan dan mematikan perangkat  pada perancangan ini. 

• Pada perintah pencetakkan dimulai maka  alat akan melakukan persiapan 

terlebih dahulu seperti menempatkan nozzle extruder dan tempat cetak 

sesuai koordinat titik cetak. kemudian kipas dan pemanas/heater nozzle 

akan diaktifkan sampai titik suhu leleh.  

• Setelah persiapan selesai, selanjutnya nozzle extruder dan tempat cetak akan 

bergeser sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. Maka saat itu juga 

pendorong nozzle akan aktif sehingga filamen keluar dari nozzle dan 

membentuk objek pada tempat cetak.  
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3.3. PERANCANGAN SISTEM MEKANIK 

Perancangan 3D printer ini meliputi perancangan mekanik untuk sistem axis 

XYZ. Untuk membuat kontruksinya penulis menggunakan software design seperti 

SketchUp 2017. Perancangan mekanik pada 3D printer ini memiliki 3 bagian utama 

yaitu sistem X, sistem Y, dan sistem Z. Dengan memiliki dimensi 50 cm x 50 cm x 

55 cm seperti pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Desain 3D Printer menggunakan SketchUp 2017 

3.3.1 SISTEM SUMBU X 

Sistem sumbu X merupakan bagian yang bergerak berdasarkan sumbu X 

yaitu bergerak horizontal kearah kanan dan ke kiri. Pada sumbu X terdapat 

penampang tempat objek di cetak. Untuk penggerak dari sistem sumbu X 

menggunakan Lead Screw Threaded Rod berukuran 8mm yang terhubung 

dengan motor stepper. Adapun desainnya seperti pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Desain sistem sumbu X 

3.3.2 SISTEM SUMBU Y 

Sistem sumbu Y merupakan bagian yang bergerak berdasarkan sumbu Y 

yaitu bergerak horizontal ke atas ke bawah. Sumbu Y merupakan penampang 

untuk sumbu X. Sedangkan Sistem mekanik pergerakan dalam sumbu ini 

menggunakan timing belt dan pulley yang dipasangkan pada motor stepper 

sumbu Y. Adapun desainnya seperti pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Desain mekanik sumbu Y 
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Timing belt yang digunakan dalam perancangan ini adalah jenis gigi 

circular. Jenis ini dapat mereduksi slip karena bentukan giginya yang setengah 

lingkaran. Sedangkan Pulley yang digunakan adalah tipe GT2. Dengan bentuk 

gigi trapezoidal yang berjumlah 16.  

3.3.3 SISTEM SUMBU Z 

Sistem sumbu Z merupakan bagian dimana terdapat nozzle extruder. 

Sedangkan pergerakan dari sumbu Z yakni bergerak secara vertikal kearah atas 

ke bawah . Untuk system mekanik penggerak dari sistem sumbu Z 

menggunakan pulley dan timing belt sama seperti sumbu X. adapun desainnya 

seperti pada Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Desain sistem sumbu Z 

 

3.4. PERANCANGAN SISTEM MOTION 

Pada perancangan motion ini sebelumnya akan dihitung berapa step yang 

diperlukan untuk motor stepper menggeser objek sejauh 1 milimeter. Motor stepper 

disumbu YZ menggunakan pulley dan timing belt sebagai sistem mekanik 

penggesernya. Sedangkan motor stepper di sumbu X menggunakan lead screw 

sebagai sistem mekanik penggesernya. 

Motor Stepper 
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55 cm 

Nozzle Extruder 
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Berdasarkan rumus dari evans pada bukunya menjelaskan bahwa untuk 

menghitung pergeseran 1 milimeter pada motor stepper yang menggunakan pulley 

dan timing belt seperti dibawah ini:  (Evans) 

Step = 
(

360

𝐷𝐸𝑅𝐴𝐽𝐴𝑇 𝑆𝑇𝐸𝑃 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅
) ∗ (

1

𝑀𝐼𝐾𝑅𝑂𝑆𝑇𝐸𝑃𝑃𝐸𝑅
)

𝐽𝐴𝑅𝐴𝐾 𝐴𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐺𝐼𝐺𝐼 𝑃𝑈𝐿𝐿𝐸𝑌 ∗  𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐺𝐼𝐺𝐼 𝑃𝑈𝐿𝐿𝐸𝑌 
 

Jadi untuk menghitungnya masukkan semua nilai yang diperlukan sesuai 

dengan rancangan sistem. Adapun cara menghitungnya sebagai berikut : 

Diketahui : DERAJAT STEP MOTOR =1.80 

 MIKROSTEPPER = 1/16 

 JARAK ANTAR GIGI PULEY = 2 mm 

 JUMLAH GIGI PULLEY = 16 

Perhitungan : 

Step = 
(

360

𝐷𝐸𝑅𝐴𝐽𝐴𝑇 𝑆𝑇𝐸𝑃 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅
) ∗ (

1

𝑀𝐼𝐾𝑅𝑂𝑆𝑇𝐸𝑃𝑃𝐸𝑅
)

𝐽𝐴𝑅𝐴𝐾 𝐴𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐺𝐼𝐺𝐼 𝑃𝑈𝐿𝐿𝐸𝑌 ∗  𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐺𝐼𝐺𝐼 𝑃𝑈𝐿𝐿𝐸𝑌 
 

Step = 

(
360

1.8
) ∗ (

1

1/16
)

2 ∗ 16
 

=  
200∗ 16

2 ∗ 16
 

 = 
3200

32
 

 = 100 

Jadi, step yang diperlukan untuk bergeser sejauh 1 milimeter adalah 100 step.  

Sedangkan menghitung pergeseran 1 milimeter untuk sistem mekanik yang 

menggunakan lead screw dapat  menggunakan rumus berdasarkan buku evans yaitu 

:  
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Steps = 
(

360

𝐷𝐸𝑅𝐴𝐽𝐴𝑇 𝑆𝑇𝐸𝑃 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅
) ∗ (

1

𝑀𝐼𝐾𝑅𝑂𝑆𝑇𝐸𝑃𝑃𝐸𝑅
)

𝐽𝐴𝑅𝐴𝐾 𝐴𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐺𝐼𝐺𝐼 
 

Diketahui : DERAJAT STEP MOTOR =1.80 

 MIKROSTEPPER = 1 

 JARAK ANTAR GIGI = 2 mm 

Perhitungan : 

Step = 
(

360

𝐷𝐸𝑅𝐴𝐽𝐴𝑇 𝑆𝑇𝐸𝑃 𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅
) ∗ (

1

𝑀𝐼𝐾𝑅𝑂𝑆𝑇𝐸𝑃𝑃𝐸𝑅
)

𝐽𝐴𝑅𝐴𝐾 𝐴𝑁𝑇𝐴𝑅 𝐺𝐼𝐺𝐼 
 

Step = 
(

360

1.8
) ∗ (

1

1
)

2
 

=  
200∗ 1

2
 

 = 
200

2
 

 = 100 

 Jadi, step yang diperlukan untuk bergeser sejauh 1 milimeter adalah 100 step.  

Misalkan dalam sebuah kasus seperti gambar ingin bergeser ke titik sumbu 

tertentu maka perhitungannya seperti contoh pada Gambar 3.6: 

Contoh : 

Gambar 3.6 Contoh target koordinat yang akan dituju pada sumbu X dan sumbu 

Y 

(0,0) 

X 

Y 

(30,30) 
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Diketahui : 

Target Sumbu X = 30 mm 

Target Sumbu Y = 30 mm 

Pertanyaan : berapa step yang diperlukan ? 

Jawab : 

Step Sumbu X  = target sumbu X * step per-milimeter sumbu X 

   = 30 * 100 

   = 3000 step 

Step Sumbu Y  = target sumbu Y * step per-milimeter sumbu Y 

   = 30 * 100 

   = 3000 step 

3.5. PERANCANGAN NOZZLE EXTRUDER 

Untuk desain perancangan nozzle extruder pada Printer 3D ini memiliki 

bagian 3 bagian yaitu Sistem pendorong, tabung tempat filamen coklat dan 

pemanas/heater nozzle. Sistem pendorong nozzle menggunakan motor stepper 

sebagai pendorongnya dan terpasang screw yang akan membuat pendorong naik 

turun.  

Di bagian pendorong akan dipasang pengunci agar pendorong tidak bergerak 

selain naik turun. Pada tabung tempat coklat akan dibuat bisa dibongkar pasang 

agar coklat saat habis bisa diisi ulang kembali. Luas penampang pada ujung 

pendorong harus pas dengan luas lubang tempat coklat agar saat mendorong coklat 

tidak bocor keluar.  

Adapun perancangan sistem nozzle extrudernya seperti pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Desain Nozzle Extruder 

3.6. PERANCANGAN SISTEM ELEKTRONIKA 

Dalam perancangan ini tentunya tidak lepas dari adanya perancangan sistem 

elektronika. Karena dengan adanya sistem elektronika dalam perancangan ini 

membuat mekanik bias berkerja dengan semestinya. Adapun perancangan sistem 

elektronikanya sebagai berikut. 

3.6.1. PERANCANGAN PIN I/O MIKROKONTROLLER 

Dalam perancangan sistem elektronika ini maka kita harus tahu 

komponen-komponen apa saja yang digunakan pada perancangan Printer 3D. 

sehingga dalam perancangan PIN I/O pada Mikrokontroller bisa lebih mudah 

mengaturnya. Adapun PIN I/O yang digunakan akan dijelaskan pada Tabel 3.1: 

PENGUNCI 

SCREW 

LUBANG NOZZLE 

65 mm 

65 mm 

20 mm 
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Tabel 3.1 Tabel perancangan PIN I/O Mikrokontroller 

No. No. PIN I/O Keterangan 

1 2 O DIR X 

2 3 O STEP X 

3 4 O ENABLE STEPPER X 

4 5 O DIR Y 

5 6 O STEP Y 

6 7 O ENABLE STEPPER Y 

7 43 O DIR Z 

8 45 O STEP Z 

9 47 O ENABLE STEPPER Z 

10 8 O DIR E 

11 9 O STEP E 

12 10 O ENABLE STEPPER E 

13 50 I LIMIT MIN X 

14 52 I LIMIT MIN Y 

16 48 I LIMIT MIN Z 

17 11 O HEATER NOZZLE 

18 12 O KIPAS ANGIN 

19 RX 1 I RX ESP8622 

20 TX 1 O TX ESP8622 

21 A0 I SENSOR SUHU 

 

3.6.2. RANGKAIAN DRIVER/PENGENDALI MOTOR STEPPER 

Agar motor stepper dapat bekerja dengan baik maka disini dibutuhkan 

sebuah rangkaian driver/pengendalinya. Seperti IC A4988 merupakan salah 

satu driver motor yang biasa digunakan untuk mengendalikan motor stepper. 

Dengan menghubungkan driver motor A4988 ke mikrokonroller dan setiap 

motor stepper yang terdapat pada perancangan ini. Maka rangkaian 

pengendalianya seperti pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Rangkaian Pengendali Motor Stepper 

Pada rangkaian ini penulis menggunakan 3 buah driver motor A4988 

untuk menggerakkan 3 buah motor stepper. PIN driver motor A4988 yang 

terhubung ke mikrokontroller ialah PIN DIR dan STEP. Fungsi dari kedua PIN 

ini untuk mengendalikan arah rotasi dan mengontrol mikrostep motor stepper 

yang terhubung pada driver motor A4988.  

Motor akan berotasi jika nilai pada PIN DIR diberi 1/HIGH dan akan 

berotasi sebaliknya jika diberi 0/LOW. Sedangkan PIN STEP untuk 

mengontrol mikrostep sehingga pergerakan motor stepper bisa cepet dan 

lambat dengan mengubah mode mikrostep motor stepper. Rangkaian driver 

motor A4988 selengkapnya seperti pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Rangkaian Driver Motor A4988 

(sumber : https://www.pololu.com/) 
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3.6.3. RANGKAIAN SENSOR SUHU 

Rangkaian pada sensor suhu ini akan terhubung ke mikrokontroller. 

Sehingga mikrokontroller akan menerima masukkan dari sensor yang 

terdeteksi. Ketika suhu yang diterima terlalu tinggi dari suhu stabil maka akan 

mengaktifkan kipas angin dan menonaktifkan heater nozzle pada nozzle 

extruder.  

Sensor suhu yang digunakan adalah jenis thermistor 100k Ohm NTC. 

PIN yang digunakan pada mikrokontroller adalah harus PIN ADC (Analog 

Digital Converter). Adapun rangkaian sensor suhu seperti pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Rangkaian Sensor Suhu 

3.6.4. RANGKAIAN DRIVER/PENGENDALI KIPAS ANGIN 

 Pada rangkaian pengendali kipas angin ini menggunakan relay dan 

transistor. Yang mana driver motor ini akan dihubungkan ke mikrokontroller 

dan kipas angin seperti pada Gambar 3.11.  

 

Gambar 3.11 Rangkaian Kipas Angin 

KETERANGAN : 

R2 = RESISTOR 1K OHM 

TRANSISTOR NPN = TRANSISTOR BD139 

D1 = DIODA  

RL1 = RELAY DC12V 

 

KETERANGAN : 

R1 = RESISTOR 100K OHM 
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3.6.5. RANGKAIAN DRIVER/PENGENDALI HEATER  

Pada Rangkaian driver heater ini menggunakan mosfet dan resistor yang 

akan dihubungkan ke PIN mikrokontoller. Adapun skema rangkaiannya seperti 

pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Rangkaian Heater Nozzle 

3.7. PERANCANGAN SOFTWARE 

Dalam perancangan ini tentunya tidak lepas dari adanya perancangan 

software. Karena dalam perancangan ini akan mempengaruhi kinerja dari hardware 

untuk dapat berkerja dengan semestinya. Adapun perancangannya sebagai berikut.  

3.7.1. PERANCANGAN PADA APLIKASI ANDROID  

Dalam mempermudah penggunaan dan pengoperasian untuk 

perancangan ini dibutuhkan aplikasi yang dapat mengontrol alat sehingga bisa 

bekerja. Aplikasi akan dibuat dengan MIT App Inventor yang dapat membuat 

aplikasi berbasis OS(Operating System) Android. Penggunaan MIT App 

Inventor harus terhubung ke internet karena software ini bekerja secara online. 

Adapun perancangan untuk tampilan aplikasi pada android akan 

diperlihatkan seperti pada Gambar 3. 13, Gambar 3. 14, dan Gambar 3. 15. 

KETERANGAN :  

R2 = RESISTOR 100K OHM 

R2 = RESISTOR 10K OHM 

Q1 = MOSFET IRF540 

HEATER 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Gambar 3. 13  Tampilan pada halaman awal 3D printer dengan mode bentuk (a) 

kubus, (b) persegi panjang, (c) lingkaran dan (d) dengan file gcode. 
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Gambar 3. 14 Tampilan pada halaman kontol manual 

 

Gambar 3. 15 Tampilan pada panel pengaturan 

3.7.2. FLOWCHART ALGORITMA 

Pada sebuah program/software pasti terdapat alur kerja yang digunakan 

agar sistem bisa berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, didalam 

perancangan ini juga dibutuhkan algoritma sebagai acuan untuk membuat 

program agar hardware dapat bergerak. Adapun flowchart algoritmanya 

seperti pada Gambar 3. 16. 
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Gambar 3. 16 Flowchart perancangan software  
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3.7.3. PROGRAM DRIVER MOTOR STEPPER  

Drive Motor stepper dapat bekerja dengan memberikan program pada 

Arduino sehingga dapat bekerja dengan semestinya. Adapun program nya 

sebaga berikut ini : 

#define X_STEP 2 

#define X_DIR 5 

#define X_ENABLE 8 

void setup() { 

 pinMode(X_ENABLE, OUTPUT); 

 pinMode(X_STEP, OUTPUT); 

 pinMode(X_DIR, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 digitalWrite(X_ENABLE, LOW); 

 digitalWrite(X_DIR, HIGH); 

 digitalWrite(X_STEP, HIGH); 

 delayMicroseconds(120); 

 digitalWrite(X_STEP, LOW); 

 delayMicroseconds(120); 

} 
 

3.7.4. PROGRAM SENSOR SUHU 

Program untuk menghitung suhu yang terdeteksi pada disekitar sensor 

suhu adalah sebagai berikut : 

int ThermistorPin = 0, Vo; 

float R1 = 10000, logR2, R2, T, Tc, Tf; 

float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07; 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(motorPin3, OUTPUT); 

 pinMode(motorPin4, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 Vo = analogRead(ThermistorPin); 

 R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0); 

 logR2 = log(R2); 

 T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2)); 

 Tc = T - 273.15; 

 Serial.print("Temperature: ");  

 Serial.print(Tf); 

 Serial.print(" C ");    

 delay(500); 

} 



29 
 

3.7.5. PROGRAM KIPAS ANGIN 

Program untuk menghidupkan dan mematikan kipas angin dengan 

memberikan inputan ke serial Arduino melalui terminal monitor Arduino. 

Adapun programnya sebagai berikut : 

#define KIPAS 3 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(KIPAS, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 if (Serial.available() > 0) { 

  int control = Serial.read(); 

  switch(control){ 

    case 0 : digitalWrite(KIPAS,LOW); 

   break; 

   case 1 : digitalWrite(KIPAS,HIGH); 

   break; 

  } 

 } 

 } 

 

3.7.6. PROGRAM HEATER 

Program untuk menghidupkan dan mematikan kipas angin dengan 

memberikan inputan ke serial Arduino melalui terminal monitor Arduino. 

Adapun programnya sebagai berikut : 

#define HEATER 3 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(HEATER, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 if (Serial.available() > 0) { 

  int control = Serial.read(); 

  switch(control){ 

   case 0 : digitalWrite(HEATER,LOW); 

   break; 

   case 1 : digitalWrite(HEATER,HIGH); 

   break; 

  } 

 } 

 } 

 


