
1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ridha Khairani, Imam Taufiq 2015, dengan 

judul rancang bangun sistem kontrol solution shaker berbasis microcontroller 

AT89S51 dengan motor stepper sebagai penggerak. Mode yang digunakan adalah 

mode horizontal atau gerakan kanan kiri, mode ini kurang efisisen karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai homogenitas suatu reaksi. Beban 

maksimum alat ini 400gram, kecepatan linier yang dihasilkan ketika menngerakkan 

beban maksimum sangat kecil dibandingkan dengen kecepatan solution shaker tanpa 

beban. Jika beban terlalu besar motor tidak dapat bergerak normal atau diam. Hal ini 

dikarenakan tidak cukup torsi untuk melakukan stepping pada motor stepper [1]. 

Aplikasi motor DC shunt untuk laboratory shaker menggunakan metode 

Pulse Width Modulation (PWM) berbasis microcontroller seperti yang dilakukan 

oleh A. Luqman 2015 . Alat ini dapat digunakan pada laboratorium kesehatan namun 

perlu diperhatikan lebih teliti kontruksi dan layout untuk penempatan tube samples, 

sistem pengendalian motor DC shunt ini masih butuh penyempurnaan sistem 

mekanik jika ingin di aplikasikan pada laboratorium shaker yang dimiliki unjuk 

kerja yang lebih halus [2]. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Muhammad Nasrullah dengan judul hot 

plate magnetic stirrer, alat ini berfungsi sama dengan shaker yaitu sebagai pengaduk 

larutan, tetapi alat ini berbeda prinsip kerja dengan shaker, hot plate menggunakan 

stir bar yang digunakan untuk mengaduk campuran larutan. Penggerak dari batang 
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pengaduk ini sendiri digerakkan oleh gabungan elektromagnet yang terletak dibawah 

bejana berisi cairan. Alat ini dapat digunakan pada laboratorium kesehatan namun 

perlu diperhatikan komponen elektronika yang digunakan, dan tingkat kesterilan stir 

bar [11]. 

Arah gerak pengadukan dari alat-alat yang sudah ada pada umumnya adalah 

horizontal sehingga homogenitas suatu campuran sulit dicapai. Untuk menambah 

safety pengguna laboratorium, mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses 

pencampuran larutan kimia, meminimalisir terjadinya kontaminasi pada larutan yang 

akan dicampur akibat adanya bahan yang masuk kedalam larutan penulis mencoba 

membuat suatu alat mini shaker sebagai pencampur larutan kimia otomatis berbasis 

Arduino UNO.  

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Laboratorium Shaker 

Laboratory shaker adalah alat yang digunakan untuk mengaduk atau 

mencampur suatu larutan dengan larutan yang lain sehingga bersifat homogen. Alat 

ini memiliki peran yang sangat penting, di laboratorium sering melakukan kegiatan 

pencampuran larutan, jika pencampuran larutan dilakukan secara manual akan 

kurang efisien waktu maupun tenaga. Disamping itu ada beberapa larutan yang 

berbahaya untuk disentuh. Maka dari itu, alat ini menambah safety dari pengguna di 

laboratorium [2]. 

2.2.2  Liquid Crystal Display (LCD ) 
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Liquid crystal display (LCD) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan diberbagai 

bidang misalnya alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau pun layar 

komputer. Pada postingan aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dengan jumlah 

karakter 2x16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang  akan digunakan untuk 

menampilkan status kerja alat [3] . 

 

Fitur LCD 16 x 2  

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD adalah :  

a. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.  

b. Mempunyai 192 karakter tersimpan.  

c. Terdapat karakter generator terprogram.  

d. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.  

e. Dilengkapi dengan back light.  

 

Gambar 2.1 menunjukkan gambar bentuk fisik LCD 16x2 yang digunakan sebagai 

display pada modul tugas akhir 

 

Gambar 2.1  Bentuk Fisik LCD 16x2 [3] 

Gambar 2.2 menunjukkan gambar spesifikasi Kaki LCD 16 x 2  

http://3.bp.blogspot.com/-jM5exYpEJrA/U5beFNJj6aI/AAAAAAAACCE/E9zEShh4IlY/s1600/lcd162b-yhy.jpg
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Gambar 2.2  Skematik LCD 16x2 [3] 

Tabel 2.1 Keterangan kaki LCD 

Pin Deskripsi 

1 Ground 

2 Vcc 

3 Pengatur kontras 

4 “RS” Instruction/Register Select 

5 “R/W” Read/Write LCD Registers 

6 “EN” Enable 

7 Data I/O Pin 

8 Data I/O Pin 

9 Data I/O Pin 

10 Data I/O Pin 

11 Data I/O Pin 

12 Data I/O Pin 

13 Data I/O Pin 

14 Data I/O Pin 

15 Vcc 

16 Ground 

 

2.2.3 Arduino 

 Arduino merupakan pengendali mikro single-board yang bersifat open-

source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Arduino Uno adalah board microcontroller 

berbasis ATmega328 yang didalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip 

microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Microcontroller itu 

http://2.bp.blogspot.com/--FM7qKuFNYw/U5beQWAOMQI/AAAAAAAACCM/4Zzyq3NVfTI/s1600/untitled.bmp
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sendiri adalah chip atau Integrated Circuit (IC) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada microcontroller adalah agar rangkaian 

elektronik dapat membaca input, proses dan output sebuah rangkaian elektronik. 

Adapun gambar dari board ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 menunjukkan bentuk 

fisik Arduino UNO. 

 

Gambar 2.3 Arduino UNO 

Konfigurasi hardware arduino dibagi menjadi 4 bagian : 

a. block regulator 5 volt dan 3.3 volt. 

b. block minimum sistem standar microcontroller. 

c. block pin (analog, digital dan power). 

d. block ftdi untuk komunikasi dengan komputer . 

Berikut ini merupakan kelebihan-kelebihan Arduino  : 

a. Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer.   

b. Sudah memiliki sarana komunikasi Universal Serial Bus (USB), sehingga 

pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya.   
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c. Bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi dengan 

kumpulan library yang cukup lengkap.     

d. Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board Arduino. 

Misalnya shield Global Postioning System (GPS), Ethernet, Secure Digital (SD) 

Card, dan lain-lain [5]. 

2.2.4 Motor DC 

Motor DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber 

tegangan DC. Motor DC atau motor arus searah sebagaimana namanya, 

menggunakan arus langsung dan tidak langsung/direct-unidirectional. Motor DC 

digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang tinggi 

atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Motor DC tersedia 

dalam banyak ukuran, namun penggunaannya pada umumnya dibatasi untuk 

beberapa penggunaan berkecepatan rendah.  Juga, motor tersebut dibatasi hanya 

untuk penggunaan di area yang bersih dan tidak berbahaya sebab resiko percikan api 

pada sikatnya [5]. 

Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik. Bagian utama motor DC adalah stator dan 

rotor dimana kumparan medan pada motor DC  disebut stator (bagian yang tidak 

berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Bentuk motor 

paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara 

kutub-kutub magnet permanen. 

Catu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang 

menyentuh komutator, dua segment yang terhubung dengan dua ujung lilitan. 
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Kumparan satu lilitan disebut angker dinamo, angker dinamo adalah sebutan untuk 

komponen yang berputar di antara medan magnet.  

Keuntungan utama motor DC adalah dalam hal pengendalian kecepatan 

motor DC tersebut, yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat 

dikendalikan dengan mengatur : 

a. Tegangan kumparan motor DC – meningkatkan tegangan kumparan motor DC 

akan meningkatkan kecepatan. 

b. Arus medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan [6]. 

 

 

Gambar 2.4  Bagian – bagian motor DC 

 

Metode Pulse Width Modulation (PWM) adalah metode yang cukup efektif 

untuk mengendalikan kecepatan motor direct curent (DC). Pulse Width Modulation  

(PWM) ini bekerja dengan cara membuat perbandingan pulsa high terhadap pulsa 

low. Perbandingan pulsa high terhadap low ini akan menentukan besarnya tegangan 

yang diberikan ke kecepatan dapat di atur. 

Bagian-bagian komponen utama motor DC diantaranya: 

a. Kutub medan. Motor direct current (DC) sederhana memiliki dua kutub medan 

yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi 
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ruang terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang 

lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih electromagnet. 

b. Current Electromagnet atau Dinamo yang berbentuk silinder, dihubungkan ke as 

penggerak untuk menggerakan beban. Untuk kasus motor direct current  (DC) 

yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-

kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. 

c. Commutator. Komponen ini untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber 

daya [2]. 

Gambar 2.5 merupakan bentuk fisik motor DC yang digunakan pada modul tugas 

akhir. 

 
 

Gambar 2.5 Bentuk fisik motor DC 

Spesifikasi motor DC yang di ganakan pada modul tugas akhir : 

Tegangan 12 Volt 

Stall torsi 3.8 kg 

Berat 80 g 

Stal arus 1200 mA 

Diameter 25 mm 

250 RPM 
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2.2.5   I2C Modul 

Inter Integrated Circuit atau sering disebut I2C adalah standar komunikasi 

serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim 

maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) dan SDA 

(Serial Data) yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. 

Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai master 

dan slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C bus dengan 

membentuk sinyal start, mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal stop, 

dan membangkitkan sinyal clock. Slave adalah piranti yang dialamati master [7]. 

Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 menunjukkan bentuk fisik I2C modul. 

 

Gambar 2.6 Modul I2C 

 

Gambar 2.7 Gambar Modul I2C pada modul tugas akhir 
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Cara memnggunakan I2C Modul ini adalah dengan menempelkan I2C modul 

ke LCD Modul. Kemudian hubungkan pin-pin pada LCD ke modul arduino. Adapun 

pin pin yang dihubungkan dengan modul arduino adalah sebagai berikut : 

GND – GND Arduino 

VCC – VCC Arduino 

SCL – A5 Arduino 

SDA – A4 Arduino 

2.2.6     Modul L298N  

Modul driver L298N, menggunakan chip ST L298N yang dapat secara 

langsung mengontrol dua motor DC 3-30V, dan menyediakan antarmuka keluaran 5 

volt, dapat mengontrol dengan mudah kecepatan dan arah pergerakan motor DC, 

juga dapat mengontrol 2-phase motor stepper [8]. Adapun untuk spesifikasi dari 

modul L298N dapat dilihat di bawah ini [9]: 

Logic Voltage   : 5 volt 

Input Voltage   : 5-35 V DC  

Output Current  : 2 A  

Dimensions    : 43 mm x 43 mm 

Weight    : 32 gram.  

Gambar 2.8 Menunjukkan bentuk fisik modul driver L298N 

 

Gambar 2.8 modul driver L298N 
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2.2.7   Speed sensor  

Modul ini berfungsi sebagai pendeteksi kecepatan putaran motor, penghitung 

pulsa, pembatas posisi, dan aplikasi lainnya. Komponen elektronika utama pada 

modul ini yang berfungsi sebagai sensor adalah groove coupler sensor  atau sering 

juga disebut opto-interrupter/photo-interrupter. Sensor ini memiliki celah selebar 5 

mm (½ cm) yang memadai untuk berbagai aplikasi umum. Untuk keperluan 

debugging, modul ini dilengkapi dengan LED Surface Mounted Device (SMD) on-

board yang akan menyala saat terminal keluaran bernilai logika high. 

Gambar 2.9 menunjukkan bentuk fisik modul speed sensor 

 

Gambar 2.9 bentuk fisik speed sensor 

Catu daya operasional berkisar antara 3,3 Volt hingga 5 Volt, cocok untuk 

digunakan bersama rangkaian elektronika berbasis microcontroller seperti Arduino 

atau Raspberry-Pi. Modul ini berukuran  32 x 14 mm dengan berat 5 gram, dengan 

lubang penyekrupan untuk memudahkan pemasangan [10]. 

 


