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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Alat dan Bahan  

3.1.1  Alat 

Alat yang digunakan untuk membuat alat mini shaker sebagai pencampur 

larutan kimia otomatis berbasis Arduino, sebagai berikut : 

a. Toolset 

b. Multimeter  

c. PC (Komputer/Laptop) 

d. Alat tulis 

e. Tachometer  

f. Stopwatch 

 

3.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat alat mini shaker sebagai pencampur 

larutan kimia otomatis berbasis Arduino, sebagai berikut: 

a. Akrilik 

b. Kabel  female 

c. Baut 

d. Keypad 

e. Fuse 

f. soket 

g. Modul Arduino UNO 

h. Modul motor L298N 

i. Dudukan motor 

j. Liquid Crystal Display (LCD) 

2x16 

k. Modul Speed Sensor 

l. Power Supply 12V 

m. Motor DC 

n. Tabung Reaksi  

o. Modul I2C 
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3.2  Blok Diagram 

Gambar 3.1 merupakan blok diagram alat mini shaker sebagai pencampur 

larutan kimia otomatis berbasis Arduino UNO. 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Blok diagram alat mini shaker 

Ketika tombol ON/OFF ditekan, maka jala-jala PLN akan masuk pada 

rangkaian, kemudian masukkan data setting timer dan setting kecepatan motor, 

kecepatan motor akan diatur oleh rangkaian driver terdiri dari 3 kecepatan (low 100 

RPM, normal 150 RPM dan high 180 RPM), semua rangkaian dikontrol oleh sistem 

microcontroller. Tekan tombol enter maka IC microcontroller akan mengaktifkan 

driver motor, motor dan timer akan bekerja untuk memulai proses pencampuran. 

Sensor akan membaca kecepatan yang dihasilkan motor DC, Informasi kecepatan 

motor dan timer akan ditampilkan pada LCD. 
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3.3  Diagram  Alir 

Diagram alir alat mini shaker sebagai pencampur larutan kimia otomatis berbasis 

Arduino UNO ditunjukkan pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2  Diagram alir alat mini shaker 
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Ketika tombol ON/OFF  ditekan akan terjadi inisialisasi LCD, selanjutnya 

lakukan setting timer dengan pilihan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, atau 5 menit 

untuk lama pencampur larutan kimia dan setting kecepatan motor dengan pilihan 100 

RPM, 150 RPM, dan 180 RPM. Kemudian tekan enter, timer dan motor akan bekerja 

dan melakukan proses pecampuran, apabila waktu sudah tercapai, maka motor dan 

timer OFF. Jika akan dilakukan proses pencampuran lagi tekan enter, jika tidak 

maka END proses selesai. 

1.4 Rancangan Modul Tugas Akhir 

Gambar 3.3 merupakan rancangan modul dari alat mini shaker sebagai 

pencampur larutan kimia otomatis berbasis Arduino UNO. Alat tersebut terbuat dari 

bahan akrilik dengan ukuran 36cm x 15cm x 19cm. 

 

 

Gambar 3.3  Alat Mini  Saker 
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Berikit ini keterangan rancangan modul yang di tunjukkan pada gambar 3.3 : 

1. Merupakan display LCD 16x2 yang berfungsi  untuk  menampilkan 

keterangan waktu dan kecepatan. 

2. Tombol 1 merupakan tombol enter yang berfungsi untuk memulai proses 

pengadukan. 

Tombol 2 merupakan tombol reset yang berfungsi untuk mengulang 

proses pengadukan. 

Tombol 3 merupakan tombol mode pemilihan menu timer dan  kecepatan 

motor. 

Tombol 4 merupakan tombol up/down pemilihan  timer  untuk mengatur 

waktu proses pengadukan (1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 

menit), dan mengatur  kecepatan  motor (Low, Normal, dan High). 

3. Merupakan tombol ON/OFF yang berfungsi untuk menghidup dan 

matikan alat. 

4. Tabung reaksi sebagai media larutan kimia. 

5. Merupakan tempat tabung reaksi di letakkan untuk melakukan proses 

pengadukan. 

6. Fuse yang berfungsi untuk berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian 

elektronika maupun perangkat listrik. 

7. Soket untuk kabel power yang berfungsi untuk menghubungkan alat 

dengan catu daya. 

8. Kabel Data yang berfungsi untuk memasukkan program dari pc ke modul 

arduino uno. 
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3.5 Teknik analisa data 

3.5.1 Rata-rata 

Rata- rata adalah nilai atau hasil pembagian dari jumlah data yang diambil 

atau diukur dengan banyaknya pengambilan data atau banyaknya pengukuran. 

Dirumuskan sebagai berikut: 

 Rata – Rata ( )   =  (3-1) 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

 = rata – rata  

∑Xi = Jumlah nilai data 

N = Banyak data (1, 2, 3,…,n ) 

 

3.5.2 Simpangan 

Simpangan adalah selisih dari rata-rata nilai harga yang dikehendaki dengan 

nilai yang diukur.  

Berikut rumus dari simpangan: 

Simpangan  = Xn-X̅ 

 (3-2) 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

Simpangan = nilai error yang dihasilkan 

Xn = rata-rata data alat pembanding 

X̅ = rata-rata data alat penulis 

X
n

Xi

X
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3.5.3 (%) Error 

Error adalah selisih antara mean terhadap masing-masing data. Dirumuskan 

sebagai berikut: 

%Error = 
𝑋𝑛−𝑋 

𝑋𝑛
 x 100% (3-3) 

 

 


