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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam ilmu kesehatan, salah satu cara yang dilakukan dalam mendiagnosa 

suatu penyakit adalah dengan cara pemeriksaan urin dan darah. Akan tetapi, pemeriksaan 

dengan menggunakan urin dan darah ini tidak dapat dilakukan secara langsung, karena 

urin dan darah ini masih terdapat protein yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan 

laboratorim. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap urin dan darah 

terlebih dahulu dilakukan pemisahan protein yang terdapat dalam urin dan darah 

tersebut. 

Salah satu alat yang banyak digunakan dalam melakukan pemisahan pada urin 

dan darah adalah centrifuge. Centrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan 

suatu senyawa yang memiliki berat molekul yang berbeda dengan memanfaatkan gaya 

sentrifugal. Prinsip kerja dari alat ini yaitu dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yaitu 

gaya yang bekerja pada benda yang berputar dengan kecepatan yang telah ditentukan. 

kecepatan pada sentrifugal sangat berpengaruh pada pemisahan larutan dan hasil 

pengukuranya. Protein yang terkandung dalam urin dan darah memiliki molekul yang 

cukup besar sehingga ketika sampel urin dan darah ini diputar dengan menggunakan 

centrifuge protein tersebut akan  mengendap dan menyisakan cairan bening/jernih yang 

disebut dengan serum. Melalui cairan serum inilah dilakukan pendiagnosaan suatu 

penyakit. 

Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini terutama pada bidang 

elektronika dan di bidang kesehatan, maka akan berpengaruh pula pada bidang-bidang 

kesehatan lainnya. Namun, alat centrifuge yang ada masih berbasis manual  dan 
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memiliki harga yang relatif mahal. Sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika 

dan kesehatan yang sedemikian pesatnya, maka penulis ingin menyajikan suatu alat yaitu 

centrifuge berbasis mikrokontroller dengan harapan memberikan dampak positif, 

mengingat betapa pentingnya alat ini di laboratorium. Alat centrifuge berbasis 

mikrokontroller yang dibuat ini mengutamakan  pada kecepatan dan waktu, agar hasil 

keakurasian didapat dalam pengukuran. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Pengoperasian alat centrifuge yang masih manual dan memiliki harga yang 

relatif mahal sehingga diperlukan alat centrifuge yang dapat bekerja secara  otomatis dan 

memiliki harga yang cukup terjangkau. 

1.3. BATASAN MASALAH 

  Agar tidak terjadi pelebaran masalah dalam penulisan, maka penulis 

membatasi pokok permasalahan yang bersifat praktis. 

1. Alat ini dikontrol pada kecepatan 1500-3000 Rpm. 

2. Menggunakan kontrol waktu yaitu 5, 10, dan 15 menit. 

3. Pengendali alat menggunakan mikrokontroller ATMega8. 

1.4. TUJUAN 

1.4.1. Tujuan Umum 

Dibuat alat centrifuge dengan kecepatan 1500-3000 Rpm dan pewaktu. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Membuat rangkaian driver motor 

2. Membuat rangkaian minimum sistem  

3. Program ATMega8 

1.5. MANFAAT 
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1.5.1. Manfaat Teoritis 

  Meningkatkan wawasan atau pengetahuan di bidang teknik 

elektromedik, khususnya di alat centrifuge. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Membantu operator dalam menggunakan alat centrifuge. 

2. Sebagai penunjang perkuliahan di jurusan teknik elektromedik. 
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