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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.2. LANDASAN TEORI 

1.2.1. Dasar Teori 

Centrifuge merupakan alat laboratorium yang berfungsi 

sebagai pemisah cairan atau senyawa yang kepadatanya serta berat 

molekulnya berbeda, cairan ini berupa darah, dan urine, alat ini 

memanfaatkan gaya centrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat benda 

yang diputar dari satu titik sebagai porosnya . untuk memisahkan 

partikel dari satu benda cair. Besarnya gaya centrifugal tergantung 

dari besarnya jari-jari dari titk pusat dan kecepatan sudut yang timbul 

akibat putaran motor. Apabila putaran motor semakin tinggi maka 

semakin besar pula gaya centrifugal yang dihasilkan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sempurna tanpa merusak 

sampel digunakan kecepatan yang sesuaidengan kebutuhan. 

Adapun untuk memutar urin dengan memerlukan kecepatan 

1500-2000 Rpm membutuhkan waktu 10 menit dengan sampel 

sebanyak kurang lebih 2-3 ml, untuk darah dengan kecepatan 2500-

3000 Rpm membutuhkan waktu 10 menit dengan sampel sebanyak 3-

5 ml. [14] 

Centrifuge mempunyai berbagai macam jenis, secara garis 

besar mempunyai 3 macam jenis yaitu : 
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1. Centrifuge low speed (Centrifuge yang mempunyai kecepatan 

maksimum 10.000 Rpm). 

Centrifugesederhana ini kecepatan yang digunakan tidak 

terlalu besar, sehingga pada centrifuge ini jarang dilengkapi 

pendingin.centrifuge sederhana ini biasanya digunakan untuk 

memisahkan sampel seperti darah dan urine karena dengan 

kecepatan yang tidak terlalu besar sampel-sampel tersebut sudah 

bisa dipisahkan. 

 contohnya  

 

Gambar 2.1. Centrifuge [9] 

Centrifuge yang penulis buat dalam tugas akhir ini 

tergolong dalam centrifuge sederhana karena kecepatanya hanya 

sampai 3000 Rpm. 

2. Centrifuge high speed Mempunyai kecepatan antara 12.000-25.000 

Rpm lebih cepat daripada centrifuge sederhana sehingga dilengkapi 

dengan pendingin yang menjaga agar sampel atau larutan yang 

http://4.bp.blogspot.com/-NeMuNli60BA/UkaUz7v97AI/AAAAAAAAAKU/vOFXcutlhGg/s1600/index.jpeg
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diputar tidak terpengaruh lebih-lebih pada cairan yang hanya stabil 

pada temperatur rendah karena pada centrifuge high speed, suhu 

dalam cairan akan naik akibat gesekan. 

  

Gambar 2.2. Centrifuge High Speed [9] 

3. Centrifuge ultra ( kecepatannya mencapai 30.000-120.000 Rpm) 

Centrifuge ultra ini kecepatanya sangat tinggi sehingga 

bagian-bagian sebuah sel yang kecilpun, misalnya seperti intisel 

dan ribosom dapat dipisahkan. Kecepatan dapat ditingkatkan 

perlahan-lahan dengan sebuah kontaktor. Hal ini mencegah 

terjadinya motor hangus dan mencegah aus pada bantalan poros. 

 

 Gambar 2.3. Centrifuge ultra [9] 

 

http://3.bp.blogspot.com/-ysQM7hT3p-w/UkaVkbfM4eI/AAAAAAAAAKc/Edky0HyTgoQ/s1600/hgjh.jpeg
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2.1.2. Tinjauan Alat 

  Centrifuge yang dijual oleh pasar mempunyai kekurangan 

yaitu masalah harga alat yang mahal, sedangkan yang di buat peneliti 

dan penulis membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak. 

  Alat centrifuge yang sudah ada masih berbasis manual, 

sedangkan centrifuge pernah di buat oleh wahyu hidayat sebagai 

peneliti menggunakan ATMega16 dan yang di buat oleh agriansyah 

sebagai penulis menggunakan ATMega8 untuk port pada ATMega8 

sudah cukup karena digunakan untuk LCD, push buton, sensor dan 

buzzer, ATMega8 juga lebih murah dari ATMega16. Penggunaan 

motor dan driver motor juga berbeda, penulis menggunakan motor 

mesin jahit dan menggunakan Solid State Relay (SSR) sebagai driver 

motor. [4] 

2.2. LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah salah satu jenis teknologi yang telah ada sejak tahun 

1888. LCD merupakan layar digital yang dapat menampilkan nilai yang 

dihasilkan oleh sensor dan dapat menampilkan menu yang terdapat pada 

aplikasi yang bernama mikrokontroler dan juga dapat menampilkan teks. 

Rangkaian LCD pada umumnya di buat dengan menggunakan 

sistem komunikasi jenis parallel. Dalam hal ini tentunya akan banyak port 

mikrikontroler yang di butuhkan pada saat menggunakan LCD. Untuk dapat 

mengkover segala jenis komunikasi atau semua sistem yang akan saling 

terhubung dengan mikrokontroler memerlukan penghematan port 



8 
 

mikrokontroler. Ada beberapa bagian dari rangkaian LCD yang sangat 

berfungsi. LCD dapat dilihat di gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Liquid Cristal Display (LCD) [10] 

Tabel 2.1. Pin dan Fungsi LCD 

PIN NAMA FUNGSI 

1 Vss Ground Voltage 
2 Vcc +5V 

3 Vee Contrast Voltage 

4 RS 
Register Select 

0 = Instruction Register 
I = Data Register 

5 R/W 
Read / Write 

0 = Write Mode 
I = Read Mode 

6 E 

Enable 
0 = Start to lacht dat to 

LCD character 
I = disable 

7 DBO LSB 
8 DB1 - 
9 DB2 - 
10 DB3 - 
11 DB4 - 
12 DB5 - 
13 DB6 - 
14 DB7 MSB 
15 BPL Back Plane Light 
16 GND Ground Voltage 
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2.3. Solid State Relay(SSR) 

Pengertian dan fungsi solid state relay sebenarnya sama saja 

dengan relay elektromekanik yaitu sebagai saklar elektronik yang biasa 

digunakan atau diaplikasikan di industri-industri sebagai device pengendali. 

Namun relay elektro mekanik memiliki banyak keterbatasan bila 

dibandingkan dengan solid state relay, salah satunya seperti siklus hidup 

kontak yang terbatas, mengambil banyak ruang, dan besarnya daya kontaktor 

relay. Karena keterbatasan ini, banyak produsen relay menawarkan perangkat 

solid staterelay dengan semikonduktor modern yang menggunakan SCR, 

TRIAC, atau output transistor sebagai pengganti saklar kontak mekanik. 

Output device (SCR, TRIAC, atau transistor) adalah optikal yang digabungkan 

sumber cahaya LED yang berada dalam relay. Relay akan dihidupkan dengan 

energi LED ini, biasanya dengan tegangan power DC yang rendah. Isolasi 

optik antara input dan output inilah yang menjadi kelebihan yang ditawarkan 

oleh solid state relay bila dibanding relay elektromekanik. SSR dapat dilihat 

di gambar. 

 

Gambar 2.5. Solid State Relay(SSR) [6] 

http://2.bp.blogspot.com/-ukfFkIczLTs/UxZUrfvaW6I/AAAAAAAAA_U/8rJNl2mwZS0/s1600/Pengertian+Solid+State+Relay.png
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Solid state relay itu juga berarti relay yang tidak mempunyai 

bagian yang bergerak sehingga tidak terjadi aus. Solid state relay juga mampu 

menghidupkan dan mematikan dengan waktu yang jauh lebih cepat bila 

dibandingkan dengan relay elektromekanik. Juga tidak ada pemicu percikan 

api antar kontak sehingga tidak ada masalah korosi kontak. Namun solid state 

relay masih terlalu mahal untuk dibuat dengan rating arus yang sangat tinggi. 

Sehingga, kontaktor elektromekanik atau relay konvensional masih terus 

mendominasi aplikasi-aplikasi di industri saat ini. 

Salah satu keuntungan atau kelebihan yang signifikan dari solid 

state relay SCR dan TRIAC adalah kecenderungan secara alami untuk 

membuka sirkuit AC hanya pada titik nol arus beban. Karena SCR dan TRIAC 

adalah thyristor, dengan sifat hysteresisnya mereka mempertahankan 

kontinuitas sirkuit setelah LED de-energized sampai saat AC turun dibawah 

nilai ambang batas (holding current). Secara praktis apa artinya semua ini, 

artinya adalah rangkaian tidak akan pernah terputus ditengah-tengah puncak 

gelombang sinus. Waktu pemutusan seperti yang ada dalam rangkaian yang 

mengandung induktansi besar biasanya akan menghasilkan lonjakan tegangan 

besar karena runtuhnya medan magnet secara tiba-tiba di sekitar induktansi. 

Hal seperti ini tidak akan terjadi saat pemutusan dilakukan  oleh sebuah SCR 

atau TRIAC. Kelebihan fitur ini disebut zero-crossover switching. 

Salah satu kelemahan dari solid state relay adalah kecenderungan 

mereka untuk gagal menutup  kontak output mereka. Jika relay 

elektromekanik cenderung gagal saat membuka, solid state relay cenderung 
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gagal saat menutup. Selain harganya mahal mungkin karena kelemahan gagal 

menutup inilah yang menjadi pertimbangan untuk memakai solid state relay. 

Dan karena gagal saat membuka dianggap lebih aman dari pada gagal saat 

menutup, relay elektromekanik masih lebih disukai dibanding solid state relay 

dalam banyak aplikasi di industri. 

2.4. Triac 

Triac, atau triode for alternating current (Trioda untuk arus bolak-

balik) adalah sebuah komponen elektronik yang kira-kira ekivalen dengan 

dua SCR yang disambungkan antiparalel dan kaki gerbangya disambungkan 

bersama. Triac ini menunjukkan sakelar dwiarah yang dapat mengalirkan arus 

listrik kekedua arah ketika dipicu (dihidupkan). Ini dapat disulut baik dengan 

tegangan positif maupun negatif pada electrode gerbang. Sekali disulut, 

komponen ini akan terus menghantar hingga arus yang mengalir lebih rendah 

dari arus genggamnya. Tegangan yang dikontrol adalah AC 200 Volt hingga 

600 Volt dan maksimal arus yang dapat dikontrol adalah sebesar 26 Ampere. 

 

Gambar 2.6. Rangkaian Triac [6] 
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2.5. Optocoupler 

Optocoupler merupakan piranti elektronika yang berfungsi sebagai 

pemisah antara rangkaian power dengan rangkain control. Optokoupler 

merupakan salah satu jenis komponen yang memanfaatkan sinar sebagai 

pemicu on/offnya. Opto berarti optic dan coupler berarti pemicu, sehingga 

bisa diartikan bahwa optocoupler merupakan suatu komponen yang bekerja 

berdasarkan picu cahaya optic opto-coupler  termasuk dalam sensor, dimana 

terdiri dari dua bagian yaitu transmiter dan reciver. Dasar rangkaian  dapat 

ditunjukkan seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Optocoupler [7] 

 

Bagian pemancar atau transmiter dibangun dari sebuah led infra 

merah untuk mendapatkan ketahanan yang lebih baik daripada menggunakan 

led biasa. Sensor ini bisa digunakan sebagai isolator dari rangkaian tegangan 

rendah ke rangkaian tegngan tinggi. Selain itu juga bisa dipakai sebagai 

pendeteksi adanya penghalang antara transmiter dan receiver dengan 

memberi ruang uji dibagian tengah antara led dengan photo transistor. 
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Penggunaan ini bisa diterapkan untuk mendeteksi putaran motor atau 

mendeteksi lubang penanda disket pada disk drive computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Sensor Optocoupler [7] 

 

2.6. Mikrokontroller ATMEGA8 

ATMega8 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC 

dan PORTD dengan total pin input/output sebanyak 23 pin. PORT tersebut 

dapat difungsikan sebagai input/output digital atau dihubungkan sebagai 

periperial lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. ATMega8 [5&11] 
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2.6.1. PORT B 

Port B merupakan jalur data 8bit yang dapat difungsikan 

sebagai input/output. Selain itu PORTB juga dapat memiliki fungsi 

alternatif seperti yang tertera pada tabel dibawah ini 

Tabel 2.2. Pin PORT B 

PORT 

PIN 
ALTERNATIVE FUNCTION 

PB7 
XTAL2 (chip clock oscillator Pin2) 

TOSC1 (Timer Oscillator Pin2) 

PB6 

XTAL2 (Chip clock oscillator Pin 1or External Clock 

Input) 

TOSCI (Timer Oscillator Pin 1) 

PB5 SCK (SPI Bus Master Clock Input) 

PB4 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB3 
MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

OC2 (Timer/Counter 2 Output Compare Match Output) 

PB2 
SS (SPI Bus Master Slave Select) 

OCIB (Timer/Counter 1 Output Compare Match) 

PB1 
OCIA (Timer/Counter 1 Output Compare Match A 

Output) 

PB0 ICP (Timer/Counter 1 Input Capture Pin) 

 

Penjelasan fungsi dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

1. XTAL1(PB6) dan XTAL2(PB7) merupakan sumber clock utama 

mikrokontroler. Jika kita menggunakan clock internal (Tanpa 

crystal) maka PB6 dan PB7 dapat difungsikan sebagai input/output 
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digital biasa. Namun jika kita menggunakan clock dari crystal 

external maka PB6 dan PB7 tidak dapat kita gunakan sebagai 

input/output. 

2. TOSC1(PB6) dan TOSC2(PB7) dapat difungsikan sebagai sumber 

clock external untuk timer. 

3. MOSI(PB3), MISO(PB4), SCK(PB5), SS(PB2) merupakan jalur 

komunikasi SPI. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur 

pemrograman serial (ISP). 

4. OC1A(PB1), OC1B(PB2) dan OC2(PB3) dapat difunsikan sebagai 

keluaran PWM (pulse width modulation). 

5. ICP1(PB0), berfungsi sebagai timer counter 1 input capture pin. 

2.6.2. PORT C 

PORT C adalah jalur data 7bit yang dapat difungsikan sebagai 

input/output digital. Fungsi alternatif PORT C antara lain seperti tabel 

dibawah : 

Tabel 2.3. Pin PORT C 

PORT 
PIN ALTERNATIVE FUNCTION 

PC6 RESET (reset pin) 

PC5 
ADC5(ADC input Channel 5)SCL (Two-wire serial bus 
clock line) 

PC4 
ADC4 (ADC input channel 4) 
SCL (Two-wire serial bus data input/output line) 

PC3 ADC3(ADC input channel 3) 
PC2 ADC2 (ADC input channel 2) 
PC1 ADC3(ADC input channel 1) 
PC0 ADC3(ADC input channel 0) 
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Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :  

1. ADC 6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi 

10bit. ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa 

tegangan analog menjadi digital. 

2. 12 (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada 

PORT C. 12C digunakan untuk kemunikasi dengn sensor atau 

device lain yang memiliki komunikasi data type 12C seperti sensor 

accelerometer nunchuck. 

3. RESET merupakan salah satu pin penting di mikrokontroller, 

RESET dapat digunakan untuk menrestart program. Pada ATMega8 

pin RESET dihubngkan dengan salah satu pin IO (PC6). Secara 

default PC6 ini didisable dan diganti menjadi pin RESET. Kita 

dapat mendisible fungsi pin RESET tersebut untuk menjadikan PC6 

sebagai pin input/output. Kita dapat melakukan konfigurasi di 

fusebit untuk melakukan pengaturanya, namun disarankan untuk 

tidak merubahnya karena jika pin RESET didisible maka kita tidak 

dapat melakukan pemrograman melalui jalur ISP. 

2.6.3. PORT D 

PORTD merupakan jalur data 8bit yang masing-masing pinnya 

juga dapat difungsikan sebagai input/output. Sama seperti PORTB dan 

PORTC, PORTD juga memiliki fungsi alternatif seperti terlihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.4. Pin PORT C 

PORT PIN ALTERNATIVE FUNCTION 

PD7 AIN1 (Analog Comparator Negative Input) 

PD6 AIN0 (Analog Comparator Positive Input) 

PD5 T1 (Timer/Counter 1 External Counter Input) 

PD4 
XCK (USART External Clock Input /Output) 

T0 (Timer/Counter 0 External Counter Input)  

PD3 INT1 (External Input 1 Input) 

PD2 INT0 (External Input 0) 

PD1 TXD (USART Output Pin) 

PD0 RXD (USART Input Pin) 

 

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

1. USART (TXD dan RXD) merupakan jalur dan komunikasi serial 

dengan level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan 

data serial, sedangkan RXD kebalikannya yaitu sebagai pin yang 

berfungsi untuk menerima data serial. 

2. Interrup (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus 

sebagai interupsi hardware. 

1.7. Motor 

Motor arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikan 

arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor universal memiliki 

komponen yang hamper sama dengan motor DC ( direct current/arus searah). 

Kumparan medan dengan kumparan angker disambung secara seri melalui 

sikat karbon (carbon brush) dan komutator. Motor universal adalah motor 

yang bisa dialiri dua jenis arus listrik yaitu arus AC (alternating current) dan 
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arus DC (direct current). Akan tetapi sekarang banyak produsen yang 

membuat motor universal hanya satu jenis arus listrik saja. Motor universal 

arus AC jumlah lilitan tembaga lebih banyak bila dibandingan dengan lilitan 

tembaga pada kumparan motor arus DC. Komponen utama motor universal 

yaitu rotor (angker), stator (kern), sikat karbon (carbon brush/cool) dan 

rumah tempat sikat karbon. komponen yang terdapat pada rotor memiliki 

beberapa bagian seperti alur angker, komutator (lamel), kipas rotor. Stator 

terbuat dari tumpukan pelat besi yang disatukan, pada umumnya stator 

mempunyai dua kutub tempat masuknya dua kumparan medan. Sedangkan 

sikat karbon adalah komponen motor universal yang berfungsi untuk 

meneruskan arus listrik dari kumparan medan ke kumparan angker dengan 

menempelkan sikat karbon ke komutator. Dan rumah sikat karbon adalah 

tempat bergeraknya sikat karbon yang akan menekan komutator pada angker, 

pada rumah ini juga terdapat mekanisme per (pegas) berfungsi menekan sikat 

karbon. 

 

Gambar 2.10. Motor AC [1&13] 

2.8. Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja 

buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari 
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kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut 

di aliri arus sehingga menjadi elektromagnetik, kumparan tadi akan tertarik 

kedalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, 

karena kumparan di pasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan 

akan menggerakan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara 

bergetar yang akan menghasilkan suara. 

 

 
 

Gambar 2.11. Buzzer [15] 
 

 


