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ABSTRAK 

Febrianto, Teguh. 2012. Rancang Bangun Alat Uji Kelayakan Pelumas 

Kendaraan Bermotor Berbasis Mikrokontroler. Skripsi, Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Drs. Sukiswo Supeni Edi, M.Si dan 

Pembimbing Pendamping Sunarno, S.Si, M.Si. 

 

Kata Kunci: viskometer rotasi, pelumas, viskositas.   

Viskositas merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui 

pelumas dalam kondisi layak atau tidak. Viskositas dapat diukur dengan metode 

bola jatuh, namun metode ini mempunyai beberapa kekurangan. Dari kekurangan 

itu dan dibutuhkannya sebuah alat praktis dan mudah digunakan untuk 

mengetahui viskositas maka dibuatlah viskometer rotasi berbasis mikrokontroler. 

Rancang  bangun  alat ini menggunakan motor DC dengan rotary encoder,  

mikrokontroler  ATMega16  dan  LCD  sebagai  tampilannya. Data yang nantinya 

didapat adalah dari banyaknya putaran motor DC yang diukur menggunakan 

sensor kecepatan berupa rotary encoder dan arus yang terjadi di motor DC yang 

diukur dengan sensor arus berupa shunt resistor. Pengambilan data untuk 

penelitian ini menggunakan oli baru dan oli bekas dengan kode kekentalan yang 

sama yaitu SAE 20W-50. Hasil pengukuran dari oli tersebut adalah oli baru 

viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan oli bekas. Semakin encer sebuah 

oli maka hambatan yang terjadi pada putaran motor DC semakin berkurang. Jika 

hambatan berkurang maka arus yang terjadi juga kecil.  Namun hasil ini belum 

menunjukkan nilai pasti viskositas dari oli tersebut. Alat yang digunakan belum 

dikalibrasi dengan alat standard, karena untuk sampai dapat dikalibrasi alat ini 

masih perlu banyak perbaikan. Hasil pengambilan data masih berupa asumsi 

bahwa jika oli dalam keadaan standard berada dalam range pada tabel refrensi. 

Dari penelitian alat uji kelayakan pelumas kendaraan bermotor berbasis 

mikrokontroler didapatkan hasil berupa viskometer rotasi dengan tampilan LCD. 

Kemampuan alat ini dapat membedakan viskositas dari oli baru dan oli bekas 

dalam tampilan angka. Namun demikian, pada alat ini masih perlu dilakukan 

kalibrasi lebih lanjut untuk dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat sesuai 

dengan standard yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengguna kendaraan bermotor terkadang memilih oli mesin hanya berdasar 

pada merk atau harga yang ditawarkan oleh produsen. Konsumen kurang 

memperhatikan apa yang cocok untuk kendaraannya. Apalagi bagi pengguna 

kendaraan yang masih awam tentang perawatan kendaraannya. Salah satu hal 

yang penting untuk menentukan pilihan menggunakan oli adalah viskositas. 

Parameter ini biasanya sudah tercantum pada masing-masing kemasan oli dengan 

kode SAE. Viskositas atau kekentalan merupakan parameter yang penting untuk 

sebuah pelumas. Jika kekentalan oli yang digunakan kurang tepat, maka akan 

berakibat fatal untuk kondisi mesin.  

Pengukuran viskositas pelumas mempunyai arti penting konsumen dan 

industri pelumas. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui asli atau 

tidaknya sebuah pelumas. Ketidakaslian pelumas (oli palsu) akan membawa 

dampak yang merugikan bagi pengguna, baik pengguna kendaraan bermotor 

maupun kalangan industri. Apalagi disinyalir Sekitar 70 juta liter pelumas 

ditengarai merupakan pelumas palsu. Jumlah pelumas palsu ini berarti sekitar 10 

persen dari kebutuhan nasional pelumas per tahun yang mencapai 700 juta 

kiloliter pelumas, 10 persennya merupakan pelumas palsu (detik.com:2009).  Ada 

beberapa bahaya yang ditimbulkan oli palsu, diantaranya pelumasan yang tidak 

sempurna, berkurangnya masa pakai suku cadang mesin kendaraan, tenaga mesin 
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berkurang, sering terjadi slip kopling, suara mesin yang berisik, dan terjadinya 

overheating yang menyebabkan piston macet . 

Viskositas pelumas (oli) dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran 

yang disebut koefisien viskositas. Banyak cara yang telah digunakan untuk 

mengukur viskositas pelumas, salah satunya adalah dengan manggunakan metode 

viskometer bola jatuh. Cara konvensional ini mempunyai beberapa kelemahan, 

antara lain, kesalahan dalam pengamatan gerak bola akibat tidak lurus pandangan 

(kesalahan paralak), kesulitan melihat gerak bola jika larutan berwarna pekat, dan  

ketidakakuratan  dalam mengukur  waktu tempuh  bola jatuh karena tidak 

serempaknya pengamatan bola dan pengamatan pencatatan waktu. 

Melihat dari kelemahan-kelamahan dari metode bola jatuh dan dibutuhkannya 

sebuah alat untuk mengetahui nilai viskositas pelumas, maka dilakukan penelitian 

yang berkaitan dengan rancang bangun alat uji kelayakan pelumas kendaraan 

bermotor berbasis mikrokontroler. 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat 

alat deteksi kelayakan pelumas kendaraan bermotor berdasarkan nilai viskositas 

menggunakan metode viskomater rotasi sebagai pengganti metode konvensional. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053 

Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri ada 
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beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar pelumas dapat dinyatakan layak. 

Kriteria tersebut diantaranya : viskositas, titik nyala, titik tuang, angka basa total, 

kandungan abu sulfat, kandungan logam, sifat pembusaan, sifat penguapan dan 

korosi bilah tembaga. Dari beberapa kriteria tersebut, penelitian ini hanya 

mengambil satu kriteria yaitu viskositas.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat deteksi kelayakan pelumas 

kendaraan bermotor berdasarkan nilai viskositas menggunakan metode 

viskometer rotasi. 

b. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi secara visual 

tentang nilai viskositas oli mesin. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai 

panduan bagi masyarakat untuk membedakan oli mesin yang asli dan yang 

palsu berdasarkan tingkat viskositasnya. 

 

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan isi dari penulisanskripsi, 

maka skrisi disusun dalam 3 bagian, yaitu :  

1.  Bagian Awal Skripsi, terdiri dari :  

a.  Halaman judul.  

b.  Halaman pengesahan.  
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c.  Abstrak.  

d.  Motto dan persembahan.  

e.  Kata pengantar.  

f.  Daftar isi.  

g.  Daftar gambar.  

h.  Daftar lampiran. 

2.  Bagian Isi Skripsi, terdiri dari :  

a.  BAB I Pendahuluan, berisi tentang :  

 Latar belakang.  

 Perumusan masalah.  

 Pembatasan masalah.  

 Tujuan penelitian.  

 Manfaat penelitian.  

 Sistematika penulisan Skripsi.  

b.  BAB II Landasan Teori.  

c.  BAB III Metodologi Penelitian.  

d.  BAB IV Hasil dan Analisis.  

3.  Bagian Akhir Skripsi, terdiri dari :  

a.  Kesimpulan.  

b.  Saran.  

c.  Daftar pustaka.  

d.  Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pelumas 

Pelumas didefinisikan sebagai zat yang berada atau disisipkan diantara dua 

permukaan yang sedang bergerak agar relatif mengurangi gesekan antara 

permukaan tersebut. Pelumas tidak hanya dibedakan dari bahan bakar yang 

digunakan, tetapi juga didasarkan pada fungsi yang diharapkan dari pelumas. 

Perbedaan yang besar antara oli mesin dan pelumas lainnya adalah, oli 

mesin akan menjadi kotor dengan adanya karbon, asam dan zat kotoran lainnya 

dari pembakaran. Sebagai contoh, sulfuric acid dan hydrochloric acid dibentuk 

dari hasil pembakaran bahan bakar yang dinetralisir. Bahan bakar yang tidak 

terbakar, kotoran dan carbon juga harus dilarutkan atau dibawa oleh oli mesin 

sehingga tidak mengumpul dalam mesin itu sendiri. 

 

2.1.1 Kekentalan atau Viskositas 

Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliaran fluida yang merupakan 

gesekan antara molekul – molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan 

yang mudah mengalir, dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan 

sebaliknya bahan – bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang 

tinggi. Pada hukum aliran viskos, Newton menyatakan hubungan antara gaya – 

gaya mekanika dari suatu aliran viskos sebagai : 
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“Geseran dalam ( viskositas ) fluida adalah konstan sehubungan dengan 

gesekannya”. 

Hubungan tersebut berlaku untuk fluida Newtonian, dimana perbandingan 

antara tegangan geser (σ) dengan kecepatan geser (γ) nya konstan. Parameter 

inilah yang disebut dengan viskositas. Aliran viskos dapat digambarkan dengan 

dua buah bidang sejajar yang dilapisi fluida tipis diantara kedua bidang tersebut. 

 
Gambar 2.1. Aliran viskos 

Sumber: Fisika Universitas 

Suatu bidang permukaan bawah yang tetap dibatasi oleh lapisan fluida 

setebal h, sejajar dengan suatu bidang permukaan atas yang bergerak seluas A. 

Jika bidang bagian atas itu ringan, yang berarti tidak memberikan beban pada 

lapisan fluida dibawahnya, maka tidak ada gaya tekan yang bekerja pada lapisan 

fluida. Suatu gaya F dikenakan pada bidang bagian atas yang menyebabkan 

bergeraknya bidang atas dengan kecepatan konstan v, maka fluida dibawahnya 

akan membentuk suatu lapisan – lapisan yang saling bergeseran. Setiap lapisan 

tersebut akan memberikan tegangan geser (σ) yaitu sebesar: 

  
 

 
         ...(2.1) 

         Dengan kecepatan lapisan fluida yang paling atas sebesar v dan kecepatan 
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lapisan fluida paling bawah sama dengan nol. Maka kecepatan geser (γ) pada 

lapisan fluida di suatu tempat pada jarak y dari bidang tetap, dengan tidak adanya 

tekanan fluida menjadi : 

  
  

  
            ...(2.2) 

 Pada fluida variabel perbandingan antara besaran kecepatan geser dan 

tegangan geser adalah konstan, sehingga dari kedua variabel kecepatan geser (γ) 

dan tegangan geser (σ) akan diperoleh persamaan viskositas absolut (η) sebesar : 

  
 

 
         ...(2.3) 

Dimana parameter (η) ini didefinisikan sebagai viskositas absolut (dinamis) 

dari suatu fluida. Dengan menggunakan satuan internasional : N, m
2
 , m, m/s 

untuk gaya, luas area panjang dan kecepatan, maka besaran viskositas dapat 

dinyatakan dengan : 

  
 

 
 

    

    
           ...(2.4) 

  Satuan Pa.s dirasakan terlalu besar dalam prakteknya, maka digunakan 

satuan mPa.s, yang lebih dikenal sebagai cP atau centipoises (catatan: 1 Pa.s = 

1000mPa.s = 1000cP, 1P=100cP ). 

Kekentalan merupakan salah satu unsur kandungan oli paling rawan karena 

berkaitan dengan ketebalan oli atau seberapa besar resistensinya untuk mengalir. 

Kekentalan oli langsung berkaitan dengan sejauh mana oli berfungsi sebagai 

pelumas sekaligus pelindung benturan antar permukaan logam. 

Oli harus mengalir ketika suhu mesin atau temperatur ambient. Mengalir 

secara cukup agar terjamin pasokannya ke komponen-komponen yang bergerak. 
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Semakin kental oli, maka lapisan yang ditimbulkan menjadi lebih kental. Lapisan 

halus pada oli kental memberi kemampuan ekstra menyapu atau membersihkan 

permukaan logam yang terlumasi. Sebaliknya oli yang terlalu tebal akan memberi 

resitensi berlebih mengalirkan oli pada temperatur rendah sehingga mengganggu 

jalannya pelumasan ke komponen yang dibutuhkan. Untuk itu, oli harus memiliki 

kekentalan lebih tepat pada temperatur tertinggi atau temperatur terendah ketika 

mesin dioperasikan. 

Dengan demikian, oli memiliki grade (derajat) tersendiri yang diatur oleh 

Society of Automotive Engineers (SAE). Bila pada kemasan oli tersebut tertera 

angka SAE 5W-30 berarti 5W (Winter) menunjukkan pada suhu dingin 

(kekentalan oli pada suhu -20
0
 C) oli bekerja pada SAE 5 dan pada suhu terpanas 

(kekentalan oli pada suhu 100
0
 C)  akan bekerja pada SAE 30. 

Tetapi yang terbaik adalah mengikuti viskositas sesuai permintaan mesin. 

Umumnya, mobil sekarang punya kekentalan lebih rendah dari 5W-30 . Karena 

mesin belakangan lebih sophisticated sehingga kerapatan antar komponen makin 

tipis dan juga banyak celah-celah kecil yang hanya bisa dilalui oleh oli encer. Tak 

baik menggunakan oli kental (20W-50) pada mesin seperti ini karena akan 

mengganggu debit aliran oli pada mesin dan butuh semprotan lebih tinggi. 

Untuk mesin lebih tua, clearance bearing lebih besar sehingga mengizinkan 

pemakaian oli kental untuk menjaga tekanan oli normal dan menyediakan lapisan 

film cukup untuk bearing. 
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Ada beberapa cara pengukuran kekentalan oli, diantaranya 

 Momen atau putaran yang diperlukan untuk memutar silinder atau 

piringan yang berada dalam liquid pada kecepatan tertentu. Alat ini 

biasanya disebut viskometer rotasi. 

 Waktu yang diperlukan liquid untuk mengalir dalam jumlah tertentu 

disebabkan dorongan gravitasi dalam melewati suatu pipa kapiler. 

 Waktu yang diperlukan sebuah bola yang dijatuhkan pada cairan atau 

liquid. Metode ini biasanya disebut dengan viskometer bola jatuh. 

 

2.1.2 Viskometer Rotasi 

Viskometer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur 

viskositas suatu fluida. Model viskometer yang umum digunakan berupa 

viscometer peluru jatuh, tabung ( pipa kapiler ) dan sistem rotasi. Viskometer 

rotasi silinder sesumbu (concentric cylinder) dibuat berdasarkan 2 standard, 

system Searle dimana silinder bagian dalam berputar dengan silinder bagian luar 

diam dan system Couette dimana bagian luar silinder yang diputar sedangkan 

bagian dalam silinder diam. Fluida yang akan diukur ditempatkan pada celah 

diantara kedua silinder. Persamaan matematis untuk menghitung viskositas 

diturunkan dari hukum newton tentang aliran viskos. 
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Gambar 2.2. Viskometer silinder sesumbu 

Sumber: Rheological Methods in Food Process Engineering 

Silinder dalam dengan jari – jari rD dan tinggi h berputar dengan kecepatan 

sudut konstan (ω) pada silinder luar dengan jari – jari rL (rL>rD). Gaya (F) yang 

bekerja terhadap fluida pada jarak r diantara kedua silinder (rD<r<rL) 

menghasilkan tegangan geser (σ) pada fluida yang dinyatakan dengan persamaan: 

  
 

     
        ...(2.5) 

Dengan : 

σ = tegangan geser (N/m
2
) 

T = Torsi (N.m) 

h = Tinggi (m) 
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T merupakan torsi yang bekerja pada fluida yang merupakan hasil kali 

antara gaya (F) yang diberikan oleh putaran silinder dalam dengan jarak fluida 

dari pusat silinder (r). Sedangkan untuk kecepatan geser dapat dinyatakan dengan 

persamaan : 

  
  

  
  

  

  
   

  

  
  

    

  
        ...(2.6) 

Sehingga dari penurunan persamaan (6), didapatkan persamaan untuk 

kecepatan geser adalah : 

              ...(2.7) 

Hubungan antara kecepatan geser dengan tegangan geser menghasilkan 

persamaan viskositas untuk fluida Newtonian sebagai berikut: 

  
 

 
         ...(2.8) 

Jika dimasukkan unsur variabel dari persamaan tegangan geser (σ) dan 

kecepatan geser (γ), maka diperoleh persamaan viskositas menjadi : 

  
 

     
[
 

  
  

 

  
 ]      ...(2.9) 

Dari persamaan (9) masih dapat dijabarkan dengan mencari nilai torsi (T), 

dimana untuk persamaan torsi dapat dinyatakan dengan : 

  
   

    
                 ...(2.10) 

Dengan memasukkan unsur Torsi (T) ini, maka persamaan viskositas 

menjadi : 

  
   

          
[
 

  
 
 

 

  
 
]                             ...(2.11) 
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Dengan : 

η = viskositas 

V  = Tegangan supply pada motor DC (V) 

I  = Arus pada motor DC (mA) 

f  = Kecepatan putaran silinder dalam dengan beban (Hz) 

fo = Kecepatan putaran silinder dalam tanpa beban (Hz) 

h  = Tinggi silinder dalam (m) 

rD = Diameter silinder dalam (m) 

rL = Diameter silinder luar (m) 

2.1.3 Fungsi Oli 

Fungsi oli mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sebagai pelumasan 

Oli mesin melumasi metal yang bersinggungan dalam mesin dengan 

cara membentuk lapisan film oli. Lapisan oli (oil film) tersebut 

berfungsi mencegah kontak langsung antara permukaan metal dan 

membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim. 

b. Bersifat pendingin 

Pembakaran menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi 

panas. Hal ini akan menyebabkan keausan yang cepat, bila tidak 

diturunkan temperaturnya. Untuk melakukan oli mesin harus disirkulasi 

di sekeliling komponen-komponen agar dapat menyerap panas dan 

mengeluarkannya dari mesin. 
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c. Sebagai perapat 

Oli mesin membentuk semacam lapisan antara torak dan silinder. Ini 

berfungsi sebagai perapat (seal) yang dapat mencegah hilangnya tenaga 

mesin. Sebaliknya apabila ada kebocoran maka gas campuran yang 

dikompresikan atau gas pembakaran akan menekan di sekeliling torak 

dan masuk ke dalam bak engkol dan ini berarti akan kehilangan tenaga. 

d. Sebagai pembersih 

Kotoran akan mengendap dalam komponen-komponen mesin. Ini 

menambah pergesaran dan menyumbat saluran oli. Oli mesin akan 

membersihkan kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah 

tertimbun di dalam mesin. 

e. Sebagai penyerap tegangan 

Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada 

komponen tersebut yang dilumasi, serta melindungi agar komponen 

tersebut tidak menjadi tajam saat terjadinya gesekan-gesekan pada 

bagian-bagian yang saling bersinggungan. 

 

2.1.4 Jenis-jenis Oli Mesin 

Oli mesin diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan kekentalan. 

a.  Klasifikasi kekentalan 

Kekentalan menunjukkan ketebalan atau kemampuan untuk menahan 

aliran suatu cairan (umumnya disebut dengan weight viscosity dalam 

penjelasan tentang oli). 
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Oli cenderung menjadi encer dan mudah mengalir ketika panas dan 

cenderung kental dan tidak mudah mengalir dalam keadaan dingin. Tetapi 

masing-masing kecenderungan tesebut tidak sama untuk semua oli. Ada 

tingkatan permulaan besar (kental) dan ada yang dibuat encer (tingkat 

kekentalan rendah). 

Kekentalan atau berat oli dinyatakan oleh angka yang disebut indeks 

kekentalan (menunjukkan kekentalan). Semakin rendah indeksnya, olinya 

semakin encer, begitu pula sebaliknya.  

Suatu badan internaional SAE (Society of Automotive Enginers) 

mempunyai standar kekentalan dengan awalan SAE di depan indeks 

kekentalan. Umumnya menentukan temperatur yang sesuai dimana oli 

tersebut digunakan. Tapi memilih oli harus hati-hati, tidak hanya yang 

sesuai dengan temperatur setempat tapi juga kondisi kerja mesin. 

Hubungan antara temperatur sekeliling dan indeks kekentalan dari oli 

mesin diperlihatkan dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1.  Indeks kekentalan oli mesin 

 

Sumber:otomotif-kita.blogspot.com 
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b. Klasifikasi kualitas 

Kualitas oli mesin diklasifikasikan sesuai dengan standar API 

(Amesican Petroleum Institute) dan di test dengan cara API. Klasifikasi API 

biasanya tercantum pada masing-masing kemasan oli mesin untuk 

menambahkan tingkatan SAE sehingga pemilihan akan lebih mudah bila 

dilihat dari perbandingan kondisi pengoperasian kendaraan. 

Simbol terakhir SL mulai diperkenalkan 1 Juli 2001. Walau begitu, 

simbol makin baru tetap bisa dipakai untuk katagori sebelumnya. Seperti 

API SJ baik untuk SH, SG, SF dan seterusnya. Sebaliknya jika mesin 

kendaraan menuntut SJ maka tidak bisa menggunakan tipe SH karena mesin 

tidak akan mendapatkan proteksi maksimal sebab oli SH didesain untuk 

mesin yang lebih lama. 

Ada dua tipe API, S (Service) atau bisa juga (S) diartikan Spark-Plug 

Ignition (pakai busi) untuk mobil MPV atau pikap bermesin bensin. C 

(Commercial) diaplikasikan pada truk Heavy Duty dan mesin diesel. 

Contohnya kategori C adalah CF, CF-2, CG-4. 

 Bila menggunakan mesin diesel pastikan memakai kategori yang tepat 

karena oli mesin diesel berbeda dengan oli mesin bensin karena karakter 

diesel yang banyak menghasilkan kontaminasi jelaga sisa pembakaran lebih 

tinggi. Oli jenis ini memerlukan tambahan aditif dispersant dan detergent 

untuk menjaga oli tetap bersih. Sebagai tambahan, bila oli yang digunakan 

sudah tipe sintetik maka tidak perlu lagi diberikan bahan aditif lain karena 

justru akan mengurangi kinerja mesin bahkan merusaknya. 



16 

 

 

 

2.2 Skema Rangkaian Alat 

 

Gambar 2.3 Skema rangkaian keseluruhan alat 

Dari gambar 2.3, rangkaian alat ini dapat dibagi menjadi beberapa 

rangkaian. Diantaranya adalah regulator tegangan, rangkaian motor DC dan 

rotary encoder, sensor arus, rangkaian LCD, dan rangkaian mikrokontroler. 

2.3 Regulator Tegangan 

Rangkaian catu daya memberikan supply tegangan pada alat pengendali. 

Ada dua macam catu daya, yaitu catu daya tegangan tetap dan catu daya variable. 

Catu daya tegangan tetap adalah catu daya yang tegangan keluarannya tetap dan 

tidak bisa diatur. Catu daya variable merupakan catu daya yang tegangan 

keluarannya dapat diubah/diatur. 

Catu daya yang baik selalu dilengkapi dengan regulator tegangan. Tujuan 

pemasangan regulator tegangan pada catu daya adalah untuk menstabilkan 
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tegangan keluaran apabila terjadi perubahan tegangan masukan pada catu daya. 

Salah satu tipe regulator tegangan tetap adalah LM 7805. Regulator tegangan tipe 

LM 7805 adalah salah satu regulator tegangan tetap dengan tiga terminal, yaitu 

terminal Vin, GND dan Vout. Tegangan keluaran dari regulator LM 7805 

memungkinkan regulator untuk dipakai dalam sistem logika. Tegangan keluaran 

dari IC ini adalah sebesar 5 Volt dengan arus maksimal sebesar 1 A. 

 

Gambar 2.4 . Bentuk fisik IC 7805 

Sumber: http://www.engineersgarage.com 

Gambar 2.5 menunjukkan contoh penggunaan dan perancangan rangkaian 

menggunakan IC LM7805. 

 
Gambar 2.5. Rangkaian regulator tegangan dengan IC 7805 
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2.4 Motor DC 

2.4.1 Pengertian 

Suatu mesin listrik berfungsi sebagai motor listrik apabila terjadi proses 

konversi energi listrik menjadi energi mekanik di dalamnya. Motor DC adalah 

motor yang memerlukan suplai tegangan searah pada kumparan jangkar dan 

kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Berdasarkan 

karakteristiknya, motor arus searah ini mempunyai daerah pengaturan putaran 

yang luas dibandingkan dengan motor arus bolak-balik, sehingga sampai sekarang 

masih banyak digunakan pada pabrik-pabrik yang mesin produksinya memerlukan 

pengaturan putaran yang luas. 

 

2.4.2 Prinsip Kerja Motor DC 

Pada motor DC, kumparan medan yang dialiri arus listrik akan 

menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah 

tertentu. Konverter energi baik energi listrik menjadi energi mekanik (motor) 

maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik (generator) 

berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari suatu 

sistem ke sistem yang lain, sementara akan tersimpan pad medium medan magnet 

untuk kemudian dilepaskan menjadi energi system lainya. Dengan demikian, 

medan magnet disini selain berfungsi sebagi tempat penyimpanan energi juga 

sekaligus proses perubahan energi. 

Motor DC merupakan motor yang banyak digunakan sebagai aktuatuor, 

baik dalam sistem kendali posisi maupun sistem kendali kecepatan. Kini motor 
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DC memegang peranan penting dalam dunia perindustrian. Hal ini tampak dari 

banyaknya penggunaan motor DC pada devais-devais elektronik. Motor DC ini 

umumnya digunakan untuk pergerakan mekanis pada aplikasi-aplikasi tertentu, 

seperti gerakan memutar pada kertas atau drive CD. 

 

         (a)                (b) 

Gambar 2.6 (a) Rangkaian elektronik motor DC dan (b) contoh motor DC 

 

Motor DC lebih cocok digunakan pada aplikasi yang menggunakan 

kecepatan tinggi dan torsi yang cukup besar. Oleh karena itu, motor ini biasanya 

digunakan pada bagian roda atau kaki sebagai penggerak dari sebuah robot. MTR-

DSR01 yang tampak pada Gambar 2.6b adalah sebuah motor yang dilengkapi 

dengan rotary encoder sehingga sistem dapat mengetahui kecepatan putar dari 

motor tersebut. Kecepatan putar motor dihitung berdasarkan jumlah putaran yang 

terjadi dalam satu menit atau RPM (Rotation Per Minute).  
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2.5 Roraty Encoder 

Rotary encoder adalah divais elektromekanik yang dapat memonitor 

gerakan dan posisi. Rotary encoder umumnya menggunakan sensor optik untuk 

menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. 

Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi 

berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. 

Rotary encoder umumnya digunakan pada pengendalian robot, motor drive, dan 

sebagainya. 

Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-

lubang pada bagian lingkaran piringan. LED ditempatkan pada salah satu sisi 

piringan sehingga cahaya akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain suatu photo-

transistor diletakkan sehingga photo-transistor ini dapat mendeteksi cahaya dari 

LED yang berseberangan. Piringan tipis tadi dikopel dengan poros motor, atau 

divais berputar lainnya yang ingin kita ketahui posisinya, sehingga ketika motor 

berputar piringan juga akan ikut berputar. Apabila posisi piringan mengakibatkan 

cahaya dari LED dapat mencapai photo-transistor melalui lubang-lubang yang 

ada, maka photo-transistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu 

pulsa gelombang persegi. Gambar 2.6 menunjukkan bagan skematik sederhana 

dari rotary encoder. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada satu 

putaran menentukan akurasi rotary encoder tersebut, akibatnya semakin banyak 

jumlah lubang yang dapat dibuat pada piringan menentukan akurasi rotary 

encoder tersebut. 
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Gambar 2.7. Skema rotary encoder 

Sumber: http://wangready.files.wordpress.com 

Rangkaian penghasil pulsa (Gambar 2.8) yang digunakan umumnya 

memiliki output yang berubah dari +5V menjadi 0.5V ketika cahaya diblok oleh 

piringan dan ketika diteruskan ke photo-transistor. Karena divais ini umumnya 

bekerja dekat dengan motor DC maka banyak noise yang timbul sehingga 

biasanya output akan dimasukkan ke low-pass filter dahulu. Apabila low-pass 

filter digunakan, frekuensi cut-off yang dipakai umumnya ditentukan oleh jumlah 

slot yang ada pada piringan dan seberapa cepat piringan tersebut berputar. 

 

Gambar 2.8. Rangkaian tipikal penghasil pulsa pada rotary encoder 

Sumber: konversi.wordpress.com 
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2.6 Sensor Arus 

Sensor arus pada rangkaian ini menggunakan Shunt Resistor. Shunt resistor 

atau disebut juga sebagai shunt resistor arus atau ammeter shunt resistor adalah 

resistor dengan kepresisian tinggi yang bisa digunakan untuk mengukur arus yang 

mengalir pada suatu rangkaian elektronika atau sebuah beban. Arus dapat diukur 

menggunakan shunt resistor dengan menggunakan low side current shunt 

insertion yang merujuk pada arus balik dari beban dan high side current shunt 

insertion yang merujuk pada arah arus yang menuju beban. Teknik tersebut 

digunakan untuk mengukur arus pada arus listrik AC maupun DC dengan 

memanfaatkan voltage drop pada resistor. 

 

Gambar 2.9 Bentuk fisik Shunt Resistor 

Sumber: ecplaza.net 

Dasar dari shunt resistor secara simpel adalah sebuah kawat tembaga yang 

telah diukur panjang dan diameternya dan dihubungkan secara seri antara suplai 

listrik dengan beban yang akan diukur. Untuk mengetahui besar arus yang 

mengalir dengan memanfaatkan voltage drop pada shunt resistor adalah dengan 

cara menghubungkan terminal positif dan negatif dari voltmeter pada sambungan 

pada masing-masing sisi shunt resistor tersebut. Shunt resistor yang telah 
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terkalibrasi akan menghasilkan pembacaan yang lebih akurat. Cara kalibrasinya 

adalah dengan membandingkan hasil pembacaan dengan ampere meter standard 

yang presisi. Dalam proses kalibrasi, ampere meter harus dihubungkan secara seri 

antara sumber listrik , shunt resistor dan beban yang akan diukur. Kemudian hasil 

pembacaan dari voltmeter dibandingkan dengan hasil pembacaan pada ampere 

meter referensi. Tegangan Arus yang mengalir ke beban dapat dihitung dengan 

hukum Ohm, dengan cara membagi hasil pembacaan tegangan drop dengan shunt 

resistor dengan nilai resistansi dari shunt resistor. 

Aplikasi yang sangat lazim dari shunt resistor adalah pengukuran arus 

dimana shunt resistor menggunakan resistansi yang sangat rendah sehingga 

disipasi daya pada shunt resistor dapat ditekan serendah mungkin dan juga tidak 

mengurangi suplay arus pada beban. Shunt resistor yang digunakan untuk 

pengukuran arus yang besar menggunakan konduktor yang telah dihitung daya 

hantarnya dengan resistansi yang sangat rendah. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, konduktor dipasang secara seri antara sumber dan beban dan untuk 

mengukur arus dengan cara mengukur tegangan drop pada shunt resistor karena 

hubungan antara nilai tegangan drop dan arus yang mengalir adalah proporsional. 

Hampir sebagian besar arus mengalir melalui shunt resistor ke beban dan sangat 

sedikit yang mengalir ke instrumen yang bertugas membaca tegangan drop karena 

instrumen didisain mempunyai input dengan karakteristik impedansi yang tinggi. 

Shunt resistor yang sempurna akan mempunyai nilai resistansi yang sama 

persis dengan spesifikasi dan resistansi yang tertera dan juga tidak berubah 

dengan adanya perubahan temperatur, arus, waktu dan mempunyai nilai 
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induktansi nol. Yang perlu diingat bila menggunakan shunt resistor adalah bila 

shunt resistor tersebut mengalami perubahan temperatur yang ekstrim karena akan 

merubah nilai resistansi dari shunt resistor tersebut. 

 

2.7  LCD (Liquid Crystal Display) 

 
Gambar 2.10 Rangkaian elektronik LCD 

LCD merupakan penampil dengan sistem termodul, yang dapat 

menampilkan baik karakter, angka atau pun simbol yang tentunya lebih bagus 

daripada seven segment. Bentuk dan ukuran beragam, salah satu variasi bentuk 

dan ukuran yang tersedia dan umum digunakan adalah 16x2 karakter (panjang 16, 

baris 2, karakter 32) dan 16 pin, yaitu delapan jalur hubungan data, tiga jalur 

hubungan kontrol, tiga jalur catu daya dan pada modul LCD dengan fasilitas back 

lighting terdapat dua jalur catu untuk back lighting sehingga mereka dapat 

ditampilkan dalam kondisi cahaya yang kecil. 
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Tabel 2.2 Keterangan Pin LCD (Ardi Winoto, 2010: 194) 

Pin Simbol Kemungkinan Fungsi 

1 Vss - Power Supply (GND) 

2 Vdd/Vcc - Power Supply (+5 V) 

3 Vee/Vo - Contrast Adjust 

4 RS 0/1 0 = Intruction Input / 1 =Data Input 

5 R/W 0/1 
0 = Write to LCD Module /1 = Read 

From LCD Module 

6 E 1, 1-->0 Enable Signal 

7 DB0 0/1 Data Pin 0 

8 DB1 0/1 Data Pin 1 

9 DB2 0/1 Data Pin 2 

10 DB3 0/1 Data Pin 3 

11 DB4 0/1 Data Pin 4 

12 DB5 0/1 Data Pin 5 

13 DB6 0/1 Data Pin 6 

14 DB7 0/1 Data Pin 7 

15 VB+ - Back Light (+5 V) 

16 VB- - Back Light (GND) 

 

Modul M1632 LCD dilengkapi dengan Mikrokontroller yang didesain 

khusus untuk   mengendalikan LCD. Mikrokontroller yang digunakan untuk 

mengendalikan LCD ini  adalah  HD4470 buatan Hitachi. HDD4470 merupakan 

Mikrokontroler yang dirancang khusus untuk mengendalikan LCD dan 

mempunyai kemampuan untuk mengatur proses scanning pada layar LCD. 

Mikrokontroler atau perangkat tersebut hanya mengirimkan data-data yang 

merupakan karakter yang akan ditampilkan pada LCD atau perintah yang 

mengatur proses tampilan pada LCD saja. 
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2.7.1 DDRAM (Display Data Random Acces Memory) 

DDRAM adalah memori RAM sekaligus mewakili tampilan karakter LCD.  

Tabel 2.3 Alamat DDRAM LCD (Ardi Winoto, 2010: 196) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

 

Karena perintah untuk meletakan cursor ke alamat DDRAM adalah 

0x80+0xaddr, sehingga menjadi: 

Tabel 2.4 Alamat DDRAM Setelah Konversi (Ardi Winoto, 2010: 196) 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 

C

0 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

C

9 

C

A 

C

B 

C

C 

C

D 

C

E 

C

F 

 

Jika kita menulis atau mengirim data 0x41 atau „A‟ ke alamat 0x84 maka 

akan tampil dilayar LCD pada baris 1 kolom 5, huruf „A‟. 

 

2.7.2 CGROM 

CGROM adalah memori ROM yang diisi pola karakter kode ASCII dari 

pabrik. Misalnya kita akan menampilkan huruf „W‟ maka kita kirim 0x57 ke 

DDRAM. Dalam bahasa C untuk mengubah huruf menjadi kode ASCII dengan 

mengapit huruf yang akan diubah ke ASCII dengan tanda petik („ „). 
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Gambar 2.11 Kode ASCII (Ardi Winoto, 2010: 196) 

Untuk kotak kosong dari alamat 0x00 sampai dengan 0x08 dapat kita pakai 

untuk karakter buatan sendiri. 

2.7.3 CGRAM 

CGRAM adalah memori RAM yang dapat kita gunakan untuk membuat 

pola karakter buatan sendiri, dan akan hilang jika tegangan catu daya mati. 

 

 

 

3  

 

Gambar 2.12 Contoh Aplikasi CGRAM (Ardi Winoto, 2010: 197) 

40h 0 0 0 1 0 1 0 1 

41h 0 0 0 1 0 1 0 1 

42h 0 0 0 1 0 1 0 1 

43h 0 0 0 1 1 1 1 1 

44h 0 0 0 1 0 1 0 1 

45h 0 0 0 1 0 1 0 1 

46h 0 0 0 1 0 1 0 1 

47h 0 0 0 0 0 0 0 0 

Custom Charakter 
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Satu kotak dalam CGROM berisi 8 alamat CGRAM, karena font 5x7 

sehingga bit 5 s.d. 7 dan alamat 0x47 akan nol tak terpakai. Misalnya contoh di 

atas membuat karakter dalam bentuk seperti yang gambar di atas, maka jika kita 

letakan karakter tersebut dalam CGROM pada alamat 0x00, maka byte yang 

terpola pada alamat 0x40 s.d. 0x47 pada CGRAM kita kirimkan ke DDRAM. 

Sehingga jika mengirimkan kode 0x00 maka pada layar LCD akan tampil karakter 

berbentuk pagar (seperti gambar di atas). Karena CGRAM dalam lamat CGROM 

disediakan 8 byte (0x00 s.d. 0x07), sehingga untuk alamat 0x01 CGROM dapat 

kita buat pola karakter lain dengan alamat CGRAM melanjutkan dari 0x00 

CGROM yaitu 0x48 s.d. 0x4F (Ardi Winoto, 2010).  

Tabel 2.5 Alamat CGRAM (Ardi Winoto, 2010: 198) 

CGROM CGRAM CGROM CGRAM CGROM CGRAM CGROM CGRAM 

0X00 

  

  

  

0X40 0X02 

  

  

  

0X50 0X04 

  

  

  

0X60 0X06 

  

  

  

0X70 

0X41 0X51 0X61 0X71 

0X42 0X52 0X62 0X72 

0X43 0X53 0X63 0X73 

  

  

  

  

0X44   

  

  

  

0X54   

  

  

  

0X64   

  

  

  

0X74 

0X45 0X55 0X65 0X75 

0X46 0X56 0X66 0X76 

0X47 0X57 0X67 0X77 

0X01 

  

  

  

  

  

  

  

0X48 
0X03 

  

  

  

  

  

  

  

0X58 
0X05 

  

  

  

  

  

  

  

0X68 
0X07 

  

  

  

  

  

  

  

0X78 

0X49 0X59 0X69 0X79 

0X4A 0X5A 0X6A 0X7A 

0X4B 0X5B 0X6B 0X7B 

0X4C 0X5C 0X6C 0X7C 

0X4D 0X5D 0X6D 0X7D 

0X4E 0X5E 0X6E 0X7E 

0X4F 0X5F 0X6F 0X7F 
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3.7 Mikrokontroler AVR ATMega16 

Mikrokontroler AVR adalah mikrokontroler RISC (Reduce Instruction Set 

Compute) 8 bit berdasarkan asitectur Harvard yang dibuat oleh Atmel pada tahun 

1996. AVR memiliki keuntungan dibandingkan mikrokontroler lainnya yaitu 

AVR memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena sebagian besar 

instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock, lebih cepat dibandingkan MCS51 

yang membutuhkan 12 siklus clock untuk mengeksekusi 1 instruksi. AVR juga 

memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan MCS51. Mikrokontroler 

yang digunakan adalah ATMEGA 16. ATmega16 adalah mikrokontroller CMOS 

8-bit daya-rendah berbasis arsitektur RISC yang ditingkatkan. 

 Fitur yang dimiliki ATMEGA 16 sebagai berikut: 

 Mikrokontroler 8 bit yang memiliki kemampuan tinggi dengan daya rendah. 

 Arsitectur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 16 MHz. 

 Memilki kapasitas flash memori 16 Kbyte, EEPROM 512 Byte dan SRAM 1 

Kbyte 

 Saluran I/O sebanyak 32 buah yaitu Port A, Port B, Port C, Port D. 

 CPU yang terdiri atas 32 buah register 

 Unit interupsi internal dan eksternal 

 Fitur Peripheral 

 Tiga buah timer / counter dengan kemampuan pembandingan. 

 Real timer counter dengan Oscillator tersendiri 

 Empat buah PWM 

 Delapan channel, 10-bit ADC 

 Byte-oriented Two-wire Serial Interface 

 Programmable Serial USART 

 Antarmuka SPI 

 On-chip Analog Comparator 
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Gambar 2.13 Blok Diagarm Atmega16 
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3.7.1 Konfigurasi Pin Atmega16  

Susunan Pin Atmega16 seperti Gambar 2.14 

 
Gambar 2.14 Konfigurasi Atmega16 

 

Konfigurasi pin ATMega16 dengan kemasan 40 pin, dari gambar di 

atas dapat dijelaskan fungsi dari masing-masing pin ATMega16 sebagai 

berikut:  

1. Pin 10 Vcc merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya.  

2. Pin 31 GND merupakan pin Ground.  

3. Pin 33 samapai 40 adalah Port A (PA0…PA7) merupakan pin 

input/output dua arah dan pin masukan ADC.  

4. Pin 1 sampai 8 adalah Port B (PB0…PB7) merupakan pin 

input/output dua arah dan pin dengan fungsi khusus, 

Tabel 2.6 Fungsi Khusus dari Port B 

Port Pin Fungsi Khusus 

PB7 SCK ( SPI Bus Serial Clock ) 

PB6 MISO ( SPI Bus Master Input/ Slave Output ) 

PB5 MOSI ( SPI Bus Master Output / Slave Input ) 
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PB4   ̅̅ ̅ ( SPI Slave Select Input) 

PB3 AIN1 (Analog Comparator Negatif Input) 

OC0 (Timer/counter Output Compare Match output) 

PB2 AIN1 (Analog Comparator Positive Input) 

INT2( eksternal Interrupt 2 Input) 

PB1 T1 (Timer/Counter1 Eksternel Counter Input) 

PB0 T0 (Timer/Counter0 Eksternal Counter Input) 

XCK (USART Exsternal Clock Input/output) 

 

5. Port C (PC0…PC7) merupakan pin input/output dua arah dan pin 

dengan fungsi khusus,  

Tabel 2.7 Fungsi Khusus Port C 

Port Pin Fungsi Khusus Port C 

PC7 TOSC2 (Timer oscillator Pin 2) 

PC6 TOSC1 (Timer oscillator Pin 1) 

PC5 TDI (JTAG Test Data in) 

PC4 TDO (JTAG Test Data Out) 

PC3 TMS (JTAG Test Mode Select) 

PC2 TCK (JTAG Test Clock) 

PC1 SDA (Two-wire Serials Bus Data Input/Output Line) 

PC0 SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line) 

 

6. Pin 14 sampai 21 adalah Port D (PD0…PD7) merupakan pin 

input/output dua arah dan pin dengan fungsi khusus. 

 

Tabel 2.8 fungsi khusus Port D 

Port Pin Fungsi khusus 

PD7 OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output) 

PD6 ICP1 (timer/Counter1 Input Capture Pin) 

PD5 OC1A (Timer/counter1 output compare A Match 

output) 

PD4 OC1B (Timer/counter1 output compare B Match 
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output) 

PD3 INT1 (External Interrupt 1 input) 

PD2 INT0 (External Interrupt 0 input) 

PD1 TXD (USART output Pin) 

PD0 RXD (USART input Pin) 

 

7. Pin 9 adalah RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset 

mikrokontroler.  

8. Pin 12 dan 13 adalah XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan 

clock eksternal  

9. Pin 30 AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC  

10. Pin 32 AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu         : Oktober 2011 – Agustus 2012 

Tempat  : Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

3.2 Alat, Bahan, dan Desain Penelitian 

3.2.1 Alat dan Bahan 

- Mikrokontroler AVR ATMega16 

- Motor DC dengan rotary encoder 

- Paralon PVC diameter 3.9 cm dan 7.3 cm 

- Transformator 2A 

- LCD 16x2 karakter 

- Kabel, timah, PCB, lem plastik, dan solder 

- Bor listrik 

- 1 unit komputer 

- Oli baru dengan kode SAE 20W-50 

- Oli bekas dengan kode SAE 20W-50 
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3.2.2 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain alat penelitian 

 

Keterangan : 

1. Box utama 

2. LCD 

3. Motor dc dengan Rotary encoder 

4. Penyangga 

5. Silinder luar 

6. Silinder dalam 

 

Perancangan perangkat keras penelitian ini terdiri dari 5 bagian: 

1. Catu Daya 

Catu daya berfungsi mengaktifkan rangkaian. Catu daya yang digunakan 

adalah adaptor dengan travo 2 Ampere. Tegangan yang dihasilkan adalah 

5 volt. 

 

5 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

6 
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2. Motor dc dengan Rotary encoder 

Motor dc ini sudah dilengkapi dengan sensor di dalamnya. Motor dc 

dengan rotary encoder digunakan sebagai sensor gerak yang digunakan 

untuk mendeteksi putaran motor dc. Cara kerjanya adalah saat motor dc 

berputar maka rotary encoder akan mendeteksi putaran yang terjadi di 

motor dc. Putaran ini akan dibaca oleh mikrokontroler. 

3. Silinder 

Silinder pada alat ini ada dua, yaitu silinder dalam dan siliner luar. Silinder 

dalam yang langsung terhubung dengan motor dc berfungsi untuk 

mengaduk sampel yang akan diteliti. Sementara silinder luar berfungsi 

untuk menampung sampel yang diteliti. 

4. Mikrokontroler AVR ATmega 16 

Mikrokontroler ini berfungsi sebagai pengolah analog ke digital yang akan 

disampaikan pada manusia. Pengolahan analog ke digital akan diproses 

ADC internal dari mikrokontroler ini. 

5. Display LCD 

LCD berfungsi memberikan informasi tentang nilai viskositas, putaran 

motor dc dan besarnya arus yang terjadi. 
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3.3 Skema Rangkaian 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Sensor Kecepatan 

1. Catu daya 

Rangkaian ini berfungsi memberikan power untuk mengaktifkan 

seluruh rangkaian. Rangkaian catu daya yang dibutuhkan 5 volt, tegangan 

itu untuk mengaktifkan seluruh rangkaian yang ada. Sumber dari 

rangkaian catu daya ini adalah sumber listrik dengan tengangan 220 volt. 

Berikut gambar rangkaian catu daya: 
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Gambar 3.3 Rangkaian Catu Daya 

 

 Rangkaian catu daya ini  berfungsi untuk mengubah tengangan yang 

masuk, yaitu 220 volt menjadi tegangan 5 volt. Rangkaian catu daya ini 

membutuhkan beberapa rangkaian pendukung yaitu kapasitor dan IC 

LM7805.  

2. Mikrokontroler AVR Atmega 16 

Berikut rangkaian  mikrokontroler: 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Atmega16 
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Rangkaian mikrokontroler ini sebagai pengubah analog ke digital 

supaya bisa ditampilkan di LCD. Mikrokontroler sebagai otak dari 

keseluruhan rangkaian. Pengubah analog ke digital akan diproses di ADC 

(Analog to Digital Counverter). ADC pada mikrokontroler ini terdapat di 

Port A yang berjumlah delapan pin.  

3. Sensor arus dan sensor kecepatan 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Sensor arus dan Sensor Kecepatan 

Rangkaian sensor arus ini menggunakan shunt resistor. Shunt 

resistor atau disebut juga sebagai shunt resistor arus atau ammeter shunt 

resistor adalah resistor dengan kepresisian tinggi yang bisa digunakan 

untuk mengukur arus yang mengalir pada suatu rangkaian elektronika atau 

sebuah beban. Arus dapat diukur menggunakan shunt resistor dengan 

menggunakan low side current shunt insertion yang merujuk pada arus 

balik dari beban dan high side current shunt insertion yang merujuk pada 

arah arus yang menuju beban. Teknik tersebut digunakan untuk mengukur 

arus pada arus listrik AC maupun DC dengan memanfaatkan voltage drop 

pada resistor. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 Alat ini direncanakan untuk mengukur kekentalan oli mesin kendaraan 

bermotor, sekaligus menentukan kelayakannya sesuai dengan perubahan 

kekentalannya setelah oli tersebut dipakai.   

 Untuk memperoleh besaran viskositas digunakan metode viskometer 

silinder sesumbu. Metode ini menghasilkan persamaan: 

  
   

          
[
 

   
 
 

   
]    

 Sistem mekanisnya terdiri dari dua buah silinder sesumbu, dimana silinder 

bagian dalam diputar menggunakan motor dc dan silinder luar dijaga agar dalam 

keadaan diam. Oli yang akan diukur diletakkan pada celah diantara kedua silinder 

tersebut. Gambar mekanisnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sistem mekanis viskometer rotasi 
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2 
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Keterangan:  

1. Motor dc 

2. Penyangga 

3. Silinder dalam 

4. Silinder luar 

 

 Dengan nilai: 

 Diameter silinder dalam (rd) : 3.9 cm 

 Diameter silinder luar    (rL) : 7.3 cm 

 Tinggi silinder dalam     (h) : 5 cm 

 

Dari persamaan : 

  
   

          
[
 

   
 
 

   
]    

Diketahui nilai: 

V : 5 volt 

rD : 3.9 cm 

rL : 7.3 cm 

h : 5 cm 

f0 : 38 hz 
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nilai f0 didapat saat motor diberi tegangan refrensi 5 volt. 

Jadi 

  
   

                 
[

 

        
 

 

        
] 

  
   

         
[               ] 

  
   

         
        

Dari nilai tersebut dapat diketahui nilai viskositas dengan mencari nilai 

arus dan frekuensi pada motor dc saat diberi sampel. 

Langkah-langkah pengambilan data adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan viskometer rotasi. 

2. Mengambil sampel oli dan memasukannya pada silinder luar dan 

memasang pada viskometer rotasi. 

3. Menyalakan viskometer rotasi. 

4. Mengamati hasil pada LCD nilai viskositas, arus dan frekuensi selama 

60 detik dan menunggu alat stabil. 

5. Mencatat hasil pada tabel. 

6. Mengulangi langkah 2-5 untuk sampel dengan variasi percampuran 

yang berbeda. 

Nilai yang tercantum pada LCD akan berubah-ubah pada rentang nilai 

tertentu. Ini disebabkan karena nilai tersebut tergantung pada putaran motor dc 

dan arus yang terjadi.  
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3.5 Analisi Data 

Dalam melakukan analisis dan interpretasi data dilakukan dengan 

komputer menggunakan Microsoft Exel. Software ini merupakan salah satu 

produk dari Microsoft Office yang dapat digunakan untuk menampilkan tabel, 

diagram dan mencari persamaanya.  

3.6 Diagram Alir Penelitian 

Untuk lebih lengkapnya lagi metode penelitian dapat dilihat seperti pada 

diagram alir di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ya   

 

 ya  

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Proses Penelitian

MULAI 

INSTALASI 

ADC 

BACA PUTARAN PADA 

MOTOR DC 

PERHITUNGAN VISKOSITAS 

SELESAI 

MENAMPILKAN NILAI 

VISKOSITAS 

MASUKKAN SAMPLE 

Baca 

ADC 

tidak 

tidak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perancangan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan suatu alat viskometer 

rotasi berbasis mikrokontroler seperti terlihat pada Gambar 4.1. 

 
 

Gambar 4.1 Viskometer rotasi berbasis mikrikontroler tampak luar 

 

Keterangan gambar: 

1. Box utama 

2. LCD 

3. Motor DC dengan rotary encoder 

4. Penyangga 

5. Silinder tempat sampel 

6. Kabel power 
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4 

5 

6 

2 
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Gambar 4.2 Rangkaian alat 

 

Keterangan gambar: 

1. ATMega16 

2. IC 7404 

3. Sensor arus (R-Shunt) 

4. Rangkaian regulator tegangan 

5. Transformator 2A 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Viskometer Rotasi dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

- Tegangan masuk : 220 Volt 

- Tegangan kerja : 5 volt 

- Dimensi box  : 11 cm x 18 cm x 6 cm 

- Motor DC dengan Rotary Encoder 5 volt 

- Silinder luar   : diameter 7.3 cm, tinggi 6.5 cm 

5 

3 

4 

1 

2 
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- Silinder dalam  : diameter 3.9 cm, tinggi 5 cm 

- Mikrokontroler  : ATMega16 

- Tampilan   : LCD M1632 

- Massa   : 1500 gram 

 

4.2 Pengambilan Data 

Untuk dapat mengetahui apakah alat ini dapat digunakan, maka 

dilakukan pengujian alat. Pengujian alat dilakukan dengan beberapa variasi 

kondisi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui ketelitian alat saat digunakan. 

Untuk menentukan nilai masing-masing variabel digunakan rata-rata 

harmonik. Rata-rata harmonik digunakan saat data x1, x2, x3,...,xn dalam 

sebuah sampel berukuran n.(Sudjana,1992). Rata-rata harmonik dinyatakan 

dengan: 

  
 

 (
 

  
)
 

 
 

  
 
 

  
   

 

  

     ...(4.1) 

Dengan: 

H : rata-rata harmonik 

n : jumlah data 

xi : data tersaji 
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a. Kondisi tanpa beban 

Tabel 4.1 Hasil pengujian alat tanpa 

                      sampel 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas   = 0 cP 

- Frekuensi   = 30.28 Hz 

- Arus   = 0.088 mA 

 

  

 

 
Gambar 4.3 Grafik viskositas terhadap waktu saat alat tanpa beban 
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0 

Kondisi tanpa beban 

 Viskositas Frekuensi Arus 

0 30.1 0.09 

0 30.3 0.08 

0 30.2 0.08 

0 30.2 0.12 

0 30.2 0.09 

0 30.4 0.08 

0 30.5 0.09 

0 30.4 0.07 

0 30.3 0.12 

0 30.2 0.09 
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Gambar 4.4 Grafik frekuensi terhadap waktu saat alat tanpa beban 

 

 
 

Gambar 4.5 Grafik arus terhadap waktu saat alat tanpa beban 
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a. Kondisi rata-rata keseluruhan 

Tabel 4.2  Hasil keseluruhan pengujian alat dengan 

                           variasi sampel 

Variasi  Viskositas Frekuensi Arus 

100%br 132.158 11.8 0.34 

90%br,10%bk 128.469 11.7 0.28 

80%br,20%bk 126.733 11.1 0.26 

70%br,30%bk 121.731 11.2 0.24 

60%br,40%bk 121.483 11.0 0.23 

50%br,50%bk 123.303 11.9 0.26 

40%br,60%bk 121.464 11.1 0.22 

30%br,70%bk 121.326 11.1 0.23 

20%br,80%bk 116.255 14.0 0.28 

10%br,90%bk 115.881 14.1 0.28 

100%bk 116.552 14.2 0.30 

Tanpa beban 0 30.28 0.88 

Keterangan: br = baru, bk = bekas 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6 Grafik viskositas dengan berbagai variasi sampel 

 

100

105

110

115

120

125

130

135

vi
sk

o
si

ta
s 

(c
P

) 

variasi percampuran oli 

Viskositas 



50 

 

 

 
 

Gambar 4.7 Grafik frekuensi motor DC dengan variasi sampel 

 

 

 

 
 

Gambar 4.8 Grafik besarnya arus dengan variasi sampel 
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4.3 Pembahasan 

Viskometer rotasi silinder sesumbu (concentric cylinder) berbasis 

mikrokontroler adalah sebuah perpaduan antara perangkat lunak (software) 

yang diimplementasikan dalam program yang tersimpan dalam chip 

mikrokontroler sebagai pengolahan dan pemrosesan data serta perangkat 

keras (hardware) yang diimplementasikan sebagai prototipe pengukur 

kekentalan (viskositas) cairan. 

Viskometer rotasi silinder sesumbu (concentric cylinder) dibuat 

berdasarkan 2 standard, system Searle dimana silinder bagian dalam berputar 

dengan silinder bagian luar diam dan system Couette dimana bagian luar 

silinder yang diputar sedangkan bagian dalam silinder diam. Fluida yang akan 

diukur ditempatkan pada celah diantara kedua silinder. Pada penelitian kali 

ini menggunakan system Searle. Silinder dalam langsung terhubung dengan 

motor DC sebagai pengaduk sampel yang akan diteliti. 

Viskometer rotasi silinder sesumbu (concentric cylinder) berbasis 

mikrokontroler menggunakan sensor kecepatan berupa rotary encoder yang 

terdapat pada motor DC dan sensor arus berupa shunt resistor. Hasil akhir 

dari perhitungan ditentukan oleh banyaknya putaran motor DC dan besarnya 

arus yang terjadi pada motor DC, sesuai dengan persamaan 4.2 berikut: 

  
   

          
[
 

  
 
 

 

  
 
]          ...(4.2) 

Dengan: 

η : viskositas 

V : tegangan 
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I : arus 

f : kecepatan putaran motor dengan beban 

f0 : kecepatan putaran motor tanpa beban 

rD : jari-jari silinder dalam 

rL : jari-jari silinder luar 

Desain pembuatan alat ini adalah membuat alat berupa dua buah 

silinder dimana salah satu silinder berputar dan yang lainnya diam. Putaran 

dari silinder dihitung dengan sensor kecepatan kemudian diolah oleh chip 

mikrokontroler kedalam persamaan yang telah diupload ke dalam chip 

tersebut. Selain kecepatan, arus yang mengalir pada motor dc juga dihitung 

menggunakan sensor arus. Setelah diolah pada mikrokontroler kemudian 

ditampilkan pada display berupa LCD.  

Sebelum alat ini digunakan untuk mengambil data, ada beberapa 

proses yang harus dilakukan. Pertama yang harus dilakukan adalah 

mengetahui kestabilan putaran motor. Kestabilan motor dc akan mepengaruhi 

hasil akhir dari pengambilan data. Awalnya tegangan dari catu daya masih 

kurang. Tegangan yang didapat hanya sekitar 3 volt, sementara tegangan 

kerja yang dibutuhkan adalah sekitar 5 volt. Jika tegangan kurang, fluktuasi 

putaran motor dc pada display LCD terlalu besar. Langkah yang dilakukan 

untuk mengatasi masalah ini adalah mencoba memperbaiki catu daya. 

Penggantian IC dari IC 7805 menjadi 7812 bertujuan untuk menghasilkan 

tegangan yang lebih besar. Namun penggantian IC ini ternyata kurang tepat. 

Tegangan yang dihasilkan terlalu besar, sehingga membuat rangkaian mikro 

kelebihan tegangan dan membuat dispaly LCD mati. Agar rangkaian dapat 
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digunakan kembali, perlu dilakukan penggantian komponen-komponen pada 

regulator tegangan. Setelah dilakukan penggantian komponen, rangkaian 

dapat digunakan kembali dan fluktuasi data yang tampil pada display LCD 

tidak terlalu besar. IC yang digunakan adalah IC 7805 karena rangkaian 

membutuhkan tegangan sekitar 5 volt. Pada jalur masukan tegangan ke motor 

DC diberi potensiometer untuk mengatur tegangan yang masuk. Ini sebagai 

tuning agar mendapatkan hasil yang terbaik. 

Tahap awal inilah yang sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan. 

Data utama yang nantinya akan didapat adalah dari putaran motor DC. 

Putaran motor DC ini membutuhkan supply tegangan dari regulator tegangan. 

Agar data yang didapat maksimal, maka sumber tegangan harus stabil. Jika 

tegangan stabil maka putaran motor DC juga akan stabil. Tegangan kerja 

yang dibutuhkan juga harus sesuai. Jika tegangan yang masuk ke motor DC 

kurang, hasilnya juga tidak maksimal. Kondisi motor DC juga harus dalam 

kondisi yang baik. Jika menggunakan motor DC yang kurang bagus, hasilnya 

tidak akan sesuai harapan. 

Untuk mendapatkan nilai kecepatan, digunakan sensor kecepatan. 

Sensor kecepatan dapat mengunakan optocoupler maupun rotary encoder. 

Optocoupler yang umum digunakan adalah optocoupler model U. Jika 

menggunakan model ini, masih diperlukan piringan untuk menghasilkan 

sinyal keluaran. Saat menggunakan metode ini, hasil yang didapat masih 

kurang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang akurat menjadi kendala, 

karena piringan yang digunakan harus dilubangi dan dipasang pada motor 
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DC. Posisi piringan sulit untuk tepat sehingga hasil yang didapatkan juga 

kurang maksimal. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka digunakan motor 

DC yang didalamnya terdapat rotary encoder. Dengan devais ini, sedikit 

lebih mudah karena tinggal menyesuaikan dengan data sheet motor tersebut. 

Hasil yang didapat juga lebih baik daripada menggunakan optocoupler model 

U.  

Besarnya arus dapat diperoleh dengan menggunakan modul sensor 

arus. Modul sensor arus ini dapat mengukur hingga arus 5A. Namun jika 

menggunakan modul ini, arus yang terdeteksi kurang akurat, karena rentang 

pengukuran terlalu besar. Untuk mengatasi kekurangan ini digunakan shunt 

resistor. Dengan shunt resistor, rentang arus yang terukur dapat lebih teliti 

karena rentang pengukuran tidak terlalu besar. 

Pemasangan silinder pada motor DC juga mempunyai beberapa 

kendala. Poros silinder harus disambung dengan motor DC agar tidak 

terlepas. Poros yang panjang juga berpengaruh untuk putaran motor. Jika 

poros terlalu panjang, kestabilan putaran silinder juga berkurang. Untuk itu 

maka poros dibuat sependek mungkin dan silinder dalam dijadikan pejal atau 

padat.  

Setelah tahapan-tahapan untuk membuat alat ini selesai, alat dicoba 

menggunakan sampel. Sampel yang digunakan adalah oli baru dan oli bekas 

dengan kode SAE yang sama yaitu SAE 20W-50. Tujuannya adalah 

mengetahui besarnya nilai viskositas dari oli tersebut. Salah satu indikator oli 

dalam keadaan layak adalah jika viskositasnya memenuhi standard.  
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Dari persamaan 4.2 dapat diketahui nilai akhir dari viskositas sampel 

yang diuji. Dari satuan-satuan yang terdapat pada persamaan 4.2 ada yang 

nilainya sudah diketahui. Tegangan, tinggi silinder, kecepatan putaran motor 

tanpa beban, jari-jari silinder dalam, dan jari-jari silinder luar adalah satuan 

yang telah diketahui nilainya. Selain nilai akhir atau viskositas, nilai yang 

masih harus dicari adalah arus dan kecepatan putaran motor dengan beban. 

Nilai ini akan diperoleh setelah sampel dimasukkan ke dalam silinder. Saat 

tak ada sampel di silinder, maka motor dapat berputar tanpa beban. Saat 

dimasukkan sampel cairan ke dalam silinder maka putaran motor DC akan 

mendapat hambatan dari cairan tersebut. Semakin besar nilai viskositas, maka 

hambatan semakin besar dan kecepatan motor DC menurun. 

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengujian saat alat bekerja tanpa beban. 

Nilai viskositas adalah 0 (nol). Ini menunjukkan jika alat ini bekerja tanpa 

ada beban. Nilai frekuensi motor DC cenderung stabil pada kisaran 30.28 Hz. 

Arus yang terjadi juga berada pada kisaran 0.088 mA. Selain nilai viskositas, 

frekuensi dan arus terjadi sedikit fluktuasi. Nilai yang didapat tidak konstan. 

Hal ini terjadi karena tegangan yang masuk tidak selalu stabil. Listrik yang 

dihasilkan oleh PLN juga tidak stabil. Regulator tegangan yang dipasang 

pada alat ini masih belum bisa menghasilkan tegangan yang benar-benar 

stabil. Namun, saat tanpa beban fluktuasi ini tidak terlalu besar. 

Tabel 4.2 menunjukkan data hasil pengukuran sampel dengan 

berbagai variasi percampuran oli. Percampuran ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah saat dua cairan dengan kekentalan yang berbeda dicampur 
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akan menghasilkan nilai kekentalan yang baru. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, nilai viskositas oli baru adalah 132.158 cP dan viskositas oli bekas 

adalah 116.552 cP. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai viskositas 

pelumas menurun. Udon J.D menunjukkan hal yang sama dalam 

penelitiannya ( Udon J.D. 2011 ). Jika dua cairan dengan viskositas berbeda 

dan perbandingan percampuran yang divariasi, akan menghasilkan nilai 

viskositas yang baru. Hal ini terlihat pada Tabel 4.2. Semakin banyak oli 

bekas yang dicampur, semakin kecil pula nilai viskositas yang terjadi.  

Gambar 4.6 menunjukkan grafik untuk nilai viskositas sampel dengan 

variasi percampuran oli yang berbeda. Saat oli 100% adalah oli baru, nilai 

rata-rata viskositas yang tercatat adalah 132.158 cP. Pada saat 100% oli bekas 

yang diukur kekentalannya, nilai rata-rata yang tercatat adalah 116.552 cP. 

Saat oli baru dicampur dengan oli bekas dengan perbandingan yang berbeda, 

nilai yang tercatat menunjukkan bahwa semakin banyak perbandingan oli 

bekas yang dicampurkan, maka nilai viskositas semakin kecil.  

Semakin kecil nilai viskositas oli yang diuji (encer), semakin kecil 

pula hambatan yang menghambat putaran motor DC. Seperti pengertian 

viskositas, “Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliaran fluida yang 

merupakan gesekan antara molekul – molekul cairan satu dengan yang lain”. 

Hal ini terlihat pada Gambar 4.7. Semakin encer sampel yang duji, frekuensi 

motor DC akan semakin tinggi. Suatu jenis cairan yang  mudah  mengalir,  

dapat  dikatakan  memiliki  viskositas  yang  rendah,  dan sebaliknya bahan – 

bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. 



57 

 

 

Arus yang terjadi pada motor DC mempunyai kecenderungan 

menurun saat nilai viskositas cairan semakin kecil, seperti pada Gambar 4.8. 

Penurunan arus ini dikarenakan daya yang dibutuhkan oleh motor DC untuk 

bekerja lebih kecil dibandingkan saat harus bekerja pada sampel dengan 

viskositas yang lebih besar (kental). Seperti yang dinyatakan oleh hukum 

Joule, bahwa daya yang dibutuhkan oleh motor DC untuk bekerja adalah 

sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir dikalikan besarnya hambatan 

yang terjadi pada rangkaian tersebut. Jadi saat hambatan motor DC besar, 

maka daya yang dibutuhkan juga besar, sehingga arus yang mengalir pada 

motor DC juga besar. 

Grafik yang didapat pada penelitian kali ini seluruhnya berosilasi. 

Meskipun mempunyai kecenderungan linear, tapi tidak ada yang benar-benar 

linear. Sumber tegangan dari PLN dan regulator tegangan yang kurang 

sempurna mengakibatkan supply tegangan untuk motor DC juga sedikit 

kurang stabil. Nilai viskositas antara oli baru dan oli bekas berbeda. Grafik 

percampuran antara oli baru dan oli bekas cenderung menurun. Hal ini yang 

coba dibuktikan untuk membandingkan antara oli yang masih layak atau tidak 

(oli palsu). Oli palsu adalah oli bekas yang telah dibuat sedemikian rupa 

sehingga bentuk fisik oli tersebut akan tampak sama dengan oli baru. Namun 

jika di teliti lebih detail lagi akan terlihat perbedaannya. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup 

baik. Grafik 4.6 menunjukkan bahwa antara oli baru dan oli bekas serta 

percampuran antara keduanya memiliki viskositas yang berbeda. Namun alat 
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ini belum terkalibrasi dengan alat dengan tipe yang sama. Nilai viskositas 

yang muncul pada LCD adalah hasil dari perhitungan persamaan 4.2. Dari 

Persamaan 4.2 selanjutnya dikalibrasi dengan nilai sesuai dengan Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Perkiraan viskositas untuk beberapa jenis larutan pada suhu ruang. 

Approximate Viscosities of Common Materials 

(At Room Temperature-70°F)  

Material Viscosity in Centipoise 

Water 1 cps 

Milk 3 cps 

SAE 10 Motor Oil 85-140 cps 

SAE 20 Motor Oil 140-420 cps 

SAE 30 Motor Oil 420-650 cps 

SAE 40 Motor Oil 650-900 cps 

Castrol Oil 1,000 cps 

Karo Syrup 5,000 cps 

Honey 10,000 cps 

Chocolate 25,000 cps 

Ketchup 50,000 cps 

Mustard 70,000 cps 

Sour Cream 100,000 cps 

Peanut Butter 250,000 cps 

Sumber : http://www.vp-scientific.com/Viscosity_Tables.htm 

Jenis oli yang digunakan untuk sampel percobaan adalah oli dengan 

kode SAE 20W-50. Dari Tabel 4.3 diketahi bahwa viskositas untuk bahan 

tersebut adalah antara 140-420 cP. Jika dilihat dari tabel tersebut maka nilai 

yang didapat belum memenuhi rentang nilai viskositas untuk oli dengan kode 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan nilai yang didapat hanya 132.158 cP.  
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Untuk menguji alat, maka dilakukan penelitian menggunakan sampel 

oli dengan kode SAE yang berbeda. Hasil dari pengujian ditampilkan pada 

Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil pengujian alat dengan variasi kode SAE 

No SAE Viskositas (cP) 

1 10W-30 85,678 

2 10W-40 115,642 

3 20W-50 132,158 

4 30 127,364 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai viskositas yang memenuhi nilai 

perkiraan viskositas larutan pada suhu ruang adalah oli dengan kode SAE 

10W-30 dan SAE 10W-40. Hasil ini menunjukkan bahwa alat ini masih perlu 

beberapa perbaikan lagi dari segi software maupun hardware.  

Hasil dari penelitian ini masih berupa asumsi bahwa untuk oli dengan 

kode kekentalan tertentu dalam kondisi standard jika telah masuk ke dalam 

range pada Tabel 4.3. Hasil ini masih perlu diuji dengan alat standard untuk 

mengetahui nilai pasti dari hasil tersebut.  

Banyaknya tahapan yang harus dilakukan untuk membuat alat ini 

menjadi alat yang layak digunakan menjadi kendala tersendiri. Sulitnya 

mencari komponen yang cocok untuk membuat alat ini membuat waktu yang 

dibutuhkan bertambah. Beberapa kali dilakukan pergantian komponen agar 

didapat hasil yang terbaik. Alat ini memang belum dikalibrasi, karena untuk 

dapat dikalibrasi alat ini harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapn itu adalah pembuatan perangkat luar (penyangga, silinder, 

dan hardware) dan pembuatan software. Tahapan-tahapan ini sudah memakan 
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banyak waktu. Untuk penelitian dengan waktu yang terbatas, alat ini sudah 

dikatakan dapat dipakai. Alat ini sudah mampu untuk membedakan viskositas 

dari oli bekas dan oli baru.  

Tujuan penelitian ini adalah membuat alat deteksi kelayakan pelumas 

kendaraan bermotor berdasarkan nilai viskositas menggunakan metode 

viskometer rotasi. Jika melihat dari tujuan, maka penelitian ini dapat 

dikatakan telah sesuai. Alat ini sudah dapat mengukur viskositas oli dengan 

berbagai variasi kode SAE maupun dengan percampuran oli bekas pakai. 

Namun alat ini belum dapat mengukur secara pasti nilai viskositas tersebut 

karena belum dikalibrasi.  

Pada umumnya, pemeriksaan oli adalah dengan mengambil sampel oli 

dengan ujung batang pada tutup oli. Sampel oli yang menempel pada ujung 

batang tutup oli tersebut kemudian  diletakkan pada ujung jari. Kemampuan 

ini hanya dimiliki oleh beberapa orang yang memang sudah ahli dibidangnya. 

Namun demikian, ini belum dapat dijadikan standar. Apalagi jika oli yang 

akan dites adalah oli baru tapi bekas (palsu). Oli palsu akan tampak sama 

dengan oli baru yang ada di pasaran. Oli palsu telah mengalami beberapa kali 

proses agar endapan-endapan yang terjadi akibat proses pemakaian dapat 

disaring. Saat akan mengganti oli yang dicek hanya oli yang ada pada 

kendaraan saja. Diharapkan dengan adanya alat uji kelayakan oli dapat 

diketahui apakah oli yang akan digunakan itu dalam keadaan baik atau tidak.



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian alat uji kelayakan pelumas kendaraan bermotor berbasis 

mikrokontroler didapatkan hasil berupa viskometer rotasi dengan tampilan LCD. 

Kemampuan alat ini dapat membedakan viskositas dari oli baru dan oli bekas 

dalam tampilan angka. Namun demikian, pada alat ini masih perlu dilakukan 

kalibrasi lebih lanjut untuk dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat sesuai 

dengan standard yang ada. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disadari masih begitu 

banyak kesalahan dan kekuranganya, dengan demikian diharapkan adanya 

penelitian lanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penelitian lebih 

lanjut antara lain: 

1. Membuat rangkaian catu daya yang lebih baik agar arus yang 

dihasilkan lebih stabil sehingga putaran motor DC juga lebih stabil. 

2. Menggunakan sensor dengan ketelitian yang lebih akurat. 

3. Menggunakan motor DC dengan kondisi yang lebih baik agar 

putaran yang didapat lebih stabil. 
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4. Menambah beberapa sampel oli dengan kode SAE dan merk yang 

berbeda untuk diukur kekentalannya agar diketahui viskositas untuk 

masing-masing oli mesin tersebut. 

5. Diharapkan alat yang akan dibuat pada penelitian berikutnya tersedia 

konektor yang dihubungkan langsung dengan komputer, agar dapat 

diproses lebih lanjut.  
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Lampiran 1 

 

Hasil pengambilan data dengan berbagai variasi percampuran 

Kondisi 100% oli baru 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas   = 132.158 cP 

- Putaran  = 11.8 Hz 

- Arus   = 0.34 mA 

 

 

 

Kondisi 90% oli baru, 10% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 128.469 cP 

- Putaran   = 11.7 Hz 

- Arus  = 0.28 mA 

 

 

Kondisi 80% oli baru 20% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 126.733 cP 

- Putaran = 11.1 Hz 

- Arus  = 0.26 mA 

 

 

100% oli baru 

 Viskositas Putaran Arus 

130.328 11.9 0.34 

132.212 11.8 0.35 

135.659 11.9 0.35 

133.167 12.0 0.34 

130.328 11.9 0.34 

134.508 11.9 0.35 

130.328 11.9 0.35 

132.236 11.9 0.35 

130.396 11.8 0.34 

132.667 11.9 0.35 

90% oli baru 10% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

128.667 11.7 0.28 

127.669 11.7 0.28 

128.765 11.8 0.28 

126.896 11.8 0.27 

128.567 11.6 0.27 

129.369 11.8 0.29 

128.987 11.7 0.28 

127.396 11.7 0.28 

129.667 11.8 0.29 

128.796 11.8 0.29 

80% oli baru 20% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

126.396 11.2 0.26 

125.669 11.2 0.26 

126.397 11.1 0.27 

127.369 11.2 0.26 

128.667 11.1 0.27 

126.396 11.2 0.26 

128.676 11.1 0.27 

125.369 11.2 0.26 

126.786 11.3 0.25 

125.676 11.1 0.26 



66 

 

 

Kondisi 70% oli baru 30% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 121.731 cP 

- Putaran = 11.2 Hz 

- Arus  = 0.24 mA 

  

 Kondisi 60% oli baru 40% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas = 121.483 cP 

- Putaran = 11.0 Hz 

- Arus  = 0.23 mA 

 

 

Kondisi 50% oli baru 50% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas = 123.303 cP 

- Putaran = 11.95 Hz 

- Arus  = 0.26 mA 

 

 

 

 

 

70% oli baru 30% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

120.363 11.3 0.25 

122.969 11.2 0.24 

121.369 11.2 0.25 

120.129 11.2 0.26 

125.456 11.1 0.27 

122.896 11.2 0.25 

121.169 11.2 0.24 

120.697 11.2 0.25 

121.786 11.3 0.24 

120.669 11.2 0.24 

60% oli baru 40% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

121.545 11.1 0.24 

120.225 11.0 0.24 

121.765 11.1 0.25 

122.965 11.0 0.25 

120.335 11.2 0.23 

121.365 11.1 0.24 

122.667 11.0 0.21 

122.556 11.1 0.24 

120.122 11.2 0.25 

121.396 11.1 0.24 

50% oli baru 50% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

124.765 11.9 0.27 

120.558 11.9 0.27 

120.569 11.9 0.26 

125.959 12.0 0.26 

120.363 12.0 0.27 

125.959 11.9 0.28 

124.634 12.1 0.27 

120.558 11.9 0.27 

124.765 11.9 0.27 

125.363 12.1 0.26 
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 Kondisi 40% oli baru 60% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas = 121.464 cP 

- Putaran = 11.1 Hz 

- Arus  = 0.22 mA 

 

 Kondisi 30% oli baru 70% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 121.326 cP 

- Putaran = 11.1 Hz 

- Arus  = 0.23 mA 

 

 

Kondisi 20% oli baru 80% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 116.255 cP 

- Putaran = 14.0 Hz 

- Arus  = 0.28 mA 

 

 

 

 

 

40% oli baru 60% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

120.363 11.1 0.22 

122.662 11.2 0.24 

121.425 11.1 0.22 

120.776 11.0 0.21 

122.262 11.2 0.24 

120.669 11.1 0.23 

120.369 11.1 0.22 

121.676 11.2 0.21 

122.169 11.2 0.23 

122.336 11.0 0.21 

30% oli baru 70% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

122.663 11.2 0.24 

121.368 11.1 0.23 

122.696 11.2 0.24 

120.123 11.2 0.24 

120.265 11.1 0.24 

120.896 11.3 0.21 

121.369 11.1 0.25 

122.363 11.3 0.23 

120.226 11.1 0.24 

121.369 11.2 0.24 

20% oli baru 80% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

117.928 13.9 0.28 

116.396 14.1 0.29 

117.128 14.2 0.28 

115.629 14.1 0.28 

116.397 13.9 0.29 

116.425 14.0 0.28 

115.628 14.1 0.29 

115.396 14.1 0.27 

115.286 13.9 0.29 

116.396 14.0 0.28 
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 Kondisi 10% oli baru 90% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas  = 115.881 cP 

- Putaran = 14.1 Hz 

- Arus  = 0.28 mA 

 

 

Kondisi 100% oli bekas 

Jadi, nilai untuk: 

- Viskositas = 116.552 cP 

- Putaran = 14.2 Hz 

- Arus  = 0.30 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% oli baru 90% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

115.629 14.1 0.29 

115.128 14.2 0.28 

116.327 14.1 0.29 

115.228 14.0 0.29 

116.928 14.2 0.27 

116.396 14.3 0.28 

115.276 14.2 0.29 

117.339 14.3 0.28 

115.221 14.1 0.27 

115.396 14.0 0.28 

100% oli bekas 

Viskositas Putaran Arus 

115.178 14.2 0.29 

115.547 14.2 0.29 

120.558 14.1 0.33 

115.642 14.2 0.30 

120.558 14.5 0.33 

115.642 14.2 0.30 

115.356 14.2 0.29 

115.642 14.2 0.30 

115.962 14.2 0.30 

11.776 14.5 0.28 
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Lampiran 2 

 

Source Code Program 
 

int frekuensi=0; 

 

int adc0; 

float A,B;  

float x; 

float pulsa; 

char temp[8];    

 

char temp1[8];   

char temp2[16]; 

 

#include <mega16.h> 

#include <lcd.h> 

#include <delay.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

 

// Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC 

#endasm 

#include <lcd.h> 

 

// External Interrupt 0 service routine 

interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) 

{ 

frekuensi++;//baca frekuensi yg masuk trus di increament 

} 

 

// Timer 1 overflow interrupt service routine 

interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) 

{ 

// Reinitialize Timer 1 value 

    TCNT1H=0xD23A >> 8; 

    TCNT1L=0xD23A & 0xff; 

    //pulsa=(float)frekuensi*60 /20 ;  //20 luban 

     

    pulsa=(float)frekuensi*1 / 116 ; //116 lubang 1 second 

    

    frekuensi=0; 

    

    //lcd_clear(); 

} 

 

void tampilkan_LCD() 

{ 

    

       

       

      //lcd_gotoxy(0,0); 

      //lcd_putsf("RPS"); 
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      ftoa(pulsa,1,temp); 

       

       

       

      lcd_gotoxy(0,1); 

      lcd_puts(temp); 

       

       

      //lcd_gotoxy(0,0); 

      //lcd_putsf("Rotari per second"); 

       

} 

 

 

#define ADC_VREF_TYPE 0x00 

 

// Read the AD conversion result 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 

// Start the AD conversion 

ADCSRA|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

ADCSRA|=0x10; 

return ADCW; 

} 

 

 

void tampilkan_ADC() 

{  

  adc0= read_adc(0); 

  //A = (0.074* adc0)- 37.888; 

  A= (float) adc0; 

  //B=(0.074* A)- 37.888; 

   

  B= ((A * 8.59375)*0.001);//(44 * A)-36; 

  //sprintf(temp1,"%d",read_adc(0)); 

  sprintf(temp1,"%.2f",B); 

   

  lcd_gotoxy(7,1); 

  lcd_puts(temp1);  

   

  //delay_ms(100); 

  

}    

 

 

void tampilkan_rumus() 

{  

  //adc0= read_adc(0); 

  //p2 =9.87755 ;//;(0.074* adc0)- 37.888; 

  //f0 =38.1;//A= (float) adc0; 



71 

 

 

  //rd2= 0.01521; 

  //rl2= 0.005329; 

   

   

  //B=(0.074* A)- 37.888; 

   

  // 

   

 //x= ((12.00 * B )/(75.06938 * pulsa))*469.8097283; //(44 * A)-36; 

  

 

x= 100*(((12.00 * B )/(471.2954055 * pulsa))*469.8097283); 

//sprintf(temp2,"%d",read_adc(0)); 

   

  sprintf(temp2,"%f",x); 

   

  lcd_gotoxy(0,0); 

  lcd_puts(temp2);  

   

  //delay_ms(100); 

  

}   

 

void main(void) 

{ 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: 11.719 kHz 

// Mode: Normal top=FFFFh 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer 1 Overflow Interrupt: On 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x05; 

TCNT1H=0xD2; 

TCNT1L=0x3A; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: On 

// INT0 Mode: Falling Edge 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

GICR|=0x40; 

MCUCR=0x02; 



72 

 

 

MCUCSR=0x00; 

GIFR=0x40; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x04; 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

// LCD module initialization 

lcd_init(16); 

 

// Global enable interrupts 

#asm("sei") 

 

//PORTC.3=1; 

 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 750.000 kHz 

// ADC Voltage Reference: AREF pin 

// ADC Auto Trigger Source: None 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff; 

ADCSRA=0x84; 

 

 

while (1) 

      { 

      tampilkan_LCD();   

       

      tampilkan_ADC();  

      

      tampilkan_rumus();  

       

      delay_ms(200); 

       

      lcd_clear(); 

       

      //PORTC.3=1; 

       //delay_ms(1000); 

       

       

      //PORTC.3=0; 

      //delay_ms(1000); 

       

      }; 

} 

 

 


