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RANCANG BANGUN MINI SYSTEM SPIN COATING 

UNTUK PELAPISAN SENSOR QCM (QUARTZ CRYSTAL 

MICROBALANCE) 

 

ABSTRAK 
Quartz Crystal Microbalance (QCM) adalah salah satu sensor 

yang dapat mengukur massa per unit area dengan cara mengukur 

perubahan frekuensi pada resonator kristal kuarsa. Tebal dan 

keseragaman lapisan yang melapisi QCM ini mempengaruhi 

sensitifitas dan kestabilan sensor QCM. Oleh karena itu, perlu dibuat 

suatu teknik pelapisan yang dapat menghasilkan lapisan yang 

diinginkan. Salah satunya adalah teknik spin atau yang bisa disebut 

sebagai spin coating. Oleh karena itu, telah dilakukan pembuatan alat 

spin coater yang digunakan untuk melapisi permukaan kristal quartz 

dengan polysterine agar dapat digunakan sebagai sensor QCM.  

Alat spin coater yang telah dibuat berbasiskan mikrokontroler 

ATmega 8535 sebagai sistem control utama. Selain itu, alat ini terdiri 

dari keypad 4x4 yang digunakan sebagai inputan kecepatan referensi 

yang diinginkan, LCD 16x2 yang dapat menampilkan kecepatan 

referensi dan kecepatan aktual yang terbaca. Pembacaan kecepatan 

aktual dari motor menggunakan sensor hall effect. Alat ini memiliki 

kestabilan putaran yang terkontrol karena sistem kontrol yang 

dikembangkan pada alat ini bersifat close loop. 

Setelah dilakukan pelapisan terhadap permukaan kristal quartz 

menggunakan alat spin coater ini, didapatkan korelasi antara 

kecepatan rotasi dan konsentrasi larutan polysterine terhadap beda 

frekuensi kristal yang terukur. Kecepatan rotasi memiliki korelasi 

negatif, sedangkan konsentrasi larutan memiliki korelasi positif 

terhadap beda frekuensi kristal yang terukur. 

 

 

 

Kata kunci: Quartz Crystal Microbalance (QCM), Spin Coating, 

spin coater, beda frekuensi kristal quartz. 
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THE MINI DESIGN OF SPIN COATING SYSTEM FOR 

VENEERING QCM (QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE) 

SENSOR 

 

ABSTRACT 

 

Quartz Crystal Microbalance (QCM) is a sensor that can 

measure the mass per unit area by measuring the change in frequency 

of the quartz crystal resonator. Thickness and uniformity of the 

coating layer is influence the sensitivity and stability of the QCM 

sensor. Therefore, we need a coating technique that can produce the 

desired layer. The technique of spin is one of the coating technique 

or can called spin coating. So, spin coater has been made used to coat 

the surface of a quartz crystal with polysterine to be used as a QCM 

sensor.  

Spin coater that has been created based microcontroller 

ATmega 8535 as control system. In addition, spin coater consists of 

a keypad 4x4 that is used as input the reference speed, LCD 16x2 

that can display reference speed and actual speed that measured. The 

actual speed of the motor can be read using hall effect sensor. Spin 

coater has a controlled round stability because it use control systems 

that developed with close loop.  

After coating to the surface of the quartz crystal using a spin 

coater, we can know the correlation between rotational velocity and 

concentration polysterine to different crystal frequencies that 

measured. Rotational speed has a negative correlation, while the 

concentration of the solution has a positive correlation to the 

different crystal frequencies that measured. 

 

 

Keywords: Quartz Crystal Microbalance (QCM), Coating Spin, spin 

coater, the difference frequency of quartz crystal. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Quartz Crystal Microbalance (QCM) adalah salah satu sensor 

yang dapat mengukur massa per unit area dengan cara mengukur 

perubahan frekuensi pada resonator kristal kuarsa. QCM mampu 

mendeteksi perubahan massa dalam orde µg. Sehingga sensor ini 

merupakan alterntif menarik yang dapat digunakan sebagai biosensor 

yang praktis dan ekonomis untuk mendeteksi konsentrasi biomelekul 

yang memiliki ambang batas pengukuran tertentu. Salah satu aplikasi 

yang saat ini sedang dikembangkan di Jurusan Fisika Universitas 

Brawijaya adalah sebagai immunosensor.  

Dalam praktiknya, sensor QCM terdiri dari lempengan tipis 

kristal tunggal yang diapit oleh dua logam elektroda yang kemudian 

dilapisi oleh material kimia yang diendapkan di kedua sisinya. Tebal 

dan keseragaman pelapisan ini mempengaruhi sensitifitas dan 

kestabilan sensor QCM. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu teknik 

pelapisan yang dapat menghasilkan lapisan yang diinginkan. Salah 

satunya adalah teknik spin atau yang bisaa disebut sebagai spin 

coating.  

Spin coating sudah banyak digunakan untuk membuat lapisan 

tipis yang bisa digunakan dalam dunia mikroelektronik. Teknik ini 

merupakan teknik khusus  yang menggunakan deposit cairan dalam 

jumlah yang kecil yang kemudian diputar pada kecepatan tinggi 

(sekitar 3000 rpm) dalam suatu bidang datar. Gaya sentrifugal akan 

menyebabkan cairan tersebut melebar menjauhi pusat sumbu 

putaran, yang akhirnya akan terbentuk lapisan tipis yang mengikuti 

bentuk permukaan bidang putar. Ketebalan lapisan dan sifat-sifat 

lainnya bergantung pada sifat alami cairan yang meliputi viskositas, 

daya evaporasi, persentase larutan, tegangan permukaan dan sifat-

sifat lainnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh parameter-parameter 

yang dipilih dalam proses spin yang meliputi kecepatan akhir 

putaran, percepatan, dan juga proses penguapan cairan menentukan 

karakteristik dari lapisan yang dihasilkan.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirancang dan dibuat 

mini sistem spin coating untuk sensor QCM yang kecepatan 
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putarannya dapat diatur secara manual melalui masukan dari keypad 

dan nilai kecepatannya ditampilkan pada LCD.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Pokok-pokok masalah yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat rangkaian pengatur 

kecepatan putaran motor DC  

2. Bagaimana merancang dan membuat rangkaian umpan balik 

yang dapat menjaga kestabilan putaran motor. 

3. Bagaimana merancang dan membuat piranti input yang 

dapat mengatur kecepatan  beserta tampilannya. 

4. Bagaimana merancang dan membuat mini sistem spin 

coating untuk sensor QCM. 

5. Bagaimana korelasi antara kecepatan putaran motor yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan ketebalan lapisan 

polimer terhadap kestabilan frekuensi resonansi kristal. 

6. Bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi larutan 

polysterine terhadap perubahan frekuensi QCM. 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membuat mini 

sistem spin coating untuk sensor QCM, sehingga batasan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Kecepatan motor dikontrol secara manual melalui masukan 

keypad. 

2. Alat yang akan dibuat berbasiskan mikrokontroler 

Atmega8535. 

3. Karakteristik motor DC yang digunakan tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

4. Alat ini hanya terbatas pada penggunaan untuk sensor QCM. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membuat rangkaian pengatur kecepatan 

putaran motor DC. 

2. Merancang dan membuat rangkaian umpan balik yang dapat 

menjaga kestabilan putaran motor. 
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3. Merancang dan membuat piranti input yang dapat mengatur 

kecepatan, Merancang dan membuat mini sistem spin 

coating untuk sensor QCM. 

4. Mengetahui korelasi antara kecepatan putaran motor yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan ketebalan lapisan 

polimer terhadap kestabilan frekuensi resonansi kristal. 

5. Mengetahui pengaruh perubahan kecepatan spin coating 

terhadap perubahan frekuensi QCM. 

6. Mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi larutan 

polysterine terhadap perubahan frekuensi QCM. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung 

penelitian mengenai Quartz Crystal Microbalance sebagai biosensor 

terutama dalam proses pelapisan kristal kuarsa sebagai resonator 

untuk sensor QCM.  
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BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Quartz Crystal Microbalance (QCM) 

Resonator kristal kuarsa yang juga dikenal sebagai thickness 

shear mode (TSM) sensor merupakan salah satu dari sekian banyak 

sensor gelombang akustik. Sensor TSM terbentuk dari cakram tipis 

kristal kuarsa tipe AT-cut , bisaanya dipotong pada sudut 35.25
0
 

terhadap sumbu-z chrystalography, dengan elektroda lingkaran pada 

masing-masing permukaan kristal. Quartz Crystal Microbalance 

(QCM) merupakan salah satu aplikasi dari sensor ini. Prinsip operasi 

dari QCM bisa dijelaskan dengan persamaan Sauerbrey yang 

menunjukkan hubungan antara massa lapisan teradsorbsi dengan 

pergeseran frekuensi resonansi pada osilator kristal kuarsa (LLANES 

dkk., 2005).  

Quartz Crystal Microbalance (QCM) merupakan sebuah 

resonator kristal kuarsa yang perubahan frekuensi resonansinya 

dipengaruhi oleh absorpsi materi pada permukaan elektrodanya 

(Albers, 1999). Mekanisme kerja dari QCM didasari pada efek 

invers-piezoelektrik, yaitu timbulnya deformasi pada material 

tertentu akibat medan listrik (Snook, 2000). Material piezoelektrik 

yang digunakan sebagai sensor QCM adalah kristal kuarsa tipe AT-

cut. Hal ini dikarenakan tipe AT-cut merupakan tipe kristal yang 

paling stabil, mode osilasinya shear-thickness, dan juga karena 

memiliki faktor ekuivalen yang tinggi (Melo, 2004). 

Sensor QCM pada aplikasinya merupakan resonator kristal 

kuarsa yang terdiri dari lempeng kristal AT-cut yang diapit oleh dua 

elektroda pada masing-masing sisinya seperti pada gambar 2.1 di 

bawah ini: 

 
Gambar 2.1 A) Kontruksi Kristal kuarsa sebagai sensor QCM. B) 

vibrasi Kristal pada mode shear-thickness (Raman Suri dkk., 2009) 
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Yang mendasari penggunaan kristal kuarsa sebagai sensor 

QCM adalah persamaan Sauerbrey yang menunjukkan bahwa 

pergeseran frekuensi pada sebuah resonator kristal kuarsa sebanding 

dengan penambahan massa pada permukaannya (Sauerbrey, 1959),  

seperti pada persamaan di bawah ini: 

∆𝒇 =
−𝟐∆𝒎𝒇𝟎

𝟐

𝑨 𝝆𝒒𝝁𝒒
= −𝑪∆𝒎                                     (𝟐. 𝟏)           

dimana Δf adalah perubahan frekuensi resonan (Hz), Δm adalah 

perubahan massa (g), f0 adalah frekuensi resonan kristal (Hz), A 

adalah daerah aktif kristal piezoelektrik (daerah antara elektroda) 

cm
2
, ρq adalah densitas kristal kuarsa (ρq = 2.648 g/cm

3
), µq adalah 

modulus geser dari kristal kuarsa tipe AT-cut kristal (µq = 2.947 x 

10
11

 g/cm.s
2
), dan C adalah konstanta sensitivitas massa yang 

didasarkan pada tipe kristal yang digunakan)(s.g
-1

) (Cesar dkk., 

2011). 

Namun, beberapa asumsi diperlukan dalam menggunakan 

persamaan ini. Pertama, penambahan massa harus didistribusikan 

secara merata pada permukaan elektroda. Kedua, penambahan massa 

harus lebih rendah daripada massa kuarsa itu sendiri, dan massa 

tersebut secara kuat menempel dengan tidak terdapat deformasi dari 

pergerakan osilasi kristal (Vogt dkk., 2004). Selain itu, Mecea 

(Mecea, 1994) juga menyatakan bahwa daerah sensitif resonator 

kuarsa yang bervibrasi dengan mode shear-thickness adalah terbatas 

pada daerah elektroda, dengan nilai maksimum pada pusat elektroda.   

Sedangkan penggunaan Persamaan Saurbrey pada liquid tidak 

menunjukkan hasil yang valid dikarenakan redaman viskos liquid 

yang menyebabkan pergeseran frekuensi yang sangat besar dan 

menurunnya faktor kualitas Q yang menyebabkan ketidakstabilan 

dan pada akhirnya menghentikan osilasi (Kanazawa dan Gordon, 

1985). Oleh karena itu, Kanazawa dan Gordon telah 

mengembangkan sebuah persamaan untuk penggunaan QCM pada 

medium viskos yang dirumuskan sebagai: 

∆𝒇 = 𝒇𝟎
𝟑/𝟐

 
𝜼𝑳𝝆𝑳
𝝅𝝁𝒒𝝆𝒒

 

𝟏 𝟐 

                           (𝟐.𝟐) 

dimana ηL dan ρL masing-masing adalah viskositas dan densitas 

liquid yang bersentuhan dengan elektroda. Dalam aplikasinya, 

Kristal kuarsa didesain untuk bersentuhan dengan liquid pada satu 
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sisi saja  untuk menghilangkan pengaruh konstanta konduktivitas dan 

dielektrik yang pada akhirnya akan mengurangi redaman liquid 

sehingga menghasilkan kondisi osilasi yang stabil (Chang dan Zhao, 

2008). 

Dalam aplikasinya, sistem Quartz Crystal Microbalance 

terdiri dari kristal kuarsa, oscillator, frekuensi counter, dan komputer 

seperti pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.2 Gambar skematik untuk rangkaian pengukur massa 

dengan QCM (Chang dan Zhao, 2008). 

Kristal yang umumnya digunakan adalah kristal yang memiliki 

frekuensi resonansi alami (f0) 10MHz. Kristal kuarsa yang digunakan 

bertipe AT-cut dengan diameter 0.538” dan diameter elektroda 

0.201” (Chang dan Zhao, 2008). 

Pada aplikasinya sebagai sensor QCM kristal kuarsa AT-cut 

difungsikan sebagai resonator pada sebuah osilator untuk 

menghasilkan frekuensi resonansi yang bergantung pada 

karakteristik kristal kuarsa AT-cut. Pada mode ini, sirkuit osilator 

membangkitkan sebuah osilasi dan menghasilkan feedback respon 

dari QCM sehingga sirkuit akan berosilasi pada frekuensi resonansi 

(Yu, 2008). 

Ketebalan lapisan yang terdeposisi secara merata pada 

permukaan elektroda sensor QCM dapat dengan sederhana dihitung 

menggunakan persamaan  di bawah ini: 

∆𝒂 =
𝟏

𝝆

∆𝒎

𝑨
                                      (𝟐. 𝟑) 

dimana Δa merupakan ketebalan lapisan terdeposisi, 
∆𝑚

𝐴
 merupakan 

perubahan massa per luasan yang terukur menggunakan sensor 
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QCM, dan ρ merupakan densitas materi yang terdeposisi (Kumar, 

2000). 

 Sensitifitas dan spesifisitas QCM sebagai immunosensor 

bergantung pada immobilisasi lapisan. Berbagai metode 

dikembangkan untuk immobilisasi antibody pada permukaan kristal. 

beberapa metode yang digunakan diantaranya menggunakan lapisan 

polyelectrolyt, polimer, dan Langmuir-Blodgett. Selain itu, lapisan 

polimer juga berfungsi untuk memperluas permukaan sensitif sensor 

(Vashist dan Vashist, 2011).  

 Immobilisasi biomolekul pada permukaan transduser adalah 

salah satu bagian penting dalam membuat biosensor. Salah satu 

metode yang paling popular adalah menjebak biomolekul bersama 

dengan reagen yang lain pada sebuah lapisan tipis yang ditempelkan 

secara langsung pada permukaan transduser. Komposisi lapisan atau 

matrix harus dipilih secara hati-hati, sehingga stabilitas dan fungsi 

biomolekul dipertahankan atau terus meningkat (Tjärnhage, 1997).  

Terdapat tiga alasan utama mengapa penempelan lapisan tipis 

pada permukaan transduser merupakan hal pokok untuk membuat 

biosensor. Walaupun biomolekul bisa secara langsung didepositkan 

pada permukaan transduser, namun yang dihasilkan tidak terlalu 

sensitif. Untuk meningkatkan sensitivitas maka dibutuhkan 

peningkatan konsentrasi permukaan biomolekul yang ditempelkan 

pada permukaan elektroda. Hal ini bisa dicapai dengan 

menggabungkan biomolekul pada lapisan polimer dengan ketebalan 

beberapa monolayer. Alasan kedua menggunakan matrix polimer 

pada permukaan transduser adalah memberikan peningkatan 

selektivitas reaksi terhadap molekul tertentu. Alasan ketiga, lapisan 

tipis memiliki sifat yang menyebabkan biomolekul berfungsi dengan 

baik (Tjärnhage, 1997).  

Rangkaian elektronik yang dibutuhkan untuk mengendalikan 

osilasi QCM dibuat sedemikian rupa sehingga membangkitkan sinyal 

listrik yang dihasilkan oleh kristal yang dikuatkan dan dikembalikan 

ke sumber sehingga dihasilkan osilasi dengan frekuensi konstan 

(Tjärnhage, 1997).  

Penggunaan persamaan sauerbrey untuk mengukur massa pada  

larutan dibutuhkan beberapa kondisi yang terpenuhi. Pertama, 

lapisan yang menempel pada permukaan disyaratkan tidak akan 

menyebabkan pergeseran frekuensi lebih besar daripada 2% dari 
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frekuensi resonansi dasar kristal. Untuk pengukuran massa yang 

lebih besar, hubungan yang dihasilkan tidak linier sehingga model 

yang lain perlu dikembangkan. Karena QCM mengukur massa rata-

rata material terdeposisi, maka diharuskan lapisan terdistribusi 

seragam pada elektroda untuk menentukan ketebalan secara akurat. 

Permukaan yang lapisan yang halus merupakan substansi yang 

penting jika QCM digunakan di dalam liquid. Jika permukaan kasar, 

molekul pelarut akan terjebak pada lekukan dan berkontribusi pada 

pengukuran massa (Tjärnhage, 1997).  

Rangkaian ekuivalen untuk QCM digambarkan oleh van dyke 

dan butterworth yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.3 Rangkaian ekuivalen sebuah QCM di udara. Untuk 

diameter 25 mm dan ketebalan kristal 0.3 mm dengan luas elektroda 

0.28 cm
2
, maka nilai komponen pada rangkaian di atas adalah: 

C0=7.3x10
-12

 F, C1=23x10
-15

F, R1=100 ohm, L1=45x10
-3

 H 

(Tjärnhage, 1997). 

Rangkaian ini valid jika resonator bervibrasi pada mode shear-

thickness dengan frekuensi resonansi dasar. Hubungan antara setiap 

komponen dengan karakteristik dari QCM itu sendiri adalah: R1 

merepresentasikan energi yang hilang dikarenakan redaman viskos 

terhadap osilasi oleh media disekitarnya, C0 berhubungan dengan 

kapasitansi elektroda yang terdepositkan pada permukaan kristal, C1                                   

berhubungan dengan elastisitas kristal (energi osilasi yang tersimpan 

pada kristal), dan L berhubungan dengan komponen inersia osilasi 

(Tjärnhage, 1997).  

Menggunakan rangkaian resonator seperti pada gambar di 

bawah ini, frekuensi resonansi akan ditentukan oleh kristal. 
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Gambar 2.4 Rangkaian yang digunakan untuk membangkitkan 

osilasi QCM di liquid. Komponen yang digunakan IC=MC1733 

(yang digunakan pada penguat differensial video); R1=2.2Mohm; 

R2=200ohm; R3 – R6 =180 ohm; R7=220ohm; C1=0.01 uF; T1 dan 

T2 = 2N3904; D1 dan D2 5082-2811 diode Schottky (Tjärnhage, 

1997). 

Rangkaian ini merupakan contoh metode aktif, dimana QCM 

menentukan frekuensinya sendiri. Dengan sebuah alat pengukur 

impedansi (frequency response analyser, FRA), penggunaan 

frekuensi bisa divariasikan di sekitar frekuensi resonansi QCM dan 

sifat listrik bisa diukur dari perbedaan fase dan amplitudo dari 

potensial yang digunakan dan arus yang dihasilkan. Nilai komponen 

yang terdapat pada rangkaian ekuivalen bisa ditentukan dari 

pengukuran seperti ini. Di sekitar frekuensi resonansi, nilai ini 

berubah secara jelas dan puncak pada konduktansi sistem akan 

tampak. Meningkatnya kehilangan energi dikarenakan redaman 

viskos (R1 meningkat) diamati sebagai pelebaran puncak ini 

(Tjärnhage, 1997).  

Faktor-Q atau faktor ekuivalen, didiskripsikan sebagai 

kemampuan suatu sistem yang bervibrasi untuk menghasilkan 

frekuensi yang stabil dan bisa didefinisikan sebagai: 

Q=2πenergi input persiklus/energi yang hilang per siklus 

Q menurun jika sistem menjadi lebih teredam (lebih banyak energi 

yang hilang per siklus), hal ini menunjukkan bahwa penempelan 

lapisan viskoelastik pada permukaan QCM bisa menurunkan nilai 

faktor-Q (Tjärnhage, 1997).  

Teknologi lapisan tipis sudah digunakan untuk meningkatkan 

fungsi resonator kristal kuarsa; seperti spin coating dan Langmuir-

Blodgett (LB). Eksperimen ini dibutuhkan karena keseragaman dan 
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homoginitas lapisan pada resonator kristal kuarsa merupakan bagian 

fundamental jika diaplikasinya sebagai sensor biologi dan kimia. 

Lapisan terdeposisi polystyrene (PS), dibentuk didalam pelarut 

seperti cyclohexanone, tetrahydrofuran (THF), dmethylformamide, 

dan khloroform pada konsentrasi berbeda menggunakan spin coating 

pada bidang target. Ekuivalen lapisan diamati menggunakan 

microscop optic, ellipsometri, dan profilometri.   

Saat ini QCM banyak digunakan sebagai sensor biologi untuk 

aplikasinya di dunia medis. Sensor ini meningkatkan sensitivitas dan 

selektivitasnya dari lapisan kimia yang terdeposisi pada 

permukaannya. Uniformitas dan homogenitas resonator kristal 

kuarsa merupakan bagian penting jika QCM diaplikasikan sebagai 

sensor kimia dan biologi. 

Efek piezoelektrik bisa didefinisikan sebagai timbulnya 

muatan listrik pada permukaan material setelah mengalami 

deformasi. Efek ini digunakan untuk mendeteksi gelombang akustik 

dengan mentransformasikan deformasi mekanis ke sinyal listrik 

(LLANES dkk., 2005).  

2.2 Teknologi Lapisan Tipis 

Thin film merupakan lapisan material pada suatu substrat atau 

media pelapisan dengan ketebalan dalam skala nanometer sampai 

beberapa mikrometer. Sedangkan deposisi lapisan tipis (thin film) 

merupakan sebuah proses dimana karakteristik fisis dari sebuah 

permukaan dimodifikasi dengan menggunakan pelapisan yang sangat 

tipis, biasanya dengan ketebalan beberapa mikrometer. 

Terdapat berbagai teknik deposisi material untuk 

menghasilkan lapisan tipis diantranya adalah drop casting, spin 

coating, doctor blade, dip coating, langmuir-blodgett, dan spray 

coating. Semua teknik yang disebutkan tersebut menggunakan 

material organik terlarutkan. Sampai saat ini terdapat 3 teknik yang 

dipakai pada penelitian di Jurusan Fisika Universitas Brawijaya 

untuk melapisi permukaan kristal quartz yang digunakan untuk 

sensor QCM  yaitu spray coating, Spin coating, dan vacum thermal 

evaporation / flash evaporation. Pada teknik spray coating, 

morfologi lapisan bisa dikontrol dengan mengatur tekanan, 

viskositas larutan, karakteristik pelarut, geometri nozzle (jarum 

airbrush), dan jarak antara nozzle dan substrat. Namun, homogenitas 

lapisan yang terbentuk rendah. Sedangkan teknik spin coating 
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menghasilkan lapisan tipis yang relatif homogen. Selain itu, kontrol 

ketebalan lapisan pun bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan 

mengatur variabel kecepatan rotasi dan konsentrasi larutan yang 

digunakan (Binda, 2011). 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk 

mendepositkan material pada substrat atau untuk membuat suatu 

lapisan tipis, diantaranya adalah spin coating, dip coating, spray 

coating, dan stamping. 

Spin coating efektif digunakan untuk menghasilkan lapisan 

tipis dengan ketebalan berkisar antara 10nm-5µm,. Lapisan yang 

dihasilkan bersifat seragam dan juga ketebalan lapisan yang 

dihasilkan bisa dikontrol hanya dengan mengatur dua variabel bebas 

saja yaitu kecepatan rotasi (ω) dan konsentrasi larutan (c) dengan 

biaya rendah. Namun metode ini mempunyai kekurangan karena 

banyaknya material yang terbuang selama proses dan struktur 

kompleks tidak bisa digunakan pada teknik ini. Sedangkan metode 

dip coating dapat menghasilkan lapisan dengan ketebalan berkisar 

antara 20nm-50µm. Metode ini sangat sederhana namun dapat 

melapisi permukaan yang kompleks dan tidak beraturan. Proses 

pelapisannya pun dapat berlangsung kontinyu. Namun metode ini 

menghasilkan ketebalan lapisan yang tidak seragam dan banyak 

terdapat kecacatan lapisan. Untuk metode spray coating, ketebalan 

lapisan yang dihasilkan berkisar antara 2nm-20µm. Pelapisan dengan 

metode ini berlangsung cepat dengan efisiensi yang tinggi, namun 

membutuhkan larutan dengan viskositas yang rendah (Mitzi, 2008).  

2.3 Spin Coating 

Spin coating merupakan teknik yang digunakan untuk 

menghasilkan lapisan tipis seragam  dengan memanfaatkan gaya 

sentrifugal yang dikontrol oleh kecepatan rotasi. Lapisan yang 

terbentuk pada proses spin coating pada dasarnya dipengaruhi oleh 

dua parameter bebas yaitu viskositas yang mengontrol gaya viskos 

antara larutan dan permukaan substrat, serta kecepatan rotasi yang 

mengontrol gaya sentrifugal (Sahu dkk., 2009). Teknik ini paling 

baik digunakan untuk menghasilkan lapisan tipis dengan ketebalan 

seragam yang berkisar antara 0.3-5.0 μm pada permukaan substrat 

yang relatif kecil (Rabilloud, 2000). Dalam banyak kasus, material 

pelapis yang digunakan adalah polimer dalam bentuk larutan dimana 

pelarut yang digunakan mudah menguap (Lawrence dan Zhou, 



13 

 

1991). Alat yang digunakan pada metode spin coating ini disebut 

spin coater seperti pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.5 Spin Coater 

(http://www.ap.cityu.edu.hk/ceramicLab/images/spin-coater.jpg) 

Proses spin coating bisa digambarkan seperti pada gambar di 

bawah ini yang menunjukkan pola aliran simetris dari cairan 

homogen pada bidang lingkaran datar yang berotasi.  

 
Gambar 2.6 Model aliran larutan selama proses spin coating untuk 

larutan homogen dengan daya aliran Q dan kecepatan aliran vr 

(Washo, 1977). 

Bornside, Macosko, dan Scriven (Bornside dan Scriven, 1987) 

membagi Proses spin-coating  dalam empat tahap, yaitu, deposition, 
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spin-up, spin-off, dan evaporation seperti yang diilustrasikan pada 

gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.7 Tahap-tahap proses spin coating 

Deposition; pada proses ini sejumlah larutan diteteskan pada 

permukaan substrat baik ketika substrat itu dalam keadaan diam 

maupun dalam keadaan berputar dengan kecepatan rendah. Larutan 

diteteskan tepat di pusat rotasi substrat. Untuk mencegah 

diskuntinuitas lapisan, maka volume larutan yang diteteskan dua kali 

volume larutan yang akan menutupi seluruh permukaan substrat 

(Bornside dan Scriven, 1987). Terdapat dua tipe spin coating dilihat 

dari cara mendeposisikan larutan pada permukaan substrat yaitu 

static dispense dan dynamic dispense. Pada  dynamic dispense 

larutan diteteskan pada pusat rotasi substrat ketika substrat telah 

berputar dengan kecepatan yang rendah bisaanya 500 rpm, 

sedangkan pada static dispense substrat dalam kondisi diam ketika 

larutan diteteskan. Dynamic dispense  memiliki kekurangan karena 

umumnya lebih banyak larutan yang terbuang selama proses, namun 

metode ini berguna ketika larutan atau substrat memiliki daya adhesi 

yang rendah, hal ini tidak bisa dilakukan jika menggunakan metode 

static dispense  (Peeters dan Remoortere, 2008). 

Spin-up; Pada tahap ini substrat mulai dipercepat untuk mencapai 

kecepatan rotasi konstan yang diinginkan sehingga larutan mengalir 

secara radial karena gaya sentrifugal dan menutupi seluruh 
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permukaan substrat. Tahap ini bisaanya ditandai dengan banyaknya 

larutan yang terbuang meninggalkan permukaan substrat akibat gaya 

tersebut. Pada kondisi tersebut proses penipisan lapisan yang 

diakibatkan gaya sentrifugal dan viskos akan mengurangi jumlah 

larutan sebanyak 50% atau lebih.  

Spin-off; Pada tahap ini substrat berputar pada kecepatan konstan 

dan jumlah larutan pada substrat semakin berkurang sehingga lapisan 

menjadi semakin tipis secara berlahan. Pada tahap ini, keseragaman 

ketebalan lapisan tipis dihasilkan dari keseimbangan antara dua gaya 

yang berlawanan yaitu gaya sentrifugal dan gaya viskos (Aguilar dan 

López, 2011). Selama terjadinya proses ini,  gaya viskos semakin 

besar akibat menguapnya pelarut. Sehingga gaya viskos menjadi 

faktor penting terhadap terbentuknya lapisan pada tahap ini. Akibat 

evaporasi pelarut yang terjadi selama proses ini, lapisan menjadi 

cukup tipis dan padat sehingga aliran fluida secara esensial terhenti, 

dan pada titik ini evaporasi pelarut mendominasi dalam menentukan 

ketebalan lapisan yang dihasilkan. 

Evaporation; dengan kondisi larutan yang secara esensial tidak 

mengalir, maka evaporasi menjadi proses yang paling menentukan 

ketebalan lapisan yang dihasilkan walaupun sebenarnya selama 

berlangsungnya proses spin coating evaporasi selalu terjadi. 

Evaporasi merupakan proses kompleks dimana sejumlah pelarut 

berlebih dilepaskan meninggalkan lapisan untuk mendapatkan 

lapisan yang solid. Titik transisi antara proses spin-off dan 

evaporation menjadi titik dimana besarnya penipisan akibat 

evaporasi sama dengan besarnya penipisan akibat gaya sentrifugal.  

Tahap spin-off dan evaporation menjadi tahap yang paling 

berpengaruh pada terbentuknya lapisan tipis akhir. Pada umumnya 

kedua tahap ini terjadi secara sequensial dalam selang waktu tertentu 

untuk menghasilkan lapisan tipis (Bornside dan Scriven, 1987). 

Meyerhofer (Meyerhofer, 1978) menyatakan bahwa total 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketebalan akhir 

diekspresikan sebagai: 

𝒕𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝒕𝒔𝒑𝒊𝒏𝒐𝒇𝒇 + 𝒉𝒔𝒑𝒊𝒏𝒐𝒇𝒇
𝝆𝑨𝟎
𝒆𝝆𝑨

                            (𝟐.𝟒) 

dimana            𝒕𝒔𝒑𝒊𝒏𝒐𝒇𝒇 =
𝟑𝝁

𝟒𝝆𝝎𝟐
 

𝟏

𝒉𝒔𝒑𝒊𝒏𝒐𝒇𝒇
𝟐 −

𝟏

𝒉𝟎
𝟐                                (𝟐.𝟓) 

dan             𝒉𝒔𝒑𝒊𝒏𝒐𝒇𝒇 =  
𝟑𝝁𝒆

𝟐𝝆𝑨𝝎
𝟐
 
𝟏 𝟑 

                                    (𝟐.𝟔) 



16 

 

dimana ρA adalah densitas pelarut volatile, ρA0 adalah nilai awal 

densitas pelarut, dan e adalah konstanta daya evaporasi yang 

bergantung pada massa transfer fase gas saat tahap evaporation, ω 

adalah kecepatan angular, µ adalah viskositas larutan, h0 adalah 

ketebalan mula-mula. Hubungan antara waktu yang dibutuhkan 

tersebut dengan ketebalan lapisan yang dihasilkan pada setiap tahap 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.8 Grafik ketebalan lapisan seragam terhadap waktu untuk 

pendekatan sederhana Meyerhofer dimana spin-off dan evaporation 

terjadi secara sequensial. 

Ketebalan lapisan polimer hf yang dihasilkan melalui proses 

spin coating diketahui berkorelasi dengan fraksi berat polimer, x1,0, 

kecepatan putaran, ω, seperti pada persamaan di bawah ini 

(Meyerhofer, 1978):  

𝒉𝒇 = 𝒌𝒙𝟏,𝟎𝝎
−𝜷                          (𝟐.𝟕) 

dimana k adalah konstanta yang bergantung pada konsentrasi, 

viskositas larutan dan karakteristik yang lain dari polimer dan 

pelarut. Nilai β bervariasi antara 0.5 sampai 1.0 untuk polimer atau 

material hybrid. Variasi dari eksponen β dapat dijelaskan karena 

daya evaporasi pelarut relative selama proses Spin Coating (Chang 

dkk., 2005).  

Spin Coating pertama kali dimodelkan olah Emslie dkk. 

(Emslie dkk., 1958) dengan mengabaikan pengaruh evaporasi pelarut 

dan mengasumsikan bahwa konsentrasi larutan tetap konstan pada 
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nilai awal. Persamaan yang dikemukakan olehnya tidak 

mengkorelasikan ketebalan lapisan dengan sifat fisis polimer dan 

pelarut. Sehingga model yang dikembangkan oleh Emslie hanya 

valid pada awal-awal proses, sedangkan ketika larutan cenderung 

menjadi immobile akibat konsentrasi yang meningkat, maka 

evaporasi pelarut e menjadi faktor utama yang menentukan ketebalan 

lapisan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Bornside (Bornside dkk., 

1991) dan Hall (Hall dkk., 1998) mencoba menghitung ketebalan 

lapisan untuk PMMA dan polystyrene yang didasarkan pada model 

Meyerhofer (Meyerhofer, 1978) dengan menambahkan evaporasi 

pelarut kedalam perhitungan. Model ini hanya akurat untuk larutan 

dengan konsentrasi rendah karena model ini mengabaikan evaporasi 

pelarut dan hubungan peningkatan viskositas selama tahap spin-off . 

Namun, prediksi ini juga tidak sesuai dengan data eksperimen untuk 

beberapa polimer atau pelarut. Hal ini bisa disebabkan karena 

mereka tidak mempertimbangkan perbedaan antara densitas larutan 

polimer dan densitas pelarut. Untuk menyempurnakan model yang 

telah dikembangkan sebelumnya, Yonkoski dan Soane (Yonkoski 

dan Soane, 1992) mengembangkan suatu model yang didasarkan 

pada persamaan Meyerhofer (Meyerhofer, 1978) dan Bornside 

(Bornside dkk., 1991) untuk memprediksi ketebalan lapisan polimer 

dengan metode Spin Coating seperti pada persamaan di bawah ini: 

        𝒉𝒇 = 𝒗𝟏,𝟎   
𝟑𝜼𝟎

𝟐𝝆𝟎𝝎
𝟐 𝒌 𝒙𝑨,𝟎 − 𝒙𝑨,∞  

𝟏 𝟑 

                         (𝟐.𝟖)              

𝒌 = 𝒌 𝝎𝟏/𝟐 → 𝒌 =  
𝒄𝑫𝒈

𝒗𝒈
𝟏 𝟐 𝝆

  
𝒑𝟏
𝟎𝑴𝟏

𝑹𝑻
 𝝎𝟏/𝟐                (𝟐.𝟗) 

dimana 𝑥𝐴
0  adalah konsentrasi pelarut mula-mula, dan 𝑥𝐴∞ adalah 

fraksi massa pelarut pada larutan yang nilainya sebanding dengan 

fraksi massa pelarut pada gas bulk, dan k adalah koefisien massa-

transfer pelarut sedangkan 𝑘  merupakan konstanta yang bergantung 

pada karakteristik pelarut. Konstanta c adalah konstanta yang 

bergantung pada Schmidt number pada fase gas, Dg adalah mass 

diffusivity larutan pada phase gas (m
2
/s), vg adalah kinematic 

viscosity pelarut pada fase gas, p1
0
 adalah tekanan uap pelarut murni 

pada temperatur T, M1 adalah berat molekul pelarut, dan R adalah 

konstanta gas ideal. Hasil perhitungan persamaan di atas 

menunjukkan hasil yang mendekati dengan hasil eksperimen 

khususnya untuk konsentrasi polimer rendah, namun sedikit lebih 
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besar pada saat kecepatan rotasi tinggi. Sehingga persamaan ini dapat 

digunakan untuk memprediksi ketebalan lapisan tipis polimer jika 

parameter-parameter fisis polimer dan pelarut diketahui (Chang dkk., 

2005). 

Tabel 2.1 Parameter-parameter yang digunakan untuk memprediksi 

ketebalan lapisan polystyrene  dengan pelarut khloroform adalah 

sebagai berikut(Hall dkk., 1998): 
 

 

 
Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan rotasi 

dan ketebalan lapisan polysterine yang dihasilkan dengan 

menggunakan metode Spin Coating beserta hasil prediksinya : 
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Gambar 2.9 Ketebalan lapisan, hf, sebagai fungsi kecepatan rotasi 

dan konsentrasi larutan mula-mula untuk larutan polysterine dengan 

pelarut chloroform: (v) 0.25%, (○) 0.5%, (◊) 2%, garis tegas 

merupakan hsil prediksi menggunkan persamaan-persamaan di atas. 

Pada kecepatan yang cukup tinggi (>3000 rpm), ketebalan 

mula-mula h0 tidak begitu berpengaruh pada ketebalan akhir yang 

dihasilkan. Agar persamaan di atas dapat digunakan untuk 

memprediksi ketebalan lapisan yang dihasilkan melalui metode spin 

coating, maka S0>2hf, dimana S0 adalah volume awal dari padatan 

polimer yang digunakan (Meyerhofer, 1978). 

Ketebalan lapisan sangat dipengaruhi oleh viskositas dan 

kecepatan rotasi. Peningkatan kecepatan rotasi menurunkan 

ketebalan lapisan, sedangkan peningkatan konsentrasi akan 

menaikkan ketebalan yang dihasilkan karena viskositas meningkat. 

Keseragaman lapisan yang dihasilkan salah satunya  dipengaruhi 

oleh percepatan atau waktu untuk mencapai kecepatan utama seperti 

yang terlihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.10 Hasil eksprimen spin coating yang 

menunjukkan variasi ketebalan terhadap jarak dari pusat rotasi 

. 

Pada gambar tersebut menunjukkan percepatan yang tinggi 

menghasilkan lapisan yang lebih seragam yang ditunjukkan dengan 

sudut kurva terhadap sumbu horisontal semakin kecil untuk t=1s 

(Flack dkk., 1984).  

Pada konsentrasi yang sama, larutan yang memiliki viskositas 

lebih rendah akan menghasilkan lapisan tipis lebih cepat (Chang 

dkk., 2005). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Extrand (Extrand, 

1994) diketahui bahwa ketebalan lapisan yang dihasilkan 

menggunakan metode spin coating tidak bergantung pada volume 

awal larutan yang diletakkan pada permukaan substrat. Hall (Hall 

dkk., 1998)menunjukkan bahwa larutan dengan konsentrasi rendah 

cenderung lebih seragam, sedangkan ketika konsentrasi tinggi (> 

15%) permukaan lapisan cenderung bergelombang. 

Huang dan Chou (Huang dan Chou, 2002) menunjukkan 

bahwa secara umum larutan dengan vikositas atau konsentrasi rendah 

akan menghasilkan lapisan yang lebih tipis dengan karakteristik yang 

seragam seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang 

menunjukkan distribusi ketebalan lapisan terhadap jarak radial dari 

pusat rotasi untuk beberapa larutan dengan konsentrasi berbeda.  
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Gambar 2.11Distribusi ketebalan lapisan terhadap posisi 

radial untuk larutan dengan konsentrasi berbeda.Kecepatan rotasi 

yang digunakan 2000 rpm. 

Selain itu, mereka juga menunjukkan bahwa keseragaman lapisan 

juga dihasilkan untuk kecepatan rotasi yang lebih tinggi (Huang dan 

Chou, 2002). 

Bornside, Macosko, dan Scriven (Bornside dkk., 1989) 

mengembangkan sebuah model spin coating yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ketebalan akhir 

walaupun volume awal yang diteteskan pada substrat berbeda. 

Namun jika ketebalan awal yang digunakan sangat tipis maka 

pengaruh ketebalan awal terhadap ketebalan kering yang dihasilkan 

cukup signifikan. Selain itu, Bornside dkk. juga menunjukkan bahwa 

ketebalan lapisan yang dihasilkan menurun terhadap kenaikan 

konsentrasi pelarut yang digunakan. Hal ini terjadi karena viskositas 

menurun sehingga meningkatkan laju aliran larutan, dan juga karena 

konsentrasi polimer dalam larutan yang sedikit. 

Rotasi substrat dengan kecepatan konstan menyebabkan 

evaporasi pelarut yang seragam sehingga ketebalan lapisan yang 

dihasilkan seragam. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul 

pada hasil pelapisan menggunakan metode spin coating akibat 

beberapa hal. Di bawah ini ditunjukkan beberapa hasil pelapisan 

yang tidak berhasil dengan menggunakan metode spin coating: 
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Gambar 2.12 Hasil pelapisan yang gagal: (a) lapisan dengan 

titik-titik gelembung udara; (b) lapisan yang tidak menutupi seluruh 

permukaan substrat; (c) lapisan dengan ketebalan tidak merata 

membentuk pola spiral. 

Kondisi pada gambar (a) bisa dihindari dengan memastikan 

bahwa tidak terdapat gelembung udara dan partikel-partikel pengotor 

pada  larutan yang digunakan. Pada gambar (b) bisa disebabkan 

karena jumlah larutan yang diteteskan tidak cukup menutupi seluruh 

permukaan substrat, dan pada gambar (c) disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah viskositas atau konsentrasi larutan yang 

terlalu tinggi, daya evaporasi pelarut terlalu tinggi, larutan tidak 

diteteskan tepat pada pusat rotasi, dan kesepatan serta percepatan 

putaran terlalu tinggi (Aguilar dan López, 2011). Selain yang 

disebutkan di atas, kecacatan hasil pelapisan dengan metode spin 

coating ini adalah terdapat pola komet atau goresan disebabkan oleh 

terdapatnya partikel padat pada permukaan substrat, larutan tidak 

diteteskan di pusat rotasi, kecepatan dan percepatan putaran terlalu 

tinggi, serta daya evaporasi pelarut terlalu tinggi. 

Salah satu kelebihan spin coating dibandingkan dengan 

metode yang lain adalah ketebalan lapisan yang dihasilkan bisa 

divariasi hanya dengan mengatur dua variable bebas saja yaitu 

kecepatan rotasi (ω) dan viskositas larutan (η) yang secara langsung 

berhubungan dengan konsentrasi larutan (c). Metode ini relatif 

mudah digunakan dibandingkan dengan metode lain yang 

membutuhkan pengaturan yang kompleks. Keunggulan spin coating 

yang lain adalah mampu menghasilkan lapisan yang lebih seragam 

selama penipisannya, dan jika lapisan sudah seragam sepenuhnya 

selama proses pelapisan, maka hal itu akan tetap seperti itu selama 

berlangsungnya proses. Selain itu metode ini murah dan sistem 

operasinya cepat. Namun, metode ini juga mempunyai kelemahan, 

diantaranya adalah kualitas lapisan yang dihasilkan untuk substrat 

yang besar menjadi menurun. Selain itu, efisiensi material pelapis 

yang digunakan sangat buruk karena hanya 2-5 % material yang 

melapisi substrat dan sisanya terbuang (Sahu dkk., 2009).  
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Karena kemampuannya yang dapat menghasilkan lapisan yang 

seragam dengan ketebalan yang dapat diprediksi serta 

penggunaannya yang mudah , spin coating banyak digunakan untuk 

menghasilan lapisan tipis polimer (Beck, 2001).  

Sebelum digunakan dalam proses pelapisan, maka setiap 

substrat harus dibersihkan dengan menggunakan: acetone dalam 

sebuah ultrasonicator selama 1 menit, dan setelah itu substrat 

dipanaskan pada suhu 170
0
C selama 1 jam untuk menghilangkan air 

yang tersisa di permukaannya (Bornside dkk., 1991). 

2.4 Motor DC  

Motor DC merupakan salah satu motor listrik yang berfungsi 

mengkonversi energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. 

Prinsip kerja motor DC secara fisis didasarkan pada gaya yang 

ditimbulkan akibat interaksi antara medan elektromagnet di sekitar 

konduktor berarus listrik dengan medan magnet homogen yang 

melingkupinya (gambar 2.9 (a)). Secara matematis dapat dijelaskan 

dengan persamaan gaya Lorentz, yaitu timbulnya gaya F(Newton) 

pada konduktor dengan panjang L(meter) berarus listrik i (Ampere) 

yang diletakkan pada daerah medan magnet homogen B(Tesla),  dan 

dinyatakan sebagai 𝑭 = 𝑖(𝑳𝑥𝑩) . Arah gaya ini ditentukan 

berdasarkan aturan tangan kiri Fleming seperti pada gambar 2.9 (b): 

 
Gambar 2.13 (a)Reaksi garis fluks (b)Gaya yang timbul pada kabel 

berarus listrik yang diletakkan pada daerah medan magnet, dan 

aturan tangan kiri Fleming (Bakshi dkk., 2009). 

 Komponen utama sebuah motor DC adalah stator, rotor, 

commutator, dan brush seperti pada gambar 2.10 (a). Stator 

merupakan bagian yang stasioner pada motor yang fungsinya untuk 

menghasilkan medan magnet homogen B. Bagian ini dapat berupa 

magnet tetap ataupun elektromagnet. Rotor atau jangkar motor 

secara sederhana terdiri dari koil konduktor yang diletakkan pada 
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daerah medan magnet homogen. Ketika koil dialiri arus listrik, maka 

akan terbentuk dua gaya berlawanan arah pada koil yang 

menyebabkan torsi pada koil seperti pada gambar 2.10 (a). Untuk 

menghasilkan torsi atau putaran yang kontinyu, maka digunakan 

commutator dan brush agar arus yang mengalir pada koil berubah 

setiap setengah putaran (untuk satu koil), sehingga arah gaya yang 

dihasilakan berubah sedemikian rupa untuk menghasilkan torsi atau 

putaran yang kontinyu.  Selain itu, koil berarus listrik dapat dianggap 

sebagai sebuah dipol magnet yang mempunyai kutub N dan S yang 

berinteraksi dengan kutub N dan S magnet permanen melalui gaya 

tarik-menarik ataupun tolak-menolak antar kutub seperti pada 

gambar 2.10 (b). 

   

 
Gambar 2.14 Cara kerja motor DC sederhana (Joe dan George, 

2012). 

Motor DC berdasarkan karakteristiknya memiliki daerah 

pengaturan putaran yang luas dibandingkan dengan motor AC 

sehingga cocok digunakan pada penelitian ini. Salah satu motor DC 

yang diaplikasikan untuk penggunaan daya beban rendah adalah 

motor DC magnet permanen. Jenis motor ini dicirikan dengan 

sumber medan magnet permanen pada bagian statornya. Kurva torsi-

kecepatan yang dihasilkan oleh motor jenis ini sangat linier. 

Rangkaian ekuivalen untuk motor DC magnet permanen ditunjukkan 

pada gambar 2.15 di bawah ini: 
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Gambar 2.16 Rangkaian ekuivalen Motor DC magnet 

permanen, ra = resistasni armature (jangkar motor), e = tegangan c-

emf,  v = tegangan sumber (William H. Yeadon dan Alan W. 

Yeadon, 2003) 

Berdasarkan rangkaian ekuivalen motor DC magnet permanen di 

atas, maka kecepatan rotasi dan torsi yang dihasilkan oleh motor 

jenis ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑉 = 𝐼𝑎𝑟𝑎 + 𝐾𝑒𝜙𝑛                                (2. 5) 

𝑛 =
𝑉−𝐼𝑎𝑟𝑎

𝐾𝑒𝜙
                                           (2. 6) 

dimana n=kecepatan armature (rpm) 

 V=tegangan sumber (volt) 

 Ia=arus armature (Ampere) 

 ra=resistansi armature (ohm) 

Ke=konstanta tegangan motor yg dipengaruhi karakter fisik 

motor  

 ϕ=fluks magnet (weber) 

Sedangkan torsi yang dihasilkan motor DC magnet permanen dapat 

dirumuskan sebagai: 

𝜏 = 𝐾𝑒𝜙𝐼𝑎                                       (22.2.1) 

 Jenis motor DC yang digunakan pada penelitian ini adalah 

motor DC magnet permanen yang disebut sebagai motor DC tiga 

kutub seperti pada gambar 2.17 di bawah ini: 
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Gambar 2.17 Motor DC tiga kutub 

2.5 Pulse Width Modulation (PWM) 

Pulse Width Modulation menggunakan sebuah gelombang 

kotak dengan duty cycle tertentu untuk menghasilkan berbagai nilai 

rata-rata dari suatu bentuk gelombang. Jika dianggap bentuk 

gelombang kotak f(t) dengan nilai batas bawah ymin, batas atas ymax, 

dan duty cycle D, seperti pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.18 Sinyal PWM 

 

Nilai rata-rata dari bentuk gelombang di atas adalah: 

𝒚 =
𝟏

𝑻
 𝒇 𝒕 𝒅𝒕
𝑻

𝟎

                                                       (𝟐.𝟕) 

Jika f(t) adalah gelombang kotak, maka nilai ymax adalah dari 

0<t<D.T dan nilai ymin dari D.T<t<T, sehingga: 
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𝒚 =
𝟏

𝑻
  𝒚𝒎𝒂𝒙𝒅𝒕

𝑫𝑻

𝟎

+  𝒚𝒎𝒊𝒏𝒅𝒕
𝑻

𝑫𝑻

                     (𝟐.𝟖) 

=
𝑫.𝑻.𝒚𝒎𝒂𝒙 + 𝑻(𝟏 −𝑫)𝒚𝒎𝒊𝒏

𝑻
 

= 𝑫.𝒚𝒎𝒂𝒙 + (𝟏 − 𝑫)𝒚𝒎𝒊𝒏 

Persamaan di atas dapat disederhanakan dalam berbagai kasus 

dimana ymin = 0 sehingga kita mendapat bentuk persamaan akhir 

𝑦 = 𝐷.𝑦𝑚𝑎𝑥 . Dari persamaan ini jelas bahwa nilai rata-rata dari 

sinyal (𝑦 ) secara langsung bergantung pada duty cycle D. Duty Cycle 

itu sendiri menyatakan persentase keadaan logika high(pulse) dalam 

satu periode sinyal (Andrianto, 2008). 

2.6 Driver Motor DC 

Motor driver mempunyai peran dalam memperkuat arus 

yang mengalir ke motor. Motor DC membutuhkan arus dan tegangan 

yang besar untuk mengendalikannya, sehingga tidak dapat langsung 

dihubungkan dengan mikrokontroler. Hal ini disebabkan 

mikrokontroler hanya mampu menyuplai arus sebesar 500mA dan 

tegangan 5 volt (Atmel, 2006). 

Driver motor DC yang biasanya dipakai ada beberapa 

macam. Salah satu contohnya adalah menggunakan relay yang 

diaktifkan dengan transistor sebagai saklar. Tetapi sekarang sudah 

ada driver dalam bentuk IC (integrated circuit) yang memudahkan 

dalam pembuatan rangkaian dan pengendaliannya, terutama jika 

menggunakan mikrokontroler. IC L298 dan L293 merupakan IC 

yang banyak dipakai. Masing-masing IC ini mempunyai karakteristik 

tersendiri. 

Driver IC L298 sangat mendukung penggunaan 

mikrokontroler karena dapat dikendalikan dengan tegangan tetap 

maksimum 5 volt atau tegangan variabel dengan teknik modulasi 

pulsa (PWM). Untuk satu pinnya driver IC L298 dapat 

menggerakkan motor DC dengan arus maksimum 4 A dan tegangan 

maksimum 46 volt DC (STMicroelectronics, 2000). 

Konfigurasi pin IC L298 diperlihatkan pada gambar 2.14. 

Masukan catu daya yang akan digunakan untuk menggerakkan motor 

dikendalikan oleh pin supply voltage. Sedangkan pin enable A dan B 

berfungsi untuk mengendalikan kecepatan putar motor. Untuk 

kecepatan penuh, pin enable diberi tegangan 5 volt dan untuk 

kecepatan putar motor yang bervariasi diganti dengan modulasi pulsa 
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(PWM). Pin input 1 sampai 4 berfungsi untuk mengendalikanarah 

putaran motor. Sedangkan pin output 1 dan 2 berfungsi sebagai 

keluaran PWM untuk mengendalikan motor. 

 

 

 

Gambar 2.19 IC L298 (STMicroelectronics, 2000) 

2.7 Mikrokontroler AVR ATmega8535 

Mikrokontroler dapat digunakan untuk berbagai aplikasi 

misalnya untuk pengendalian, otomasi industri, akuisisi data, 

telekomunikasi dan lain-lain. Atmel memproduksi mikrokontroler 

dengan jumlah kaki 40 pin. Semua pin ini mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda. Ada beberapa pin yang mempunyai fungsi ganda. 

Proses inisialisasi menentukan fungsi ganda tersebut. Dengan adanya 

inisialisasi maka hanya satu fungsi dari pin tersebut yang terpakai, 

sementara fungsi yang lain dimatikan. Salah satu contohnya adalah 

pin 14 dan 15. Pin ini dapat berfungsi sebagai input atau output (I/O) 

dan juga sebagai pendukung komunikasi serial yaitu receiver (RX) 

dan transmitter (TX).  

ATmega8535 memiliki fitur 8 KByte flash memory, fitur ini 

dapat membuat memori program untuk diprogram ulang dalam 

sistem. Pemrograman ulang dapat dilakukan dengan menggunakan 

hubungan serial peripheral interface (SPI), hal ini dimungkinkan 

karena flash memory merupakan memori non-volatile sehingga 

program dapat disimpan dan dihapus. Keuntungan menggunakan 

mikrokontroler yaitu harganya murah, dapat diprogram sesuai 

dengan keinginan. 
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Gambar 2.20 Mikrokontroler ATmega8535 (Atmel, 2006) 

 

Seperti terlihat pada gambar 2.19, mikrokontroler ini 

memiliki 4 port I/O yaitu port A, B, C dan D. Pada pin 4, 18, 19, dan 

21 terdapat 4 channel pulse width modulation (PWM). Penggunaan 

komponen eksternal sebagai sumber clock sistem dapat ditiadakan 

karena sudah terdapat Internal Calibrated RC Oscillator. Dengan 

cara mengatur register-registernya, osilator internal ini dapat di set 

untuk berjalan pada mode operasi 1MHz, 2MHz, 4MHz dan 8MHz. 

ATmega8535 membutuhkan tegangan sebesar 5 Volt (Atmel, 2006). 

 

Konfigurasi pin ATmega8535 dapat dilihat pada gambar 

2.19. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan secara fungsional 

mengenai konfigurasi pin ATmega8535 adalah sebagai berikut: 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu 

daya.  

2. GND merupakan pin ground. 

3. Port A (PA0-PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukan 

analog to digital converter (ADC). 

4. Port B (PB0-PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu Timer/Counter, komparator analog dan SPI.  

5. Port C (PC0-PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu TWI, komparator analog dan Timer Oscillator.  
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6. Port D (PD0-PD7) merupakan pin I/O  dua arah dan pin fungsi 

khusus yaitu komparator analog, interupsi eksternal dan 

komunikasi serial. 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk mereset 

mikrokontroler.  

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal.  

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC.  

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 

2.7.1 Interupsi Eksternal 

Pada ATMega8535 terdapat  3 pin untuk interupsi eksternal, 

yaitu INTo, INT1, INT2. Interupsi eksternal dapat dibangkitkan 

apabila terdapat perubahan logika atau logika o pada pin INTo, INT1, 

dan INT2. Pengaturan kondisi keadaan yang menyebabkan terjadinya 

interupsi eksternal diatur oleh register MCUCR (MCU Control 

Register), seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.21 Register MCUCR (Atmel, 2006) 

a. Bit ISCo1 dan ISC00 menentukan kondisi yang dapat 

menyebabkan interupsi eksternal pada pin INTo. Konfigurasi 

bit ISCo1 dan ISC00 dapat dilihat pada table dibawah ini. 

ISCo1 ISC00 Keterangan 

0 0 Logika 0 pada pin INTo 

menyebabkan interupsi 

0 1 Perubahan logika pada pin INTo 

menyebabkan interupsi. 

1 0 Perubahan logika dari 1 ke 0 pada 

pin INTo menyebabkan interupsi. 

1 1 Perubahan logika dari 0 ke 1 pada 

pin INTo menyebabkan interupsi. 
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b. Bit ISC11 dan ISC10 menentukan kondisi yang dapat 

menyebabkan interupsi eksternal pada pin INT1. Konfigurasi 

bit ISC11 dan ISC10 dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 

ISC11 ISC10 Keterangan 

0 0 Logika 0 pada pin INT1 
menyebabkan interupsi. 

0 1 Perubahan logika pada pin INT1 
menyebabkan interupsi. 

1 0 Perubahan logika dari 1 ke 0 pada 
pin INT1 menyebabkan interupsi. 

1 1 Perubahan logika dari 0 ke 1 pada 
pin INT1 menyebabkan interupsi. 

 

Pemilihan pengaktifan interupsi eksternal diatur oleh register GICR 

(General Interrupt Control Register), seperti dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.22 General Interrupt Control Register-GICR (Atmel, 

2006) 

 

Bit-bit INT1, INTo, INT2 pada register GICR digunakan 

untuk mengaktifkan masing-masing interupsi eksternal. Ketika bit-

bit tersebut diset 1 (aktif) maka interupsi eksternal akan aktif jika bit 

I (Interrupt) pada SREG (status register) diset 1 juga (enable 

Interrupt), inastruksi untuk mengaktifkan global interrupt yaitu sei. 

Program interupsi dari masing-masing interupsi akan dimulai dari 

vektor interupsi pada masing-masing jenis interupsi eksternal. 

2.7.2 Timer/Counter  

Semua AVR mempunyai fitur Timer/Counter 8 bit dan ada 

juga yang mempunyai timer 16 bit. Fitur ini dapat sebagai timer 

apabila menggunakan internal clock dan dapat sebagai counter 

apabila pin eksternal digunakan sebagai sumber clock. Sumber clock 

ini digunakan untuk menghitung (counting). Selain itu digunakan 

kristal 32,768 KHz pada beberapa AVR sebagai sumber eksternal 

clock. 
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Timer merupakan counter dengan waktu yang periodik. Jika 

timer dimisalkan anak tangga, maka timer 8 bit memiliki 256 anak 

tangga dengan nilai 0-255 (0x00-0xFF) dan timer 16 bit mempunyai 

65536 anak tangga dengan nilai 0-65535 (0x0000-0xFFFF). 

Sedangkan counting timer dimisalkan menaiki anak tangga tersebut 

satu persatu dengan waktu yang tetap. Jika menaiki 1 anak tangga  

setiap 1,5 detik maka total waktunya adalah 1,5x255=382,5 detik. 

Jika terus menaiki anak tangga maka akan terjadi overflow yang 

berarti flag overflow (OV) akan SET yaitu berlogika 1 dan nilai 

register counting akan mulai dari 0 (reset). 

Jika menggunakan sumber clock dengan frekuensi 250 Hz 

maka resolusi waktu adalah 1/250 Hz = 0,004 detik. Jika timer untuk 

LED mati 1 detik dan nyala 1 detik sedangkan sumber clock yang 

digunakan adalah 250 Hz yang memiliki resolusi 0,004 detik.  

2.8 Hall Effect Sensor 

Hall effect sensor merupakan salah satu sensor yang berfungsi 

mendeteksi medan magnet secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Sensor ini bekerja berdasarkan efek hall, yaitu ketika sebuah 

konduktor yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, 

maka akan terdapat beda potensial pada arah yang tegak lurus 

dengan arus listrik dan medan magnet, yang selanjutnya disebut 

sebagai tegangan hall seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 2.23 Efek Hall pada konduktor berarus listrik yang 

ditempatkan pada medan magnet. Polaritas tegangan yang dihasilkan 

tergantung pada jenis muatan pembawa (Serway dan Jewet, 2010)  
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Besarnya tegangan Hall dapat dirumuskan sebagai: 

𝑉𝐻 =
𝐼𝐵

𝑛𝑞𝑡
                (2.12) 

dimana VH = tegangan Hall (volt) 

 I   = arus listrik yang mengalir melalui konduktur (Ampere) 

 B   = medan magnet(Tesla) 

 n   = densitas muatan pembawa (elektron / m
3
) 

 q   = jumlah muatan (Coulomb) 

 t    = ketebalan lempeng konduktor (m) 

 Salah satu tipe sensor hall effect yang digunakan pada 

penelitian ini adalah hall-effect switches. Sensor hall effect ini 

memiliki karakteristik keluaran on/of. Terdapat dua jenis hall-effect 

switches jika dilihat dari responnya terhadap kutub magnet, yaitu 

bipolar dan unipolar. Pada penelitian ini digunakan sensor hall-effect 

switches berjenis unipolar yaitu sensitif hall-effect Switches 3144.  

Blok diagram dari sensor ini ditunjukkan pada gambar 2.23 di bawah 

ini: 

 
Gambar 2.24 Blok diagram Sensitif hall-effect switches 3144 

(MicroSistems, 2005).  

Di dalam sensor ini sudah terdapat regulator tegangan dengan 

batas tegangan masukan 4.5 – 24 volt, generator tegangan-hall, 

penguat sinyal, Schmitt  trigger, dan sebuah open collector output 

24mA agar kompatibel dengan logika digital. Dengan menambahkan 

resistor pull-up pada keluarannya, maka sensor ini dapa digunakan 

pada rangkaian logika CMOS atau bipolar. Output yang dihasilkan 

pada pin 3 akan bernilai low ketika medan magnet pada elemen atau 

generator hall mencapai batas titik operasi (Bop). Sebaliknya ketika 
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besarnya medan magnet turun ke batas titik release (Bor), output 

yang dihasilkan bernilai high (MicroSistems, 2005).  

Karakter switching on/off yang dimiliki oleh sensitif hall-effect 

switches 3144 menjadikannya bisa digunakan sebagai magnetic 

encoder. Magnetic encoder mengkonsumsi daya yang lebih rendah 

dibandingkan dengan optical encoder, tahan terhadap lingkungan 

yang lembab maupun kering, dan respon yang tinggi. Namun, 

magnetic encoder sensitif terhadap temperatur dan secara umum 

memiliki resolusi yang lebih rendah. Hall effect Sensor cocok 

digunakan sebagai magnetic encoder karena memiliki masa kerja 

yang lama, respon frekuensi yang tinggi (100kHz), mampu bekerja 

pada kecepatan rendah, karakter output yang baik, dan batas 

temperature kerja yang luas (-40 sampai 150 
0
C) (William H. 

Yeadon dan Alan W. Yeadon, 2003). 

2.9 Keypad     

Kumpulan tombol yang berfungsi untuk memberikan masukan 

kode, baik berupa angka maupun huruf disebut sebagai keypad. 

Keypad 3x4 merupakan salah satu contoh keypad yang tersedia di 

pasaran. Keypad ini merupakan matriks yang mempunyai jumlah 

total 12 tombol. 12 tombol ini terdiri dari 3 kolom dan 4 baris.  

Ilustrasi matriks dari keypad 3x4 dapat dilihat pada gambar 

2.24. kombinasi hubungan singkat antara kolom dan baris dapat 

terjadi jika salah satu tombol ditekan. Misalnya jika tombol 2 

ditekan, maka kolom K2 akan terhubung dengan baris R1. 

R1

R2

R3

K1 K2 K3

R4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

 

Gambar 2.25 Konstruksi keypad 3x4 (www.delta-

elektronic.com)                                                                                                                                                                                                                          
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2.10 LCD 

LCD merupakan salah satu jenis media visual yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utamanya.  LCD ini 

menggunakan daya rendah dengan pengontrol kontras dan 

kecerahan. Bahan utama penyusun LCD adalah liquid crystal 

dependent, beberapa bahan lain yang terintegrasi menjadi satu 

modul, dan internal chip mikrokontroler. Beberapa perintah dapat 

ditampilkan oleh modul LCD berdasarkan program yang telah 

terprogram dalam mikrokontroler eksternal (Nalwan, 2004). 

Terdapat beberapa macam modul LCD yang tersedia di 

pasaran, baik yang tampilannya berupa grafik maupun teks. LCD 

dengan tampilan akan menampilkan data dalam bentuk karakter. 

Sedangkan LCD dengan tampilan grafik mampu menampilkan data 

dalam bentuk image. Ada beberapa cara lain yang dapat digunakan 

untuk menerjemahkan sebuah data menjadi informasi, antara lain 

menggunakan seven segment, lampu LED, maupun komputer. 

Keuntungan menampilkan data dengann menggunakan 

modul LCD antara lain, hemat energi, ringan, proses perancangan 

yang relatif lebih mudah dan mampu menampilkan karakter berbasis 

kode ASCII. Karakter pada tampilan LCD dapat diatur oleh 

mikrokontroler sehingga tampilan LCD dapat disesuaikan dengan 

keinginan. M1632 merupakan salah satu contoh modul LCD dalam 

bentuk teks. Modul ini mampu menampilkan 16×2 karakter. 

Rangkaian modul LCD diperlihatkan pada gambar 2.25. 

Rangkaian modul LCD ini yang akan dihubungkan dengan 

mikrokontroler. Modul LCD terdiri dari 16 terminal, antara lain 

DB4-DB7, DB0-DB3, E (Enable), R/W (Read/Write), RS (Register 

Selection), VEE (VLC), VCC, VSS (Nalwan, 2004). 

 

Gambar 2.26 Rangkaian Modul LCD (Nalwan, 2004) 
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2.11 Catu Daya 

Catu daya merupakan sumber energi listrik untuk komponen-

komponen pada perangkat elektronik. Untuk dapat bekerja dengan 

baik, perangkat elektronik harus dicatu oleh arus searah atau DC 

(Direct Current). Salah satu contoh sumber arus searah atau DC 

(Direct Current) adalah baterai. Tetapi baterai hanya mampu 

menyuplai energi listrik yang kecil. sumber catu daya yang besar 

adalah sumber bolak-balik atau AC (Alternating Current). Sumber 

bolak-balik atau AC (Alternating Current) berasal dari pembangkit 

tenaga listrik PLN sehingga diperlukan suatu perangkat yang dapat 

mengubah arus AC menjadi DC. 

Jika tegangan PLN naik atau turn maka tegangan keluaran 

pada rangkaian penyearahnya juga akan naik atau turun. Hal ini 

cukup  mengganggu sehingga diperlukan rangkaian regulator. 

Rangkaian regulator ini dapat meregulasi tegangan keluaran menjadi 

stabil. Rangkaian ini tersusun atas komponen aktif yang terdiri dari 

op-amp atau dioda zener (www.electroniclab.com). Sekarang ini 

sudah ada beberapa macam regulator tegangan yang dikemas dalam 

satu IC, misalnya IC 7805 adalah regulator untuk tegangan keluaran 

+5 volt, 7812 regulator tegangan +12 volt dan seterusnya. Sedangkan 

seri 79XX misalnya adalah 7905 dan 7912 yang berturut-turut adalah 

regulator tegangan -5 dan -12 volt (www.fairchildsemi.com). 

IC regulator juga dapat diatur tegangannya. Salah satu 

contohnya adalah LM317 dan LM337. Untuk regulator variabel 

positif digunakan LM317, sedangkan untuk regulator variabel negatif 

digunakan LM337. Regulator yang diatur tegangannya mempunyai 

prinsip yang sama dengan regulator op-amp dalam IC. Perbedaannya 

yaitu resistor R1 dan R2 berada di luar IC, sehingga tegangan 

keluaran dapat diatur melalui kedua resistor eksternal tersebut. 

Terdapat tiga pin dalam regulator tegangan yaitu pin untuk 

tegangan input, output dan ground. Tegangan input harus lebih besar 

dari tegangan output regulatornya agar rangkaian catu daya dengan 

IC regulator tersebut dapat bekerja dengan optimal. Di dalam 

datasheet komponen dicantumkan perbedaan tegangan input dan 

tegangan output. Untuk men-catu arus yang besar, diperlukan 

alumunium pendingin (heatshink). 

 

 

http://www.electroniclab.com/
http://www.fairchildsemi.com/
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Gambar 2.27 Rangkaian catu daya dengan regulator 

(www.electroniclab.com) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan   
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BAB 3  
METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi dan 

Pengukuran Jurusan Fisika Universitas Brawijaya.  

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya 

adalah: 

1. Membuat Desain Penelitian 

Penelitian didesain berdasarkan konsep yang dibutuhkan dan 

digambarkan dalam bentuk peta pikiran untuk membuat alat 

spin coating. 

2. Desain dan Perakitan Sistem 

Desain dan perakitan sistem meliputi blok diagram alat spin 

coating dan rangkaian elektronik yang dibutuhkan, diantaranya 

rangkaian minimum sistem ATmega16, rangkaian power 

supply, rangkaian motor Driver, keypad, LCD, rangkaian Hall 

effect sensor, dan rangkain serial RS-232 

3. Pembuatan Program  

Pembuatan program meliputi program input kecepatan, 

pembangkit PWM, time base, output kecepatan (rpm), 

tachometer, komunikasi serial, interface serial dengan labview, 

dan program kontrol PI.  

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem meliputi pengujian rangkaian dan pengujian 

program secara terpisah sebelum dilakukan pengujian secara 

keseluruhan. 

5. Pengambilan Data 

Pengambilan data meliputi data hasil pelapisan sensor QCM 

dengan teknik spin coating menggunakan alat spin coater yang 

telah dibuat. Data yang diambil berupa pengaruh perubahan 

kecepatan rotasi pada beda frekuensi kristal QCM, pengaruh 

perubahan lama putaran pada beda frekuensi kristal QCM, 

korelasi antara beda frekuensi kristal terhadap kestabilan kristal 

6. Analisis hasil 
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Pada tahap ini akan dianalisis hubungan antara parameter-

parameter spin coating dengan hasil pelapisan menggunakan 

spin coater yang telah dibuat. Parameter-parameter spin coating 

yang digunakan yaitu kecepatan rotasi dan konsentrasi larutan. 

Sedangkan karakteristik hasil pelapisan diamati berdasarkan 

beda frekuensi kristal quartz sebelum dan sesudah dilapisi 

polysterine.  

3.3 Rancangan Penelitian 

Secara garis besar, perancangan sistem spin coating yang akan 

dibuat meliputi perancangan sistem elektronik, program sistem 

terkontrol, dan sistem pelapisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Literatur 

Pembuatan sistem elektronik 

Pembuatan program 

sistem terkontrol 

Pengujian program terkontrol 

Pengambilan data 

Analisis Hasil 

Pengujian sistem 

elektronik  

Gambar 3.1 Blok diagram penelitian 
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3.3.1 Perancangan dan Pembuatan Sistem Elektronik 

Rancangan alat spin coater yang akan dibuat seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 
Gambar 3.2 Blok diagram alat spin coater 

Keypad 4x4 berfungsi sebagai masukan referensi kecepatan  

dalam satuan rotasi per menit (rpm). Keypad dihubungkan ke 

mikrokontroler melalui PortC ATmega8535 dengan konfigurasi 

masukan dan keluaran sesuai dengan konfigurasi angka pada keypad 

Terdapat dua power supply yang digunakan yaitu power supply 5 

volt untuk memberi daya pada mikrokontroler dan power supply 12 

volt dengan arus maksimum 2A untuk memberikan daya pada motor 

melalui motor driver. Motor driver sendiri berfungsi sebagai 

interface antara mikrokontroler dengan motor DC. Motor driver 

dibutuhkan karena daya yang dikeluarkan oleh port mikrokontroler 

tidak cukup kuat untuk mengendalikan motor DC yang 

membutuhkan daya besar. Untuk mengukur kecepatan rotasi aktual 

dari motor DC maka digunakan hall effect sensor sebagai sensor 

feedback kecepatan rotasi motor. Agar dapat digunakan sebagai 

sensor feedback, maka hall effect sensor bersama dengan magnet 

batang difungsikan sebagai magnetic encoder. Untuk menampilkan 

input kecepatan referensi yang berasal dari keypad dan kecepatan 

rotasi aktual dari motor DC yang terukur oleh magnetic encoder, 

maka digunakan LCD 16x2. Fungsi  utama mikrokontroler disini 

adalah sebagai sistem kontrol utama yang memproses masukan 

berupa  konfigurasi nilai  keypad, membangkitkan sinyal PWM 



42 

 

sesuai dengan masukan melalui keypad,  menghitung kecepatan 

rotasi motor melalui cacahan INT0, mengontrol kestabilan kecepatan 

motor DC. Setelah itu, mikrokontroler akan mengolah data-data 

tersebut agar dapat ditampilkan di LCD 16x2 yang terhubung 

melalui portA 

3.3.1.1 Catu Daya 

Catu daya yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu 

catu daya Vcc sebagai daya mikrokontroler dan catu daya Vs sebagai 

sumber daya motor. Nilai tegangan yang digunakan untuk 

mikrokontroler adalah 5 volt dengan arus 500 mA, sedangkan 

tegangan yang dibutuhkan oleh motor DC adalah 12 volt dengan arus 

maksimum 2 A. Oleh karena itu, rangkaian catu daya yang 

digunakan pun berbeda. Rangkaian elektronik untuk kedua catu daya 

ini seperti gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar 3.3 Rangkaian catu daya Vcc dan Vs 
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3.3.1.2 Motor Driver 

Rangkaian ini digunakan sebagai antarmuka (interface) 

antara motor dengan mikrokontroler dan difungsikan sebagai 

pengatur kecepatan dan arah putaran motor yang dikontrol oleh 

mikrokontroler. Driver motor yang digunakan adalah IC tipe L298 

produksi dari STMicroelectronics, yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan motor DC dengan tegangan maksimum 40 Volt dan 

arus 4 Ampere berdasarkan datasheet. Driver motor ini dapat 

digunakan untuk mengendalikan 2 buah motor, namun untuk aplikasi 

pengatur kecepatan ini hanya digunakan untuk mengendalikan satu 

buah motor DC. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian motor driver L298 arus maksimum 4A 

Rangkain motor driver L298 seperti pada gambar dapat 

mengendalikan beban arus maksimum sampai 4A. Sehingga cocok 

digunakan sebagai motor driver untuk mengendalikan motor DC arus 

tinggi seperti yang digunakan pada penelitian ini.  

3.3.1.3 Rangkain Hall Effect Sensor 

Rangkain Hall effect sensor yang digunakan pada penelitian 

ini adalah seperti pada gambar 3.5. Dengan memberikan resistor 

pull-up R 10k pada pin output seperti pada gambar 3.5, maka sensor 
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ini bisa digunakan pada rangkaian logika bipolar atau CMOS seperti 

mikrokontroller. Ketika mendeteksi medan magnet, output (pin 3) 

bernilai high. Sinyal ini kemudian dihubungkan ke mikrokontroler 

ATmega8535 melalui pinD.2 yang difungsikan sebagai interupsi 

eksternal untuk mencacah jumlah sinyal high yang masuk pada 

pinD.2. 

 

 

 
Gambar 3.5 Rangakain Hall effect sensor A3144 

Agar dapat digunakan sebagai sensor feedback kecepatan 

putaran motor, hall effect sensor dan 12 magnet batang sebagai 

sumber medan magnet dikonvigurasi seperti pada gambar 3.6. Hall 

effect sensor berfungsi mendeteksi 12 magnet batang yang diletakkan 

pada sisi piringan yang berpusat pada poros motor. 

 
Gambar 3.6 konfigurasi magnetic encoder menggunakan hall effect 

sensor 



45 

 

Magnet batang disusun dengan jarak yang sama antara setiap magnet 

yang berdekatan. Untuk konfigurasi seperti pada gambar 3.5 jarak 

antara setiap magnet adalah 360/12=30
0
. Dengan konfigurasi seperti 

ini, maka hall effect sensor akan mendeteksi adanya 12 medan 

magnet maksimum dalam satu kali putaran. Oleh karena itu, dengan 

konfigurasi seperti itu, maka hall effect sensor bisa digunakan 

sebagai magnetic encoder yang berfungsi sebagai feedback 

kecepatan motor. 

3.3.2 Perancangan dan Pembuatan Program Sistem Terkontrol 

3.3.2.1 Input Keypad  

Sebelum digunakan sebagai inputan kecepatan referensi motor 

DC, konfigurasi I/O keypad harus diketahui. Setelah dilakukan 

pengujian, didapatkan konfigurasi I/O dari keypad yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1 = 0111 0111       7 = 0111 1101        

2 = 1011 0111       8 = 1011 1101  

3 = 1101 0111       9 = 1101 1101  

A = 1110 0111      C = 1110 1101  

4 = 0111 1011       * = 0111 1110   

5 = 1011 1011       0 = 1011 1110   

6 = 1101 1011       # = 1101 1110  

B = 1110 1011      D = 1110 1110  

Sedangkan program keypad yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

void keypad() 

{ 

  key=100; 

  DDRC=0b11110000; 

  PORTC=0b11101111; 

  if(PINC.0==0) key=100;//COR 

  else if(PINC.1==0) key=4; 

  else if(PINC.2==0) key=7;  

  elseif(PINC.3==0) 

     {key=100;angka=0;OCR1B=0;lcd_clear();}//CAN 

  PORTC=0b11011111; 

  if(PINC.0==0) key=1; 

  else if(PINC.1==0) key=5; 

  else if(PINC.2==0) key=8;  
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  else if(PINC.3==0) key=0; 

  PORTC=0b10111111; 

  if(PINC.0==0) key=2; 

  else if(PINC.1==0) key=6; 

  else if(PINC.2==0) key=9; 

  else if(PINC.3==0) {key=100;OCR1B=angka;}//ENTER 

  PORTC=0b01111111; 

  if(PINC.0==0) key=3; 

  else if(PINC.1==0) key=100;//MEN 

  elseif(PINC.2==0)  

    {key=100;if(angka<9000)angka+=5;OCR1B=angka;}//UP   

  elseif(PINC.3==0) 

    {key=100;if(angka>0)angka=5;OCR1B=angka;lcd_clear();}//DOWN 

  delay_ms(80); 

  if(key!=100 && key!=prev) 

  { 

   angka*=10; 

   angka+=key; 

   if(angka>9000){lcd_clear(); angka=key;} 

  }   

  prev=key;  

} 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2.2 Pembangkit Sinyal PWM 

Untuk membangkitkan sinyal PWM dengan mikrokontroler 

ATmega8535, pada penelitian ini digunakan fungsi timer counter 

dengan mode phase correct PWM.  Karena teknik dual-slope yang 

digunakan dalam mode phase correct PWM untuk membangkitkan 

sinyal PWM, menyebabkan mode ini lebih presisi dan sesuai 

digunakan untuk mengontrol motor. Selain itu, mode phase correct 

PWM  bagus untuk mengontrol motor, karena perubahan  sinyal duty 

cycle tidak akan mempengaruhi phase tiap duty cycle.  

Parameter-parameter yang perlu diatur untuk membangkitkan 

sinyal PWM adalah resolusi sinyal PWM, frekuensi sinyal PWM, 

dan nilai duty cycle  sinyal PWM. Untuk mendapatkan sinyal PWM 

dengan resolusi dan frekuensi yang tinggi, pada penelitian ini 

digunakan fungsi timer/counter 16 bit mode phase correct  PWM. 

Persamaan yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan resolusi, 

frekuensi, dan duty cycle sinyal PWM yang dibangkitkan dengan 

metode phase correct PWM adalah:  
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𝑹𝑷𝑪𝑷𝑾𝑴 =
𝐥𝐨𝐠 𝑻𝑶𝑷 + 𝟏 

𝐥𝐨𝐠𝟐
                (𝟑.𝟏) 

𝒇𝑶𝑪𝒏𝒙𝑷𝑪𝑷𝑾𝑴 =
𝒇𝒄𝒍𝒌𝑰/𝒐

𝟐.𝑵.𝑻𝑶𝑷
                (𝟑.𝟐) 

𝑫 =
𝑶𝑪𝑹𝟏𝒙

𝑻𝑶𝑷
𝒙𝟏𝟎𝟎%                          (𝟑.𝟑) 

dimana :RPCPWM  =resolusi sinyal PWM mode phase correct PWM 

 TOP  = nilai maksimum counter (TCNT1) 

 fOCnxPCPWM = frekuensi PWM yang dibangkitkan  

 fclkI/O  = frekuensi clock kristal 

 N  = Skala clock (1, 8, 64, 256 dan 1024) 

 D  = Duty cycle 

 OCR1x  = nilai register OCR1A atau OCR1B 

Pada penelitian ini, sinyal PWM yang akan dibangkitkan dikeluarkan 

melalui Pin OC1B. Frekuensi sinyal dibangkitkan dalam mode phase 

correct PWM  dengan TOP adalah nilai register ICR1. Frekuensi 

sinyal yang akan dibangkitkan berkisar pada nilai 1 kHz, dengan 

frekuensi clock kristal 11.0592 MHz,  nilai register ICR1 adalah: 

𝑰𝑪𝑹𝟏 =
𝒇𝒄𝒍𝒌𝑰/𝒐

𝟐.𝑵. 𝒇𝑶𝑪𝟏𝑩𝑷𝑪𝑷𝑾𝑴
                            (𝟑.𝟒) 

=
𝟏𝟏𝟎𝟓𝟗𝟐𝟎𝟎

𝟐.𝟏.𝟏𝟎𝟎𝟎
 

≈ 𝟓𝟓𝟐𝟗 

≈ 𝟎𝒙𝟓𝟓𝟐𝟗 

Sedangkan mode output yang digunakan adalah non-inverting, agar 

nilai duty cycle sinyal yang dibangkitkan berbanding lurus dengan 

nilai register OCR1B.   

Berdasarkan karakteristik sinyal PWM yang akan 

dibangkitkan tersebut, maka pengaturan register-register pada 

timer/counter 16 bit ATmega8535 adalah sebagai berikut: 

TCCR1A  = 0x32 

TCCR1B  = 0x11 

ICR1 = 0x5529 

Sedangkan lebar duty cycle dikendalikan dengan mengubah nilai 

register OCR1B.  

3.3.2.3 Menghitung Kecepatan Motor 

Kecepatan motor diukur dengan mencacah pulsa yang berasal 

dari output hall effect sensor setiap selang waktu tertentu. Dengan 

kata lain, kecepatan rotasi motor sebanding dengan frekuensi pulsa 
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yang berasal dari output hall effect sensor. Secara matematis, 

frekuensi pulsa dapat dihitung seperti pada persamaan di bawah ini: 

𝒇 =
𝒏

𝒕
                                            (𝟑.𝟓) 

Dimana n adalah jumlah pulsa high yang tercacah selama selang 

waktu t (time sampling). Hubungan antara frekuensi pulsa ini dengan 

kecepatan rotasi motor dalam satuan rotasi per sekon (rps) dapat 

dijabarkan seperti pada persamaan di bawah ini: 

                              𝝎 =
𝒇

𝑵
   𝒓𝒑𝒔                                   (𝟑.𝟔) 

Dimana N adalah jumlah cacahan dalam satu kali putaran atau bisa 

dikatakan sebagai resolusi cacahan. Oleh karena itu, kecepatan 

putaran motor dalam satuan rotasi per menit (rpm) dapat dihitung 

menggunakan persamaan di bawah ini: 

𝝎 =
𝒏

𝒕.𝑵
.𝟔𝟎   𝒓𝒑𝒎                                    (𝟑.𝟕) 

Berdasarkan persamaan di atas, untuk menghitung kecepatan putaran 

motor dibutuhkan penghitung cacahan (counter) dan pembangkit 

time sampling. Pada penelitian ini, fungsi counter dijalankan oleh 

Interupsi eksternal 0 ATmega8535. Pemilihan interupsi eksternal 0 

karena interupsi ini memiliki prioritas paling tinggi setelah reset. 

Sedangkan fungsi pembangkit time sampling dijalankan oleh 

timer/counter dengan mode kerja Clear Timer on Compare Match 

(CTC). Penggunaan mode CTC dikarenakan perhitungan pewaktuan 

yang lebih tepat, akibat mekanisme re-clear terjadi secara otomatis 

pada level hardware. 

Pada penelitian ini, kecepatan putaran motor dihitung dengan 

time sampling (t) 500ms dengan error 0%. Program utama untuk 

menghitung kecepatan rotasi motor adalah sebagai berikut: 

 .........................................................................................................  

// External Interrupt 0 service routine 

interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) 

{ 

    counter++; 

} 

// Timer 2 output compare interrupt service routine 20ms 

interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) 

{ 

    static int timer, cacahan; 

    if(++timer==25) // waktu sampling >> 25*20 = 500ms 
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    { 

      cacahan=counter; //jumlah cacahan dalam waktu 500 ms 

      counter=0; 

      timer=0;  

      kecepatan=cacahan*2*60/12;//kecepatan rotasi motor 

    } 

} 

 .......................................................................................................  

Resolusi pengukuran menggunakan persamaan di atas adalah 10 

rpm. Sebelum diaplikasikan ke motor DC, program ini digunakan 

untuk menghitung jumlah cacahan pulsa yang berasal dari signal 

generator digital. 

3.3.2.4 Program Kontrol Kecepatan Motor 

Untuk mengontrol kecepatan motor DC ada beberapa hal yang 

perlu diketahui sebelumnya, yaitu korelasi antara nilai duty cycle 

PWM dengan kecepatan rotasi motor yang terukur. Dengan 

mengetahui hubungan antara kedua variabel ini, maka input yang 

dimasukkan melalui keypad dapat berupa nilai kecepatan rotasi 

berdasarkan persamaan korelasi antara nilai duty cycle dan kecepatan 

rotasi motor yang terukur. Nilai duty cycle diwakili oleh nilai 

register OCR1B. Sedangkan  kecepatan rotasi motor diukur 

menggunakan programmable digital counter ataupun program 

menghitung kecepatan motor yang sudah terprogram di 

mikrokontroler.  Hubungan antara kedua variabel ini digambarkan 

dalam grafik uantuk mendapatkan persamaan korelasi antara 

keduanya. 

Untuk mendapatkan kestabilan kecepatan rotasi motor sesuai 

dengan kecepatan referensi yang dimasukkan melalui keypad, maka 

diperlukan program yang khusus mengontrol kestabilan kecepatan 

rotasi. Program ini bersifat close loop seperti pada gambar di bawah 

ini 
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Gambar 3.7 Sistem loop tertutup pengontrol kecepatan motor DC. 

Kecepatan rotasi terukur akan dibandingkan dengan kecepatan 

referensi dalam selang waktu setiap 500 ms. Toleransi beda 

kecepatan yang terukur terhadap kecepatan referensi atau error 

dipilih sebesar 10 rpm sesuai dengan resolusi kecepatan terukur. Jika 

error melebihi atau kurang dari 10 rpm, maka duty cycle akan 

dikurangi atau ditambah hingga error kurang dari 10 rpm. Kestabilan 

kecepatan motor jika memenuhi hubungan di bawah ini: 
𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 = 𝑽𝒐𝒖𝒕 − 𝑽𝒓𝒆𝒇                           (𝟑.𝟖) 

−𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 < 10𝑟𝑝𝑚 > +𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟              (𝟑.𝟗) 

3.3.3 Perancangan dan Pembuatan Sistem Coating 

Jika kristal kuarsa dilapisi dengan lapisan polimer, maka 

amplitudo dan phase gelombang akustik yang dihasilkan dipengaruhi 

oleh sifat mekanik dari polimer itu sendiri (Gulati, 2008). 

Meningkatnya kecepatan rotasi akan menyebabkan 

menurunnya ketebalan lapisan tipis. Namun tidak dapat memastikan 

terbentuknya lapisan sangat tipis yang seragam. Kecepatan rotasi 

3000 rpm sudah cukup baik digunakan untuk polimer. Secara umum, 

proses spin coating terdiri dari beberapa tahap, yaitu percepatan 

putaran bisaanya pada kecepatan lebih kecil dari 500 rpm selama 5 

detik, diikuti dengan kecepatan utama 3000 rpm selama 1 menit dan 

kemudian pada tahap ketiga dengan kecepatan rendah pada 

kecepatan 100 rpm selama 5 detik. Pada tahap-tahap awal merupakan 

bagian penting dalam menghasilkan lapisan tipis polimer yang 

seragam. Selain itu, karakteristik permukaan serta posisi substrat 

juga mempengaruhi karakteristik lapisan tipis.  

Konsentrasi larutan juga mempengaruhi proses spin coating. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hall (Hall dkk., 

1998), konsentrasi larutan polysterine yang digunakan sebaiknya 

lebih rendah dari 10 % untuk mendapatkan hasil yang baik. 
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Berdasarkan penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi di 

atas 4% larutan menjadi viskos dan menghasilkan lapisan yang tidak 

homogen.  

Posisi substrat merupakan hal yang sangat penting pada proses 

spin coating karena sudut 1 atau 2 derajat sangat mempengaruhi gaya 

sentrifugal yang bekerja pada larutan sehingga dapat menghasilkan 

lapisan yang tidak seragam. Selain itu, kondisi permukaan substarat 

merupakan hal yang sangat penting. Karakteristik permukaan 

substrat, termasuk kontaminasi pada permukaan mempengaruhi 

keseragaman lapisan polimer. Oleh karena itu, permukaan substrat 

harus dibersihkan sebelum digunakan. Salah satunya dengan 

membersihkannya menggunakan deionized water (DI) dengan 

prosedur sebagai berikut: (1) substrat diposisikan pada pusat rotasi 

spin coater; (2) beberapa tetes DI diteteskan pada permukaan 

substrat sehingga melapisi seluruh permukaan; (3) setelah itu substrat 

diputar dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit; (4) untuk 

mendapatkan hasil terbaik maka setelah itu substrat dipanaskan 

untuk menguapkan sisa pelarut (Lock dkk., 2008).  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengambilan 

data berupa beda frekuensi kristal sebelum dan sesudah dilapisi 

polysterine dengan teknik spin coating menggunakan alat spin coater 

yang telah dibuat. Untuk melihat korelasi antara kecepatan rotasi 

dengan beda frekuensi, maka kecepatan divariasikan (1000 rpm, 

1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, 4000 rpm) 

dengan konsentrasi larutan yang tetap yaitu sebesar 1%. Selain itu, 

dicari korelasi antara konsentrasi larutan terhadap beda frekuensi 

kristal dengan cara memvariasikan konsentrasi larutan (0,75%; 1%; 

1,5%; 2%; dan 3%) pada kecepatan rotasi yang tetap yaitu  3000rpm.  
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BAB 4  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Sistem 

4.1.1 Pengujian Pembangkit PWM 

  Pengujian ini dilakukan untuk melihat keluaran sinyal PWM 

yang dibangkitkan oleh mikrokontrler melalui port OC1A. Sinyal 

PWMdibangkitkan dengan memanfaatkan fungsi timer counter 16 

bit dengan mode phase correct PWM pada mikrokontroler 

ATmega8535. Pengujian dilakukan dengan merubah nilai frekuensi 

sinyal PWM dan lebar duty cycle. Pengujian nilai frekuensi dipilih 

pada nilai 100Hz, 500Hz, dan 1kHz. Kemudian diberikan variasi 

lebar duty cycle untuk masing-masing frekuensi yaitu 20%, 50%, dan 

80%. Sinyal yang dibangkitkan kemudian ditampilkan pada 

oscilloscope. Hasil pengujian ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

 
Gambar 4.1 Sinyal PWM dengan frekuensi 100Hz dengan nilai duty 

cycle 20%, 50%, dan 80%. 
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Selain itu, tegangan rata-rata yang terukur untuk masing-masing 

sinyal PWM diukur menggunakan voltmeter untuk mengetahui 

korelasi antara lebar duty cycle dan tegangan yang terukur seperti 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Korelasi antara nilai duty cycle PWM dan tegangan  

No. Duty cycle Tegangan terukur (volt) 

1 

2 

3 

20% 

50% 

80% 

1.02 

2.51 

3.96 

Pengujian korelasi antara tegangan dan nilai duty cycle dilakukan 

karena tegangan berkorelasi langsung dengan kecepatan motor DC 

yang akan dikontrol. Sehingga fungsi tegangan sebagai pengontrol 

kecepatan motor DC dapat diganti dengan memvariasikan nilai duty 

cycle dari sinyal PWM yang dibangkitkan oleh mikrokontroler. 

Berdasarkan grafik hubungan antara duty cycle dan tegangan yang 

terukur, maka terdapat hubungan linier antara kedua variabel ini. 

Oleh karena itu, kecepatan motor DC yang sejatinya berkorelasi 

langsung dengan tegangan listrik dapat dikontrol dengan 

memvariasikan nilai duty cycle dari sinyal PWM. 

4.1.2 Pengujian Motor Driver 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat karakteristik masukan 

dan keluaran dari motor driver. Pengujian dilakukan dengan 

memberikan sinyal PWM melalui input motor. Kemudian diamati 

sinyal keluaran dari motor driver yang merupakan inputan dari motor 

DC. Pengamatan dilakukan dengan osiloscope untuk melihat 

perbandingan sinyal PWM dan  output motor. Karakteristik sinyal 

PWM yang digunakan memiliki frekuensi 500 Hz dan nilai duty 

cycle 20%. Selain itu, pengujian dilakukan dengan menggunakan 

multimeter untuk melihat korelasi antara tegangan rata-rata sinyal 

PWM dangan tegangan yang terukur pada output motor driver. 

Untuk diketahui sebelumnya, besarnya tegangan masukan Vss  yang 

digunakan sebagai tegangan maksimum keluaran motor driver adalah 

12 volt. Hasil pengujian motor driver menggunakan oscilloscope 

seperti pada gambar di bawah ini:  
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Gambar 4.2 Sinyal masukan motor driver berupa sinyal PWM dari 

mikrokontroler (chanel 1) dan sinyal output motor driver (chanel 2).  

Dari hasil pengamatan di atas tampak bahwa frekuensi dan 

lebar duty cycle antara sinyal PWM dan sinyal keluaran motor driver 

relatif sama, walaupun sinyal yang terbentuk pada keluaran motor 

driver tidak kotak sempurna. Hal ini dikarenakan karakteristik motor 

driver itu sendiri. Korelasi positif antara kedua parameter ini 

menandakan bahwa motor driver bekerja dengan baik karena 

tegangan outputnya yang memiliki daya tinggi dapat dikontrol 

dengan baik menggunakan sinyal PWM yang berdaya rendah. Oleh 

karena itu dapat digunakan sebagai penghubung antara 

mikrokontroler dan motor DC. Sehingga motor DC yang 

membutuhkan daya rendah dapat dikontrol menggunakan sinyal 

PWM dari mikrokontroler yang berdaya rendah. 

Sedangkan hasil pengukuran menggunakan multimeter ditunjukkan 

pada tabel dan grafik di bawah ini: 

Tabel 4.2 korelasi Vpwm dan Vout 

D (%) Vpwm(volt) Vout(volt) 

20 1.01 2.26 

30 1.49 3.39 

40 1.96 4.46 

50 2.45 5.59 

60 2.99 6.81 

70 3.46 7.87 

80 3.9 8.93 
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Gambar 4.3 Grafik hubungan antara tegangan input dan output 

motor driver 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier 

antara tegangan input yang berasal dari tegangan PWM dengan  

tegangan output dari motor driver. Sehingga motor driver ini cocok 

digunaka untuk mengendalikan motor DC. 

4.1.3 Pengujian Hall Effect Sensor 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat bentuk sinyal keluaran 

dari hall effect sensor yang difungsikan sebagai magnetic encoder. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan rangkaian hall effect 

sensor dan susunan magnet batang seperti yang dijelaskan pada 

subbab 3.3.1.3. Setelah itu, pengujian dilakukan dengan memutar 

piringan yang tersusun seperti pada subbab 3.3.1.3 menggunakan 

motor DC pada kecepatan tertentu yang dikontrol dengan sinyal 

PWM. Sinyal yang terukur oleh hall effect sensor akibat putaran 

motor diamati menggunakan oscilloscope dengan nilai duty cycle 

yang divariasikan seperti pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.4 sinyal output pembacaan kecepatan motor 

menggunakan hall effect sensor 

Terlihat bahwa sinyal yang teramati berbentuk kotak dengan 

frekuensi yang berbanding lurus dengan kecepatan motor yang 

dikontrol menggunakan sinyal PWM. Besarnya amplitudo keluaran 

dari sinyal yang terukur ini adalah ±5 volt, sehingga dapat langsung 

digunakan sebagai sinyal masukan ke mikrokontroler. Berdasarkan 

sinyal yang ditunjukkan pada gambar 4.4 maka kecepatan motor 

dapat dihitung sebagi berikut: 

𝝎 =
𝟔𝟎𝒇

𝑵
 𝒓𝒑𝒎                                        (𝟒.𝟑) 

=
𝟔𝟎𝒙𝟐𝟏𝟖.𝟓𝟎𝟔

𝟏𝟐
 𝒓𝒑𝒎 

= 𝟏𝟎𝟗𝟐.𝟓𝟑 𝒓𝒑𝒎 

Dimana ω=kecepatan putaran (rpm) 

 f=frekuensi sinyal yang terbaca oleh hall effect sensor 

 N=jumlah cacahan per putaran 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa rangkaian hall effect sensor 

ini bisa digunakan sebagai magnetic encoder yang berfungsi untuk 

mengukur kecepatan motor secara real-time. 

4.1.4 Pengujian Keypad dan LCD 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  konfigurasi  

keypad sehingga dapat digunakan sebagai masukan  pada  port 
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mikrokontroler.  Selain itu,  juga untuk mengetahui apakah semua  

tombol dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jenis keypad yang 

digunakan adalah keypad 4x4 yang memiliki 8 pin, dimana 4 pin 

dapat difungsikan sebagai masukan dan 4 pin lainnya difungsikan 

sebagai keluaran. Agar dapat digunakan untuk menginputkan 

kecepatan referensi seperti pada penelitian ini, maka konfigurasi pin 

input dan output untuk setiap tombol pada keypad harus diketahui. 

Hal ini dilakukan dengan mencari pin input dan pin output yang 

terhubung ketika salah satu tombol keypad ditekan. Dari hasil 

pengujian ini didapatkan konfigurasi input-output keypad seperti di 

bawah ini: 

1 = 0111 0111       7 = 0111 1101        

2 = 1011 0111       8 = 1011 1101  

3 = 1101 0111       9 = 1101 1101  

A = 1110 0111      C = 1110 1101  

4 = 0111 1011       * = 0111 1110   

5 = 1011 1011       0 = 1011 1110   

6 = 1101 1011       # = 1101 1110  

B = 1110 1011      D = 1110 1110  

Sedangkan pengujian LCD dilakukan untuk memastikan bahwa LCD 

bekerja dengan baik. Pengujian dilakukan dengan memprogram 

mikrokontroler agar dapat menampilkan karakter tertentu pada LCD 

16x2 yang digunakan pada penelitian ini. LCD dihubungkan ke 

portA mikrokontroler ATmega8535 dan menampilkan karakter 

sesuai program yang dimasukkan ke dalam mikrokontroler seperti di 

bawah ini: 

#include <mega8535.h> 

#asm.equ __lcd_port=0x1B 

#endasm 

#include <lcd.h> 

void main(void) 

{ 

#asm("sei") 

lcd_init(16); 

lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" TEST LCD. . . . . . "); 

lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf("___SUKSES___"); 

} 
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Hasil pengujian menggunakan program di atas adalah seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.5 Hasil pengujian LCD 16x2 

Dari hasil pengujian di atas, maka LCD dapat digunakan 

sebagai penampil karakter secara baik.  

4.1.5 Pengujian Hubungan Nilai Duty Cycle dengan Kecepatan 

Motor DC 

Pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan yang 

mengkorelasikan antara nilai duty cycle sinyal PWM dengan 

kecepatan motor DC. Pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan 

besarnya duty cycle. Hubungan antara kedua variabel ini ditunjukkan 

pada grafik di bawah ini: 

 
Gambar 4.6 Hubungan antara nilai duty cycle dengan kecepatan 

motor DC 

Persamaan yang mengkorelasikan antara kecepatan rotasi 

motor dengan nilai register OCR1B adalah: 

y = 0.993x - 3.436
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y = 0.993x – 3.436 

dengan memasukkan persamaan ini ke program kontrol kecepatan 

motor menggunakan mikrokontroler ATmega8535, maka nilai 

kecepatan referensi bisa dimasukkan langsung sebagai input keypad, 

dan selanjutnya akan diperoleh nilai register OCR1B sesuai dengan 

persamaan di atas 

4.2 Pengambilan Data  

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa penambahan lapisan 

tipis pada permukaan tranduser diperlukan untuk penggunaan 

biosensor. Meskipun biomolekul bisa secara langsung didepositkan 

pada permukaan transduser, hasil pembacaan secara keseluruhan 

tidak terlalu akurat. Untuk meningkatkan sensitivitas dapat dilakukan 

dengan cara meningkatkan konsentrasi biomolekul yang menempel 

pada permukaan elektroda. Hal ini bisa dicapai dengan 

menambahkan biomolekul ke dalam lapisan polimer dengan 

ketebalan yang sesuai. Penggunaan matriks polimer pada permukaan 

transduser meningkatkan reaksi secara selektif pada unsur tertentu 

(Tjärnhage, 1997). 

Dengan membandingkan QCM dengan rangkaian ekuivalen 

dapat dilihat bahwa jika terdapat penambahan kapasitansi atau 

konduktansi dari komponen elektronik eksternal dan kabel, maka 

frekuensi resonansi yang terbaca akan terpengaruhi. Oleh karena itu, 

disarankan untuk menghindari penggunaan kabel yang terlalu 

panjang antara QCM dan rangkaian osilator. Namun, jika QCM dan 

rangkaian osilator harus dipisahkan, maka dapat digunakan kabel 

coaxial (Tjärnhage, 1997).   

4.2.1 Pengaruh Perubahan Kecepatan pada Beda Frekuensi 

Kristal 

Pengambilan data ini bertujuan untuk melihat korelasi antara 

kecepatan rotasi spin coater saat melapisi permukaan sensor QCM 

dengan beda frekuensi kristal yang terukur. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara melapisi permukaan sensor menggunakan 

larutan kloroform 1% dengan teknik spin coating. Besarnya 

kecepatan rotasi divariasikan, yaitu 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, 

2500 rpm, 3000 rpm, 3500 rpm, 4000 rpm. Kemudian hasil pelapisan 

untuk setiap kecepatan diukur beda frekuensinya menggunakan 

digital counter. Hasil pengukuran antara kecepatan rotasi pada 
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konsentrasi larutan tetap dengan beda frekuensi kristal ditunjukkan 

pada tabel dan grafik di bawah ini: 

Tabel 4.3  Kecepatan rotasi dan beda frekuensi kristal setelah 

dilapisi larutan polysterine 1 % dalam chloroform 

Kecepatan Rotasi 

(rpm) 

Beda 

Frekuensi(kHz) 

1000 9.825 

1500 9.344 

2000 8.948 

2500 8.527 

3000 7.911 

3500 7.353 

4000 7.019 

 

 
Gambar 4.7 Pengaruh variasi kecepatan rotasi motor terhadap beda 

frekuensi kristal (dengan konsentrasi larutan polysterine 1% dalam 

chloroform). 

Dari grafik tersebut, tampak bahwa terdapat hubungan yang 

linier antara kedua variabel bebas tersebut. Seperti yang telah 

diketahui sebelumnya, bahwa ketebalan lapisan yang dihasilkan 

dengan teknik spin coating berbanding terbalik dengan kecepatan 

putaran. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kecepatan putaran 

berbanding terbalik dengan massa lapisan polysterine yang melapisi 

permukaan kristal. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi antara 

y = -0.001x + 10.81

R² = 0.995
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kecepatan dan beda frekuensi kristal yang ditunjukkan pada grafik di 

atas memenuhi persamaan Seurbrey.  

4.2.2 Pengaruh Perubahan Konsentrasi pada Beda Frekuensi 

Kristal 

Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perubahan konsentrasi larutan polysterine yang digunakan untuk 

melapisi lapisan permukaan kristal terhadap beda frekuensi kristal. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara melapisi permukaan kristal 

sensor QCM menggunakan larutan polysterine yang konsentrasinya 

divariasikan, yaitu 0,75%; 1%; 1,5%; 2%; dan 3%. Pelapisan 

dilakukan dengan teknik spin coating pada kecepatan putaran yang 

sama, yaitu 3000 rpm. Hasil pengukuran antara konsentrasi larutan 

polysterine dan beda frekuensi kristal adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 konsentrasi larutan polysterine dan beda frekuensi Kristal 

setelah dilapisi dengan teknik spin coating. 

Konsentrasi Larutan 
Polysterine(%) 

Beda 
Frekuensi(kHz) 

0.75 7.743 

1 8.098 

1.5 8.3243 

2 8.5254 

3 9.542 
 

 
Gambar 4.8 Pengaruh variasi konsentrasi larutan polysterine 

terhadap beda frekuensi kristal (dengan kecepatan rotasi 3000 rpm). 

y = 0.745x + 7.217

R² = 0.966

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4b
ed

a
 f

re
k

u
en

si
 k

ri
st

a
l 

(k
H

z)

konsentrasi larutan polysterine(%)



63 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi positif antara konsentrasi larutan polysterine dan beda 

frekuensi kristal. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, nilai 

konsentrasi larutan berbanding lurus dengan ketebalan lapisan yang 

dihasilkan jika menggunakan teknik spin coating. Jadi dapat 

disimpulkan seperti sebelumnya bahwa massa lapisan yang melapisi 

permukaan kristal berbanding lurus dengan beda frekuensi kristal. 

Hal ini sesuai dengan persamaan Seurbrey.  

4.2.3 Korelasi antara Beda Frekuensi Kristal terhadap 

Kestabilan Kristal 

Kristal kuarsa yang telah dilapisi dengan polimer dapat 

digunakan sebagai sensor QCM jika memiliki sinyal yang stabil 

walaupun mendapat gangguan. Salah satu cara untuk mengetahui 

bahwa kristal yang telah dilapisi tersebut stabil adalah dengan 

meneteskan aquades pada kristal tersebut. Jika masih terdapat osilasi 

yang tampak pada osiloskop, maka bisa dikatakan bahwa kristal 

tersebut stabil. Sedangkan jika setelah ditetesi, kristal tidak 

mengalami osilasi lagi maka dapat disimpulkan bahwa kristal 

tersebut tidak stabil. Sedangkan kristal yang telah dilapisi polysterine 

menggunakan metode spin coating menunjukkan kestabilan 

frekuensi, sehingga metode pelapisan kristal quartz dengan 

menggunakan spin coater yang telah dibuat dapat digunakan.  
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BAB 5  
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada penelitian ini telah dibuat alat spin coater  yang tersusun 

dari keypad 4x4 sebagai masukan kecepatan referensi, motor 

driver sebagai interface antara mikrokontroler dengan motor 

DC, dan LCD sebagai penampil kecepatan referensi dan 

kecepatan aktual motor. Sedangkan mikrokontroler sebagai 

sistem kontrol utama yang mengendalikan kecepatan motor.  

2. Alat ini dapat menghasilkan putaran yang stabil karena 

didesain sebagai sistem tertutup dengan hall effect sensor 

sebagai feedback kecepatan aktual dari motor. Kecepatan 

aktual ini akan terus dibandingkan dengan kecepatan 

referensi yang dimasukkan melalui keypad untuk menjaga 

kestabilan kecepatan motor sesui dengan kecepatan referensi 

yang dimasukkan. 

3. Pada penelitian ini telah dihasilkan sebuah alat spin coater 

yang khusus digunakan untuk melapisi permukaan kristal 

quartz agar bisa digunakan sebagai sensor QCM. Kristal 

quartz diletakkan tepat di pusat rotasi motor. Selain itu, posisi 

kristal quartz dipertahankan dalam kondisi horizontal untuk 

mendapatkan lapisan yang homogeni. 

4. Pengaruh kecepatan putaran motor terhadap beda frekuensi 

kristal setelah dilapisi polysterine menggunakan spin coater 

menunjukkan hubungan yang berkorelasi negatif.  

5. Hubungan antara beda frekuensi kristal dengan konsentrasi 

larutan polysterine yang digunakan untuk melapisi 

permukaan kristal menunjukkan korelasi positif. 

5.2 Saran 

Untuk pengembangan selanjutnya terhadap alat ini, disarankan 

untuk memperbaiki sistem kontrolnya agar lebih baik. Salah satunya 

dengan menambahkan sistem control PID. Sistem control ini dapat 

memberikan kecepatan rotasi yang dihasilkan lebih stabil. Semakin 

stabil kecepatannya, maka lapisan yng terbentuk semakin merata dan 

terkontrol dengan baik 
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LAMPIRAN A 
 

Listing Program 
/***************************************************** 

This program was produced by the 

CodeWizardAVR V1.25.9 Standard 
Automatic Program Generator 

© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 

http://www.hpinfotech.com 

 
Project :  

Version :  

Date    : 3/3/2008 

Author  : F4CG                             
Company : F4CG                             

Comments:  

 

 
Chip type           : ATmega8535 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 11.059200 MHz 

Memory model        : Small 
External SRAM size  : 0 

Data Stack size     : 128 

*****************************************************/ 

 
#include <mega8535.h> 

#include <stdlib.h>  

#include <delay.h> 

// Alphanumeric LCD Module functions 
#asm 

   .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA 

#endasm 

#include <lcd.h> 
unsigned int counter=0, key=0, angka=0, prev; 

unsigned int kecepatan=0; 

char ckecepatan[8], display[8]; 

// External Interrupt 0 service routine 
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) 

{ 

// Place your code here 

 counter++; 
} 

 

// Standard Input/Output functions 
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#include <stdio.h> 
 

// Timer 2 output compare interrupt service routine 20ms 

interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) 

{ 
// Place your code here 

 static int timer, cacahan; 

 if(++timer==25) 

 { 
  cacahan=counter;  

  counter=0; 

  timer=0;  

  kecepatan=cacahan*2*60/12; 
  itoa(kecepatan,ckecepatan);  

  lcd_clear(); 

  lcd_gotoxy(0,1); 

  lcd_puts(ckecepatan); 
 } 

} 

Void stabil() 

{ 
  if (kecepatan>y) OCR1B++; 

  else if (kecepatan<y)OCR1B--: 

} 

// Declare your global variables here 
void keypad() 

{ 

  key=100; 

  DDRC=0b11110000; 
  PORTC=0b11101111; 

  if(PINC.0==0) key=100;//COR 

  else if(PINC.1==0) key=4; 

  else if(PINC.2==0) key=7;  
  else if(PINC.3==0) {key=100;angka=0;OCR1B=0;lcd_clear();}//CAN 

  PORTC=0b11011111; 

  if(PINC.0==0) key=1; 

  else if(PINC.1==0) key=5; 
  else if(PINC.2==0) key=8;  

  else if(PINC.3==0) key=0; 

  PORTC=0b10111111; 

  if(PINC.0==0) key=2; 
  else if(PINC.1==0) key=6; 

  else if(PINC.2==0) key=9; 

  elseif(PINC.3==0){key=100;OCR1B=y; void stabil();}//ENTER 

  PORTC=0b01111111; 
  if(PINC.0==0) key=3; 

  else if(PINC.1==0) key=100;//MEN 
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  else if(PINC.2==0) {key=100;if(angka<9000)angka+=5;OCR1B=angka;}//UP   
elseif(PINC.3==0){key=100;if(angka>0)angka=5;OCR1B=angka;lcd_clear();}//DO

WN 

  delay_ms(80); 

  if(key!=100 && key!=prev) 
  { 

   angka*=10; 

   angka+=key; 

   if(angka>9000){lcd_clear(); angka=key;} 
  }   

  prev=key; 

  y= (unsignedint) angka*0.993-3.436;  

} 
 

void main(void) 

{ 

// Declare your local variables here 
 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTA=0x00; 

DDRA=0x00; 

 
// Port B initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTB=0x00; 
DDRB=0x00; 

 

// Port C initialization 

// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In 
Func0=In  

// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTC=0x00; 

DDRC=0xF0; 
 

// Port D initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In 

Func0=In  
// State7=T State6=T State5=T State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTD=0x00; 

DDRD=0x10; 

 
// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 
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// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Normal top=FFh 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 
OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 
// Clock value: 1382.400 kHz 

// Mode: Ph. correct PWM top=ICR1 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Inverted 
// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer 1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x32; 

TCCR1B=0x12; 
TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x23; 

ICR1L=0x28; 
OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 
 

// Timer/Counter 2 initialization 20ms 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: 10.800 kHz 
// Mode: CTC top=OCR2 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x0F; 
TCNT2=0x00; 

OCR2=0xD7; 

 

// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: On 

// INT0 Mode: Falling Edge 

// INT1: Off 

// INT2: Off 
GICR|=0x40; 

MCUCR=0x02; 
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MCUCSR=0x00; 
GIFR=0x40; 

 

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

TIMSK=0x80; 
 

// USART initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART Receiver: On 
// USART Transmitter: On 

// USART Mode: Asynchronous 

// USART Baud Rate: 9600 

UCSRA=0x00; 
UCSRB=0x18; 

UCSRC=0x86; 

UBRRH=0x00; 

UBRRL=0x47; 
 

// 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") 
 

while (1) 

      { 

      // Place your code here   
       keypad(); 

       itoa(angka,display);  

       lcd_gotoxy(0,0); 

       lcd_putsf("Vin="); 
       lcd_gotoxy(6,0); 

       lcd_puts(display);  

       //delay_ms(50); 

      }; 
} 
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LAMPIRAN B 
 

Gambar Alat 

 
Tampak depan 

 
Tampak atas 
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