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ABSTRAK 

 

 

STUDI AWAL ANALISATOR PERUBAHAN SIFAT ELEKTRIK 

MATERI CAIR YANG BERINTERAKSI DENGAN CAHAYA 

UNTUK APLIKASI SPEKTROMETRI 

 

 

Oleh 

 

ANGGA WAHYU PRATAMA 

 

 

 

Telah dilakukan penelitian studi awal realisasi analisator perubahan sifat elektrik 

materi cair yang berinteraksi dengan cahaya untuk aplikasi spektrometri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode spektrometri berdasarkan 

perubahan hambatan pada sampel ketika disinari laser. Larutan metilen biru 

digunakan sebagai sampel yang disinari laser dengan panjang gelombang 650 nm. 

Sinar laser menyebabkan perubahan hambatan larutan metilen biru yang akan 

dideteksi oleh Arduino Nano dan dikonversi menjadi besaran konsentrasi. 

Persamaan konversi perubahan hambatan (y) menjadi konsentrasi (x) diperoleh 

dari hasil pengukuran perubahan hambatan larutan metilen biru pada konsentrasi 

100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm. Persamaan 

tersebut diperoleh berdasarkan pendekatan regresi eksponensial dengan nilai error 

sebesar 15,70 %. Pengujian analisator dilakukan dengan mengukur konsentrasi 

larutan metilen biru yang diketahui konsentrasinya sebesar 500 ppm, 600 ppm, 

dan 700 ppm. Hasil pengujian menunjukkan nilai error sebesar 9,83 %. 

 

Kata Kunci: Spektrometri, sifat elektrik, metilen biru, laser, Arduino Nano. 
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ABSTRACT 

 

 

INITIAL STUDY OF ELECTRICAL PROPERTIES ANALYZER OF 

LIQUID THAT INTERACT WITH LIGHT TO BE APPLIED AS 

SPECTROSCOPY 

 

 

By 

 

ANGGA WAHYU PRATAMA 

 

 

 

An initial study research has been carried out on the realization of electrical 

properties analyzer of liquids that interact with light to be applied as 

spectrometry. This study aims to develop a spectrometry method based on 

changes in electrical resistance in liquids when interacting with laser. Methylene 

blue solution was used as a sample that illuminated by a laser with 650 nm 

wavelength. The laser beam causes a change in electrical resistance in the 

methylene blue solution detected by Arduino Nano and converted to a 

concentration quantity. The conversion equation for changes in electrical 

resistance to concentration was obtained from the measurement of the change in 

electrical resistance of methylene blue solutions at concentration of 100 ppm, 200 

ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, 1000 ppm. The equation was obtained based 

on the exponential regression approach with error value of 15,70 %. The analyzer 

test was carried out by measuring the concentration of methylene blur solution at 

a concentration of 500 ppm, 600 ppm, and 700 ppm. The test results show an 

error value of 9,83 %. 

 

Keyword: Spectrometry, electrical properties, methylene blue, laser, Arduino 

Nano. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan tentang unsur atau senyawa yang terkandung dalam suatu materi 

menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi para peneliti. Dengan 

pengetahuan tersebut maka seorang peneliti dapat menganalisis karakteristik 

materi dan memanfaatkannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Sebagai contoh 

adalah dilakukannya pengukuran dan analisis terhadap kandungan racun sianida 

pada berbagai jenis ubi kayu (singkong) untuk mengetahui jenis ubi kayu apa saja 

yang aman dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, teknik pengukuran dan analisis 

kandungan suatu materi masih terus dikembangkan hingga saat ini. Salah satu 

teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah teknik spektroskopi 

atau spektrometri. 

Pengetahuan tentang spektroskopi yang banyak dipelajari pada saat ini berawal 

dari penelitian Isaac Newton tentang fenomena spektrum warna (James, 2007). 

Solvason (2015) mendeskripsikan spektrum sebagai sekumpulan warna yang 

mencerminkan sifat dari cahaya sebagai sumbernya. Spektroskopi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara cahaya (gelombang 

elektromagnetik) terhadap suatu materi (atom atau molekul). Spektroskopi 



2 
 

 
 

dikembangkan untuk menentukan kandungan dalam suatu materi yang kemudian 

dikenal sebagai teknik spektrometri. Spektrometri banyak dikembangkan sebagai 

metode pengukuran dalam kimia fisis ataupun kimia analisis. Contoh penerapan 

keduanya dapat dilihat pada beberapa instrumen seperti spektrometer serapan, 

spektrometer fototermal, dan spektrometer optogalvanik. 

Interaksi antara cahaya dengan materi pada frekuensi resonansi yang tepat dapat 

menimbulkan eksitasi elektron dalam materi tersebut. Eksitasi elektron yang 

terjadi akan berpengaruh terhadap sifat elektrik materi. Efek tersebut kemudian 

dikenal sebagai efek optogalvanik. Efek optogalvanik  saat ini banyak digunakan 

dalam pengukuran dan analisis kandungan materi dalam wujud gas (Telle dkk., 

2007). Efek optogalvanik diamati pada sampel gas yang dialiri arus listrik dengan 

tegangan tinggi. Sampel tersebut kemudian ditembak dengan sinar laser kemudian 

diukur perubahan sifat elektriknya sebagai akibat dari adanya interaksi cahaya 

dengan materi. Metode pengukuran ini kemudian dikenal sebagai metode 

spektroskopi optogalvanik. 

Eldakli (2017) telah merancang suatu spektroskopi optogalvanik sebagai media 

pembelajaran melalui praktikum di laboratorium. Pada penelitian tersebut 

digunakan sampel berupa gas neon yang dirangkai seri dengan sebuah resistor 

9,85 kΩ sebagai pembagi tegangan. Daya listrik dengan nilai tegangan 0-1000 

volt dan arus 0-100 mA dialirkan menuju rangkaian hingga diperoleh tegangan 

jatuh pada sampel. Tegangan dan arus yang mengalir pada sampel diukur 

menggunakan osiloskop pada keadaan normal dan pada keadaan sampel ditembak 

laser dengan panjang gelombang 659,89 nm. Hasil penelitian menunjukkan 
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terjadinya eksitasi elektron pada gas neon yang menyebabkan perubahan arus dan 

tegangan pada sampel. 

Metode spektroskopi optogalvanik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

metode lain seperti dalam hal desain yang lebih sederhana tanpa membutuhkan 

detektor foto, pengoperasian lebih mudah, dan harga lebih murah (Telle dkk., 

2007). Namun, metode ini hanya digunakan untuk sampel dalam bentuk gas dan 

belum teruji untuk sampel dalam bentuk lain seperti sampel cair dan padat. Hal 

tersebut menjadi salah satu kelemahan dari metode spektroskopi ini karena pada 

dasarnya tidak semua sampel berbentuk gas. Sampel dalam bentuk lain seperti 

cairan biasa diamati dengan metode spektrsokopi yang berbeda. Salah satu 

contohnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dkk. (2008). 

Pada penelitian tersebut dilakukan pengukuran konsentrasi amilosa (pati) dalam 

sari pati ubi kayu menggunakan spektrofotometer serapan UV-Vis. 

Spektrofotometer serapan merupakan salah satu metode spektrometri yang paling 

banyak digunakan saat ini. Namun metode ini juga memiliki kekurangan dalam 

hal pengoperasian lebih rumit, harga yang mahal, dan perlu perlakuan khusus 

terhadap sampel sehingga hanya dapat dilakukan di dalam laboratorium dengan 

peralatan yang lengkap. 

Telle dkk. (2007) menjelaskan bahwa sinar laser sebagai sumber cahaya dapat 

mengeksitasi elektron dalam materi yang berwujud cairan. Dengan demikian, efek 

yang serupa dengan optogalvanik juga memiliki potensi jika dikembangkan untuk 

mengukur dan menganalisis kandungan dalam materi cair. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini akan dilakukan studi awal perancangan dan realisasi suatu analisator 
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perubahan sifat elektrik zat cair yang berinteraksi dengan cahaya untuk 

diaplikasikan sebagai sebuah metode dalam spektrometri. 

Analisator dirancang untuk mendeteksi perubahan tegangan dengan 

memanfaatkan efek optogalvanik pada sampel cair. Sebuah dioda laser digunakan 

sebagai sumber cahaya yang dimodulasi menggunakan mikrokontroler Arduino 

Nano. Arduino Nano juga digunakan sebagai pendeteksi perubahan elektrik dan 

pengolah data. Analisis dan pengukuran dilakukan sebanyak 6 kali pada 

konsentrasi sampel yang berbeda-beda hingga diperoleh persamaan tegangan 

sebagai fungsi dari konsentrasi. Persamaan yang diperoleh diuji dengan 

membandingkan hasil pengukuran sampel (yang telah diketahui konsentrasinya) 

secara langsung dengan hasil perhitungan menggunakan persamaan tersebut. 

Penelitian ini dilakukan sebagai studi awal untuk mengembangkan potensi efek 

optogalvanik yang diterapkan pada sampel cair. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi langkah awal pengembangan metode baru dalam spektrometri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka timbul permasalahan 

dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang dan merealisasikan analisator perubahan sifat 

elektrik materi cair yang berinteraksi dengan cahaya. 

2. Bagaimana hubungan antara perubahan sifat elektrik terhadap konsentrasi 

materi cair yang berinteraksi dengan cahaya. 
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3. Apakah analisator tersebut dapat diaplikasikan sebagai sebuah metode 

spektrometri. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dilakukan penelitian ini yang tujuan 

untuk: 

1. Menghasilkan rancangan dan realisasi analisator perubahan sifat elektrik 

materi cair yang berinteraksi dengan cahaya. 

2. Mengetahui hubungan antara perubahan sifat elektrik terhadap konsentrasi 

materi cair yang berinteraksi dengan cahaya. 

3. Mengembangkan metode baru yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam 

spektrometri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan suatu instrumen yang dapat membantu proses analisis 

perubahan sifat elektrik materi cair yang berinteraksi dengan cahaya. 

2. Menghasilkan metode baru pada bidang spektrometri dalam pengukuran 

konsentrasi materi yang berbentuk cairan. 
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E. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan perancangan dan realisasi analisator sifat elektrik zat 

cair dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Menggunakan sumber tegangan 5 Volt DC dan resistor variabel 0-1,12 kΩ 

sebagai pembagi tegangan. 

2. Menggunakan sel berbentuk balok dengan dimensi 1x1x3 cm. 

3. Menggunakan elektroda Zn (seng) untuk mengalirkan arus dan tegangan pada 

sampel. 

4. Menggunakan sumber cahaya dari dioda laser dengan panjang gelombang 

650 nm. 

5. Menggunakan sampel metilen biru yang dilarutkan menggunakan aquades. 

6. Menggunakan Arduino Nano sebagai sistem pengendali sekaligus pengolah 

data dan LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan data. 

7. Menganalisa besaran elektrik yang bersifat makroskopik. 



 
  

 
 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Penelitian Terkait 

Penelitian tentang pengujian terjadinya eksitasi pada materi yang berinteraksi 

dengan cahaya telah dilakukan sebelumnya oleh Blosser dkk. (2015). Pada 

penelitian tersebut dilakukan pengamatan dan pengukuran perubahan tegangan 

sebagai pengaruh dari efek optogalvanik yang terjadi pada unsur neon pada lampu 

katoda berongga  (Hollow Cathode Lamp/HCL) Fe-Ne. Panjang gelombang sinar 

laser disesuaikan dengan energi yang dibutuhkan elektron valensi atom neon agar 

tereksitasi. Sinyal optogalvanik (perubahan tegangan sampel) dideteksi, 

ditampilkan, dan disimpan menggunakan osiloskop digital TSD 224. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan terjadinya eksitasi elektron pada atom neon 

ketika berinteraksi dengan sinar laser pada panjang gelombang 607,4 nm; 621,7 

nm; 626,6 nm; 633,4 nm; dan 640,2 nm. Penelitian serupa dilakukan kembali oleh 

Eldaki (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa atom neon juga tereksitasi 

ketika berinteraksi dengan sinar laser pada panjang gelombang 659,89 nm. 

Penelitian berbeda dilakukan oleh Bayer dkk. (2001). Pada penelitian tersebut 

telah dilakukan pengujian efek fotogalvanik pada sampel elektrokimia yang terdiri 

dari latutan elektrolit Fe(II)/Fe(III) dan metilen biru (Methylene Blue/MB) dengan  
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elektroda Ni (Nikel). Fokus pada penelitian ini adalah menganalisa pengaruh 

interaksi cahaya dengan larutan elektrolit terhadap besaran tegangan yang 

dihasilkan oleh larutan elektrolit tersebut. Analisis  dilakukan dengan meletakkan 

sampel larutan elektrolit pada sel fotogalvanik kemudian disinari lampu halogen 

dengan intensitas yang berbeda mulai dari 70 hingga 750 W/m
2
. Tegangan dan 

arus yang dihasilkan oleh larutan elektrolit diukur pada setiap perubahan 

intensitas cahaya. Analisis tersebut dilakukan pada beberapa sampel dengan 

konsentrasi Fe(II)/Fe(III) dan metilen biru yang berbeda-beda. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa arus dan tegangan yang dihasilkan oleh larutan elektrolit 

berbanding lurus dengan intensitas cahaya, seperti ditunjukkan pada grafik dalam 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Grafik pengaruh peningkatan intensitas terhadap perubahan 

tegangan pada beberapa konsentrasi berbeda (Bayer dkk., 2001) 
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B. Dasar Teori 

1. Sifat Elektrik Materi 

Istilah elektron diartikan sebagai suatu partikel kecil yang memiliki keterkaitan 

dengan elektrisitas. Elektron dapat dianggap sebagai sebuah partikel bermuatan 

negatif yang memiliki sifat berdasarkan hukum mekanik dan elektromagnetik. 

Elektron merupakan suatu partikel yang dapat dipercepat atau diperlambat oleh 

faktor-faktor tertentu (Solymar dan Wals, 2004). Elektron memiliki susunan yang 

sistematis dalam sebuah atom. Sebagai contoh, diagram skematik pada Gambar 

2.2 menunjukkan gambaran mengenai susunan elektron beserta inti dari atom besi 

(Fe). 

 

Gambar 2.2. Diagram skematik atom besi (Fe) (Whitaker, 2001) 

Diagram skematik di atas menunjukkan bahwa elektron berotasi pada dua arah 

yang berbeda. Rotasi tersebut menghasilkan medan magnet yang mengelilingi 

setiap elektron. Jika jumlah elektron yang berotasi ke arah positif sama dengan 

elektron yang berotasi ke arah negatif, maka medan elektromagnetik akan saling 
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menghilangkan sehingga atom tidak memiliki medan magnet. Dalam diagram di 

atas, walaupun elektron-elektron pada kulit pertama, kedua, dan keempat 

memiliki jumlah elektron yang seimbang (antara elektron yang berotasi positif 

dan negatif), pada kulit ketiga memiliki lima elektron yang berotasi ke arah positif 

(searah jarum jam) dan satu elektron berotasi ke arah negatif (berlawanan arah 

jarum jam). Konfigurasi elektron tersebut menjadikan Fe sebagai atom yang 

memiliki efek magnetik (Whitaker, 2001). 

Pada beberapa elemen logam, elektron-elektron pada kulit atom terluar memiliki 

ikatan yang sangat lemah dengan inti atom. Kondisi tersebut menyebabkan 

elektron dapat terlepas dengan mudah oleh gaya listrik yang kecil. Suatu tegangan 

yang diberikan antara dua titik logam konduktor akan menghasilkan aliran arus 

listrik. Setiap logam memiliki konduktivitas yang konstan selama tidak 

dipengaruhi oleh arus yang mengalir atau medan listrik eksternal. Pada beberapa 

material non-logam, elektron bebas terikat dengan kuat oleh gaya pada inti atom. 

Pemberian tegangan eksternal tidak dapat memisahkan elektron bebas dari atom 

tersebut kecuali dengan gaya listrik yang sangat kuat sehingga dapat mengalahkan 

gaya pada inti atom. Namun, elektron-elekron yang telah terlepas akan kembali ke 

posisinya semula dalam atom. Peristiwa seperti ini dapat ditemui pada material 

dielektrik ketika diberikan tegangan pada dua buah konduktor yang membungkus 

material dielektrik tersebut (Whitaker, 2001). 

Medan listrik memberi gaya kepada elektron-elektron agar terlepas dari ikatannya 

dan menjadi elektron bebas. Dengan kata lain, medan listrik merupakan suatu 

faktor yang dapat merubah sifat dielektrik menjadi konduktor. Beban yang bekerja 

pada bahan dielektrik dapat disebut sebagai terpaan medan listrik. Jika faktor 
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medan listrik melebihi batas kekuatan dielektrik dan berlangsung cukup lama, 

maka dielektrik akan menghantarkan arus listrik. Tegangan jatuh yang merubah 

sifat dielektrik menjadi konduktor disebut sebagai breakdown voltage. Besarnya 

tegangan jatuh tersebut sama dengan atau lebih besar dari kekuatan dielektriknya 

(Umiati, 2009). 

 

2. Interaksi antara Cahaya dengan Materi 

Teori gelombang cahaya menjelaskan banyak gejala optis, seperti pemantulan, 

pembiasan, dan lenturan (difraksi). Namun, terdapat hasil eksperimen seperti efek 

fotolistrik yang menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel energi 

dalam ukuran yang sangat kecil atau disebut sebagai foton. Masing-masing 

partikel memiliki energi karakteristik yang dihubungkan dengan frekuensi cahaya 

oleh persamaan (2.1). 

      (2.1) 

Dimana E adalah energi, v adalah frekuensi, dan h adalah tetapan Planck. Cahaya 

dengan frekuensi tertentu (atau panjang gelombang tertentu) dikaitkan dengan 

foton-foton yang masing-masing memiliki kuantitas energi. Kuantitas energi foton 

tersebut yang menetapkan apakah suatu spesies molekul tertentu akan menyerap 

atau meneruskan cahaya (Day dan Underwood, 2002). 

Ketika suatu radiasi foton menumbuk sebuah atom, foton tersebut dapat terserap 

dan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron pada atom. Terjadinya eksitasi 

elektron dari pita valensi ke pita konduksi tidak terlepas dari energi yang cukup 

diterima elektron untuk berpindah. Elektron yang tereksitasi akan menjadi 



12 
  

 
 

elektron bebas dan meninggalkan hole pada pita valensi. Elektron bebas tersebut 

dapat menghasilkan arus listrik yang dapat dideteksi oleh sebuah analisator energi.  

Proses ini kemudian dikenal sebagai efek fotoelektron yang saat ini banyak 

digunakan sebagai teknik untuk mempelajari sifat elektrik dari suatu materi (Kai, 

2006; Aditya, 2009; Buckman dkk., 2000). 

 

Gambar 2.3. Proses eksitasi elektron (Anonim A, 2018) 

Berbeda dengan efek fotoelektron, pada eksperiman fotokonduktifitas umumnya 

terdiri dari penerapan suatu beda potensial (tegangan) yang dilewatkan pada 

sampel, menyinari sampel dengan cahaya monokromatik, dan mengubah panjang 

gelombangnya. Tujuan dari eksperimen tersebut adalah untuk menemukan energi 

foton Ith untuk ambang batas fotokonduksi. Hal tersebut merujuk pada asumsi 

bahwa dalam suatu sampel murni nilai Ith = Eg, yaitu energi minimum yang 

dibutuhkan untuk membebaskan suatu elektron. Besarnya V0 pada suatu konduksi 

elektron sama dengan besarnya gaya tarik menarik antara elektron tersebut dengan 

inti atom (Kunhardt dkk., 1988). 

 

http://hisham.id/
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3. Efek Optogalvanik pada Sampel Cair 

Teknik spektroskopi yang digunakan pada penelitian ini memiliki kemiripan 

dengan teknik spektroskopi optogalvanik. Teknik spektroskopi tersebut 

memanfaatkan efek optogalvanik pada sampel yang dialiri arus listrik dengan 

tegangan tertentu melalui dua buah elektroda. Efek optogalvanik pada sampel cair 

tidak menimbulkan kilauan cahaya seperti yang terjadi pada sampel gas (Kumar, 

1994). Sampel cair yang berada diantara kedua elektroda akan menghasilkan 

hambatan yang nilainya bergantung pada materi penyusunnya. Nilai hambatan 

sampel tersebut dapat ditentukan dengan merangkaikannya secara seri dengan 

sebuah resistor pembagi tegangan, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Efek 

optogalvanik muncul ketika terjadi eksitasi elektron dalam sampel akibat 

berinteraksi dengan cahaya (laser). Eksitasi tersebut menyebabkan perubahan arus 

dan tegangan pada sampel yang kemudian dideteksi sebagai sinyal optogalvanik 

(Telle dkk., 2017). 

 

Gambar 2.4. Rangkaian spektroskop optogalvanik yang umum digunakan (Telle 

dkk., 2017) 
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Dengan mengibaratkan RD sebagai hambatan yang dihasilkan oleh sampel, maka 

tegangan yang jatuh pada sampel (VD) dapat dihitung dengan persamaan (2.2). 

 
      

  

     
 (2.2) 

Berdasarkan pada persamaan (2.1), maka diperoleh nilai RD sebesar: 

 
   

    

      
 (2.3) 

Dengan nilai VD dan RD yang telah diketahui, maka arus yang mengalir pada 

sampel dapat dihitung berdasarkan Hukum Ohm. 

 
   

  

  
 (2.4) 

Keterangan: 

RD = Nilai hambatan sampel (Ω); 

RL = Nilai hambatan resistor pembagi tegangan (Ω); 

ID = Nilai arus yang mengalir pada sampel (A); 

VD = Nilai tegangan jatuh pada sampel (V); 

VCC = Nilai tegangan power supply (V). 

Banyaknya elektron yang tereksitasi dalam sampel sebanding dengan besarnya 

perubahan sifat elektrik pada sampel tersebut  (Telle dkk., 2017). Tegangan dan 

arus dialirkan menuju sampel yang memiliki nilai hambatan RD sehingga 

diperoleh nilai VD dan ID.  Energi foton akan memecah ikatan elektron valensi 

materi penyusun sampel dan menjadikannya elektron bebas. Bertambahnya 

jumlah elektron bebas akan meningkatkan nilai arus yang mengalir pada sampel, 

sesuai dengan persamaan (2.5). 
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(2.5) 

 
  

 

 
 

(2.6) 

Persamaan (2.6) menunjukkan bahwa peningkatan nilai arus (I) akan 

menghasilkan rapat arus (J) yang semakin besar, dengan asumsi bahwa luas 

penampang (A) bernilai konstan. Perubahan rapat arus akan mempengaruhi 

resistivitas dan konduktivitas sampel sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan 

berikut: 

 
  

 

 
 

(2.7) 

 
  

 

 
 

(2.8) 

Jika diasumsikan bahwa medan listrik (E) bernilai konstan, maka perubahan rapat 

arus yang semakin besar akan menurunkan resistivitas sampel. Penurunan 

resistivitas akan berpengaruh terhadap nilai hambatan sampel, sesuai dengan 

persamaan (2.9). 

 
   

 

 
 

(2.9) 

Uraian pada persamaan (2.5) sampai dengan persamaan (2.9) menunjukkan bahwa 

nilai resistivitas sampel memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan 

jumlah muatan pada sampel. Dengan demikian, semakin banyak muatan pada 

sampel maka nilai resistivitas sampel akan semakin menurun. Uraian persamaan 

tersebut juga menunjukkan bahwa nilai konduktivitas sampel berbanding lurus 

dengan jumlah muatan pada sampel. Semakin tinggi nilai konsentrasi sampel 
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dalam larutan maka jumlah muatannya juga akan semakin banyak. Dengan 

demikian, konsentrasi juga memiliki hubungan yang sebanding lurus terhadap 

konduktivitas seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Grafik hubungan konduktivitas terhadap konsentrasi pada  larutan 

H2SO4  (Golnabi, dkk., 2009) 

Terjadinya eksitasi elektron akan mengakibatkan bertambahnya jumlah muatan 

pada sampel. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksitasi 

elektron akan meningkatkan nilai arus yang mengalir dan menurunkan hambatan 

sampel. Perubahan kedua nilai tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap 

tegangan yang jatuh pada sampel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayer dkk. 

(2001) menunjukkan bahwa eksitasi elektron juga akan meningkatkan nilai 

tegangan. Peningkatan tegangan tersebut sebanding dengan perubahan yang 

terjadi pada arus dan hambatan. Jika dihubungkan dengan konsentrasi materi 

dalam sampel yang elektronnya tereksitasi, maka semakin besar nilai konsentrasi 

akan menghasilkan elektron bebas yang semakin banyak. Dengan demikian, 

perubahan hambatan, arus, dan tegangan yang disebabkan oleh efek optogalvanik 

dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan konsentrasi materi. 
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4. Laser 

Laser merupakan cahaya dengan konstruksi yang diperkuat oleh adanya stimulasi 

radiasi emisi. Pada umumnya, setiap laser memiliki medium penguat yang dapat 

berupa padatan, cairan, ataupun gas. Medium yang digunakan harus memiliki sifat 

yang dapat memperkuat amplitudo gelombang cahaya yang dipompa melewatinya 

(Singh dkk., 2012). Laser memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh sumber 

cahaya lain. Sifat-sifat khas laser diantaranya adalah memiliki kesearahan, 

intensitas yang lebih kuat, monokromatis, dan koheren (Handayani, 2014). 

Laser telah berevolusi pada berbagai cabang ilmu dan tekonologi. Evolusi tersebut 

jelas terlihat pada cabang ilmu kimia dimana laser saat ini menjadi salah satu 

perlengkapan pokok. Kimia merupakan disiplin ilmu yang mempelajari materi 

serta perubahannya. Teknologi laser memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses mempelajari materi dan perubahan pada materi tersebut. Gambar 2.6 

menunjukkan fungsi laser sebagai suatu teknologi yang sangat bermanfaat untuk 

mengarakterisasi materi dengan mengukur komposisi dan menganalisis sifat 

materi (Telle dkk., 2007). 
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Gambar 2.6. Fungsi kerja laser dalam mengarakterisasi materi (Telle dkk., 2007) 

Kemampuan laser itulah yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan besarnya konsentrasi sampel dalam suatu larutan. Efek yang 

ditimbulkan oleh laser dapat dianalisis melalui beberapa metode. Salah satu 

metode yang paling banyak digunakan adalah melalui analisis penyerapan 

intensitas sinar laser oleh sampel, seperti pada metode pengukuran spektroskopi 

konvensional. Selain itu, penggunaan laser juga dapat berpengaruh terhadap sifat 

elektrik sampel karena adanya eksitasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

5. Metilen Biru (Methylene Blue) 

Metilen biru merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang memiliki rumus 

kimia C16H18ClN3S. Metilen biru memiliki sifat beracun dan merupakan bahan 

celup kationik dengan daya absorpsi yang sangat kuat. Senyawa berwarna ini 

termasuk salah satu senyawa thiazine yang sering digunakan karena mudah 

diperoleh dengan harga yang ekonomis. Senyawa ini merupakan kristal berwarna 
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hijau gelap, tidak berbau, dan berbentuk padatan pada suhu ruang. Ketika 

dilarutkan dalam air atau alkohol akan menghasilkan larutan berwatna biru tua. 

Metilen biru memiliki berat molekul 319,86 g/mol dengan titik lebur pada 105 ˚C 

dan daya larut sebesar 4,36 x 10
4
 mg/L. Metilen biru memiliki struktur seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 2.7 (Aisyah, 2016). 

 

Gambar 2.7. Struktur metilen biru (Aisyah, 2016) 

Metilen biru banyak digunakan sebagai bahan pewarna pada berbagai industri. 

Pada umumnya, setiap industri akan menghasilkan sisa-sisa (sampah) produksi 

atau biasa disebut sebagai limbah. Metilen biru merupakan salah satu limbah yang 

dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan 

mahluk hidup (Handayani dkk., 2015). Metilen biru dapat menyebabkan iritasi 

pada saluran pencernaan jika tertelan, menimbulkan sianosis jika terhirup, dan 

iritasi kulit jika tersentuh (Hamdaoui dan Chiha, 2007). Berdasarkan dampak 

negatif tersebut, maka keberadaan metilen biru dalam limbah diatur oleh 

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Meteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi 

Kegiatan Industri. Berdasarkan peraturan tersebut, ditetapkan konsentrasi 

maksimum metilen biru dalam limbah cair yang diperbolehkan adalah sebesar 5-

10 mg/L. 
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6. Mikrokontroler Arduino Nano 

Mikrokontroler (pengendali mikro) pada suatu rangkaian elektronik digunakan 

sebagai pengendali kinerja setiap komponen dalam menjalankan fungsinya 

masing-masing. Mikrokontroler pada umumnya berbentuk IC (Integrated Circuit)  

yang terdiri dari CPU (Central Processing Unit), memori, timer, saluran 

komunikasi, saluran masukan-keluaran, ADC (Analog to Digital Converter), dan 

sebagainya. Mikrokontroler banyak diaplikasikan dalam sistem elektronik modern 

seperti sistem manajemen mobil otomatis, sistem robotik, sistem keamanan, dan 

instrumen-instrumen pengukuran elektronik (Andrianto dan Darmawan, 2016). 

Arduino Nano adalah suatu perangkat prototipe elektronik berbasis 

mikrokontroler yang dikembangkan dari IC mikrokontroler ATmega328. Arduino 

Nano memiliki 14 pin yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya data, 

dimana 6 pin diantaranya merupakan pin PWM (Pulse Width Modulation). 

Melalui pin PWM pada Arduino Nano ini, data keluaran dapat diatur dengan 

besaran-besaran data analog sesuai dengan jumlah bitnya. Selain itu, Arduino 

Nano juga memiliki 6 pin masukan analog yang dilengkapi dengan ADC. Pin 

tersebut memungkinkan Arduino Nano untuk dapat membaca data tegangan dari 

sensor dalam bentuk data analog (Silvia dkk., 2014). Besarnya nilai tegangan 

yang terdeteksi dapat diketahui dengan mengubah data analog yang terbaca oleh 

Arduino menjadi nilai tegangan melalui persamaan (2.10). 

 
            

   

    
       

(2.10) 
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dimana Vin merupakan tegangan yang terbaca oleh ADC, Vref merupakan tegangan 

referensi Arduino Nano, dan n merupakan nilai bit Arduino Nano. Skematik dan 

beberapa komponen dalam Arduino Nano ditunjukkan dalam Gambar 2.8 dan 

karakteristik yang dimiliki oleh Arduino Nano dapat dilihat dalam Tabel 2.1 

berikut. 

Tabel 2.1. Karakteristik Arduino Nano (Saputri, 2004) 

No  Karakteristik Keterangan 

1  Mikrokontroler ATMega328 

2  Tegangan operasi 5 V 

3  Tegangan Masukan 7-12 V (rekomendasi) 

4  Pin I/O 14 pin (6 pin PWM) 

5  Arus 50 mA 

6  Flash memory 32 Kb 

7  Bootloader SRAM 2 Kb 

8  EEPROM 1 Kb 

9  Kecepatan 16 MHz 

 

 

Gambar 2.8.  Skematik ATMega328 Arduino Nano (Anonim B, 2018) 
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Arduino Nano memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan prototipe 

mikrokontroler lain. Kelebihan tersebut diantaranya adalah: 

a. Tidak membutuhkan perangkat chip programmer karena didalamnya sudah 

dilengkapi dengan bootloader yang digunakan untuk memasukan program ke 

mikrokontroler (Guntoro dkk., 2013). 

b. Memiliki bahasa pemrograman yang lebih mudah. 

c. Perangkat lunak yang mudah dioperasikan karena berbentuk GUI (Graphical 

User Interface) atau IDE (Integrated Development Environment). 

d. Memiliki library pemrograman yang cukup lengkap dan dibagikan secara 

gratis (open source) (Andrianto dan Darmawan, 2016). 

Arduino Nano bekerja berdasarkan perintah yang diberikan melalui program yang 

telah diunggah. Salah satu perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan untuk 

menuliskan program Arduino adalah Arduino IDE (Integrated Development 

Environment). Arduino IDE merupapkan program khusus untuk suatu PC agar 

dapat membuat suatu rancangan atau sketsa program yang dapat diterima dan 

dimengerti oleh Arduino. Penulisan program Arduino IDE dilakukan 

menggunakan bahasa java dengan tampilan lembar kerja seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Lembar kerja Arduino IDE (Syahwil, 2013) 

Pada lembar kerja Arduino IDE terdapat beberapa tombol utama yang menunjang 

proses penulisan program, diantaranya adalah: 

a. Program editor, yaitu bagian yang memungkinkan pengguna untuk menulis 

atau mengedit suatu program; 

b. Verify, untuk melakukan verifikasi atau pengecekan kesalahan penulisan pada 

skrip program sebelum diunggah ke Arduino; 

c. Uploader, untuk mengunggah skrip program ke Arduino; 

d. New, untuk membuka lembar kerja baru; 

e. Open, untuk membuka lembar kerja Arduino IDE yang telah disimpan 

sebelumnya; 

f. Save, untuk menyimpan lembar kerja Arduino IDE; 
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g. Serial monitor, untuk menampilkan data serial yang dikirimkan dari Arduino 

(Syahwil, 2013). 

 



 
  

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Elektronika Dasar dan Instrumentasi, 

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Lampung pada bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018 dengan rancangan 

jadwal ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rancangan jadwal penelitian 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan (Bulan ke-) 

1 2 3 4 5 6 

1 Studi literatur dan pembuatan 

proposal usul penelitian 

      

2 Perancangan dan realisasi 

perangkat keras analisator 

      

3 Perancangan program 

pengendali analisator 

      

4 Pengujian dan pengambilan 

data penelitian 

      

5 Analisis data dan pembuatan 

laporan akhir penelitian 
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B. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Multimeter, digunakan sebagai perangkat untuk mengukur besaran elektrik; 

2. Kit pengukuran dan pembuatan larutan sampel; 

3. PC (Personal Computer), digunakan untuk mengolah pemrograman dan 

pembuatan laporan penelitian; 

4. Perlengkapan untuk membuat rangkaian analisator (gunting, solder, bor 

listrik, dan sebagainya). 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Arduino Nano, digunakan sebagai pengendali utama pada analisator; 

2. Modul laser KY-008, digunakan sebagai sumber cahaya (foton); 

3. Transistor TIP122, digunakan sebagai sakelar; 

4. Modul power supply, digunakan sebagai sumber tegangan; 

5. Larutan metilen biru dan aquades, sebagai sampel yang akan diukur; 

6. Elektroda Zn, digunakan untuk mengalirkan arus dan tegangan pada sampel; 

7. LCD 16x2, digunakan untuk menampilkan hasil analisa dan pengukuran; 

8. Modul keypad 4x4, digunakan untuk memberikan masukan manual ke  

Arduino Nano. 

9. Akrilik, digunakan untuk membuat sel sampel dan tempat merakit komponen-

komponen analisator. 
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C. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 

perancangan analisator, pengambilan data dan pengujian data. Secara umum, 

langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini diperlihatkan dalam diagram 

alir penelitian pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 
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1. Perancangan Analisator 

Pada tahap ini dilakukan perancangan rangkaian detektor tegangan yang 

dilengkapi dengan pengondisi sinyal, rangkaian pengendali, dan program 

pengendali mikrokontroler. Secara umum, rancangan analisator yang akan dibuat 

diperlihatkan dalam diagram blok pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Diagram blok perancangan analisator 

Tahap perancangan analisator ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, 

diantaranya adalah: 

a. Rangkaian Pengendali Laser 

Rangkaian pengendali laser terdiri dua komponen utama, yaitu modul laser 

KY-008 dan transistor TIP122. Kedua komponen tersebut dirangkai dengan 

beberapa komponen lainnya seperti pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Rangkaian pengendali laser 

Power supply memberikan daya yang dibutuhkan laser untuk memancarkan 

cahaya. Daya dari power supply tersebut dikendalikan menggunakan 

transistor yang dirangkai sebagai sakelar secara otomatis melalui pin PWM 

Arduino Nano. Fungsi sakelar pada transistor dikendalikan oleh Arduino 

Nano berdasarkan sinyal yang diberikan melalui pin PWM yang terhubung 

dengan transistor. 

b. Rangkaian Detektor dan Pembagi Tegangan 

Rangkaian detektor digunakan untuk mengukur tegangan yang jatuh pada 

larutan sampel. Tegangan tersebut dideteksi menggunakan pin analog 

Arduino Nano dan diolah menjadi data digital melalui ADC. Rangkaian 

detektor ini terdiri dari dua buah elektroda yang dirangkai seri dengan sebuah 

potensiometer sebagai pembagi tegangan. Rangkaian elektroda dalam sel dan 

potensiometer pembagi tegangan ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Rangkaian detektor dan pengondisi sinyal 

Larutan sampel yang berada diantara kedua elektroda akan menghasilkan 

hambatan dengan nilai yang sebanding dengan konsentrasi sampel. 

Konsentrasi sampel dalam larutan akan berpengaruh terhadap banyaknya 

jumlah ion dalam larutan tersebut. Jika jumlah ion dalam larutan berubah, 

maka nilai hambatan pada larutan juga akan berubah. Perubahan nilai 

hambatan itulah yang akan dideteksi oleh rangkaian detektor ini. 

c. Rangkaian Sistem Kendali 

Rangkaian sistem kendali pada penelitian ini memiliki fungsi utama sebagai 

berikut: 

1. mengatur nyala laser; 

2. mengukur perubahan tegangan pada sampel; 

3. mengolah data; 

4. menampilkan data hasil pengolahan.  

Untuk menjalankan fungsi tersebut, pada rangkaian ini digunakan 

mikrokontroler Arduino Nano sebagai pusat kendali dan beberapa komponen 

penunjang dengan desain rangkaian diperlihatkan pada Gambar 3.5. 
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Komponen-komponen tersebut dirangkai menjadi sebuah sistem dengan 

rincian seperti pada Tabel 3.2 

 

Gambar 3.5. Desain rangkaian pengendali 

Tabel 3.2. Sambungan pin Arduino Nano dan komponen penunjang 

No Pin Arduino Pin Komponen 

1 Pin 2 Pin keypad baris 1 

2 Pin 3 Pin keypad baris 2 

3 Pin 4 Pin keypad baris 3 

4 Pin 5 Pin keypad baris 4 

5 Pin 6 Pin keypad kolom 1 

6 Pin 7 Pin keypad kolom 2 

7 Pin 8 Pin keypad kolom 3 

8 Pin 9 Pin keypad kolom 4 

9 Pin 13 Pin basis transistor 

10 Pin A4 Pin SDA I2C 

11 Pin A5 Pin SCL I2C 

12 Pin A3 Pin ADC pengondisi sinyal 
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d. Program Pengendali Mikrokontroler 

Program pengendali Mikrokontroler Arduino Nano dibuat menggunakan 

perangkat lunak Arduino IDE. Program tersebut berisikan perintah untuk 

menjalankan fungsi dari rangkaian pengendali seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Selain itu, program ini juga berisikan perintah untuk menghitung 

konsentrasi sampel berdasarkan persamaan yang telah diperoleh. Secara 

umum, rancangan program pengendali pada penelitian ini diperlihatkan dalam 

diagram alir pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6. Diagram alir rancangan program pengendali mikrokontroler 

Y Y 
Y Y 
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Perintah dasar pada program ini terbagi menjadi 4 poin utama yang dibedakan 

berdasarkan kode perintah masukan dari keypad, yaitu kode “A”, “B”, “C”, 

dan “D”. Kode perintah “A” dan “B” digunakan untuk memberikan nilai 

variabel A dan B yang dideklarasikan pada skrip program. Nilai variabel A 

dan B diperoleh berdasarkan persamaan garis pada grafik hubungan antara 

perubahan hambatan terhadap konsentrasi sampel. Kode perintah “C” 

digunakan untuk melakukan pengukuran sampel dan mengirimkannya 

menuju perangkat lunak Microsoft Excel pada PC. Pada perangkat lunak 

tersebut data hasil pengukuran diolah untuk mendapatkan persamaan garis 

pada grafik hubungan antara perubahan hambatan terhadap konsentrasi. 

Pengolahan dilakukan melalui pendekatan regresi eksponensial yang 

menghasilkan persamaan seperti pada persamaan (3.1), dimana x merupakan 

konsentrasi dari sampel dan y merupakan perubahan hambatan. Untuk 

menghitung nilai konsentrasi x dapat diselesaikan dengan persamaan (3.2). 

Persamaan tersebut dituliskan dalam program perintah penghitungan 

konsentrasi yang dimasukkan pada kode perintah “D”. 

         (3.1) 

 

  
  (

 
 )

 
 

(3.2) 

 

 

e. Antarmaka dan Pengolahan Data menggunakan Parallax Data Acquisition 

(PLX-DAQ) dan Microsoft Excel 

PLX-DAQ merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan akuisisi 

data pada PC. PLX-DAQ terkoneksi dengan Microsoft Excel sebagai 

perangkat lunak utamanya. Dengan demikian, akuisisi data dapat dilakukan 
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dengan membuka lembar kerja Microsoft Excel yang telah dilengkapi dengan 

PLX-DAQ. Tampilan lembar kerja Microsoft Excel yang dilengkapi dengan 

PLX-DAQ ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. PLX-DAQ pada lembar kerja Microsoft Excel 

PLX-DAQ digunakan untuk melakukan akuisisi data hasil pengukuran 

tegangan, hambatan, dan perubahan hambatan yang dikirimkan oleh 

mikrokontroler Arduino Nano. Data hasil pengukuran dikirimkan melalui 

port serial Arduino Nano menuju port serial PC. Pada dialog box PLX-DAQ 

terdapat pilihan port yang terkoneksi dengan mikrokontroler dan baudrate 

koneksinya. Data yang diterima akan langsung ditampilkan dalam bentuk 

tabel Microsoft Excel. 

Data hasil pengukuran dari Arduino Nano dikirimkan secara bertahap 

berdasarkan konsentrasinya. Setiap nilai konsentrasi akan menempati satu 
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halaman (sheet) pada lembar kerja Microsoft Excel. Setiap halaman data 

konsentrasi terhubung dengan satu halaman utama yang menampung data 

perubahan hambatan pada masing-masing konsentrasi. Halaman utama 

tersebut telah disiapkan agar dapat mengonversi data yang diterima dalam 

bentuk tabel menjadi grafik seperti pada Gambar 3.9. Pada grafik tersebut 

juga telah dilengkapi dengan persamaan garis yang diperoleh berdasarkan 

data yang diterima. Persamaan garis itulah yang digunakan sebagai acuan 

dalam penghitungan konsentrasi pada tahpan selanjutnya. 

f. Desain Kerangka Analisator 

Desain analisator yang telah dirancang kemudian dirakit dan disatukan. 

Komponen-komponen yang digunakan pada analisator disatukan 

sebagaimana ditunjukkan pada kerangka dalam Gambar 3.8. 

 

 

Gambar 3.8. Desain kerangka analisator 
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Keterangan: 

1. Keypad 4x4 

2. LCD 16x2 

3. Modul laser KY-008 

4. Sel sampel 

5. Power supply 

6. Rangkaian pengendali 

 

2. Pengambilan dan Pengujian Data 

a. Pembuatan Larutan Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan metilen biru yang 

dapat menyerap foton dengan panjang gelombang 604-664 nm (Sun dkk., 

2003). Pembuatan larutan sampel dilakukan dengan melarutkan serbuk 

metilen biru sebanyak 1 gram dengan aquades kemudian diencerkan hingga 

500 mL (untuk konsentrasi awal 2000 ppm). Penimbangan serbuk metilen 

biru sebanyak 1 gram didasarkan pada perhitungan berikut: 

 1 ppm  = 1 mg/L 

 1000 ppm = 1000 mg/L = 1 gr/L 

1 gr/L   = gram metilen biru dalam 1 L aquades 

Larutan tersebut kemudian diencerkan kembali menjadi 100 ppm, 200 ppm, 

400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm masing-masing sebanyak 20 mL 

sebagai larutan standar menggunakan persamaan (3.3). 
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           (3.3) 

dengan: M1 = Konsentrasi larutan sebelum pengenceran; 

  V1 = Volume larutan sebelum pengenceran; 

  M2 = Konsentrasi akhir setelah pengenceran; 

  V2 = Volume larutan setelah pengenceran. 

b. Pengujian Komponen Analisator 

- Pengujian tegangan power supply 

Pengujian tegangan keluaran dari power supply dilakukan dengan 

pengukuran langsung menggunakan osiloskop digital bermerek Aditeg 

Digital Oscilloscope. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pada hari 

yang berbeda. Pada setiap pengukuran dilakukan sebanyak 10 kal=i 

pengulangan dengan jarak antar pengukuran selama 1 menit. Tujuan 

dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui kestabilan tegangan 

keluaran dari power supply yang akan digunakan pada analisator. 

- Pengujian intensitas sinar laser 

Pengujian intensitas sinar laser dilakukan dengan pengukuran langsung 

menggunakan Digital Lux Meter AR813A. Pengukuran dilakukan 

sebanyak 5 kali dengan jarak antar pengukuran selama 5 menit. 

Pengukuran ini dilakukan untuk menguji kestabilan intensitas sinar laser 

yang akan ditembakkan menuju sampel. 
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c. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan untuk mencari hubungan antara perubahan 

hambatan sampel yang disinari laser terhadap konsentrasi sampel. Untuk 

memenuhi tujuan tersebut, dilakukan pengukuran menggunakan analisator 

dengan enam konsentrasi sampel berbeda yang telah dibuat. Data hasil 

pengukuran dikirimkan secara serial menuju perangkat lunak Microsoft Excel 

yang ada di PC dalam bentuk tabel seperti ditunjukkan pada Tabel 3.3. Data 

hasil pengukuran perubahan hambatan dari masing-masing konsentrasi 

disatukan dalam tabel hubungan antara perubahan hambatan terhadap 

konsentrasi sampel seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4. Data pada tabel 

tersebut diolah menjadi grafik hubungan antara perubahan hambatan terhadap 

konsentrasi sampel seperti pada Gambar 3.9. Persamaan yang menunjukkan 

hubungan antara perubahan hambatan terhadap konsentrasi sampel dapat 

diperoleh dari grafik tersebut dengan bantuan fungsi trendline yang ada pada 

Microsoft Excel. Nilai error dari masing-masing pengukuran kemudian 

dihitung berdasarkan persamaan (3.4) dan hasilnya ditampilkan seperti pada 

Tabel 3.5. 

 
        

                       

           
     

(3.4) 

 

Tabel 3.3. Data hasil pengukuran besaran elektrik sampel 

No Konsentrasi (ppm) Data Analog Tegangan (V) Hambatan (Ω) 

1 100    

2 200    

3 400    

4 600    

5 800    

6 1000    
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Tabel 3.4. Data hasil pengukuran perubahan hambatan sampel akibat sinar 

laser 

No Konsentrasi Sampel (ppm) Perubahan Hambatan (Ω) 

1 100  

2 200  

3 400  

4 600  

5 800  

6 1000  

 

Tabel 3.5. Data hasil penghitungan nilai error pengukuran 

No 
Konsentrasi 

Sebenarnya (ppm) 

Konsentrasi 

Pengukuran (ppm) 
Error (%) 

1 100   

2 200   

3 400   

4 600   

5 800   

6 1000   

 

 

 

Gambar 3.9. Grafik hubungan antara perubahan hambatan terhadap 

konsentrasi sampel 
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d. Pengujian Data 

Tahap ini dilakukan untuk menguji fungsi persamaan yang diperoleh dari 

grafik hubungan antara perubahan hambatan terhadap konsentrasi sampel. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur konsentrasi sampel menggunakan 

analisator berdasarkan fungsi persamaan yang telah diperoleh. Pengukuran 

dilakukan pada 3 sampel dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 500 

ppm, 600 ppm, dan 700 ppm. Pada masing-masing konsentrasi dilakukan 

pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Hasil pengukuran yang diperoleh 

ditampilkan dalam tabel seperti pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Data hasil pengujian analisator 

No Konsentrasi 

Sebenarnya (ppm) 
Pengulangan 

Konsentrasi 

Pengukuran (ppm) 

Error (%) 

1 500 

1   

2   

3   

2 600 

1   

2   

3   

3 70 

1   

2   

3   



 
  

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran, pengamatan, dan pengujian pada penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisator yang direalisasikan pada penelitian ini dapat mengukur perubahan 

hambatan larutan metilen biru yang disebabkan oleh adanya interaksi dengan 

sinar laser secara efektif pada konsentrasi  200 ppm sampai dengan 800 ppm. 

2. Perubahan hambatan larutan metilen biru akibat berinteraksi dengan sinar 

laser memiliki hubungan yang berbanding terbalik dan non linier terhadap 

konsentrasi metilen biru sesuai dengan persamaan y = 0,0798e
-0,003x

, dimana y 

adalah perubahan hambatan dan x adalah konsentrasi metilen biru. 

3. Hasil penghitungan konsentrasi berdasarkan persamaan y = 0,0798e
-0,003x

 

menunjukkan nilai error sebesar 15,70 % dan hasil pengujian dengan 

pengukuran berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan nilai error sebesar 

9,83 %. 

4. Nilai error yang cukup besar menandakan analisator yang dibuat pada 

penelitian ini memiliki akurasi yang kurang baik dan belum memenuhi 

kriteria alat ukur yang baik. 

 



69 
  

 
 

B. Saran 

Pada penelitian terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan analisa lebih 

lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan hal berikut: 

1. Mengatasi penyebab nilai error yang besar dengan menganalisa beberapa 

faktor, seperti analisa variasi pendekatan untuk memperoleh persamaan garis 

hubungan perubahan hambatan terhadap konsentrasi ataupun analisa terhadap 

rangkaian analog yang mempengaruhi hasil pengukuran. 

2. Melakukan analisa terhadap elektrisitas larutan metilen biru yang bersifat 

mikroskopis dengan harapan dapat mengungkap dengan lebih jelas penyebab 

nilai hambatan yang tidak stabil pada larutan metilen biru. 

3. Melakukan pengujian dengan sumber cahaya pada panjang gelombang yang 

lebih variatif sehingga molekul atau senyawa yang bisa diukur juga lebih 

banyak. 
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