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ABSTRAK 

 

PERANGKAT PENGUKURAN EKSPERIMENTAL SUHU 

PENGEBORAN TULANG MENGGUNAKAN ARDUINO UNO 

 

Oleh 

 

RAY MATHUSSA 

 

Pemasang pen memerlukan proses pengeboran tulang untuk pemasangan logam 

plat dan baut sebagai proses fiksasi internal dan eksternal. Proses pengeboran 

tersebut akan menibulkan gaya gesek antara mata pahat dengan permukaan tulang. 

Proses pergesekan akan menghasilkan panas yang disebabkan oleh kualitas tulang 

dan parameter-parameter yang terlibat dalam proses operasi. 

 

Tulang juga merupakan konduktor panas yang buruk sehingga menimbulkan panas 

pada permukaan tulang yang terjadi selama proses pengeboran tulang berlangsung. 

suhu panas yang bisa melewati suhu nekrosis (47oC) selama proses pengeboran 

tulang. 

 

Dalam penelitian ini suhu tulang diukur dengan sistem pengukuran suhu tulang 

yang mengunakan termokopel dan Arduino uno Atmega 328. Dimana Suhu yang 

terjadi pengeboran tulang akibat deformasi plastik diukur dengan termokopel  

temperature antara kedua ujungnya akan timbul electromotive force yangditeruskan 

ke modul MAX 6675 yang mana peran dari modul MAX 6675 adalah sebagai 

kompensasi cold junction. 

 

Untuk menampilkan nilai dari pengukuran suhu yang diukur secara real time maka 

digunakan interface PLX-DAQ sebagai perangkat lunak tambahan untuk 

mengkonversi data yang didapat ke dalaam format excel dan dapat disimpan di 

Komputer. 

 

pada kecepatan 380 pada diameter 3mm, 4mm, dan 6mm tidak menunjukkan 

kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan pengeboran tulang dengan 

kecepatan 1600 rpm dan 2800 rpm pada diameter 3mm, 4mm, dan 6mm. 
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ABSTRACT 

EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF BONE DRILLING TEMPERATURE 

USING ARDUINO UNO 

By 

RAY MATHUSSA 

 

The pen installer requires a bone drilling process for the installation of metal plates 

and bolts as an internal and external fixation process. The drilling process will cause 

friction between the chisel and the bone surface. The friction process will generate heat 

caused by the quality of the bone and the parameters involved in the surgery  process. 

Bone is also a poor conductor of heat, resulting in heat on the bone surface that occurs 

during the bone drilling process. hot temperatures that can exceed the necrosis 

temperature (47oC) during the bone drilling process 

In this study, bone temperature was measured by a bone temperature measurement 

system that uses a thermocouple and Arduino uno Atmega 328. Where the temperature 

that occurs due to bone drilling due to plastic deformation is measured by an emerature 

thermocouple between the two ends, an electromotive force will arise which is 

transmitted to the MAX 6675 module which is the role of the module. MAX 6675 is for 

cold junction compensation. 

To display the value of temperature measurements measured in real time, the PLX-

DAQ interface is used as additional software to convert the data obtained into excel 

format and can be stored on a computer. 

at 380 rpm speeds at 3mm, 4mm, and 6mm diameter did not show a significant increase 

compared to bone drilling at 1600 rpm and 2800 rpm at 3mm, 4mm, and 6mm 

diameters. 

 

 

 

Keywords: temperature, drilling, measurement 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

 

Pada dasarnya, tulang bersifat kaku, kuat, dan kokoh, yang dapat menopang 

tubuh dan membantu manusia untuk bergerak. Meski demikian, jaringan yang 

kaku dan kuat ini dapat patah pada sewaktu-waktu hingga menimbulkan 

berbagai gejala patah tulang.  

 

Penyebab dari patah tulang yang paling banyak terjadi dikarenakan kecelakan 

lalu lintas. Di Indonesia sendiri tercatat  merupakan urutan nomor tiga negara 

yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas (Karnavian, 2015). Menurut 

WHO, kecelakan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah banyak menelan 

korban jiwa yaitu sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Hal tersebut 

merupakan penyebab jumlah angka kematian yang diakibatkan kejadian 

kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat ketiga. Badan kesehatan dunia 

WHO mencatat pada tahun 2011-2012 terdapat 5,6 juta orang meninggal dunia 

dan 1,3 juta orang menderita patah tulang atau fraktur akibat kecelakaan lalu 

lintas yang terjadi. Salah satu insiden kecelakaan yang memiliki jumlah korban 

luka cukup tinggi yaitu insiden fraktur, dimana sekitar 40% dari insiden 

https://hellosehat.com/muskuloskeletal/patah-tulang/ciri-patah-tulang/
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kecelakaan yang terjadi. Fraktur merupakan suatu keadaan dimana hubungan 

kesatuan jaringan tulang terputus. Penyebab terbanyaknya adalah insiden 

kecelakaan lalu lintas (Depkes RI, 2011). 

 

Penyebab patah tulang adalah tekanan pada tulang yang sangat kuat, yang 

melebihi kekuatan tulang itu sendiri secara mendadak. Pada kondisi ini, tulang 

tidak dapat menahan kuatnya tekanan tersebut, sehingga menimbulkan 

keretakan, pecah, atau patah, hingga bergeser atau terlepas dari titiknya. 

Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan tindakan bedah ortopedi yang bertujuan 

untuk mengatasi penyakit yang timbul pada sistem gerak manusia. salah satu 

tindakan bedah ortopedi yang dilakukan untuk memperbaiki tulang yang patah 

atau retak adalah pemasangan pen. Pemasangan pen ini dilakukan dengan cara 

menyambung dan menjaga posisi tulang yang patah dengan bantuan pen yang 

terdiri dari pelat logam dan baut khusus.  Melalui pemasangan pen, tulang yang 

patah akan dikembalikan ke posisi semula dan ditahan dengan bantuan pen 

tersebut selama masa penyembuhan. 

Pemasang pen memerlukan proses pengeboran tulang untuk pemasangan 

logam plat dan baut sebagai proses fiksasi internal dan eksternal. Proses 

pengeboran tersebut akan menibulkan gaya gesek antara mata pahat dengan 

permukaan tulang. Proses pergesekan akan menghasilkan panas yang 

disebabkan oleh kualitas tulang dan parameter-parameter yang terlibat dalam 

proses operasi, suhu yang berlebihan pada tulang akan menyebabkan Thermal 

necrosis di sekitar lubang pengeboran sehingga menyebakan skrup yang di 

https://www.alodokter.com/mengalami-patah-tulang-kunjungi-dokter-ortopedi
https://www.alodokter.com/menyembuhkan-patah-tulang-dengan-pasang-pen
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pasang lemah dan tidak stabil (Chen dkk, 2018). Juga kenaikan suhu yang 

melampaui batas di atas 47oC  mengakibatkan sel-sel tulang mati akibat 

kehilangan suplai darah atau yang disebut juga dengan osteoneskrosis dan 

kehilangan vitalitas pada periosterum tulang (Eriksson, 1984) 

Untuk mencegah hal tersebut terdapat beberapa karakteristik proses 

pengeboran yang perlu dilakukan (Enokida dkk, 2019). Pengeboran harus 

meminimalkan kerusakan mekanis dan termal pada jaringan tulang dalam 

kondisi durasi pendek, gaya dorong rendah, dan kecepatan potong rendah. Dan 

untuk kecepatan yang direkomendasikan (xu dkk, 2014) adalah 4500 

putaran/menit dan kecepatan 50 mm/menit direkomendasikan untuk 

pengeboran tulang dalam kondisi pendinginan air garam. 

 

Walaupun studi suhu pengeboran tulang dalam rangka mengontrol suhu 

nekrosis tulang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian, akan tetapi studi 

distribusi suhu pengeboran secara simultan pada bidang antarmuka (interface) 

geram dan pahat, dalam tulang, dan geram belum banyak dilakukan oleh 

penelitian. Padahal suhu panas yang bisa melewati suhu nekrosis (47oC) selama 

proses pengeboran tulang dapat bersumber pada geram dan daerah antarmuka 

geram dan pahat. Oleh karena itu, penelitian ini menginvestigasi distribusi suhu 

selama proses pengeboran tulang. Selama itu, studi tentang pengaruh parameter 

pengeboran tulang terhadap suhu pengeboran juga dilakukan. Dalam penelitian 

ini, untuk menginvestigasi suhu pengeboran tulang, tulang femur kortikal sapi 

dipilih sebagai material uji karena sifat dan karakteristiknya sama dengan 

tulang manusia, (Noorazizi dkk, 2015). 
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1.2  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran suhu dari pengeboran tulang 

menggunakan perangkat Arduino Uno ATmega 328 sebagai perangkat 

pengukuran dengan menggunakan metode acak lengkap Adapun tujuan dari 

penelitian adalah 

1. Mendapatkan hasil pengukuran suhu tulang yang tepat menggunakan 

perangkat pengukur yang telah dirangkai 

2. Melakukan penelitian untuk mengetahui parameter pada proses 

pengeboran tulang sapi. 

 

1.5 Batasan Masalah  

 

Adapun batasan pada masalah pada penelitian ini adalah 

1. Adapun parameter yang digunakan adalah diameter dan kecepatan 

Sehingga faktor-faktor diluar dari experiment dianggap homogen. 

2. Pengambilan data menggunakan sensor termokopel yang dihubungkan ke 

arduino UNO 

3. Penelitian menggunakan tulang sapi bagian paha (tulang Femur) dengan 

kondisi Segar dengan keadaan sudah terpotong. 

4. Alat yang digunakan dalam pengeboran adalah mesin bor tangan yang 

memiliki 3 tingkat kecepatan putar yaitu 380 rpm, 1600 rpm dan 2800 

rpm. 
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1.6 Sistematika Laporan 

 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yaitu.  

1. Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika laporan 

tugas akhir.  

2. Tinjauan pustaka 

Berisi tentang landasan teori untuk menunjang penyusunan laporan 

tugas akhir.  

3. Metode Penelitian 

Bab ini dijelaskan metode-metode yang digunakan penulis dalam 

pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Beberapa tahap yang 

dilakukan yaitu tempat penelitian, alat dan bahan penelitian dan 

prosedur penelitian. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang data hasil yang diperoleh dari penelitian, analisis, dan 

pembahasan dari data hasil penelitian.  

5.  Kesimpulan dan Saran   

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang diberikan untuk laporan 

tugas akhir.    
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6. Daftar Pustaka  

Berisi tentang daftar refrensi yang digunakan pada pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

7. Lampiran  

Berisi tentang foto maupun data-data pendukung yang tidak dicantumkan 

pada laporan ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Proses Permesinan 

 

Proses permesinan merupakan proses manufaktur dimana objek dibentuk 

dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material dari benda 

kerjanya menggunakan mata pahat yang digerakkan oleh mesin perkakas. 

Umunya benda Kerja yang digunakan berasal dari proses sebelumnya, seperti 

proses penuangan (Casting) dan proses pembentukan (Metal Forging). Proses 

permesinan ini berdasrkannn bentuk alat potong dapat dibagi menjadi 2 tipe 

yaitu bermata potong tunggal (single point cutting tools) dan bermata potong 

jamak  (multiple points cutting tools). Proses permesinan juga dibagi menjadi 

beberapa tipe diantaranya proses bubut (turning), proses freis (milling), proses 

grinda (grinding), dan proses gurdi (drilling) 

 

2.2 Proses Gurdi (drilling) 

 

Proses gurdi merupakan proses permesinan yang bertujuan untuk melubangi 

benda kerja. Proses gurdi dilakukan dengan memutar pahat berbentuk silindris 

yang memiliki ujung pemotong atau mata bor sehingga beram akan keluar 

memlalui alur helix yang ada pada mata bor . Pengerjaan dilakukan dengan cara 
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memutar pahat atau mata bor pada poros spindle dari mesin yang berputar, lalu 

menekan pahat yang berputar pada benda kerja, sehinggga pada benda kerja 

akan dihasilkan lubang yang berukutan sama dengan diameter mata bor. 

 

Gambar 2.1  proses permesinan Gurdi 

(Bab-4-proses-gurdi-drilling.) 

 

 Terdapat 2 jenis proses pengurdian yaitu (Prasetyo, 2010) 

1. Penggurdian adalah membuat lobang dalam sebuah obyek dengan 

menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Hal yang sama dapat 

dicapai dengan memegang penggurdi stasioner dan memutar benda 

kerja. 

2. Pengeboran adalah memperbesar lubang yang telah digurdi atau diberi 

inti. Pada prinsipnya merupakan suatu operasi penepatan sebuah lubang 

yang telah digurdi sebelumnya dengan pahat jenis mesin bubut mata 

tunggal. 

Karakteristik proses pemesinan drill sedikit berbeda dengan proses pemesinan 

lainnya, yaitu  (Rahdiyanta, 2008) 



9 
 

1. beram diharuskan keluar melalui alur helix yang ada pada pahat drill.  

2. beram yang keluar bisa menyebabkan sebuah kendala apabila 

ukurannya besar dan berkelanjutan.  

3. Proses pemesinan drill sulit dilakukan ketika pembuatan lubang dalam.  

4. Proses pendingin pada pemesinan drill untuk lubang yang dalam 

dilakukan dengan mengalirkan cairan pendingin melalui lubang 

ditengah pahat drill. 

 

2.3. Mata Pahat Gurdi  

 

Pada penelitian ini mata pahat yang digunakan adalah mata pahat Gurdi. Mata 

pahat gurdi merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pembuat lubang pada 

benda kerja. Berikut adalah pahat yang sering digunakan mulai dari material 

yang relatif lunak sampai dengan material yang paling keras (Kalpakjian dan 

Schmid, 2001): 

1. Baja karbon tinggi (high carbon steel, carbon tool steels, CTS). 

2. HSS (high speed steels, tool steels).   

3. Paduan cor non logam (cast nonferous alloys, cast carbides).   

4. Karbida (cermeted carbides, hardmetals).   

5. Keramik (ceramic).   

6. CBN (cubic boron nitride).   

7. Intan (sintered diamons, natural diamonds).   

mata pahat gurdi yang digunakan adalah mata pahat HSS dengan paduan dari 

0,75%-1,5% carbon (C), 4%-4,5% chromium (Cr), 10%-20% tungsten (W) dan 
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molybdenum (Mo), 5% lebih vanadium (V) dan cobalt (Co) lebih dari 12% 

(Wibowo dan Ibrahim, 2014). Geometri dari pahat drill yang digunakan pada 

proses pemesinan gurdi. 

 

2.4. Parameter Permesinan Gurdi  

 

Adapun beberapa parameter yang ada pada proses pemesinan Gurdi adalah 

sebagai berikut:   

2.4.1. Kecepatan potong (v):  

Kecepatan potong merupaka kecepatan pahat relative terhadap benda 

kerja kecepatan potong tergantung pada putaran pahat pada spindle  

v= 
π.d.n

100
 m / menit ................................................................................. (1)  

 Dimana:  

v = Kecepatan potong   

π = Ketetapan 3,14  

d = Diameter pahat   

n = Putaran pahat drill   

2.4.2. Gerak makan (f)  

Gerak makan (feeding) merupakan jarak yang ditempuh oleh pahat drill 

setiap pahat drill berputar satu kali. Gerak makan ini diukur dalam satuan 

mm/rev. (Rochim, 1993). 

Vf = ƒ.ո……………………………………………………………….(2) 

Dimana : 

Vƒ = kecepatan makan (mm/min) 
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ƒ = gerak Makan (mm) 

ո = Putaran Spindel  

2.4.3. Waktu pemotongan (tc) 

Waktu pemotongan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

suatu proses pemesinan (Rochim, 1993). 

tc =  
lt

2 f.n
  menit …............................................................................... (3)  

Dimana:  

tc = Waktu pemotongan  

lt = Panjang benda kerja   

f  = Gerak makan   

n  = Putaran pahat drill 

2.4.4.  Kedalaman Potong (α) 

Kedalaman potong diatur dengan menggeser peluncur silang melaluo 

bola pemuter dimana skala pada pemutar menunjukkan selisih harga 

diameter benda kerja ( Rochim, 1993) 

α = 
( 𝑑𝑜− 𝑑𝑚 )

2
…………………………………….………...………...(4) 

2.4.5. Kecepatan penghasil geram  

Z= ƒ .α. v…………………………………...…………………….……(6) 

Dimana: 

Z= Kecepatan penghasil geram, (cm3/min) 

v = kecepatan potong (m/min)  

α = kedalaman potong (mm). 

ƒ = Gerak Makan 
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2.5. Arduino Uno  

 

Arduino uno merupakan sebuah perangkat keras yang  dapat digunakan untuk 

mengeksekusi data yang sudah di programkan melalui komputer. Arduino uno 

sendiri merupakan board yang menggunakan mikrontroler ATmega 328  

dimana didalam ATmega 328 terdapat peta memori yang memiliki ukuran 

32KB dengan 0,5 KB digunakan sebagai Loading file dan juga memiliki 2KB 

SRAM (Static Random Access Memory) yang berfungsi untuk menyimpan 

vaiabel-variabel data sementara dan 1KB dari EEPROM (Electrically 

Eraseable Programmable Read Only Memory) yang berguna untuk menyimpan 

variable data yang dibuat dalam jangka waktu yang lama. 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno Atmega 328 

 

2.6. Tulang Sapi  

 

Tulang Sapi merupakan salah satu tulang hewan yang paling mirip dengan 

ciri-ciri jaringan tulang manusia, dan telah terbukti dapat digunakan sebagai 

pengganti tulang manusia (Fernandes, 2017). 

Komposisi tulang sapi yang terdiri dari 93% hidroksiapatit 

(Ca10(PO4)6(OH)2) dan 7% β-tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2, β-TCP). 
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Komposisi kimia tulang sapi terdiri dari zat anorganik berupa Ca, P, O, H, Na 

dan Mg, dimana gabungan reaksi kimia unsur-unsur Ca, P, O, H, merupakan 

senyawa apatite mineral sedangkan Na dan Mg merupakan komposisi zat 

anorganik tambahan penyusun tulang sapi dengan suhu titik lebur tulang sapi 

sebesar 1227o (Rahmania, 2012). 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Sifat Tulang manusia dan tulang sapi 

 

Properti Tulang  

                           Tipe Tulang 

Sapi Manusia 

Kekuatan Tekanan (MPa) 140-250 130-200 

Kekuatan Tekan (MPa) 45-150 40-145 

Modulus Young (Gpa) 10-22 10-17 

Modulus Geser (MPa) 3 3 

Densitas (kg/m3) 1950-2100 1800-2000 

Rasio Posisi  0.33 0.4 

Specific Panas (J/kg K) 1300 1330 

Konduktifitas Termal (W/m K) 0.1-0.3 0.1-0.43 

(sumber: Tahmasbi dkk. 2019) 

 

2.7. Pengeboran Tulang 

 

Pengeboran tulang  merupakan salah satu prosedur yang dilakukan untuk 

fiksasi internal dan eksternal pada proses operasi tulang seperti pada operasi 

penyambungan tulang yang mengalami fraktur, operasi sumsum tulang dan 
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sebagainya. Tulang juga merupakan konduktor panas yang buruk sehingga 

menimbulkan panas pada permukaan tulang yang terjadi selama proses 

pengeboran tulang berlangsung. Hal ini membuat tulang menjadi lebih rentan 

terhadap kerusakan jaringan tulang karena peningkatan panas dan sulitnya 

mengalirrkan panas dari ujung potong. Proses pemboran pada tulang akan 

mengganggu aliran darah di sekitar jaringan akibat tersumbatnya pembuluh 

darah oleh emboli lemak dan serpihan partikulat tulang, interupsi pembuluh 

darah dan cedera termal pada tulang yang dapat menyebabkan jaringan 

nekrotik dan menurunkan stabilitas dan kekuatan fiksasi implan. (Schemitch 

dkk, 1995) 

 

Kecepatan yang dibutuhkan, gaya yang diterapkan, pembentukan panas dan 

kerusakan tulang adalah parameter utama yang harus dipertimbangkan ketika 

mengevaluasi kinerja pengeboran (Ohashi dkk, 1994) . menentukan faktor 

yang mempengaruhi kualitas pengeboran dan perlu ditentukan: geometri bor 

dan material, kecepatan putaran, torsi, penggunaan irigasi, pengeboran awal  

dan terakhir ketebalan kortikal dan kepadatan tulang. 

 

2.8. Termokopel 

 

Termokopel / thermocouple merupakan sensor suhu yang dapat mengukur 

temperatur dalam jangkauan suhu yang cukup luas dengan batas kesalahan 

pengukuran kurang dari 1⁰ C. Termokopel  terdiri dari 2 jenis kawat logam 

konduktor yang digabung pada ujungnya sebagai ujung pengukuran. 
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Konduktor ini kemudian akan mengalami gradiasi suhu dan dari perbedaan 

suhu antara ujung termokopel/ujung pengukuran dengan ujung kedua kawat 

logam konduktor  yang terpisah akan menghasilkan tegangan listrik. Hal ini 

disebut sebagai efek termoelektrik. Perbedaan ini umumnya berkisar antara  

1 hingga 70 microvolt setiap perbedaan satu derajat celcius untuk kisaran 

yang dihasilkan dari kombinasi logam modern. banyak sekali jenis 

termokoupel dengan beragam jenis logam penyusun komponen sensornya 

yang dapat digunakan, ini disesuaikan dengan kebutuhan, dan harga, 

diantaranya :  

1. Tipe B (Campuran Platinum / Rhodium) : dapat mengukur sampai 

suhu yang sangat tinggi, yaitu 100°C sampai 1800°C.  tidak dapat 

membaca suhu dibawah 50oC 

2. Tipe E (Campuran Chrome / Constantan) : thermokopel ini 

digunakan untuk suhu rendah, -270°C sampai +790°C. 

3. Tipe K (Campuran Crome / Alumel) : Sensor tipe ini banyak 

digunakan, karena harganya murah, peka dan jangkauan suhu yang 

luas yaitu dari -200°C sampai +1200°C.  

4. Tipe N (Campuran Nicrosil /Nisil) : Sensor ini akan sangat stabil dan 

tahan terhadap panas yang tinggi, -260°C sampai +1300°C. Akan 

tetapi tipe N ini kurang peka.  

5. Tipe R (Campuran Platinum / Rhodium) : Tipe ini kurang sensitif 

terhadapa masukan, tetapi bisa mencapai suhu 1600°C. 

6. Tipe S (Campuran Platinum / Rhodium) : Sensor ini sangat peka. 

Suhu yang diukur antara -50°C sampai 1760°C. 



16 
 

7. Tipe J (Campuran Iron / Constantan) : thermocouple ini digunakan 

untuk temperature rendah, -40°C sampai +750°C. Tipe J ini tidak 

bisa digunakan lebih dari +760°C,  

8. Tipe T.  Merupakan sensor dengan suhu yang diukur antara 0°C 

sampai 350°C. (Efendrik Dkk, 2014 ) 

 

2.9. Modul Termokopel MAX6675 K-type 

 

MAX6675 dibentuk dari kompensasi cold-junction yang outputnya 

didigitalisasi dari sinyal termokopel tipe-K. data output memiliki resolusi 12-

bit dan mendukung komunikasi SPI mikrokontroller secara umum. Data dapat 

dibaca dengan mengkonversi hasil pembacaan 12-bit dengan fitur sebagai 

berikut (Indo-were, 2014).  

1. Konversi digital langsung dari output termokopel tipe-K. 

2. Kompensasi cold-junction. 

3. Komunikasi kompatibel dengan protocol SPI  

4. Open thermocouple detection. 

Cold-Junction Compensation Fungsi dari termokopel adalah untuk 

mengetahui perbedaan suhu di bagian ujung dari dua bagian metal yang 

berbeda dan disatukan. Termokopel tipe hot junction dapat mengukur mulai 

dari 0oC sampai +1023,75oC. MAX6675 memiliki bagian ujung cold end 

yang hanya dapat mengukur -20oC sampai +85oC. Pada saat bagian cold end 

MAX6675 mengalami fluktuasi suhu maka MAX6675 akan tetap dapat 

mengukur secara akurat perbedaan suhu pada bagian yang lain. MAX6675 
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dapat melakukan koreksi atas perubahan pada suhu ambient dengan 

kompensasi cold-junction. Device mengkonversi suhu ambient yang terjadi 

ke bentuk tegangan menggunakan sensor suhu diode. Untuk dapat melakuka 

pengukuran aktual, MAX6675 mengukur tegangan dari output termokopel 

dan tegangan dari sensing diode. Performance optimal MAX6675 dapat 

tercapai pada waktu termokopel bagian cold-junction dan MAX6675 

memiliki suhu yang sama. Hal ini untuk menghindari penempatan komponen 

lain yang menghasilkan panas didekat MAX6675 (Indo-were, 2014)



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Adapun waktu dan tempat akan dilaksanakan penelitian ini adalah  

1. Tempat  

Penelitian ini akan dilakukan Laboratorium CNC Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Lampung.  

2. Waktu 

Waktu penelitian dilakukan mulai Ferbuari 2021 sampai dengan Mei 

2021 

Tabel 3.1  Rencana kegiatan penelitian 

Kegiatan 

Ferbuari  Maret  April  Mei  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literature                 

2 Persiapan alat dan bahan                 

3 Penelitian                 

4 Pengolahan data penelitian                  

5 Pembuatan Laporan akhir                 
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3.2 Diagram alir Penelitian 

 

Secara garis besar, alur pelaksanaan ditunjukkan pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir (flow Chart) Penelitian 

Mulai  

Studi literature  

Persiapan alat dan Bahan 

Pengeboran tulang 

Pengukuran data 

Data 

sesuai? 

Memprogram data 

pada arduino 

Data 

Terbaca  

Pengolahan Data 

Tidak 

YA 

Tidak 

YA 

Pengambilan data 

Dan analisis 

kesimpulan 

selesai 
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3.3 Alat dan Bahan  

 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah  

3.3.1   Pahat Drill HSS (High Speed Steel) 

 

Gambar 3.2. Pahat Drill HSS (High Speed Steel) 

 

Pahat drill HSS berfungsi sebagai alat untuk membuat lubang pada 

tulang sapi, pahat drill HSS (high speed steel) merupakan paduan dari 

0,75%-15% chromium (Cr), 10%-20% tungsten (W) dan 

molybdenum (Mo), 5% lebih vanadium (v), dan cobalt (Co) lebih dari 

12% (Rahmadani, 2018). Penggunaan mata bor jenis HSS (High 

Speed Steel)  menurut (Rupesh Kumar Pandey and S.S Panda) 

beberapa penelitian telah dilakukan secara eksperimen bahwa 

diameter bor mempengaruhi terhadap suhu pengeboran, semakin 

besar diameter bor akan mempengaruhi kenaikan suhu pengeboran 

sehingga pada penelitian menggunakan diameter bor yang berbeda 

yaitu diameter bor  3 mm, 4 mm,dan 6 mm.    
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3.3.2 Laptop  

 

Gambar 3.3. Laptop ASUS Vivobook  

 

Laptop yang digunakan adalah ASUS Vivobook Intel Inside dengan 

sistem operasi Windows 10 sebagai media dan program. 

3.3.3 PLX-DAQ  

 

Gambar 3.4. PLX DAQ 

 

PLX-DAQ singakatan dari parallax Data Acqusitions  adalah add-on 

dari data akusisi mikrokontroler parallax untuk Microsoft Excel. 
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Setiap mikrokontroler yang dihubungkan ke sensor dan port serial PC 

dapat mengirim data langsung ke Excel. PLX-DAQ 

3.3.4 Bor tangan 

 

                  (a)         (b) 

Gambar 3.5 Bor tangan kecepatan 2800 rpm (a) dan bor tangan 

kecepatan 380 rpm dan 1600 rpm (b) 

 

Bor tangan adalah alat yang digunakan untuk pengeboran tulang 

dengan tiga variasi kecepatan yaitu 380 rpm, 1600 rpm dan 2300 rpm. 

3.3.5 Kabel jumper  

 

Gambar 3.6. Kabel jumper 

Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung pin-pin yang ada pada 

modul MAX 6675 ke soket pin pada Arduino Uno. Tipe kabel jumper 

yang digunakan adalah kabel jumper male-female. 
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3.3.6 Modul MAX 6675 

 

Gambar 3.7. Modul Sensor MAX 6675  

 

MAX6675 dibentuk dari kompensasi cold-junction yang outputnya  

didigitalisasi dari sinyal termokopel tipe-K. data output memiliki 

resolusi 12-bit dan mendukung komunikasi SPI mikrokontroller 

secara umum. Data dapat dibaca dengan mengkonversi hasil 

pembacaan 12-bit data. Fitur yang diggunakan yaitu :  

1. Konversi digital langsung dari output termokopel tipe-K 

2. Kompensasi cold-junction  

3. Komunikasi kompatibel dengan protokol SPI.   

3.3.7 Arduino uno 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-

source,dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam 

berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor Atmega 328 dan 

softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Bahasa yang 

dipakai dalam Arduino Adalah bahasa C yang disederhanakan 

dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. 
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Gambar 3.8. Arduino UNO Atmega 328 

 

Adapun bahan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah Tulang sapi 

dengan kondisi yang masih segar yang telah di potong menjadi beberapa 

bagian . Karakteristik fisik tulang sapi dan tulang manusia dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Karakteristik fisik Tulang sapi dan Manusia 

 

Sifat Tulang 

Jenis Tulang 

Tulang sapi Tulang manusia 

Kekuatan Tarik (Mpa) 140-250 130-200 

Kopresive daya (Mpa) 45-150 40-145 

Modulus muda (Gpa) 10-22 10-17 

Modulus geser (Mpa) 3 4 

Massa jenis (kg/m3) 1950-2100 1800-2000 

Rasio poison 0.33 0.4 

Panas spesifik (J/KgK) 1300 1330 

Konduktifitas termal (W/mK) 0.1-0.3 0.1-0.43 

(sumber: Tahmasbi dkk. 2019) 
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Tulang sapi didipilih karena merupakan salah satu tulang hewan yang 

paling mirip dengan ciri-ciri jaringan tulang manusia, dan telah terbukti 

dapat digunakan sebagai pengganti tulang manusia (Fernandes, 2017).  

 

3.4 Prosedur Penelitian   

 

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi studi literatur, 

pembuatan perangkat keras, pembuatan perangkat lunak, pengeboran tulang.  

 

3.4.1 Studi literatur  

Dalam mengerjakan tugas akhir, langkah awal yang harus dilakukan 

adalah mengumpulkan materi yang berhubungan dengan pembahasan 

yang diambil pada tugas akhir ini yang dapat diperoleh dari sumber 

primer maupun sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, atau website.  

 

3.4.2 Pembuatan perangkat keras 

Tahap ini meliputi semua proses yang mengacu pada pembuatan 

perangkat keras yang terdiri dari pembuatan rangkaian elektronika. 

Pembuatan perangkat elektronika meliputi pembuatan rangkaian  

keseluruhan sistem, rangkaian sensor termokopel, rangkaian modul dan 

pemasangan komponen yang terhubung pada Arduino Uno serta kalibrasi 

termokopelnya.  
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Gambar 3.9. Hasil perangkat yang sudah didrangkaikan menjadi satu  

 

3.4.3 Pembuatan perangkat lunak 

Tahap ini berkaitan dengan perangkat lunak bagi sistem. Termasuk 

pembuatan listing program yang akan digunakan menggunakan software 

Arduino dengan bahasa pemrograman C untuk target Arduino Uno. 

Bahasa C merupakan perangkat lunak yang menjadi bagian dari sistem 

yang mengatur kerja dari mikrokontroler Arduino Uno dan keseluruhan 

perangkat keras yang dihubungkan dengan Arduino Uno.  Langkah-

langkah pembuatan perangkat lunak tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat bagan sistem kontrol (flowchart) dari program yang 

akan dibuat. 

2. Membuat program menggunakan pemrograman C dengan 

referensi diagram blok dari sistem kontrol yang akan dibuat. 

3. Mengkompilasi program yang dibuat untuk memastikan apakah 

program berjalan dengan benar. 

4.  Pengisian program (input program ) ke dalam Arduino agar alat 

ukur dapat mengeksekusi data yang terbaca.  
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3.4.4 Persiapan Bahan uji 

tahap ini berkaitan dengan menyiapkan benda uji agar  mendapatkan hasil 

pengukuran. Tulang yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan 

tulang dari paha sapi.Persiapan bahan uji ini tulang sapi akan dipotong 

menjadi beberapa bagian dengan panjang potongan ± 30 mm. tulang sapi 

tesebut akan dilubangi pada bagian sisi alas mendekati titik pengeboran 

hal ini dilakukan agar sensor dapat dimasukkan kedalam tulang yang 

akan di ukur kenaikan suhunya, jarak pemasangan sensor termokopel dan 

titik pengeboran adalah 2mm.  

 

Gambar 3.10. Persiapan potongan tulang sapi  

 

3.4.1 Pengeboran Tulang Sapi dan pemasangan sensor temokopel 

 

Gambar 3.11. Proses pengeboran Tulang dan pemasangan termokopel 
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Sensor termokopel akan dimasukkan ke dalam tulang melalui lubang 

yang telah di bor pada sisi alas tulangnya dimana jarak antara termokopel 

dengan sisi mata bor adalah 2 mm sehingga jarak titik pusat mata bor dan 

ujung termokopel semakin jauh. Hal ini dilakukan agar ujung termokopel 

tidak terpotong saat proses pengeboran berlangsung gambar 3.11 

merupakan sketsa experiment pengeboran tulang sapi. 

 

 

Gambar 3.12. Sketsa Eksperimen Pengeboran Tulang Sapi 

 

3.4.5 Pembuatan Laporan akhir 

Pembuatan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memaparkan hasil 

yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian 

pengukuran suhu tulang yang dilakukan akan di ukur. Dan hasil 
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pengukuran tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel rancangan 

penelitian Laporan. Seperti pada Tabel 3.2 

Setelah mendapatkan hasil penelitian dilanjutkan dengan membuat 

laporan hasil yang dibuat saat penulis telah menyelesaikan penelitian dan 

menemukan kesimpulan dari penelitian yang telah dikerjakan. 

 

Tabel 3.3  Rancangan penelitian 

No. N (rpm) D (mm) termokopel ( º C ) 

   1 2 

1 380 3   

2 380 4   

3 380 6   

4 1600 3   

5 1600 4   

6 1600 6   

7 2800 3   

8 2800 4   

9 2800 6   

 



 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil eksperimen suhu pengeboran 

tulang sapi adalah sebagai berikut: 

1. Suhu yang sesuai untuk pengeboran tulang mata bor diameter 3mm 

karena pada setiap kenaikan kecepatan 380 rpm, 1600 rpm dan 2800 

rpm kenaikan suhu yang terjadi tidak terlalu signifikan untuk mencapai 

suhu nekrosis tulang 

 

2. Parameter pengeboran yang paling mempengaruhi untuk hasil 

pengukuran suhu pengeboran tulang adalah diameter dari mata bor yang 

digunakan. 

 

5.2 Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah , sebagai 

berikut: 
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1. Pengeboran tulang yang dilakukan menggunakan bor tangan akan 

mempengaruhi perubahan suhu yang terjadi. Untuk hasil yang 

akurat harus menggunakan mesin bor CNC agar  posisi pengeboran  

lebih stabil  

2. Untuk memudahkan saat pembacaan hasil dari suhu termokopel 

sebaiknya menggunakan termorecord 

 

 

 



 

; 
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