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RANCANG BANGUN ALAT SHAKER DENGAN INPUT 

MENGGUNAKAN KEYPAD BERBASIS ARDUINO 

 

Oleh 

Elsyana Septiani 

ABSTRAK 

Pada penelitian ini telah direalisasikan pembuatan alat shaker orbital dengan 

menggunakan keypad sebagai input rpm dan waktu berbasis Arduino uno. Shaker 

orbital merupakan alat yang digunkan untuk menghomegenisasi seuatu larutan 

kimia. Alat shaker orbital dirancang untuk dapat mengaduk atau mencampur 

larutan kimia dengan gerakan secara melingkar dengan berbagai fitur menu yang 

dapat menampilkan nilai rpm dan waktu pengadukan, menggunakan motor 

stepper NEMA 17 sebagai penggerak utama, keypad membran 4x4 sebagai input, 

arduino uno sebagai prosesor dan display TM1637 sebagai penampil rpm dan 

waktu. Pengujian alat shaker orbital diawali dengan kalibrasi alat yaitu kalibrasi 

rpm dan waktu, kalibrasi rpm dilakukan dengan mengukur kesesuaian rpm yang 

diinput menggunakan alat tachometer laser, sedangkan kalibrasi waktu dilakukan 

menggunakan stopwatch untuk mengetahui nilai error dari sistem. Hasil yang 

diperoleh untuk kalibrasi rpm adalah nilai error rata-rata sebesar 0,36 % dengan 

nilai akurasi 99,62 % dan presisi 99,58 %, sedangkan untuk kalibrasi waktu 

diperoleh nilai error rata-rata yaitu 0,15 % dengan nilai akurasi 99,84 % dan 

presisi 99,88 %. Selanjutnya dilakukan pengukuran rpm dengan menggunakan 

beban berupa larutan seberat 100-1000 g dengan nilai penambaan setiap 100 g 

dilakukan pengujian rpm mulai dari 100-500 rpm. Hasil yang diperoleh berupa 

fungsi kerja optimal dari alat shaker orbital yang dirancang yaitu rpm optimal 

adalah 100-450 rpm dengan beban 100-600 g.  

 Kata Kunci: orbital shaker, rpm, motor stepper, keypad, arduino uno. 
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DESIGN AN ORBITAL SHAKER USING A KEYPAD AS INPUT  

BASED ON ARDUINO 

 

By 

Elsyana Septiani 

ABSTRACT  

In this research, the manufacturer of an orbital shaker device has realized using a 

keypad as an input of rpm and time based on Arduino Uno. An orbital shaker is a 

device used to homogenize a chemical solution. The orbital shaker is designed to 

be able to stir or mix chemical solutions in a circular motion with various menu 

features that can display the rpm value and stir time, using a NEMA 17 stepper 

motor as the main motor, a 4x4 membrane keypad as an input, an Arduino Uno as 

a processor and a TM1637 display. As the rpm and time viewer. Testing of the 

orbital shaker tool begins with the device's calibration, namely the rpm and time 

calibration. The rpm calibration is carried out by measuring the conformity of the 

inputted rpm using a laser tachometer. While the time calibration is carried out 

using a stopwatch to determine the error value of the system. The results obtained 

for the rpm calibration are an average error value of 0.36 % with an accuracy 

value of 99.62%, and a precision of 99.58 %. In comparison for time calibration, 

the average error value is 0.15%, with an accuracy value of 99,84% and 99,88% 

precision. Furthermore, the rpm measurement was carried out using a load in the 

form of a solution weighing 100-1000 g with an additional value of every 100 g, 

and the rpm testing was carried out starting from 100-500 rpm. The results 

obtained are the optimal work function of the designed orbital shaker. The 

optimal rpm is 100-450 rpm with a load of 100-600 g. 

Keywords: orbital shaker, rpm, motor stepper, keypad, arduino uno. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Asy Syarh ayat 6) 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al Baqarah ayat 286) 

“Everyone has different clock, wait for the time” 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat merubah berbagai sektor 

kehidupan dunia yang hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia  serta 

pemanfaatannya hampir merata disemua bidang. Salah satunya dalam bidang 

kesehatan terutama di Laboratorium. Saat ini, Indonesia menjadi negara 

pengimpor peralatan laboratorium dengan perkiraan impor peralatan senilai US$ 

305 juta per awal tahun 2017. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat 

mengembangkan bisnis di bidang kesehatan. Permintaan dari industri perawatan 

kesehatan, serta pertumbuhan berkelanjutan terjadi pada sektor bahan kimia dan 

farmasi, makanan, logam dan pertambangan, serta elektronik, akan terus 

mendorong permintaan untuk peralatan laboratorium untuk dapat berkembang 

lebih besar (Ramdan, 2018).  

Beberapa kegiatan yang dilakukan di Labortorium pasti membutuhan alat yang 

dapat memudahkan pekerjaan yang akan dilakukan. Salah satunya kegiatan yang 

dapat melarutkan sampel senyawa kimia atau biologi pasti membutuhkan alat 

pengaduk otomatis agar percampuran merata dan homogen. Alat untuk 

mencampurkan larutan tersebut bernana shaker. Sesuai dengan namanya shaker 

merupakan alat yang berfungsi untuk mengaduk atau mencampur suatu larutan 
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dengan larutan yang lain sehingga bersifat homogen. Proses pengadukan pada 

shaker menggunakan sistem gerakan satu arah (Abrianto,2021).   

Penggunaan alat shaker di Laboratorium sangat dibutuhkan untuk mencampurkan 

larutan. Sebab apabila pencampuran dilakukan secara manual akan kurang efisien 

dalam hal waktu dan tenaga. Beberapa larutan juga dapat berbahaya jika tersentuh 

kulit maka dengan menggunakan alat shaker ini akan meningkatkan keamanan 

(safety) untuk penggunanya. Selain digunakan dalam proses pencampuran larutan, 

shaker juga dapat digunakan dalam proses kultur mikroba (Harfi, 2019).  

Alat shaker di beberapa Laboratorium sangat penting karna memiliki banyak 

fungsi. Oleh karna itu, penelitian ini dapat dilakukan untuk membuat sebuah alat 

shaker sederhana dengan getaran secara orbital menggunakan motor stepper 

sebagai penggerak serta input dari keypad 4x4 berbasis Arduino. Input yang akan 

dibuat meliputi (rpm) revolution per minute dan waktu dalam proses pengadukan. 

Serta ditampilkan pula nilai rpm dan waktu yang akan dicapai menggunakan 

modul seven segment sebagai display.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana merancang bangun alat shaker orbital dengan input 

menggunakan keypad berbasis arduino? 

b. Bagaimana akurasi kecepatan dan waktu putar shaker orbital dengan input 

menggunakan keypad berbasis arduino? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk Merancang Bangun Alat 

Shaker dengan Input menggunakan Keypad berbasis Arduino. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menghasilkan alat shaker untuk digunakan pada Laboratorium Fisika Dasar 

Universitas Lampung. 

b. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai alat shaker.  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Penelitian yang dilakukan yaitu membuat alat orbital shaker dengan input 

menggunakan keypad berbasis arduino. 

b. Aktuator yang digunakan adalah motor stepper dengan driver motor 

TB6560.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Listyaning (2019) yaitu merancang 

bangun shaker homogenisasi berbasis mikrokonroler menggunakan putaran secara 

vertikal. Dengan sistem alat yang memiliki beberapa fitur menu untuk 

menampilkan tingkat kecepatan putaran, sudut kemiringan dan waktu yang 

dibutuhkan. Sistem dikendalikan dengan menggunakan mikrokontroler. Selain itu 

terdapat motor servo sebagai penggerak, LCD 20x4 cm sebagai penampil 

kecepatan, sudut  dan waktu yang dibutuhkan dengan memberi nilai melalui 

button yang tersedia, buzzer sebagai pengingat jika proses pencampuran sudah 

selesai. Hasil yang diperoleh berupa data kepuasan pengguna alat shaker yang 

telah dibuat (Listyaning, 2019). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abrianto (2021) yaitu merancang bangun 

orbital shaker sederhana berbasis arduino mega dan motor DC. Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan orbital shaker sederhana 

berbasis arduino mega dan motor DC. Sistem kerja dari rancang bangun orbital 

shaker ini memanfaatkan gerak melingkar dari motor DC untuk mengaduk sampel 

baik berupa larutan maupun suatu bahan menjadi homogen.  



5 

 

 

Motor stepper dihubungkan dengan mikrokontroler melalui driver motor DC 

L298N yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan serta arah putar motor DC. 

Sedangkan  untuk mengatur waktu putar yang diinginkan dibutuhkan ritme 

pengaturan atau rotasi per menit. Pengaturan rime dapat dilakukan dengan 

memasukkan nilai kecepatan berputar dan waktu yang dibutuhkan dengan 

memberi input melalui push button. Setelah ritme putaran dan waktu yang 

dibutuhkan sudah ditentukan, ritme putaran dan waktu ini kemudian akan 

dilakukan oleh motor penggerak. Ritme putaran diatur menggunakan metode 

pulse with modulation. Hasil penelitian diperoleh bahwa selisih waktu putar motor 

DC tidak berbeda jauh dengan waktu yang terukur pada stopwatch. Semakin lama 

waktu putar motor DC selisih waktu yang dengan stopwatch semakin besar tetapi 

nilai error tidak begitu besar yaitu 0,77 % untuk waktu 300 detik, 0,85 % untuk 

waktu 600 detik dan 0,83 % untuk waktu 900 detik. Selain itu diukur pengaruh 

perubahan PWM terhadap kecepatan rotasi motor DC. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa terjadinya perubahan kecepatan rotasi pada motor DC 

seiring dengan penambahan input dari PWM. Selain itu saat terjadi perubahan 

input PWM tegangan yang ada pada motor DC juga berubah (Abrianto, 2021).  

Penelitian mengenai rancang bangun shaker juga dilakukan oleh Hamrin (2018) 

dengan judul “Pengontrolan waktu dan kecepatan putar orbital shaker berbasis 

mikrokontroller ATMega 328”, penelitian menggunakan mikrokontroller 

ATMega 328 sebagai pengolah data dan sensor efek hall sebagai pengatur 

kecepatan motor penggerak. Dalam penelitian tersebut digunakan pula timer dan 

buzzer sebagai pengatur waktu dan pemberitahuan jika alat sudah selesai bekerja. 
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Hasil yang diperoleh berupa data rpm dan waktu yang ideal untuk melarutkan 

berbagai jenis larutan (Hamrin, 2018).   

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Khairani (2015) yaitu membuat sistem 

kontrol solution shaker berbasis mikrokontroler AT89S51 dengan motor stepper 

sebagai penggerak. Sistem kontrol solution shaker tersebut dirancang untuk 

memudahkan pekerjaan di laboratorium terutama dalam hal melarutkan PCB. 

Motor stepper yang digunakan adalah motor stepper tipe TEAC 14769070-30 

dengan menggunakan IC ULN2003 sebagai rangkaian penggeraknya. Sistem ini 

dikontrol dengan menggunakan mikrokontroler AT89S51. Arah putaran motor 

dan variasi kecepatan putar motor diatur dalam program yang ditulis dalam 

bahasa C. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem kontrol solution shaker ini 

antara lain menghitung kecepatan linier pada saat alat bergerak tanpa beban 

(Khairani, 2015). 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas diketahui bahwa perancangan alat 

shaker dibuat dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan hasil 

yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini dirancang alat shaker orbital 

menggunakan keypad sebagai input, Arduino sebagai prosesor dan motor stepper 

sebagai penggerak alat. Dengan fungsi sebagai pengaduk larutan ataupun senyawa 

kimia mengunakan labu erlenmeyer. 

 

2.2 Shaker (Pengaduk) 

Shaker adalah alat pengaduk cairan ataupun pengocok yang digunakan dalam 

laboratorium kimia dan biologi untuk menghomogenkan suatu bahan atau larutan. 

Salah satu jenis alat homogenizer adalah shaker. Beberapa kegiatan laboratorium 
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pasti membutuhkan alat shaker. Shaker berfungsi untuk mengaduk campuran 

larutan zat sehingga membentuk larutan yang homogen dengan getaran atau 

gerakan satu arah. Getaran yang ditimbulkan bergantung pada jenis-jenis shaker 

dan fungsinya. Ada beberapa jenis shaker diantaranya yaitu Vortex Shaker, 

Platform Shaker, Orbital shaker dan Incubator Shaker (Harfi, 2019). 

2.2.1. Vortex Shaker 

Shaker jenis ini pertama kali diciptakan oleh Karft bersaudara pada tahun 1962. 

Saat itu, Jack A. Kraft dan Harold D. Kraft tengah bekerja untuk sebuah industri 

ilmiah (produsen peralatan laboratorium). Kemudian pada 6 April 1959, vortex 

shaker dipatenkan. Vortex shaker merupakan sebuah alat laboratorium yang 

berukuran kecil (Abrianto, 2021). 

 

Gambar 2.1 Vortex Shaker (Almega, 2018). 

Sebagaimana fungsi dari sebuah shaker, vortex shaker berfungsi untuk 

mengcampurkan sebuah larutan dalam wadah berukuran kecil seperti tabung 

reaksi ataupun berbagai mikrotube lainnya. Vortex shaker terdiri atas sebuah 

motor listrik dengan drive shaf berorientasi vertikal dan melekat pada sepotong 

karet yang berada diposisi tengah. Motor ini akan menjalankan potongan karet 
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dengan gerakan melingkar dengan cepat. Potongan karet (platform) inilah yang 

berfungsi untuk meletakan wadah dan bergetar bersamaan dengan larutan yang 

ingin dicampurkan. Selain untuk homogenisasi, vortex shaker juga dapat 

berfungsi untuk memisahkan sampel sel, mencampur sampel eksperimen dan 

pencairan atau pelarutan yang sering digunakan di laboratorium. Orbital shaker 

ini digunakan di laboratorium ilmu hayati, kultur sel, mikrobiologi, biokimia atau 

untuk analitis lainnya (Abrianto, 2021). 

2.2.2. Platform Shaker 

Platform shaker adalah shaker dilengkapi dengan sebuah papan meja horizontal 

sebagai alas untuk meletakan berbagai wadah berisi cairan yang akan 

dihomogenkan (Abrianto, 2021). 

 

Gambar 2.2 Platform shaker (Almega, 2018). 

Dengan permukaan yang datar, larutan yang akan dihomogenkan harus diletakan 

dalam wadah dengan alas datar seperti erlenmeyer, gelas kimia atau kumpulan 

tabung reaksi yang berada dalam sebuah wadah dengan alas datar. Shaker 

platfrom memiliki gerakan, kecepatan getaran dan sudut ayun yang bervariasi. 

Jenis shaker ini akan sangat membantu anda dalam menghomogenkan larutan 

dengan kekentalan dan mengandung padatan yang tinggi (Abrianto, 2021). 
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2.2.3. Orbital shaker 

Orbital shaker adalah salah satu jenis shaker yang memiliki gerakan pengadukan 

dengan arah melingkar (dalam orbit atau porosnya) dengan kecepatan yang relatif 

lambat yaitu 25-500  rpm (Hamrin, 2018). 

 

Gambar 2.3 Orbital Shaker (Almega, 2018). 

Lambatnya kecepatan ini menghasilkan getaran yang rendah. Bukan hanya 

getaran rendah, jenis shaker yang satu ini juga menghasilkan suhu yang rendah 

dibandingkan shaker lain. Ciri utama dari shaker ini adalah getaran relatif yang 

dihasilkan sangat kecil, panas yang timbul dari proses pengocokan juga rendah 

dibandingkan dengan jenis shaker lain, Hal ini membuat orbital shaker sangat 

cocok untuk kultur mikroba (Hamrin, 2018).  

2.2.4. Incubator Shaker 

Shaker inkubator disebut juga dengan shaker termal. Shaker termal dapat  

melakukan pengadukan dengan tetap mempertahankan suhu optimal. Sesuai 

dengan namanya, shaker inkubator merupakan gabungan antara shaker dengan 

inkubator. Bukan hanya mampu menimbulkan getaran, shaker inkubator juga 

akan mempertahankan kondisi optimal yang dibutuhkan untuk inkubasi mikroba 
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atau pembiakan sel dengan pengaturan suhu dan oksigen yang stabil. Shaker 

inkubator ini memiliki 2 fungsi yaitu untuk menghomogenkan nutrisi dan 

menjaga kondisi suhu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroba (Vadiska, 

2015).  

 

Gambar 2.4 Incubator Shaker (Almega, 2018). 

Prinsip kerja alat shaker inkubasi yaitu dengam membuat getaran untuk 

mencampurkan mikroorganisme dengan nutrient agar tersebar secara efektif 

sehingga pertumbuhan mikroba merata (Vadiska, 2015).  

 

2.3 Motor Stepper 

Motor stepper adalah mesin yang dapat merubah energi listrik menjadi energi 

mekanis. Pada motor stepper gerakan mekanisnya bergerak secara diskrit 

(terputus) dan disebut juga step (langkah). Kecepatan gerak pada motor stepper 

dinyatakan dalam step per second atau jumlah langkah per detik. Input pada 

motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital. Langkah (step) yang 

mengendalikan motor stepper berasal dari gabungan dari kontruksi kumparan 

yang disebut fase. Motor stepper akan bergerak jika diberikan energi pada fase 

secara berurutan. Satu putaran motor stepper membutuhkan putaran 360° dengan 

jumlah step (langkah) tertentu per-derajatnya (Cahyono, 2017).  
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Motor stepper banyak digunakan dalam bidang industri karna memiliki tingkat 

ketepatan dan presisi yang tinggi. Frekuensi pulsa motor stepper juga tidak 

bergantung pada beban dan perputaran yang dimiliki. Konstruksi motor stepper 

terdiri atas rotor dan stator. Bedanya motor stepper dengan motor DC lainnya 

adalah pada motor stepper tidak mempunyai sikat (brush) sehingga lebih mirip 

dengan motor brushless.  

 

Gambar 2.5 Bagian-bagian motor stepper. 

Motor stepper memiliki magnet permanen yang diapit diantara dua rotor 

menyebabkan terjadinya polaritas aksial. Polaritas ini akan membentuk bagian 

dari motor stepper yang akan berputar. Rotor terhubung langsung pada poros 

motor stepper yang memberikan output berupa putaran dan torsi saat diberikan 

tegangan pulsa digital. Dalam motor stepper terdapat pula bearing pada kedua sisi 

motor yang berfungsi untuk memperhalus putaran motor stepper serta 

meminimalisir gesekan. Stator pada motor stepper terbuat dari logam yang 

terdapat lilitan di sekelilingnya. Lilitan pada stator motor stepper dililitkan secara 

individual pada masing-masing gigi stator. Lilitan inilah yang nantinya akan 

terhubung pada input dan diberikan pulsa digital (Saleh, 2018). 
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2.3.1 Jenis Motor Stepper 

Berdasarkan struktur rotor dan statornya, motor stepper memilki 3 jenis yaitu. 

1. Variable Reluctance (VR) 

Motor stepper tipe VR adalah motor yang paling mudah untuk dipahami. Jenis 

motor ini mempunyai sebuah rotor besi lunak dengan beberapa gerigi dan 

dikelilingi oleh lilitan stator. Statornya terdiri dari beberapa lilitan yang terhubung 

langsung dengan inputnya. Nantinya sudut step pada motor stepper akan 

ditentukan dari lilitan pada stator tersebut.  

 

Gambar 2.6 Motor stepper tipe VR. 

Magnet yang digunakan pada motor stepper tipe variable reluctance memiliki 

ukuran lebih kecil dan ringan jika dibandingkan dengan tipe lainnya. Sehingga 

motor stepper tipe VR ini dapat bergerak lebih cepat (Ramadan, 2020). 

2. Magnet Permanen 

Motor stepper tipe magnet ini menggunakan magnet permanen pada rotornya dan 

bekerja berdasarkan tolakan antara rotor dan stator elektromagnetik. Motor 

stepper tipe magnet permanen tidak memiliki gerigi pada rotornya.  
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Gambar 2.7 Motor stepper tipe magnet permanen. 

Motor stepper tipe ini memiliki step yang realatif lebih kecil yaitu sekitar 24 

sampai 48 step tiap putaran nya. Namun motor stepper tipe magnet permanen ini 

dapat menghasilkan torsi yang lebih besar karna daya magnet permanen 

memberikan intensitas fluks yang lebih tingi (Ramadan, 2020).  

3. Stepper Hybrid 

Motor stepper tipe hybrid adalah gabungan antara variable reluctance dan maget 

permanen. Gabungan dari kedua motor stepper ini akan menghasilkan daya yang 

lebih maksimum dengan bentuk yang lebih kecil dan efisien.  

 

Gambar 2.8 Motor stepper tipe hybrid. 

Motor stepper tipe hybrid memiliki magnet permanen yang tersusun secara aksial 

pada batang poros motor degan beberapa gerigi-gerigi. Stepper tipe hybrid dapat 



14 

 

 

menghasilkan sudut step yang leebih tinggi antara 3,6° sampai 0,9° per step nya. 

Dan menghasilkan putaran sebanyak 100 hingga 400 untuk setiap putaran penuh 

pada motor (Ramadhan, 2020).  

 

2.4 Arduino Uno 

Arduino uno adalah salah satu perangkat elektronik yang memiliki fungsi seperti 

mikrokontroler. Arduino Uno dapat mendeteksi lingkungan dari input. Di sini 

inputnya adalah berbagai macam sensor dan ini dapat mempengaruhi sekitarnya 

melalui pengontrolan motor, lampu, aktuator lain, dll. Mikrokontroler 

ATmega328 pada papan Arduino dapat diprogram dengan bantuan bahasa 

pemrograman Arduino dan IDE (Integrated Development Environment ).  

 

Gambar 2.9 Arduino Uno. 

Arduino mempunyai perangkat lunak dengan Bahasa pemrograman yang spesifik. 

Perangkat keras Arduino juga bersifat open source sehingga pengguna dapat 

mengembangkan sendiri board arduino sesuai dengan keinginannya. Board 

Arduino mempunyai kemampuan untuk membaca masukan data digital dan data 

analog. Board Arduino juga mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan data 

digital dan analog. Bahasa pemrograman yang digunakan menyerupai sintaks 

Bahasa C (Lutfiyana, 2017). 
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Tabel 2.1 Spesifikasi arduino uno  

Komponen Spesifikasi 

Mikrokontroler Atmega ATMega328P 

Tegangan sumber 5 V 

Tegangan input (direkomendasikan) 7-12 V 

Tegangan input (batas) 6-20 V 

Arus DC per pin I/O 20 mA 

Arus DC untuk pin 3,3V 50 V 

SRAM 2 KB 

Flash memory 32 KB; 0,5 untuk boothloader 

EEPROM 1 KB 

Clock speed 16 MHz 

Panjang 68,6 mm 

Lebar 53,4 mm 

Berat 25 g 

 

Pada Tabel 2.1 diketahui bahwa Arduino uno bekerja pada tegangan input sebesar 

7-12 Volt. Arduino uno memiliki 14 pin digital, 6 pin PWM, 6 pin analog, pin Rx, 

dan Tx yang  dapat  digunakan  untuk  menghubungkan  Arduino  uno  dengan  

dunia  luar (Wicaksono, 2017). Masukan dan keluaran masing-masing dari 14 pin 

digital pada Uno dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan 

pinMode (), fungsi digitalWrite (), dan digitalRead (). Mereka beroperasi pada 5 

Volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan 

memiliki resistor pull-up internal (terputus secara default) dari 20-50 kΩ, 
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walaupun begitu dimungkinkan untuk mengganti nilai batas atas dengan 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference() (Wicaksono, 2016).  

2.5 Keypad 

Keypad adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks. Keypad 

saat ini sudah banyak digunakan dan memiliki fungsi seperti untuk menginput 

data, input suatu alat, input absensi atau input datalogger. Kebanyakan proyek 

yang menggunakan arduino pasti membutuhkan keypad sebagai input masukan 

nilai nya. Saklar-saklar push button yang menyusun keypad umumnya 

mempunyai 3 kaki dan 2 kondisi, kondisi pertama yaitu pada saat saklar tidak 

ditekan, maka antara kaki 1, 2 dan 3 tidak terhubung (berlogika 1), sebagaimana 

terlihat pada gambar Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.10 Keypad membran. 

Keypad Membran 4x4 adalah salah satu jenis perangkat antar muka yang paling 

umum dijumpai pada embedded adalah keypad matrik 3x4 atau 4x4. Keypad 

biasanya digunakan pada beberapa perlatan yang berbasis mikrokontroler atau 

arduino. Pada penggunanya keypad terdiri dari beberapa saklar, yang saling 

terhubung jika dilakukan penekanan pada bagian keypad sehingga antara kolom 

dan baris terhubung (Haryanto, 2016).  
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Rangkaian pada keypad matriks 4x4 dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut. 

 

Gambar 2.11 Rangkaian keypad 4x4 

Konstruksi keypad matrik keypad 4×4 terdiri dari 4 baris dan 4 kolom dengan 

keypad berupa saklar push button yang diletakan disetiap persilangan kolom dan 

barisnya. Rangkaian matrik keypad terdiri dari 16 saklar push buton dengan 

konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. Terdapat 8 line yang terdiri dari 4 baris dan 4 

kolom tersebut dihubungkan dengan port mikrokontroler 8 bit. Sisi baris dari 

matrik keypad ditandai dengan nama Row1, Row2, Row3 dan Row4 kemudian 

sisi kolom ditandai dengan nama Col1, Col2, Col3 dan Col4. Sisi input atau 

output dari matrik keypad 4×4 ini tidak mengikat, dapat dikonfigurasikan kolom 

sebagai input dan baris sebagai output atau sebaliknya (Mardiah, 2019). 

 

2.6 Seven Segment 

Seven Segment merupakan komponen elektronika yang dapat menampilkan 

angka-angka mulai dari 0 hingga 9 menggunakan kombinasi tiap segmennya. 

Selain angka, SSD juga bisa menampilkan huruf Hexadecimal dari A hingga F. 
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Cara kerjanya adalah ketika tiap segmen dialirkan arus listrik, sehingga tampilan 

akan berubah menjadi angka atau huruf (Nurfaizin, 2021). 

Komponen display seven segment merupakan komponen yang berfungsi sebagai 

penampil karakter angka dan karakter huruf. Seven segment sering juga disebut 

sebagai penampil 7 ruas. Pada seven segment juga dilengkapi karakter titik (dot) 

yang sering dibutuhkan untuk karakter koma atau titik pada saat menampilkan 

suatu bilangan. Seven segment terdiri dari 7 penampil karakter yang disusun 

dalam sebuah kemasan sehingga dapat menampilkan karakter angka dan karakter 

huruf. Terdapat 7 buah penampil dasar dari LED/Light Emiting Dioda yang 

dinamakan karakter A-F dan karakter titik. Bentuk susunan karakter penampil 

karakter A-F pada seven segment dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut. 

 

Gambar 2.12 Susunan karakter seven segment. 

Terdapat 2 (dua) jenis rangkaian dasar dari seven segment yang dikenal sebagai 

seven segment common anode (CA) dan common cathoda (CC). 

 

Gambar 2.13 Seven segment common anode. 
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Gambar 2.12 merupakan rangkaian internal seven segment common anode. Pada 

display common anode, untuk mengaktifkan karakter seven segment diperlukan 

logika low (0) pada jalur A-F dan DP. 

 

Gambar 2.14 Seven segment common cathoda. 

Gambar 2.14 adalah rangkaian internal seven segment common chatode. 

Berkebalikan dengan seven segment common anode, pada display common 

chatode, untuk mengaktifkan karakter display seven segment diperlukan logika 

high (1) pada jalur A-F dan DP. Pada seven segment common cathode, kutub 

negatif/ground dari LED dihubungkan menjadi satu, sehingga untuk 

menghidupkan salah satu LED dari segmen maka pin LED segmen yang 

bersangkutan harus diberikan tegangan “1” atau tegangan bias maju. Sedangkan 

untuk common anode yang menjadi kutub “common” atau “umum” adalah kutub 

positif dari masing-masing LED. Untuk menghidupkan LED dari segmen 

dibutuhkan hubungan ke VCC atau kutub positif pada kutub common dan pin dari 

LED segmen diberikan tegangan “0” atau ground. Tegangan maju dari LED seven 

segment beragam sesuai besar kecil display (Rahardjo, 2012).
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2022. Perancangan dan 

pembuatan alat dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Alat-alat penelitian 

No. Nama Fungsi 

1. Laptop/PC Untuk membuat program menggunakan 

software Arduino IDE 

2. Multimeter Untuk mengukur kesesuaian arus dan voltase 

pada rangkaian. 

3. Solder Untuk melelehkan timah dan memasang 

komponen yang ada pada PCB. 

4. Protoboard Untuk membuat simulasi rangkaian sebelum di 

solder.  

5.  Tachometer Untuk mengukur rpm motor stepper pada alat. 

6. Stopwatch  Untuk mengukur waktu putar alat.  

7.  Peralatan kerja lainnya Pendukung dalam pembuatan alat, seperti 

obeng, tang potong, bor, gergaji, gunting dan 

lain-lain. 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Bahan-bahan penelitian  

No. Nama Fungsi 

1. Arduino Uno Prosesor utama pada rangkaian, serta untuk 

menampilkan hasil pembacaan pada display 

dan input pada keypad. 

2.  Motor stepper TB6560 Menggerakkan shaker secara orbital  dan 

penggerak utama. 

3. Seven segment display Menampilkan nilai rpm dan waktu pada proses 

pengadukan. 

4.  Keypad module 4x4 Sebagai input untuk memasukkan nilai rpm dan 

waktu.  

5.  Plat besi/aluminium Untuk membuat rangka dan tempat rangkaian  

pada alat shaker. 

6. Power Supply 

(adapter) 

Mengubah arus AC dan memberikan tegangan 

DC pada Arduino dan motor stepper. 

7. Driver motor stepper 

contoller TB6560 

Mengatur putaran dan kecepatan motor stepper 

agar seimbang.  

8. Jumper & kabel Untuk menghubungkan rangkaian. 

9. LM2596 /step down Untuk menurunkan tegangan DC ke DC agar 

tegangan sesuai dengan rangkaian.  

10. Saklar Untuk ON atau OFF alat yang akan dibuat. 

11. Papan PCB Untuk membuat rangkaian kelistrikan pada alat 

shaker. 
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Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 

berikut. 

Tabel 3.3. Perangkat lunak yang digunakan 

No. Nama Fungsi  

1. Arduino IDE Membuat dan meng-upload program ke 

Arduino Uno, serta menampilkan 

pembacaan hasil rancang bangun alat oleh 

Arduino Uno. 

2. Origin Membuat grafik data. 

3. Fritzing  Membuat gambar rangkaian. 

4. Microsoft Office Word 2021 Menulis laporan penelitian. 

5. Microsoft Office Excel 2021 Menulis dan mengolah data penelitian. 

6. SketchUp Membuat desain alat secara keseluruhan. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Dalam membuat perancangan alat shaker dalam beberapa tahapan dari pembuatan 

alat hingga pengujian alat. Secara keseluruhan perancangan ini dibagi dalam 4 

tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah mencari literatur yang 

berkaitan dengan perancangan alat menggunakan Arduino Uno, kemudian 

membuat perancangan sistem. Setelah itu, merancang skema dan membuat 

rangkaian (hardware), serta membuat program (software). Pembuatan hardware 

dan software bertujuan untuk menghasilkan alat shaker yang sesuai dan dapat 

digunakan. Kemudian dilakukan penyatuan dan pengujian sistem secara 

keseluruhan hingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
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Untuk lebih jelasnya skema penelitian dapat diamati pada diagram alir secara 

lengkap yang ditampilkan pada Gambar. 3.1. 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian  
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3.3.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang akan dirancang pada alat shaker yaitu terdiri dari motor 

stepper sebagai penggerak utama, rangkaian power supply sebagai pengubah 

tegangan AC menjadi DC, modul LM2596 stepdown untuk menurunkan tegangan 

DC, saklar on/off, driver motor stepper TB6560 untuk mengatur putaran motor, 

arduino sebagai proses, keypad sebagai input dan seven segment sebagai display. 

Diagram blok perancangan hardware dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram blok alat shaker. 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa input berupa tegangan 

AC 220 V diubah menjadi DC menggunakan rangkaian power supply dengan 

output sebesar 24 Volt untuk memberikan tegangan pada motor stepper. 

Tegangan DC 24 V akan diturunkan menjadi 12 V menggunakan modul LM2596 

sebagai input tegangan yang masuk ke arduino. Sedangkan input data nilai keypad 

berfungsi sebagai masukan data nilai putaran per menit atau rpm dan waktu yang 

akan diproses oleh alat. Input tersebut akan diproses oleh Arduino Uno dan akan 

Input AC 

Power supply 

Driver motor 

stepper Motor stepper 

Seven segment 

LM2596 
Arduino  

Uno 

Keypad 

Cooling fan 
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menghasilkan keluaran berupa gerakan motor stepper dan seven segment sebagai 

display nilai rpm dan waktu pada alat shaker.  

1. Rangkaian Alat Shaker 

Pada perancangan alat shaker ini menggunakan Arduino Uno sebagai prosesor 

utama. Input berupa tegangan masuk dan keypad. Lalu keluaran yang dihasilkan 

adalah getaran yang dilakukan oleh motor stepper dan nilai pembacaan waktu dan 

rpm yang ditampilkan oleh seven segment. Rangkaian secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 berikut.   

 

Gambar 3.3. Rangkaian alat secara keseluruhan. 

Rangkaian alat shaker ini dimulai dari arus AC 220 V menuju saklar on/off. Jika 

saklar dalam keadaan on maka tegangan dan arus akan mengalir ke power supply 

yang akan mengubah tegangan AC 220 V menjadi DC 24 V. Power supply 

digunakan untuk memberikan tegangan pada driver motor stepper TB6560 dan 
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modul step down LM2596. Driver motor stepper TB6560 memiliki 8 pin masing-

masing di sisi kanan dan kiri, di sisi kiri hanya 6 pin yang digunakan yaitu B-, B+, 

A-, A+, GND dan V+. Input tegangan 24 V pada driver motor stepper TB6560 

akan masuk ke pin V+ sedangkan ground akan masuk ke pin GND. Keempat sisa 

pin nya akan terhubung dengan motor stepper NEMA 17. Selanjutnya 4 pin motor 

stepper yaitu center tap terhubung dengan B-, coil 2 pada B+, coil 3 pada A- dan 

coil 4 pada A+ pada driver motor TB6560. Lalu sisi kanan driver motor stepper 

TB6560 akan dihubungkan pada Arduino Uno yaitu pin CLK+ pada pin digital 5, 

pin CW+ pada pin digital 4 dan pin CW- & CLK- terhubung pada GND Arduino 

Uno. 

Sedangkan modul step down LM3596 akan merubah output 24 V DC dari power 

supply menjadi 12 V DC lalu dihubungkan dengan Arduino uno sebagai tegangan 

inputnya. Arduino uno akan terhubung dengan keypad 4x4 dan 2 buah seven 

segment. Keypad 4x4 memiliki 8 pin yaitu R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, dan C4 

semuanya akan dihubungkan dengan pin digital arduino secara berurutan yaitu pin 

digital nomor 13, 12, 11, 10, 9, 8 ,7, dan 6. Selanjutnya 2 buah seven segment 

digunakan untuk menampilkan rpm dan waktu. Seven segment memiliki 4 pin 

yaitu CLK, DIO, GND dan VCC. Untuk CLK & DIO seven segment pertama 

akan dihubungkan dengan pin analog arduino yaitu A1 & A2. Sedangkan CLK & 

DIO seven segment kedua akan dihubungkan dengan pin A3 & A4 pada arduino. 

Pin GND untuk ground dan pin VCC akan dihubungkan dengan 5 V pada 

arduino. Serta terdapat pula 2 buah kipas DC 12 V sebagai udara masuk dan 

mengeluarkan udara panas dari motor. Kipas DC ini langsung terhubung dengan 

stepdown LM2596 yang memberikan tegangan DC 12 V. 
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2. Sketsa Alat  

Alat shaker orbital yang akan dibuat memanfaatkan gerakan memutar dari motor 

stepper untuk penggerak utama dan 2 buah bearing yang berfungsi untuk 

memudahkan putaran motor saat bekerja dan juga memberikan gerakan seperti 

berputar. Sketsa alat yang akan dibuat menggunakan software sketch up, 

kelebihan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan gambar rancangan secara 

3D dan dapat diakses secara online melaui website. Gambar racangan alat shaker 

dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 3.4. Sketsa alat shaker. 

Rancangan alat shaker orbital ini memiliki bentuk seperti timbangan digital. 

Dengan ukuran panjang 35 cm, lebar bawah 25 cm, lebar atas 10cm dan tinggi 13 

cm. Terdapat 3 buah capit untuk meletakan tabung reaksi yang akan dilarutkan 

pada bagian atas alat. Pada bagian depan alat terdapat saklar on/off untuk 

menghidupkan dan mematikan alat, 2 buah seven segment untuk bagian atas 

menampillkan rpm dan bagian bawah menampilkan waktu kerja alat. Setelah itu 

terdapat pula keypad 4x4 yang berfungsi untuk memberikan masukan berupa 

angka yang akan ditampilkan pada seven segment. Sketsa alat shaker tampak 
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depan, atas, samping dan belakang terlihat pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 

berikut. 

 

Gambar 3.5 Sketsa alat shaker tampak atas dan depan 

Pada bagian atas sektsa alat terdapat pengapit atau penjepit tempat meletakkan 

labu erlenmeyer yang akan dilarutkan. Terdapat 3 buah penjepit pada bagian atas 

yang berfungsi menjaga labu agar tidak berpindah dan jatuh. Material yang 

digunakan pada penjepit tabung adalah plat besi yang dibengkokkan dan dilapisi 

dengan karet agar permukaan besi tidak kasar. Bagian depan alat memiliki 

kemiringan yaitu sebesar 65° dan terdapat komponen saklar on/off, display dan 

keypad.  

 

Gambar 3.6. Sketsa Alat tampak atas, samping dan belakang. 

Pada sketsa alat tampak belakang terdapat 2 buah lubang untuk meletakkan 

komponen kipas. Kipas yang digunakan merupakann kipas DC yang berfungsi 

untuk memasukkan udara dingin dan mengeluarkan udara panas agar alat shaker 

dapat bekerja optimal pada suhu normal.  
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3.3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan software dibuat untuk mendukung kinerja dari sistem sehingga dapat 

bekerja dengan baik dan memperoleh output sesuai dengan yang diinginkan. 

Pembuatan software alat menggunakan aplikasi Arduino IDE. Tombol A 

digunakan untuk menginput nilai rpm dan tombol B sebagai input waktu. Lalu 

menekan # pada keypad dan alat akan bekerja. Input yang diterima oleh keypad 

akan di proses oleh arduino lalu di tampilkan oleh seven segment. Dan driver 

motor stepper akan bekerja sesuai dengan input rpm yang diberikan pada keypad. 

Diagram alir rancangan program dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Diagram alir pemrograman. 

 

Diproses Arduino 

Mulai 

Selesai 

Menampilkan angka 

input ada display 

Motor stepper bergerak  

Input pada keypad 

Menampilkan sisa 

waktu pada display 
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3.3.3 Tahapan Pengujian 

Pada tahap pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari alat yang 

dirancang secara menyeluruh. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian terhadap 

perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat keras dilakukan pengujian 

pada setiap komponen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dari 

komponen tersebut untuk menjalankan fungsinya. Pengujian pada perangkat lunak 

dilakuakan guna mengetahui kinerja alat sesuai dengan program yang di 

imlementasikan pada alat tersebut. Pengujian alat meliputi kesesuaian putaran 

(rpm) dan kesesuaian waktu putar pada alat. Pengujian motor stepper dilakukan 

untuk mengetahui apakah putaran per menit (rpm) motor yang di input sama 

dengan rpm yang diukur menggunakan alat ukur kecepatan yaitu Tachometer.  

Penguijian pertama adalah kalibrasi alat dilakukan untuk mengetahui error atau 

kesalahan yang terjadi pada alat sebelum digunakan. Kalibrasi alat dilakukan 

dengan menjalankan alat tanpa beban dan dihitung rpm yang terukur apakah 

sudah sesuai dengan yang diinput sehingga memperoleh rancangan  Tabel 3.4 

berikut 

Tabel 3.4 Rancangan hasil kalibrasi RPM  

No. 

Kecepatan 

putar yang 

diinput (rpm) 

Kecepatan putar 

yang diukur  

(rpm) 

Error rata-

rata (%) Akurasi (%) Presisi(%) 

1. 100     

2.  150     

3. 200     

4. 250     

5. 300     

6. 350     

7. 400     

8. 450     

9. 500     
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Berdasarkan data yang telah diperoleh yaitu berupa kecepatan putar (rpm) yang 

diukur pada motor stepper menggunakan alat ukur tachometer. Variabel nilai rpm 

yang digunakan adalah kelipatan 50. Lalu data yang telah diperoleh akan 

dibadingan dengan input yang dimasukkan pada alat. Dan dihitung pula nilai 

error rata-rata nya. Sehingga menghasilkan rancangan grafik perbandingan. 

Bentuk rancangan grafik terlihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Rancangan grafik kalibrasi pengukuran RPM. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran rpm dengan beban untuk mengetahui fungsi 

kerja optimal pada alat shaker orbital yang akan dibuat. Beban yang digunakan 

berupa labu erlenmeyer berisi larutan air yang ditimbang berat nya. Variasi berat 

beban yang digunakan yaitu 0 g sampai 1000 g dengan kelipatan 100 g setaip 

pengukuran. Variasi rpm yang digunakan yaitu mulai dari 100 sampai 500 rpm 

dengan kelipatan 50 rpm. Sehingga menghasilkan rancangan tabel seperti Tabel 

3.5 berikut. 
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Tabel 3.5. Rancangan hasil pengujian RPM dengan beban 

         Nilai rpm 

Beban  

(g) 
100 150 200 250 300 350 400 450 500 

0          

100          

200          

300          

400          

500          

600          

700          

800          

900          

1000          

Pengujian dengan beban dilakukan dengan variable berupa beban larutan dan rpm 

yang terukur. Sehingga memperoleh rancangan grafik yang disajikan pada 

Gambar 3.9 berikut. 

 

Gambar 3.9. Rancangan grafik pengukuran RPM dengan beban. 
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Kemudian pada pengujian kalibrasi waktu putar alat dilakukan menggunakan 

stopwatch. Alat dijalankan sesuai dengan waktu yang diinput lalu dilakukan 

pengukuran waktu apakah sesuai dengan yang diinput pada alat. Sehingga 

memperoleh rancangan tabel hasil kalibrasi waktu dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut. 

Tabel 3.6. Rancangan hasil kalibrasi waktu putar 

No. 

Waktu 

putar yang 

diinput (s)                                                                          

Waktu putar yang 

diukur  (s) 

Waktu 

putar rata-

rata (s) 

Error 

rata-rata 

(%) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 
1 2 3 

1. 300        

2. 600        

3. 900        

Pengujian kalibrasi terhadap waktu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian waktu 

putar pada saat proses pengadukan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

hasil pengukuran waktu pada stopwatch dengan waktu pada alat yang akan 

dilakukan sebanyak 3x masing-masing variabel waktu.  

Selanjutnya dihitung pula tingkat kesalahan, akurasi dan presisi dalam 

pengukuran dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan 3.1-3.3. 

 

%𝐸 =  |
𝑌−𝑋𝑛

𝑌
| × 100%       (3.1) 

%𝐴 =  [1 − |
𝑌−𝑋𝑛

𝑌
|] × 100%        (3.2) 

%𝑃 =  [1 − |
𝑋𝑛−�̅�𝑛

�̅�𝑛
|] × 100%       (3.3) 

dengan: 
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E : Nilai error 

A : Nilai akurasi 

P : Nilai presisi 

𝑌 : Nilai parameter Referensi 

𝑋𝑛 : Nilai Parameter terukur ke-n 

�̅�𝑛 : Rata-rata nilai parameter terukur ke-n 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Alat orbital shaker berbasis arduino dapat dibuat menggunakan motor stepper 

sebagai penggerak, keypad 4x4 sebagai input dan TM1637 sebagai display.  

2. Motor stepper memiliki tingkat akurasi dan presisi yang baik dalam melakukan 

putaran per menit (RPM) dengan nilai tingkat akurasi tanpa beban sebesar 

99%. 

3. Pada pengujian dengan beban nilai yang paling efektif agar alat dapat bekerja 

dengan baik adalah pada putaran 100-450 dan beban 100-600g.  

5.2 Saran 

Untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya, maka 

disarankan sebagai berikut. 

1. Menggunakan motor stepper dengan daya yang lebih besar agar dapat 

mengaduk larutan yang lebik banyak jumlah nya. 

2. Sebaiknya digunakan bearing berkualitas agar putaran lebih halus dan efisien.  
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