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ABSTRAK 

 

 

PENGUJIAN ALAT PERAPI UANG KERTAS 

 CARTRIDGE HEATER DAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN 

OTOMATIS BERBASIS SENSOR INFRARED KENDALI ARDUINO 

 

Oleh: 

 

MUKTI DWI SAPUTRO 

 

 

Uang adalah salah satu alat pembayaran  yang sangat penting. Namun, dalam 

proses transaksi uang kertas sering terdapat uang yang kodisinya sudah kusut atau 

tidak rapi. Sehingga dibutuhkannya alat yang dapat merapikan uang yang kurang 

rapi, sehingga melakukan inovasi sebuah alat prapi uang yang dapat merapikan 

uang dengan penyemprot disinfektan yang dapat membantu perapian dan dapat 

membunuh virus dan kuman pada uang kertas. Setelah pembuatan selesai 

dibutuhkannya pengujian pada alat yang telah dibuat. 

 

Alat pengujian yang dibutuhkan untuk menguji perapian uang adalah mesin perapi 

uang dan timbangan emas digital. Pengujian pada alat mesin perapi uang ini tidak 

sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya membutuhkan sekali 

proses perapian dan akan mendapatkan hasil dari perapian. Untuk hasil dari 

perapian uang dapat mencapai kerapian sebesar 90%. 

 

 

Kata kunci : perapi uang otomatis, roll pemanas, penyemprot disinfekan, 

timbangan, kerapian. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

TESTING APPROACHING TOOL 

 CARTRIDGE HEATER AND AUTOMATIC DISINFECTANT SPRAY 

BASED ON ARDUINO CONTROL INFRARED SENSOR 

 

By: 

MUKTI DWI SAPUTRO 

 

 

Money is one of the most important means of payment. However, in the process of 

banknote transactions, there are often money whose condition is wrinkled or 

untidy. So we need a equipment that can tidy up untidy money, so we innovate a 

money tidying equipment that can tidy up money with a disinfectant spray that can 

help the tidying and can kill viruses and germs on banknotes. After the 

manufacture is completed, testing is needed on the eguitment that have been 

made. 

 

The testing eguipment needed to test the money tidying are a cash register and a 

digital gold scale. Testing on this money match machine is not difficult and does 

not take a long time because it only requires one process of the tidying and will 

get results from the tidying. For the results of the money tidying can reach a near 

90%. 

 

 

 

Key words :  automatic money making, heating roll, disinfectant spray, balance 

weigh, tidiness. 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  

( Q.S Ar-Ra'd: 11 ) 

 

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi 

derajatnya jika kamu beriman” 

( Q.S Ali Imran: 139 ) 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai 

penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

( QS Al Baqarah:153 ) 

 

 “Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan 

mereka yang senantiasa berusaha” 

( BJ Habibie ) 

 

“Kalau ingin melakukan perubahan, jangan takut terhadap kenyataan, asalkan kau 

yakin di jalan yang benar, maka lanjutkanlah” 

( Gus Dur ) 

 

“Belajarlah tentang semua hal, karena tidak ada yang salah dan melarang, karena 

takdir tidak ada yang tau ” 

( Ismiyati ) 

 

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga 

tumbuh mekar secara bersamaan” 

( Mukti Dwi Saputro ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang  

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan 

berdaulat mempunyai mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara 

yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. 

Untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, mata 

uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah baik dalam kegiatan 

ekonomi dalam negeri maupun luar negeri.Uang memainkan peran penting 

dalam kehidupan ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai indikator 

harga, alat tukar, dan alat pembayaran. 

 

Seiring tingkat aktivitas manusia juga meningkat seiring dengan kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat. Oleh karena itu, gadget 

yang dapat membantu aktivitas manusia sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Dikarenakan uang yang sudah terpakai untuk bertransaksi akan 

mengakibatkan tidak rapinya uang atau kusut hal tersebut kemungkinan 

dikareanakan seperti terlipat, tersiram air, dicoret-coret, diremas pada saat 

membawanya. Mengikuti perkembangan jaman, saat ini masyarakat 

Indonesia terkadang kesal karena terkadang uang yang di bawa tidak rapi. Hal 

ini mengakibatkan dompet yang kita bawa menjadi terlihat penuh. Dan pada 

saat ini sangat maraknya penularan Covid-19 melalui uang. Sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut adalah salah satunya cara yang bisa di lakukan yaitu 

dangan merapikan uang tersebut dengan manual yaitu menyetrikanya, 

sehingga uang yang tidak rapi akan terlihat rapi kembali seperti menyerupai 
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uang baru. Sehingga salah satu upaya inovasi  yang dapat dilakukan yaitu 

perlunya alat untuk merapikan uang, dimana alat ini dapat merapikan uang 

yang tidak rapi dan dimana terdapat penambahan alat yaitu penyemprot 

disinfektan. Sehingga membatu pada saat perapian uang sebelum menyentuh 

pemanas pada alat perapi uang sehinngga uang yang dirapikan dapat 

menambah kekakuan pada uang tersebut.  

 

1.2 Tujuan 

 

Adapun tujuan pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut:  

       1. Mengetahui cara pengoperasian  mesin perapi uang. 

       2. Mengetahui pengujian hasil kerapian uang dari alat perapi uang.  

 

1.3  Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam pengujian alat ini adalah sebagai berikut: 

Dalam penulisan laporan proyek akhir ini, hanya dibatasi untuk mengetahui 

cara kerja dan kerapian uang kemudian juga mencari temperatur terbaik untuk 

melakukan perapian uang. 

 

1.4  Sistemtik Penulisan 

Sistematik penulisan laporan proyek akhir ini disusun dalam 5 bab yaitu 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam  bab 1 ini berisikan tentang latar belakang, Batasan masalah, tujuan 

proyek akhir dan sistematik penulisan laporan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2  ini berisikan tentang pengertian dan fungsi pada alat perapi 

uang, pengujian perapi uang, komponen-komponen mesin  perapi uang. 
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BAB III METODOLOGI PROYEK AKHIR 

Dalam bab 3  ini berisikan waktu dan  tempat pelaksanaan, alat dan bahan 

yang digunakan dalam pengujian mesin perapi uang. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab 4 ini berisikan alat perapi uang, proses yang dilakukan dalam 

pembuatan mesin perapi uang, proses prakitan mesin  perapi uang, dan 

pembahasan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang diproleh dari mesin  

perapi uang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan tentang literatur-literatur referensi yang menunjang penulisan 

laporan ini. 

 

LAMPIRAN 

Memuat  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  materi  yang  dibahas, 

serta data-data yang mendukung penulisan laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Uang Kertas 

 

Uang kertas sebagai salah satu media komunikasi visual sarat dengan nilai 

estetik yang berhubungan dengan masalah keindahan. Estetika bahasa rupa 

tersusun atas huruf, gambar, warna serta teknik cetak yang khas. Hasil karya 

seorang pembuat tidak akan pernah menjadi sebuah produk seni apabila karya 

tersebut tidak memiliki bentuk estetik  yang bermakna. Bentuk bermakna 

yang dimaksud ialah relasi dan gabungan dari garis-garis dan warna-warna 

yang secara harmonis membangun sebuah rupa.  

 

Uang kertas merupakan artefak budaya yang tidak dapat dipisahkan dari 

fenomena budaya yang menganut nilai-nilai spiritual, sistem ekonomi, atau 

struktur sosial sebagai alat tukar. Pertama kali digunakan di Cina dari dinasti 

Wu Ti pada abad ke 2 sebelum masehi, uang kertas memiliki proses evolusi 

yang berlarut-larut sebelum diterima secara luas sebagai metode pembayaran 

dalam perdagangan selama dinasti Tang pada abad ke 7. Sebagai alat tukar, 

uang kertas memiliki fungsi tukar dan simbolis. Sementara signifikasi 

berfungsi sebagai penanda konkrit sebagai media pertukaran, diisi dengan 

pengertian abstrak atau makna yang umumnya disebut sebagai penanda dalam 

bentuk teks dan visual, nilai intrinsik memanifestasikan dirinya sebagai 

jumlah nominal (Krisnadi, 2007). 
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Uang kertas dapat menggambarkan ekspresi visual yang mencerminkan 

gagasan, konsep atau makna simbolik yang terkait dengan hegemoni, 

legitimasi, ideologi, keberadaan, kedaulatan baik negara maupun penguasa. 

 

2.1.1 Pengertian Uang Kertas 

Pada saat awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

Mereka memdapat  makanan dari berburu atau makan berbagai buah-

buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhan dan belum 

membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri dan tidak 

terlibat dalam pertukaran perdagangan atau kegiatan jual beli saat itu ini 

disebut pra-barter. Seiring bertambahnya jumlah manusia dan semakin 

majunya peradaban manusia, maka cara manusia berinteraksi satu sama 

lain pun semakin tajam. Pada masa ini, masyarakat mulai kesulitan 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak manusia mulai berdagang 

barang untuk memenuhi kebutuhannya, bertani dan berkebun kembali 

aktif. 

 

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan 

sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu 

uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit. 

 

1.  Uang Barang (Commodity Money)  

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau 

bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan 

sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, 

diperlukan tiga kondidi utama, agar suatu barang bias dijadikan 

uang antara lain;  

a.  Kelangkaan (scarcity),stok untuk barang harus ada. 

b.  Daya Tahan (durability),dengan mutu tinggi. 

c. Nilai tinggi,untuk nominal uang harus besar dengan tujuan agar 

mendapat dengan jumlah barang yang banyak. 
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2.  Uang kertas Token Money 

Ketika uang logam masih digunakan sebagia uang resmi dunia, ada 

beberapa orang ysng mendapat keuntungan sehingga sebagian uang 

memilih untuk dengan menabung atau berinfestasi dengan emas di 

karenakan untuk harga tentunya akan terus mahal. 

 

3.  Uang Giral (Deposit Money)  

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial 

melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang 

giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapt diambil 

setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk 

melakukan pembayaran. Artinya cek juga giro pada saat di sahkan 

oleh bank mana pun bias dipakai sebagai media  pembayaran 

barang, jasa dan utang. Keuntungan dari uang  giral sebagai alat 

pembayaran adalah : 

a.  Tidak dapat dicairkan atau di tukarkan oleh sembarang orang. 

b.  Untuk memberikan kepada orang lebih cepat. 

c.  Hanya menuliskan angka nominal dari nilai yang di perlikan. 

. 

 

2.1.2 Fungsi Asli Uang  

 

Jika suatu benda dapat digunakan sebagai uang, ia memenuhi syarat-

syarat tertentu. Objek tersebut harus diterima secara umum sebagai 

sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat. Untuk dapat diakui 

sebagai alat tukar bersama, suatu benda harus memiliki nilai yang 

tinggi, atau paling tidak dijamin oleh negara. Bahan yang dijadikan 

uang juga harus kuat, tahan lama, kualitas umumnya sama dengan 

keseragaman.,jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan 

tidak mudah dipalsukan karena kelangkaan. Uang harus portabel, 

mudah dibagikan, dan memiliki nilai yang stabil. 



7 
 

 

2.1.3 Fungsi Turunan Uang   

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut 

sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya: 

 

a. Untuk Media Pemindah Kekayaan: 

Ketika orang yang memiliki kekayaan akan perpindah ke tempat 

yang berbeda sehingga tanah atau rumah dapat di jual sehingga 

menjadi dalam bentuk uang.  

 

b. Untuk alat investasi: 

Sehingga uang yang kita punya dapat di belikan sebuah rumah 

taupun perhiasan dan juga tanah yang akan datang nilainya atau 

hargannya akan terus meningkat. 

. 

 

 

2.2. Sistem Penggerak Sabuk ( Konveyor ) 

          

Mesin perapi uang ini memiliki beberapa komponen pendukung yang 

memiliki tugasnya sendiri, sehingga mesin perapi uang dapat berjalan dengan 

lancar dan maximal. 

 

2.2.1 As Poros Ulir 

As poros ulir adalah bagian yang berputar diam dengan penampang 

yang umumnya berbentuk lingkaran. Roda gigi, pulley, roda gila, 

engkol, sproket, dan komponen bergerak lainnya dihubungkan ke poros. 

Poros dapat menyerap beban lentur, beban tarik, beban tekan atau beban 

puntir.  
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                                Gambar 2.1 As Poros Ulir 

( Sumber : https://teknikjaya.co.id ) 

 

Fungsi as poros ulir pada mesin adalah untuk mentransmisikan daya 

dan putaran. Setiap elemen mesin yang berputar, seperti tali chakra, 

katrol mesin, pelat tali, roda penopang, dan roda gigi, dipasang dengan 

rotasi relatif terhadap poros penopang stasioner atau poros penopang 

stasioner. Misalnya, memutar sumbu referensi, Poros roda, roda 

gerobak dorong (Mott. R. L, 2004). 

 

Macam – macam poros berdasarkan pembebanannya 

1. Poros Transmisi (Transmission Shaft) 

 Poros penggerak biasanya disebut poros. Bantalan mengalami beban 

puntir berulang, beban lentur yang bervariasi, atau keduanya. Pada 

poros, tenaga dapat ditransmisikan melalui roda gigi, sabuk, pulley, 

dan sproket. 

 

2. Gandar Poros  

 Gandar merupakan poros yang dipasang diantara roda – roda kereta 

barang. Poros gandar tidak menerima beban putar dan hanya 

mendapat beban lentur. 

 

 

https://teknikjaya.co.id/
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3. Poros Spindle  

  Poros utama adalah poros penggerak yang relatif pendek. Sebagai 

contoh, pada poros utama alat mesin, beban utama dinyatakan 

sebagai beban puntir. Selain beban torsional, spindel juga 

menanggung beban aksial. Efektif digunakan untuk deformasi poros. 

 

Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan Poros 

1. Kekuatan Poros  

2. Bantalan universal dikenai beban puntir (torsi), momen lentur 

(momen lentur) atau kombinasi beban puntir dan lentur. Ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang poros, 

seperti: Kelelahan, benturan dan efek konsentrasi tegangan akan 

terjadi ketika menggunakan poros listrik atau pin pada poros. Poros 

yang dibangun harus cukup kuat untuk menahan beban ini. 

Meskipun poros cukup kaku untuk menopang beban, pembengkokan 

atau pembengkokan yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketidak 

akuratan mesin (pada mesin perkakas), getaran (vibration), dan 

kebisingan (noise). Ini harus diperhitungkan dan disesuaikan 

menurut jenis mesin yang mentransmisikan gaya dari poros. 

 

3. Putaran kritis  

Ketika kecepatan meningkat, getaran terjadi di mesin. Selain itu, 

getaran yang kuat dapat merusak poros dan komponen lainnya. Oleh 

karena itu, putaran kerja poros harus diperhatikan saat merancang 

poros menjadi rotasi kritis.  

 

 

4. Material Poros  

Biasa digunakan untuk kecepatan tinggi dan beban tinggi, poros 

biasanya terbuat dari baja paduan dan dikarburasi agar tahan aus, 

beberapa di antaranya terbuat dari baja kromium-nikel. 
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5. Bantalan 

Menurut Sularso dan Suga dalam bukunya tentang perancangan 

elemen mesin, bantalan adalah komponen mesin yang menopang 

poros beban, sehingga putaran atau gerak bolak-balik dapat lancar, 

aman dan panjang. Itu harus cukup kuat untuk poros dan komponen 

mesin lain untuk bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi 

dengan baik, seluruh sistem akan rusak atau tidak berfungsi dengan 

baik. Dengan cara ini, bantalan dalam keadaan pemrosesan dapat 

disesuaikan dengan fungsi pondasi dalam bangunan.  

 

 

2.2.2 V-Belt 

 

V-belt adalah sabuk karet atau ikat pinggang dengan attachment 

berbentuk V. Dengan kain, Tron, sebagai dasar sabuk, dapat menahan 

ketegangan besar. V-belt dililitkan pada alur pasak katrol dan ruang 

internal semakin besar. 

 

 

 

Gambar 2.2 V-Belt 

( Sumber : https://www.ebay.com ) 

 

V-belt digunakan untuk mentransfer daya dari satu poros ke poros 

lainnya melalui puli yang berputar pada kecepatan yang sama atau 



11 
 

berbeda. Sabuk V katrol adalah salah satu elemen transmisi daya alat 

berat, seperti halnya sproket dan roda gigi rantai. 

 

Dibandingkan dengan penggunaan rantai dan sprocket, V-belt memiliki 

keunggulan.  Dan keuntungan dari V-belt adalah sebagai berikut: 

1. V-belt digunakan mentransmisikan daya pada jarak yang relatif jauh.  

2. Koefisien slip rendah.  

3. Dapat digunakan untuk kecepatan tinggi.  

Untuk harga, V-belt relatif lebih murah dibandingkan komponen 

transmisi lainnya.  

 

 

Motor listrik DC 2.2.3  

 

Motor listrik DC  atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah 

sebuahmesin  listrik  yang  dapat  mengubah energi  kinetik  menjadi en

ergi  listrik. Konsep kerja motor listrik DC sama dengan generator yaitu 

memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di 

dalam kumparan. Bagian motor listrik DC yang berputar disebut rotor, 

bagian motor listrik DC yang tidak bergerak disebut stator (Kho 

Dickson, 2017). 

 

 

Gambar 2.3 Motor listrik DC 

( Sumber : https://student-activity.binus.ac.id ) 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_kinetik
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Generator_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet
https://student-activity.binus.ac.id/
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2.2.4 Bearing 

 

Bearing dalam bahasa Indonesia mengacu pada bantalan. Secara 

mekanis, bantalan adalah bagian dari mesin, yang membatasi 

pergerakan relatif dari dua atau lebih komponen motor sehingga 

mereka selalu bergerak ke arah yang diinginkan. Bantalan 

memperbaiki poros sehingga selalu berputar relatif  terhadap poros, atau 

juga menjaga bagian dalam gerakan linier dan selalu bergerak. 

 

 

 

Gambar 2.4 Bearing 

               ( Sumber : https://www.indoparts.id ) 

 

Bearing merupakan bagian dari elemen mesin dan berperan penting 

karena fungsi bearing adalah untuk menopang poros agar poros dapat 

berputar tanpa gesekan yang berlebihan. Bantalan harus cukup kuat 

untuk menggerakkan poros dan bagian lain dari mesin. pekerjaan 

normal. Merupakan komponen seperti bantalan yang membantu 

mengurangi gesekan pada poros peralatan yang berputar. Bantalan 

biasanya berbentuk bola. 

 

Bantalan memegang peranan yang sangat penting dalam pengoperasian 

pompa karena mendukung pergerakan poros. Setiap desain pompa 

memiliki spesifikasi bentuk dan letak masing-masing komponen. 

https://www.indoparts.id/
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Seperti halnya bantalan, ada banyak desain pompa di mana bantalan 

dipasang secara fungsional di berbagai posisi. Hal utama adalah 

menjaga gerakan relatif poros. Bantalan adalah elemen mekanis yang 

dapat menopang poros di bawah beban, sehingga gesekan bolak-balik 

dapat dihasilkan dengan lancar, aman, dan permanen. Bantalan harus 

cukup kuat agar poros mesin dapat bekerja dengan baik. Kinerja sistem 

secara keseluruhan buruk atau tidak berfungsi dengan baik. Bantalan di 

mesin dapat diidentifikasi dengan fungsi dasar di gedung (Sularso, 

2002). 

 

Pada umumnya bantalan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros 

1. Bantalan luncur 

Untuk jenis bantalan ini, karena permukaan poros ditopang pada 

permukaan bantalan oleh lapisan minyak, maka terjadi gesekan 

geser antara poros dan bantalan. 

2.   Bantalan gelinding 

Pada bantalan jenis ini, akibat elemen gelinding seperti bola, 

roller, dan roller bola, terjadi gesekan gelinding antara bagian 

yang berputar dan bagian yang diam.  

 

b. Berdasarkan arah beban terhadap poros 

1. Bantalan radial 

Bantalan radial atau biasa disebut bantalan geser, dimana arah 

beban yang ditanggung oleh bantalan tegak lurus dengan sumbu 

poros, sehingga bantalan harus menahan gaya radial poros 

selama putaran. 

2. Bantalan aksial 

Bantalan dorong disebut bantalan padat, dimana arah beban 

yang dibawa bantalan sejajar dengan sumbu poros. Bantalan 

dorong memiliki kekuatan yang sama dengan bantalan radial. 
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3. Bantalan gelinding khusus 

Bantalan ini dapat menahan beban sejajar dan tegak lurus 

terhadap sumbu poros. Meskipun bantalan bermanfaat, banyak 

konsumen lebih memilih untuk menggunakan bantalan biasa 

dalam aplikasi tertentu, seperti saat kebisingan bantalan 

mengganggu, daripada saat mengalami guncangan idling yang 

kuat. 

 

2.2.5 Pulley 

 

Pulley atau katrol adalah elemen mesin yang digunakan untuk 

mentransfer daya dari satu poros ke poros lainnya. Rasio transmisi 

antara poros penggerak dan poros keluaran tergantung pada rasio 

diameter pulley yang digunakan. Katrol terhubung dengan sabuk untuk 

mengirimkan daya, dan kontak gesekan antara katrol dan sabuk 

digunakan. Pada kecepatan yang lebih rendah, tegangan sabuk dari jenis 

sabuk tertentu menjadi terlalu tinggi. Pada kecepatan yang lebih tinggi, 

gaya sentrifugal akan mengendurkan sabuk dari pulley, sehingga 

mengurangi ketahanan torsi sabuk,efisiensi dan kehidupan (Sularso, 

2004). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pulley 

( Sumber : https://www.ptfeproducts.net ) 
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2.3  Sistem Pemanas  

Mesin perapi uang ini memiliki sistem pemanas yang memiliki tugasnya 

sendiri, sehingga mesin perapi uang dapat memanaskan uang dan 

merapikannya. 

 

      2.3.1 Heater 

 

Elemen pemanas merupakan alat pengubah tenaga listrik menjadi 

tenaga panas atau komponen ini berguna sebagai penghasil panas. 

Penggunaan pemanas  ini sebagai sumber kalor atau panas pada alat 

pengering ini, cara kerja nya sama dengan pemanfaatan untuk keperluan 

alat rumah tangga seperti oven dan srtika listrik. 

 

 

 

Gambar 2.6  Heater 

            ( Sumber : https://electricheatingfty.com ) 

 

Elemen pemanas yang digunakan harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Tahan lama pada suhu yang dikehendaki. 

2. Pada suhu yang dikehendaki mekanik harus kuat. 

3. Koefisien muai kecil, pada suhu yang dikehendaki tidak perubahan. 

4. Mempunyai tahana jenis tinggi. 
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2.3.2 Termostat  

 

Termostat adalah perangkat yang dapat merasakan perubahan suhu dan 

kemudian menghidupkan atau mematikan arus listrik untuk 

mempertahankan suhu tertentu di lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan 

suhu yang disetel, oven akan memasak makanan pada suhu tersebut. 

Ada dua jenis utama termostat: mekanik dan elektronik. Termostat 

mekanis menggunakan prinsip elektro-mekanis, sedangkan termostat 

elektronik menggunakan komponen elektronik untuk mendeteksi 

perubahan suhu.  

 

 

 

Gambar 2.7 Termostat 

           ( Sumber : https://best.cheaponline2022.ru ) 

 

 

 

2.4  Sistem Penyemprot 

 

Mesin perapi uang ini memiliki sistem penyemprot yang memiliki tugasnya 

sendiri, sehingga mesin perapi uang dapat menyemprotkan cairan disinfektan 

pada uang. 
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2.4.1 Nozzle Spray 

 

Nozzle sprayer adalah alat mesin atau perangkat yang membantu untuk 

mengontrol arah dan kecepatan aliran air atau cairan lainnya. Nozzle 

sprayer merupakan sprayer yang baik karena dapat menyemprotkan 

cairan dengan cepat dan merata. 

 

 

 

Gambar 2.8 Nozzle Spray 

                ( Sumber : https://sumberplastik.co.id ) 

 

 

2.4.2 Arduino  

 

Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat 

keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Kit Arduino mudah 

digunakan untuk mengotak-atik pemrograman hanya dengan mengikuti 

petunjuk atau langkah demi langkah yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

Arduino adalah alat serbaguna yang dapat digunakan untuk mengontrol 

berbagai proyek. Ini sering digunakan untuk memberi daya pada objek 

sehari-hari, seperti lampu, kipas, dan peralatan, serta perangkat yang 

lebih kompleks, seperti instrumen ilmiah. Arduino dibuat dengan tujuan 
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membuat elektronik lebih mudah diakses oleh seniman, desainer, dan 

siapa saja yang ingin membuat objek atau lingkungan interaktif. 

 

 

Gambar 2.9 Arduino  

              ( Sumber : https://elektro.uma.ac.id ) 

 

Komponen yang terdapat di dalam Arduino adalah mikrokontroler, pin 

digital, pin analog, power connector, dan serial connector.    

  Mikrokontroler adalah chip utama untuk memprogram Arduino agar 

bisa menjalankan perintah dan membuat keputusan dari berbagai 

input. 

 Pin digital adalah pin yang dapat membaca dan menulis status, 

yaitu hidup atau mati. Tetapi, kebanyakan Arduino memiliki 14 pin 

I/O digital. 

 Pin analog adalah pin yang dapat membaca rentang nilai agar 

berguna untuk kontrol yang lebih halus dan 

kebanyakan Arduino memiliki 6 pin analog. 

 Power connector adalah penyedia daya dan tegangan rendah yang 

dapat memberikan daya pada komponen yang terhubung pada LED 

dan berbagai sensor untuk kebutuhan daya yang cukup rendah. 

Konektor daya ini dapat disambungkan ke adaptor AC atau baterai 

kecil. 

 Serial connector berfungsi untuk berkomunikasi ke board dari 

komputer serta membuat program baru ke perangkat. Arduino juga 
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dapat dialiri daya melalui port USB untuk menghilangkan 

kebutuhan akan sambungan daya terpisah. 

Cara memprogram Arduino adalah menggunakan Integrated 

Development Environment (IDE). Arduino IDE adalah perangkat 

lunak open-source yang ditulis dalam Java dan bekerja untuk lintas 

platform seperti Windows, Mac, dan Linux. 

 

 

2.4.3  Pompa Wiper 

 

Pompa wiper adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan 

atau fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui saluran selang 

dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang 

dipindahkan. Pompa wiper jenis ini dapat digunakan untuk penggunaan 

ringan. 

 

 

 

Gambar  2.10 Pompa Wiper 

( Sumber : https://id.aliexpress.com) 
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2.4.4  Modul Relay  

 

Modul relay adalah elemen elektronik yang beroperasi berdasarkan 

prinsip elektromagnetik dengan menggerakkan kontaktor ke posisi ON 

ke OFF atau sebaliknya dengan menggunakan tenaga listrik. Perbedaan 

yang paling mencolok antara relay dan sakelar adalah ketika 

dipindahkan dari posisi ON ke OFF. Relay melakukan transfer secara 

otomatis dengan arus listrik, sedangkan sakelar dilakukan secara 

manual (Aldy Razor, 2020). 

 

 

 

 

Gambar  2.11 Modul Relay 

( Sumber : https://elmechtechnology.com ) 

 

 

 

2.4.5  Sensor Infrared 

 

Sensor inframerah adalah elemen elektronik yang dapat 

mendeskripsikan objek ketika cahaya inframerah terhalang oleh objek. 

Sensor inframerah terdiri dari LED inframerah sebagai pemancar dan 

foto transistor sebagai penerima cahaya inframerah. LED Inframerah 

sebagai pemancar cahaya inframerah yang terbuat dari galium arsenide 

https://elmechtechnology.com/
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( GaAs) dapat memancarkan cahaya inframerah dan radiasi panas 

ketika dialiri listrik (M. Aksin. 2013). 

 

 

Gambar  2.12 Sensor Infrared 

( Sumber : https://www.tptumetro.com ) 

 

 

2.5 Catu Daya 

 

Mesin perapi uang memerlukan arus listrik AC dan AC untuk menghidupkan 

bagian komponen seperti motor listrik DC, pompa wiper, arduino, sensor 

infrared, relay, dan juga heater. 

 

 

2.5.1 Aki 
 

Baterai timbal-asam dikenal sebagai baterai yang andal dan populer. 

Baterai pertama kali ditemukan pada tahun 1800 oleh Alessandro Volta, 

yang lahir di Como, Italia pada tahun 1745. Dengan susunan elemen 

pertama, menemukan pembangkit listrik yang praktis untuk pertama 

kalinya. Dengan susunan elemen pertama yang di buatnya, yang di 

sebut sebagai voltaicpile maka dengan begitu di temukan pembangkit 

listrik yang praktis untuk pertama kali. 
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Gambar  2.13 Aki 

                   ( Sumber : https://planetban.com ) 

 

 

2.5.2 Listrik PLN 

 

Arus listrik bolak-balik, biasanya dikenal sebagai AC, adalah nama lain 

untuk arus bolak-balik. Meskipun jumlah dan arah arus ini biasanya 

dikendalikan oleh generator listrik, mereka dapat berubah seiring 

waktu. Arus bolak-balik ini akan menghasilkan gelombang sinus pada 

frekuensi tertentu. 

 

Gambar  2.14 Listrik PLN 

                      (Sumber : https://m.merdeka.com) 

https://planetban.com/
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2.6 Alat Ukur Massa  

Alat ukur massa merupakan sebuah alat untuk mengetahui massa sebuah 

benda atau memastikan berat suatu benda. 

 

2.6.1 Timbangan Emas Digital 

Tidak semua timbangan dengan lapisan emas benar-benar terbuat dari 

emas. Namun, timbangan ini dirancang khusus untuk menimbang 

logam emas. Skala emas ini menawarkan perhitungan yang sangat 

akurat. Timbangan ini dapat menimbang benda kecil seperti cincin 

berkat teknologi modern.  

 

Gambar : 2.15 Timbangan Emas Digital 

( Sumber : https://www.produkbarangunikchina.com ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PROYEK AKHIR 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

 

Pengujian terhadap mesin  perapi uang ini dilakukan di tempat antara lain: 

 

1. Tempat pelaksanaan atau pengerjaan proyek akhir ini adalah di 

Laboratorium Teknologi  Industri dan Laboratorium CNC Jurusan Teknik 

Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dan pengujian di lakukan 

pada tanggal 3 Juni 2022. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

Adapun beberapa alat dan bahan yang digunakan pada pengujian mesin 

perapi uang ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat - alat yang di gunakan pada pengujian ini adalah : 

 

A. Timbangan Emas Digital 

Timbangan Emas Digital digunakan untuk menimbang uang sebelum 

dan sesudah pengujian dilakukan, timbangan berperan penting dalam 

pengujian karena dapat mengetahui berat uang dan kekeringan uang 

sebelum dan sesudah dilakukan perapian uang dengan menggunakan 

mesin perapi uang. 

 

Gambar 3.1 Timbangan Emas Digital 
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B. Sensor Termostat 

  Sensor Termostat di gunakan untuk mengetahui suhu panas pada roll 

pemanas pada saat akan dilakukannya pengujian dengan memasukan 

uang ke mesin perapi uang.  

 

 

 

Gambar 3.2 Sensor Termostat 

 

C. Termometer Digital 

  Untuk mengetahui kepastian atau ke akuratan dari sensor termostat dan 

mengetahui suhu panas pada roll pemanas pada saat akan dilakukannya 

pengujian dengan memasukan uang ke mesin perapi uang.  

 

 

Gambar 3.3 Termometer Digital 
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2. Bahan yang digunakan pada pengujian ini adalah : 

A. Uang Kertas Pecahan 1000 Rupiah 

Uang 1000 di gunakan dalam proses pengujian pertama pada mesin 

perapi uang.  

 

 

 

Gambar 3.4 Uang Kertas Pecahan 1000 Rupiah 

 

B.   Uang Kertas Pecahan 2000 Rupiah 

Uang 2000 di gunakan dalam proses pengujian kedua pada mesin 

perapi uang . 

 

 

 

Gambar 3.5 Uang Kertas Pecahan 2000 Rupiah 
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C.   Uang Kertas Pecahan 5000 Rupiah 

Uang 5000 digunakan dalam proses pengujian ketiga pada mesin 

perapi uang. 

 

 
 

Gambar 3.6 Uang Kertas Pecahan 5000 Rupiah 

     

 

3.3  Prosedur pengujian 

Pengujian terhadap mesin perapi uang ini dilakukan di satu tempat antara 

lain: 

1. Tempat pelaksanaan atau pengerjaan proyek akhir ini adalah di 

Laboratorium Meteorologi Industri dan Laboratorium CNC Jurusan 

Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dan pengujian di 

lakukan pada tanggal 3 Juni 2022. 

 

 

       Tahapan pengujian mesin perapi uang yang di lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menempatkan mesin perapi uang pada ruangan yang lebar. 

2. Menyiapkan timbangan gram digital dan termostat. 

3. Menyiapkan uang 1000, 2000,5000 yang akan di rapikan. 

4. Hidupkan mesin perapi uang dengan di colokan ke accu dan juga ke arus 
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listrik. 

5. Seting suhu termostat 40° C samapai 60° C. 

6. Timbang uang yang akan dilakuakan perapian dengan menggunakan 

timbangan gram digital. 

7. Untuk pengujian dilakukan 6 kali dengan setiap uang di lakukan 2 kali 

pengujian dengan uang yang sama  dengan media uang 1000, 2000,5000 

8. Tunggu hingga suhu pada roll pemanas  mencapai 40° C - 50°- 60° C.  

9. Taruh uang kedalam mesin perapi uang hingga uang melewati roll 

pemanas dan berjalan keluar. 

10. Ambil uang yang sudah keluar lalu timbang uang menggunakan 

timbangan gram digital. 

11. Mecantat setiap hasil dari 6 pengujian perapian uang. 

12. Sesudah melakukan pengujian selanjutnya mematikan alat mesin perapi 

uang. 

13. Membersihkan alat mesin mesin perapi uang setelah selesai proses 

pengujian. 

14. Menyimpan kembali alat mesin perapi uang dalam ruangan. 
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3.4  Diagram Alur Pembuatan Mesin Perapi Uang 

 

Adapun proses pengerjaan proyek akhir ini terlampir di dalam diagram alur 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alur Kerja Pelaksanaan Proyek Akhir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat pada pengujian alat mesin perapi uang  ini 

sebagai berikut : 

 

1. Cara pengoprasian mesin perapi uang adalah dengan melakukan 

penyambungan kabel pada accu kemudian atur kecepatan conveyor lalu 

hidupkan termostat dan atur suhu 40° - 60° setelah pemanas mencapai 

suhu yang telah di atur. Selanjutnya ambil uang yang akan dilakukan 

kemudian dekatkan ke sensor dan taruh di atas konveyor sehingga uang 

akan di semprot menggunakan disinfektan dan melewati roll pemanas 

tujuan dari penyemprotan disinfektan untuk membantu proses perapian 

dan mensterilkan uang.  

 

2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil dari kerapian 

uang yang telah dirapikan dapat merapikan uang dengan tingkat kerapian 

sebesar 90%, sehingga alat ini cukup efektif untuk digunakan merapikan 

uang. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran yang di dapat pada pengujian alat mesin perapi uang sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya terdapat penambahan roll pemanas agar  pada saat uang 

dirapikan lebih maksimal dan uang yang di rapikan lebih kering. 

 

2. Sebaiknya pully pada motor listrik DC penggerak conveyor yang 

digunakan harus lebih besar agar kecepatan conveyor lebih lambat 

sehingga uang yang di rapikan dapat melewati roll pemanas dengan lebih 

pelan agar lebih maksimal pada saat dipanaskan.  
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