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Anak timbangan (AT) yang akan dikalibrasi atau digunakan sebagai standar 

pengujian harus terjamin kebersihanya karena kotoran yang menempel dapat 

mempengaruhi hasil dari kalibrasi atau pengujian tersebut. Maka dari itu sebelum 

digunakan AT harus dibersihkan dahulu. Ada beberapa teknologi pembersihan 

yang dapat diaplikasikan untuk membersihkan anak timbangan, salah satunya 

adalah dengan gelombang ultrasonik. Pada proyek tugas akhir ini dibuat prototipe 

programable ultrasonic cleaner untuk anak timbangan kelas F1 sebagai metode 

pembersihan anak timbangan tersebut. 

Pembersihan anak timbangan dilakukan oleh transduser piezoelektrik yang 

dilekatkan pada bawah wadah aluminium yang nantinya akan bertugas 

menggetarkan suatu cairan pembersih pada wadah tersebut yang nantinya akan diisi 

oleh anak timbangan yang akan dibersihkan. Getaran tersebut nantinya akan 

menghasilkan gelembung-gelembung kavitasi. Gelombang ultrasonik yang 

dihasilkan transduser akan meledakan kotoran diseluruh permukaan benda yang 

terendam cairan. 

Hasil yang pembersihan anak timbangan yang didapat cukup bersih dan 

tidak kalah dari cara pembersihan manual maupun menggunakan alat yang berada 

di pasaran dengan persentase kebersihan mencapai 99,999911 % dengan rata-rata 

persentase pengotor yang hilang sebesar 100,80%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa, pembersihan anak timbangan dengan prototipe pembersih anak 

timbangan menggunakan gelombang ultrasonik berbasis mikrokontroler ini 

memiliki kapabilitas untuk membersihkan anak timbangan secara optimal. 

 

Kata Kunci : Pembersihan Ultrasonik, Anak Timbangan, Gelombang Ultrasonik 



DAFTAR ISI 

vi 

 

 

 

 

 

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................. iii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv 

ABSTRAK ............................................................................................................. v 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL................................................................................................. ix 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1 

1.2 Perumusan Masalah .................................................................................. 2 

1.3 Tujuan Proyek Akhir ................................................................................ 3 

1.4 Pembatasan Masalah ................................................................................ 3 

1.5 Metodologi Penulisan ............................................................................... 3 

1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................... 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 5 

2.1 Pembersih Ultrasonik ............................................................................... 5 

2.1.1 Gelombang Ultrasonik .......................................................................... 6 

2.1.2 Gelembung Kavitasi ............................................................................. 6 

2.1.3 Anak Timbangan................................................................................... 6 

2.1.4 Transduser ............................................................................................. 8 

2.2 Komponen dan Rangkaian ....................................................................... 8 

2.2.1. Piezoelektrik ......................................................................................... 8 

2.2.2 Mikrokontroler Arduino ....................................................................... 9 

2.2.3 Transformator ..................................................................................... 10 

2.2.4 Rangkaian Penyearah dan Regulator .................................................. 12 

2.2.5 Rangkaian Switching Transistor ......................................................... 13 

2.2.6 LCD .................................................................................................... 16 

BAB III PERANCANGAN PROTOTIPE PROGRAMABLE ULTRASONIC 

CLEANER ............................................................................................................ 17 

3.1 Rangkaian Programable Ultrasonic Cleaner........................................... 17 

3.2 Komponen Utama Penyusun Programable Ultrasonic Cleaner .............. 18 

3.2.2 Mikrokontroler Arduino ..................................................................... 19 



DAFTAR ISI 

vii 

 

 

3.2.3 Rangkaian Button dan LCD ................................................................ 20 

3.2.4 Rangkaian Switching .......................................................................... 20 

3.2.5 Transduser Ultrasonik ......................................................................... 21 

3.2.6 Program Arduino ................................................................................ 21 

3.3 Pembuatan Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner .......................... 21 

3.4 Prinsip dan Cara Kerja Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ...... 23 

3.5 Pengujian Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ............................ 27 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. 31 

4.1 Hasil dan Pembahasan Sinyal Keluaran Rangkaian Prototipe 

Programable Ultrasonic Cleaner ...................................................................... 31 

4.1.1 Hasil Sinyal Keluaran Rangkaian ....................................................... 31 

4.1.2 Pembahasan Sinyal Keluaran Rangkaian............................................ 32 

4.2 Hasil dan Pembahasan Pengujian Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner .............................................................................................................. 33 

4.2.1 Hasil Pengujian Prototipe ................................................................... 33 

4.2.2 Pembahasan Data Hasil Pengujian Prototipe ...................................... 33 

A. Persentase Kebersihan Anak Timbangan ................................................... 34 

B. Persentase Jumlah Pengotor yang Hilang Anak Timbangan...................... 35 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 40 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 40 

5.2 Saran ....................................................................................................... 40 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 41 

LAMPIRAN. ........................................................................................................ 42 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Proses Pembersihan Menggunakan Pembersih Ultrasonik ................. 5 

Gambar 2.2 Piezoelektrik 40 kHz ........................................................................... 9 

viii 

 

 

Gambar 2.3 Arduino UNO .................................................................................... 10 

Gambar 2.4 Fluks Magnetik Transformator .......................................................... 11 

Gambar 2.5 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh .......................................... 12 

Gambar 2.6 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang ..................................... 13 

Gambar 2.7 Kurva Karakteristik Transistor .......................................................... 14 

Gambar 2.8 Transistor Kondisi Jenuh ................................................................... 14 

Gambar 2.9 Transistor Kondisi Mati .................................................................... 15 

Gambar 2.10 LCD. ................................................................................................ 16 

Gambar 3.1 Rangkaian Programable Ultrasonic Cleaner.................................... 17 

Gambar 3.2 Komponen Utama Programable Ultrasonic Cleaner ....................... 18 

Gambar 3.3 Antarmuka Programable Ultrasonic Cleaner ................................... 20 

Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

............................................................................................................................... 22 

Gambar 3.5 Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ...................................... 23 

Gambar 3.6 Blok Diagram Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner .............. 24 

Gambar 3.7 Diagram Alir Cara Kerja Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

............................................................................................................................... 25 

Gambar 3.8 Mekanisme Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner .................. 26 

Gambar 3.9 Diagram Alir Cara Menggunakan Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner .................................................................................................................. 28 

Gambar 3.10 Diagram Alir Tata Cara Pengujian Programable Ultrasonic Cleaner 

............................................................................................................................... 29 

Gambar 4.1 Sinyal Keluaran Rangkaian Pada Osiloskop ..................................... 31 

Gambar 4.2 Sinyal Duty Cycle Pada Osiloskop .................................................... 31 

Gambar 4.3 Kesimpulan Sinyal Keluaran Rangkaian dan Duty Cycle ................. 32 

Gambar 4.4 Diagram Batang Perbandingan Hasil Pembersihan Anak Timbangan 

............................................................................................................................... 34 

Gambar 4.5 Diagram Batang Persentase Pengotor ketiga Nominal Anak Timbangan 

............................................................................................................................... 38 

Gambar 4.6 Diagram Batang Rata-rata Persentase Akhir dari Jumlah Pengotor yang 

Hilang pada Anak Timbangan............................................................................... 38 



DAFTAR TABEL 

Tabel 4. 1 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 5 gram ............ 35 

Tabel 4. 2 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 10 gram........... 36 

ix 

 

 

Tabel 4. 3 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 20 gram........... 36 

Tabel 4. 4 Persentase Pengotor yang Hilang Ketiga Nominal Anak Timbangan . 37 



DAFTAR LAMPIRAN 

x 

 

 

Lampiran 1 Script Program Arduino .................................................................... 44 

Lampiran 2 Tabel Pengolahan Hasil Pengujian .................................................... 46 

Lampiran 3 Gambar Grafik .................................................................................. 47 



BAB I 

1 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Teknologi pembersihan kini sedang berkembang pesat, penggunaan uap 

fluorinated dan chlorinated sudah ditinggalkan demi menyelamatkan bumi. Namun 

kebutuhan akan pembersihan pada industri sangat meningkat karena kebersihan 

merupakan salah satu syarat dalam teknologi yang sedang berkembang (Fucsh, F. 

Jhon, 2002). Saat ini industri sedang mencoba dengan larutan lain yang tidak 

mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan dasar air maupun minyak 

bumi, namun hasil yang didapatkan kurang maksimal tanpa adanya tambahan 

energi mekanik yang mumpuni, untuk mendapatkan energi mekanik tersebut maka 

industri menggunakan gelombang ultrasonik sebagai metode pembersihan 

instrumen. 

Inti dari pembersihan ultrasonik adalah gelembung. Gelembung diciptakan 

oleh gelombang suara saat gelombang itu bergerak melalui air atau biasa disebut 

kavitasi (Anonim, 2019). Pembersihan ultrasonik sangat diminati dalam industri 

karena teknologi ini bekerja secara efektif dan efisisen, dapat membersihkan hingga 

ke celah-celah terkecil, serta lebih ramah lingkungan daripada dengan metode 

pembersihan lainya. Ultrasonik merupakan gelombang suara diatas batas 

kemampuan pendengaran manusia, gelombang frekuensi ultrasonik berada pada 

20kHz hingga 20MHz. Ultrasonik kini telah banyak digunakan sebagai pembersih 

untuk kacamata, perhiasan, jam tangan bahkan anak timbangan sebagai standar 

massa. 

Menurut Syarat Teknis Direktur Jendral Dinas Perdagangan Nomor 

40/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa 

Dan Khusus, Anak Timbangan (AT) adalah benda ukur massa yang diatur 

berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, 

bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan 

kesalahan maksimumnya. Anak timbangan biasanya digunakan sebagai standar alat 



ukur massa dan juga sebagai pelengkap pada beberapa alat ukut massa yang dapat 

menentukan nilai atau hasil dari penimbangan. Anak timbangan yang digunakan 
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untuk kalibrasi maupun kegiatan menera harus dibersihkan terlebih dahulu agar 

tidak ada kotoran yang dapat mempengaruhi penunjukan massa anak timbangan 

yang sebenarnya apalagi untuk AT yang memiliki massa nominal yang sangat kecil 

seperti 1 miligram, ada sedikit saja kotoran yang menempel pada AT akan sangat 

mempengaruhi hasil pengujian. Pembersihan AT sudah diatur oleh OIML R111, 

B.4 dimana AT harus dibersihkan dengan kuas, lap, dan jika ada kotoran 

membandel maka AT akan dibersihkan menggunakan pelarut. Pada umunya setelah 

anak timbangan dibersihakan, anak timbangan harus dikondisikan selama beberapa 

saat yang biasanya semalam agar suhu AT setelah dibersihkan meyesuaikan dengan 

suhu ruang pengujian. 

Dari latar belakang di  atas, maka dalam proyek akhir ini akan dibuat 

prototipe pembersihan anak timbangan menggunakan ultrasonik berbasis 

mikrokontroler agar dapat diatur untuk perkembangan. 

 

1.2      Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat rancang bangun pembersih anak timbangan 

menggunakan ultrasonik berbasis mikrokontroler. 

2. Bagaimana menghasilkan gelombang ultrasonik. 

3. Bagaimana cara menggunakan rancang bangun pembersih anak timbangan 

menggunakan ultrasonik berbasis mikrokontroler agar pembersihan anak 

timbangan dapat bekerja optimal. 



1.3 Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari proyek ini adalah 
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1. Membuat prototipe alat pembersih anak timbangan menggunakan 

ultrasonik berbasis mikrokontroler. 

2. Menentukan frekuensi dan waktu getar Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner. 

3. Menentukan hasil kebersihan pada anak timbangan. 

4. Menentukan hasil pengotor yang hilang pada anak timbangan. 

 

 
 

1.4 Pembatasan Masalah 

 
Batasan masalah yang muncul dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Hanya berfokus pada prototipe pembersih anak timbangan menggunakan 

ultrasonik berbasis mikrokontroler (Arduino uno). 

2. Hanya satu frekuensi saja yang digunakan yaitu 40kHz. 

3. Hanya anak timbangan yang memiliki massa kurang dari 500g saja yang 

dapat digunakan. 

4. Pelarut yang digunakan hanya wash bensin C6H6. 

5. Hanya variasi waktu yang diawasi. 

 
 

1.5 Metodologi Penulisan 

 
Metodologi penulisan yang digunakan dalam menyusun proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur, 

2. Perancangan alat, 

3. Pembuatan prototipe pembersih anak timbangan, 

4. Pengujian alat, 

5. Pengambilan data, 

6. Analisis data dan penulisan laporan. 



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun rincian 
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sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

proyek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep dasar 

mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan proyek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain 

alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap komponen sistem, 

serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, data 

hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

5 

 

 

 

 

2.1 Pembersih Ultrasonik 

 
Pembersihan ultrasonik bekerja dengan cara menembakan gelembung 

(Anonimus, 2019). Gelembung ini ada dikarenakan gelombang suara yang bergerak 

melalui air atau biasa disebut kavitasi. 

 

 
Gambar 2.1 Proses Pembersihan Menggunakan Pembersih Ultrasonik. 

Sumber: Syahwir dan Firmansyah 2018 

 

 
 

Pada Gambar 2.1 pembersihan terjadi pada seluruh permukaan benda yang 

telah dicelupkaan pada cairan kimia. Lapisan jenuh akan terbentuk di permukaan 

benda yang terendam cairan pembersih. Gelombang ultrasonik yang dihasilkan 

transduser akan meledakan kotoran diseluruh permukaan benda yang terendam 

cairan. Beberapa kontaminasi yang tidak larut akan terikat membentuk partikel 

yang akan tertarik dan lepas dengan adanya kavitasi dan ledakan gelombang yang 

membuat kontaminasi lepas dari benda yang dibersihkan (Syahwir dan Firmansyah 

2018). 



2.1.1 Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang suara yang ditransmisikan 

diatas rentang frekuensi yang dapat dideteksi manusia atau lebih dari 20 kHz. 
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Gelombang ultrasonik ini dapat digunakan sebagai pembersih ultrasonik, 

pengelasan ultrasonik, pengobatan, dan terapi. 

Karakteristik gelombang ultrasonik : 

a. Gelombang ultrasonik tidak dapat merambat di ruang hampa. 

b. Gelombang ultrasonik bergerak dengan kecepatan suara dalam medium 

yang diberikan. 

c. Kecepatan gelombang ultrasonik konstan dalam media yang sama. 

d. Gelombang ultrasonik dapat menghasilkan getaran dalam cairan yang 

memiliki viskositas rendah. 

e. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dibiaskan seperti gelombang 

cahaya. 

 

 
2.1.2 Gelembung Kavitasi 

Kavitasi adalah fenomena perubahan fase uap dari zat cair yang sedang 

mengalir karena tekananya berkurang dibawah tekanan uap jenuhnya (Diqi, 

Muhammad, 2014). Pembersihan ultrasonik, ultrasonik generator dan transduser 

harus menghasilkan kavitasi di bak pembersih ultrasonik dan hal tersebut 

merupakan kekuatan menggosok yang ditemukan dalam pembersihan ultrasonik. 

Gelembung kavitasi yang meledak melakukan sebagian besar pembersihan dengan 

perkembangan kekuatan gunting tapi dibantu oleh micro streaming dalam cairan 

dengan ukuran maksimal. Ukuran gelembung kavitasi sebanding dengan frekuensi 

yang diterapkan (Syahwir dan Firmansyah 2018). 

 

2.1.3 Anak Timbangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak timbangan merupakan 

perangkat timbangan berupa batu timbangan dari logam dengan berbagai ukuran 

berat (100 g, 500 g, 1 kg, dan seterusnya) sebagai pengukur berat barang-barang, 

bahan makanan kering, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagaimya. Sedangkan 



menurut syarat teknis, anak timbangan adalah benda ukur massa yang diatur 

berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, 

bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan 
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kesalahan maksimumnya . 

Dalam Syarat Teknis Direktur Jendral Dinas Perdagangan Nomor 

40/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa 

Dan Khusus, massa dibagi menjadi tiga yaitu massa konvensional, massa nominal 

dan massa sebenanya. Massa konvensional adalah hasil penimbangan di udara 

antara suatu benda dengan massa standar dengan massa jenis konvensional yang 

ditentukan pada temperatur konvensional, pada temperatur referensi yang massa 

jenis udaranya dipilih secara konvensional, yang nilai konvensionalnya adalah 

temperatur referensi 20 °C, massa jenis massa standar pada 20 °C 8000 kg/m3 dan 

massa jenis udara (ρ) = 1,2 kg/m3.Massa sebenarnya adalah massa yang 

mencerminkan suatu massa yang terdefinisi secara sempurna dalam kondisi massa 

tersebut ditentukan. Massa nominal adalah nilai yang dipergunakan untuk 

menandai karakteristik atau sebagai petunjuk massa suatu benda. Bahan anak 

timbangan harus tahan karat dan kualitasnya sedemikian rupa sehingga perubahan 

massanya dapat dibandingkan kesalahan maksimum yang diizinkan pada 

penggunaanya yang normal. 

Kelas ketelitian (accuracy) Anak Timbangan adalah kelas Anak Timbangan 

yang memenuhi syarat-syarat metrologi tertentu agar kesalahannya masih dalam 

batas yang diizinkan. Berikut merupakan kelas AT berdasarkan syarat teknis: 

a.  Kelas E2 dan F1 adalah kelas ketelitian Anak Timbangan yang 

dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan kelas I. 

b. Kelas F2 dan M1 adalah kelas ketelitian Anak Timbangan yang 

dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan kelas II (kelas F2 untuk 

menimbang obat dan kelas M1 untuk menimbang logam mulia danbatu adi) 

c. Kelas M2 adalah ketelitian Anak Timbangan yang dipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas III; dan 

d. Kelas M3 adalah kelas ketelitian Anak Tirnbangan yang dipergunakan 

untuk menimbang dengan timbangan kelas III dan IIII. 



2.1.4 Transduser 

Transduser adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke 

bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi 
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listrik, energi mekanik, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi 

akustik (bunyi) dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah 

atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai Transduser. 

Transduser ultrasonik terdiri dari dua buah kristal piezoelektrik yang digunakan 

sebagai pemancar serta penerima dari gelombang ultrasonik. Secara umum terdapat 

dua macam transduser yang digunakan dalam teknologi ultrasonik yaitu transduser 

magnetorestrictive dan transduser piezoelektrik. 

 

 
2.2 Komponen dan Rangkaian 

 
Prototipe programmable ultrasonic cleaner yang telah dibuat ini 

menggunakan beberapa komponen dan juga rangkaian yang akan dijelaskan pada 

subbab 2.2.1 hingga 2.2.6. 

 

 
2.2.1. Piezoelektrik 

 
Piezoelektrik berasal dari bahasa Yunani yaitu piezo yang artinya tekanan 

dan elektrik yang berarti listrik. Bahan piezoelektrik adalah suatu bahan yang 

apabila diberi tekanan mekanik akan menghasilkan medan listrik dan sebaliknya 

apabila medan listrik diterapkan pada bahan piezoelektrik akan terjadi deformasi 

mekanik atau perubahan dimensi bahan (Haryanto,2013) . 

Piezoelektrisitas adalah sebuah fenomena saat sebuah gaya yang diterapkan 

pada suatu segment bahan menimbulkan muatan listrik pada permukaan segmen 

bahan tersebut yang disebabkan oleh adanya distribusi muatan listrik pada sel sel 

kristal. Nilai koefisien muatan piezoelektrik berada pada rentang 1–100 pico 

coloumb/Newton. 

Piezoelektrik yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 merupakan transduser 

ultrasonik dimana transduser akan membangkitkan gelombang frekuensi 40kHz 

jika diberi sinyal dengan frekuensi 40kHz. Transduser ultrasonik terbuat dari 



material piezoeletrik, yaitu terbuat dari material quartz (SiO3) atau barium titanat 

(BaTiO3) yang akan menghasilkan medan listrik pada saat material berubah bentuk 

atau dimensinya sebagai akibat gaya mekanik. 
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Gambar 2.2 Piezoelektrik 40 kHz. Sumber: Piezoelements.com 

 

 
Efek piezoelektrik adalah kemampuan dari suatu material bergetar ketika 

diberikan pada material tersebut dan sebaliknya apabila material tersebut diberi 

tekanan maka material tersebut akan menghasilkan tegangan. Piezoelektrik 

mengonversi energi listrik bolak-balik secara langsung menjadi energi mekanik 

melalui penggunaan efek piezoelektrik dimana material tertentu berubah dimensi 

ketika energi listrik pada frekuensi ultrasonik dipasok ke transduser oleh input. 

 

 
2.2.2 Mikrokontroler Arduino 

 
Mikrokontroler adalah sebuah kepingan yang berfungsi sebagai pengontrol 

rangkaian elektronik dan umunya dapat menyimpan program didalamnya. Arduino 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 merupakan sebuah board minimum sistem 

mikrokontroler yang bersifat open source yang menggunakan bahasa C. Dalam 

papan arduino juga telah disediakan loader yang berupa USB sehingga 

memudahkan ketika memrogram. Arduino Uno memiliki spesifikasi tegangan 

operasi 5 V, 6 pin analog input, arus DC per analog I/O 40 mA, arus DC pin 3,3 V 

150 mA dan frekuensi 16 MHz. 
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Gambar 2.3 Arduino UNO. Sumber: Arduino.com 

 

 
 

2.2.3 Transformator 

 
Transformator adalah komponen listrik yang dapat memindahkan dan 

mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik 

lainya melalui suatu hubungan magnet dan berdasarkan prinsip induksi 

elektromagnetik (Prayoga, Adhitya, 2010). Transformator terdiri dari tiga 

komponen utama  yaitu : kumparan primer, kumparan sekunder dan inti besi. 

Kumparan primer berfungsi sebagai input, kumparan sekunder berfungsi sebagai 

output dan inti besi yang berfungsi memperkuat medan magnet yang dihasilkan. 

Prinsip kerja sebuah transformator adalah ketika kumparan primer dialiri 

arus AC maka akan menimbulkan medan magnet atau fluks magnetik disekitarnya. 

Semakin besar arus listriknya maka semakin besar pula medan magnetnya. 

Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi 

GGL (Gaya Gerak Listrik) dalam kumparan sekunder dan akan terjadi pelimpahan 

daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka dari itu taraf tegangan 

listrik menjadi berubah, tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi tergantung pada 

jumlah lilitan. Berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah 

lilitan sekunder transformator dibedakan menjadi transformator step up dan 

transformator step down. Transformator step up mengubah tegangan AC rendah 

menjadi tinggi, transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder 

lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer (Ns > Np). Sedangkan 

transformator step down mengubah tegangan AC tinggi menjadi rendah, 



transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada 

jumlah lilitan sekunder (Np > Ns) hal ini terkait dengan Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Fluks Magnetik Transformator. Sumber: Prayoga, Adhitya, 

Nahar, M, dkk. 

 

 
Hubungan antara tegangan primer, jumlah lilitan primer, tegangan sekunder, dan 

jumlah lilitan sekunder dapat dinyatakan dengan persamaan: 

Vp/Vs = Np/Ns (2.2) 

 
 

Vp : Tegangan primer (Volt) 

Vs : Tegangan sekunder (Volt) 

Np : Jumlah lilitan primer 

Ns : Jumlah lilitan sekunder 

 
 

Berdasarkan hukum Faraday yang menyatakan magnitude dari 

electromotive force (emf) proporsional terhadap perubahan fluks terhubung dan 

hukum Lenz yang menyatakan arah dari emf berlawanan dengan arah fluks sebagai 

reaksi perlawanan dari perubahan fluks tersebut didapatkan persaman: 

 
e= -(dΨ/dt) (2.3) 

 
 

e : emf sesaat (instantaneous emf) 

Ψ : fluks terhubung (linked flux) 



Dan pada transformer ideal yang dieksitasi dengan sumber sinusoidal berlaku 

persamaan: 
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E = 4,44 Φm N f (2.4) 

 
 

E : Tegangan (rms) 

N  : jumlah lilitan 

Φm : fluks puncak (peak flux) 

f : frekuensi 

 

 
2.2.4 Rangkaian Penyearah dan Regulator 

 
Komponen utama dalam penyearah gelombang adalah dioda yang 

dikonfigurasikan secara forward bias , rangkaian dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh 

 

 
Prinsip kerja dari rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 

menggunakan empat dioda tersebut dimulai pada saat output transformator 

memberikan level tegangan sisi positif, maka D1, D4 pada posisi forward bias dan 

D2, D3 pada posisi reverse bias sehingga level tegangan sisi puncak positif tersebut 

akan dilewatkan melalui D1 ke D4 yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. Kemudian 

pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi negatif maka D2, 

D4 pada posisi forward bias dan D1, D3 pada posisi reverse bias sehingga level 

tegangan sisi negatif tersebut dialirkan melalui D2 dan D4. 
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Gambar 2.6 Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang 

 

 
Sedangkan prinsip kerja dari rangkaian penyearah setengah gelombang 

dengan menggunakan dua dioda tersebut dimulai pada saat output transformator 

memberikan level tegangan sisi positif, maka D1 dan D2 pada posisi forward bias 

sehingga level tegangan sisi puncak positif tersebut akan dilewatkan melalui dioda 

D1 ke D2 hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. Kemudian pada saat output 

transformator memberikan level tegangan sisi negatif maka diode D1 dan D2 

tersebut pada posisi reverse bias sehingga level tegangan sisi negatif tersebut 

ditahan atau tidak dilewatkan. 

Filter dalam rangkaian penyearah digunakan untuk memperkecil tegangan 

ripple. Filter diperlukan karena rangkaian – rangkaian elektronik memerlukan 

sumber tegangan DC yang tetap. Rangkaian filter dapat dibentuk dari kapasitor (C), 

induktor (L) atau keduanya. Regulator DC pada prinsipnya merupakan rangkaian 

elektronik yang berfungsi mengendalikan tegangan keluaran catu daya pada suatu 

nilai yang konstan (Angga, Rida. 2018). Regulator yang digunakan adalah jenis 

regulator DC 0-30 V dengan arus 2,5 A. 

 

 
2.2.5 Rangkaian Switching Transistor 

 
Transistor dapat difungsikan “sebagai saklar” dengan mengatur arus basis 

Ib sehingga transistor dalam keadaan jenuh (saturasi) atau daerah mati (cut-off). 

Dengan mengatur Ib = Ic/I² kondisi transistor akan menjadi jenuh seakan kolektor 

dan emitor short circuit. Arus mengalir dari kolektor ke emitor tanpa hambatan dan 



Vce≈0. Besar arus yang mengalir dari kolektor ke emiter sama dengan Vcc/Rc. 

Keadaan seperti ini menyerupai saklar dalam kondisi tertutup (on). Dengan 

mengatur Ib = 0 atau tidak memberi tegangan pada bias basis atau basis diberi 
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tegangan mundur terhadap emitor maka transistor akan dalam kondisi mati (cut- 

off), sehingga tak ada arus mengalir dari kolektor ke emitor (Ic≈0) dan Vce ≈ Vcc. 

Keadaan ini menyerupai saklar pada kondisi terbuka. Hal ini digambarkan pada 

Gambar 2.7. 

 

 
Gambar 2.7 Kurva Karakteristik Transistor. Sumber: Wongkaren, 2015 

 

 
Kondisi transistor jenuh ditunjukan pada Gambar 2.8 sedangkan kondisi transistor 

mati ditunjukan pada Gambar 2.9. 

 

 
Gambar 2.8 Transistor Kondisi Jenuh. Sumber: Wongkaren, 2015 

 

 
 

Vce = Vcc – Ic . Rc  (2.1) 

 
Saat kondisi jenuh 

 
Vce = 0V (keadaan ideal) 

 
(2.2) 



Maka Ic = Vcc / Rc (2.3) 

Menentukan tahanan basis Rb untuk memperoleh arus basis pada keadaan jenuh 
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adalah: 

 
 

Rb=(Vi – Vbe) / Ib jenuh (2.4) 

Sehingga besar arus basis Ib jenuh adalah 

Ib jenuh = Ic / I² (2.5) 
 

 

 
Gambar 2.9 Transistor Kondisi Mati. Sumber: Wongkaren, 2015 

 

 
Saat kondisi mati Ic = 0 (kondisi Ideal) (2.6) 

Maka: 

Vce = Vcc – 0 . R c (2.7) 

Vce = Vcc (2.8) 

 
 

Maka besar arus basis Ib adalah 

Ib = Ic / I² (2.9) 

Ib = 0/I² = 0 (2.10) 
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2.2.6 LCD 

 
LCD atau Liquid Crystal Display yang dapat dilihat pada Gambar 2.10 

merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebgai tampilan suatu data, baik 

karakter, huruf maupun grafik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang 

bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di 

sekelilignya (Anonimus, 2018). Mikrokontroler pada LCD dilengkapi dengan 

memori dan register. Memori yang digunakan yaitu DDRAM (Display Data Access 

Memory) sebagai memori tempat karakter yang ditampilkan berada, CGRAM 

(Character Generator Random Access Memory) sebagai memori untuk 

menggambarkan pola karakter dan CGROM (Character Generator Read Only 

Memory) sebagai tempat penyimpanan karakter yang telah permanen dan tidak 

dapat dihapus. Registernya yaitu register perintah yang berisi perintah-perintah dan 

register data yang berfungsi untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke 

DDRAM. 

 

 
Gambar 2.10 LCD. 

 

 
Pin-pin yang dimiliki oleh LCD yaitu pin data adalah jalur untuk 

memberikan data karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD dapat 

dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan 

lebar data 8 bit. Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low 

menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data. 

Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low tulis data, 

sedangkan high baca data. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik 

masuk atau keluar. Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan dimana pin 

ini dihubungkan dengan trimpot 5 kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 
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BAB III 

 

PERANCANGAN PROGRAMABLE ULTRASONIC CLEANER 

 
 

3.1 Rangkaian Programable Ultrasonic Cleaner 

Gambar 3.1 Rangkaian Programable Ultrasonic Cleaner 

 

 
Rangkaian Programable Ultrasonic Cleaner yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 membutuhkan komponen atau bahan bahan seperti: 

• Transformator Stepdown 220 V AC ke 100 V AC dan 12 V AC 

• Dioda 

• Kapasitor 

• IC LM7812 

• Arduino UNO 

• Transistor 

• Transduser Piezoelektrik 

• LCD dan modul I2C 

• Button 

• Resistor 

• Kabel 

• PCB 

• Jack Power 



Pada Gambar 3.1 terdapat dua buah supply dengan tegangan keluaran 100 V AC 

dan 12 V AC. Pada tegangan keluaran 100 V AC, tegangan tersebut akan diubah 

oleh rangkaian regulator sehingga tegangan keluaran menjadi 140 V DC yang 
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nantinya akan digunakan sebagai daya transduser piezoelektrik yang membutuhkan 

tegangan ±110 V DC agar dapat bekerja. Sedangkan untuk tegangan keluaran 12 

AC, tegangan akan diubah oleh rangkaian regulator sehingga memiliki tegangan 

keluaran 12 V DC yang nantinya akan digunakan sebagai supply untuk arduino. 

Arduino tersebut nantinya akan menghasilkan pulsa On/Off dengan duty cycle yang 

telah ditentukan yang berfungsi untuk melakukan switching pada transistor yang 

berguna membuat transduser piezoelektrik bergetar. 

 
 

3.2 Komponen Utama Penyusun Programable Ultrasonic Cleaner 
 

 

Gambar 3.2 Komponen Utama Programable Ultrasonic Cleaner 

 

 
Komponen utama penyusun berupa catu daya, mikorkontroler arduino, 

rangkaian button dan LCD, rangkaian switching, transduser ultrasonikserta 

program arduino yang telah digambarkan pada Gambar 3.2 dan dijelaskan pada 

subbab 3.2.1 hingga 3.2.6. 



3.2.1 Catu Daya atau Power Supply 

Catu daya berfungsi untuk memberikan daya pada mikrokontroler Arduino 

dengan tegangan 12 V DC dan menggerakan transduser piezoelektrik dengan 
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tegangan 140 V DC. Catu daya yang digunakan tersusun dari komponen 

transformator 0.5 A dengan dua keluaran tegangan yaitu sebesar 12 V AC dan 100 

V AC dan rangkaian regulator untuk mengubah keluaran 12 V AC menjadi 12 V 

DC dan keluaran 100 V AC menjadi 140 V DC . 

Pada regulator keluaran 12 V AC, terdapat rangkaian penyearah gelombang 

penuh yang terdiri dari empat buah 19iode yang berfungsi mengubah tegangan AC 

menjadi tegangan DC, sebuah filter kapasitor sebesar 1000 µF yang membuat besar 

tegangan menjadi 16 V DC serta IC 7812 yang membuat tegangan menjadi 12 V 

DC kembali karena untuk dapat menghidupkan arduino digunakan tegangan 5 

hingga 12 V DC. Sedangkan untuk tegangan keluaran 100 V AC, menggunakan 

rangkaian penyearah setengah gelombang yang terdiri dari dua buah dioda saja 

yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengubah tegangan AC menjadi 

tegangan DC dan sebuah filter kapasitor sebesar 1200 µF dengan daya 50 watt yang 

membuat tegangan menjadi 140 V DC. 

 

 
3.2.2 Mikrokontroler Arduino 

 
Mikrokontroler yang digunakan untuk prototipe pembersih ultrasonik 

berbasis mikrokontroler ini adalah Arduino dengan tipe UNO. Mikrokontroler ini 

memiliki beberapa fungsi seperti: 

1. Menghasilkan sinyal pulsa On/Off dengan frekuensi sebesar 40 kHz untuk men- 

switch tegangan untuk transduser. 

2. Membuat duty cycle dengan nyala pulsa On/Off selama 0,5 detik lalu tidak 

memberikan sinyal atau memberikan sinyal off selama 0,5 detik. 

3. Mengontrol prototipe pembersih anak timbangan dengan memberikan beberapa 

opsi pengaturan prototipe dengan button sebagai pemberi perintah opsi 

pengaturan prototipe tersebut. 



4. Menampilkan opsi pengaturan prototipe dan sekaligus sebagai supply pada 

display LCD 16x2. 
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3.2.3 Rangkaian Button dan LCD 
 

Gambar 3.3 Antarmuka Programable Ultrasonic Cleaner 

 

 
Antarmuka Programable Ultrasonic Cleaner dapat dilihat pada Gambar 

3.3. Pada prototipe Programable Ultrasonic Cleanerini terdapat dua buah push 

button yang berfungsi sebagai opsi pengaturan rangkaian. Button SET digunakan 

untuk memilih opsi pengaturan dengan opsi pilihan opsi dengan menyalakan 

prototipe selama 180 detik, 240 detik dan 300 detik. Kemudian untuk button START 

digunakan untuk memulai atau sebagai tombol ‘START’ prototipe. Jadi untuk 

menjalankan prototipe pembersih anak timbangan ini, perlu dioperasikan button 

SET yang kemudian dilanjutkan dengan button START yang ditekan. Sedangkan 

LCD pada prototipe pembersih anak timbangan ini, digunakan LCD 16x2 untuk 

menampilkan ketiga opsi pengaturan prototipe pada baris pertama (atas) dan juga 

menampilkan perhitungan naik ketiga opsi pengaturan tersebut dari nol hingga 

batas opsi yang dipilih. 

 
3.2.4 Rangkaian Switching 

Rangkaian switching pada prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini 

menggunakan transistor untuk men-switch tegangan yang digunakan untuk 



menyalakan atau membuat transduser ultrasonic piezoelektrik bekerja. Rangkaian 

switching ini bekerja men-switch sesuai dengan sinyal pulsa atau perintah yang 
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diberikan oleh mikrokontroler arduino. Agar tidak terjadinya panas yang berlebih 

yang dapat merusak rangkaian, pada transistor dipasang kondensator dari logam 

dan dipasang juga resistor sebesar 5000 Ohm dengan daya sebesar 20 Watt diantara 

catu daya dengan transistor. 

 
3.2.5 Transduser Ultrasonik 

Transduser ultrasonik pada prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini 

menggunakan piezoelektrik yang berfungsi sebagai penggetar wadah aluminium 

dengan frekuensi sebesar 40 kHz. Transduser piezoelektrik ini bekerja 

menggetarkan karena diberikan tegangan minimal 110 V DC yang bersumber dari 

power supply dengan frekuensi tegangan sebesar 40 kHz yang diatur oleh 

mikrokontroler. 

 
3.2.6 Program Arduino 

Dalam menjalankan fungsi arduino sebagai mikrokontroler pada prototipe 

Programable Ultrasonic Cleaner ini, arduino di program dengan program yang 

terlampir pada lampiran 1. 

 
3.3 Pembuatan Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

Pembuatan prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini dilakukan dengan 

cara, pertama membuat program pada arduino untuk menghasilkan pulsa on/off 

dengan frekuensi 40 kHz dan dutty cycle dengan periode 0,5 detik nyala dan 0,5 

detik mati. Setelah itu buat rangkaian switching serta membuat rangkaian button 

untuk opsi pengaturan prototipe dan juga program pada arduino. Langkah 

berikutnya adalah membuat penampilan opsi pengaturan prototipe pada LCD 16x2 

beserta program pada arduino, setelah tiu menghubungkan arduino, rangkaian, 

switching, button, LCD dan transduser beserta wadah aluminium. Langkah yang 

terakhir adalah membuat sampul untuk prototipe Programable Ultrasonic Cleaner. 

Langkah-langkah dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pembuatan Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner 

 

Membuat sampul prototipe proyek akhir 

 
Menghubungkan arduino, rangkaian 

switching, button, LCD dan transduser 
beserta wadah aluminium 

 

Membuat penampilan opsi pengaturan 
prototipe pada LCD 16x2 beserta 

program pada arduino 

 
Membuat rangkaian button untuk opsi 
pengaturan prototipe beserta program 

pada arduino 

 

Membuat Rangkaian Switching 

Membuat program pada arduino untuk 
menghasilkan pulsa On/Off dengan 

frekuensi 40 KHz dan duty cycle dengan 
periode nyala 0,5 detik dan mati 0,5 

detik 

Selesai 

Mulai 
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3.4 Prinsip dan Cara Kerja Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

Gambar 3.5 Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

 

 
Pembuatan alat ukur prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini bekerja 

dengan menghasilkan gelombang ultrasonik yang berasal dari transduser 

piezoelektrik. Prinsip kerja prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini 

bersumber dari transduser piezoelektrik yang bergetar karena adanya tegangan 

dengan frekuensi tertentu. Sumber tegangan untuk menggetarkan transduser 

piezoelektrik tersebut diberikan oleh transformator dan regulatornya dengan besar 

tegangan sebesar 140 V DC. Tegangan yang diberikan telah diatur frekuensinya 

oleh rangkaian switching dengan arduino sebagai sumber penghasil sinyal pulsa 

On/Off nya dengan frekuensi sebesar 40 kHz. Pada rangkaian prototipe 

Programable Ultrasonic Cleaner ini juga terdapat button sebagai opsi pengaturan 

prototipe dan juga display LCD untuk menampilkan opsi pengaturan prototipe 

tersebut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.6 Blok Diagram Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

 

 

Pada Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa komponen utama 

seperti arduino, rangkaian switching, rangkaian button, dan transduser. Pada 

rangkaian tersebut terdapat sebuah dilsplay untuk menampilakan perintah dari 

arduino dan dua buah supply yang dibutuhkan yaitu 12 V untuk dan untuk switching 

sebesar 140 V karena transduser memerlukan supply minimal sebesar 110 V. 

Cara kerja prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini dapat dilihat pada 

diagram alir Gambar 3.7 dimana prototipe ini bekerja dimulai dengan button yang 

memberikan sinyal masukan ke arduino. Oleh arduino perintah tersebut 

ditampilkan ke display dan juga mengolah perintah dari button tersebut menjadi 

sinyal pulsa On/Off dan meneruskan ke rangkaian switching. Kemudian rangkaian 

switching melakukan switch tegangan yang diberikan oleh supply berdasarkan 

sinyal pulsa On/Off dari arduino. Selanjutnya transduser piezoelektrik yang 

mendapat pulsa On/Off dengan tegangan sebesar 140 volt bekerja menggetarkan 

wadah aluminium dengan frekuensi 40 kHz. 
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Gambar 3.7 Diagram Alir Cara Kerja Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner 

Selesai 

 
Transduser piezoelektrik mendapat 

pulsa tegangan On/Off bekerja 
menggetarkan wadah aluminium 

dengan frekuensi 40 kHz 

Rangkaian Switching melakukan 
switch tegangan yang diberikan 
oleh supply berdasarkan sinyal 

pulsa On/Off dari Arduino 

Arduino mengolah perintah dari 
button menjadi sinyal pulsa On/Off 

dan meneruskan ke rangkaian 
switching 

Arduino menampilkan perintah 
yang diberikan oleh Button ke 

display LCD 

Tombol Button memberikan 
perintah ke Arduino 

Mulai 
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Mekanisme Programable Ultrasonic Cleaner ini dilakukan oleh transduser 

piezoelektrik yang dilekatkan pada bawah wadah aluminium yang nantinya 

bertugas menggetarkan suatu cairan pembersih seperti wash bensin dan anak 

timbangan yang akan dibersihkan. Getaran tersebut nantinya akan menghasilkan 

gelembung-gelembung. Gelembung ini ada karena gelombang suara yang bergerak 

melalui air atau biasa disebut denagan kavitasi. Pembersihan terjadi pada seluruh 

permukaan benda yang telah dicelupkan pada cairan pembersih. Lapisan jenuh akan 

terbentuk di permukaan benda yang terendam cairan pembersih. Gelombang 

ultrasonik yang dihasilkan transduser akan meledakan kotoran diseluruh 

permukaan benda yang terendam cairan. Beberapa kontaminasi yang tidak larut 

akan terikat membentuk partikel yang akan tertarik dan patah ditambah dengan 

adanya kavitasi dan ledakan gelombang yang membuat kontaminasi lepas dari 

benda yang dibersihkan. Untuk penggambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Mekanisme Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 



3.5 Pengujian Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner 

Pengujian prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini menggunakan 

beberapa alat dan bahan berikut ini: 
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• Anak Timbangan Kelas F1 dengan nominal 5, 10 dan 20 gram, 

• Timbangan atau mass comparator dengan resolusi 0,000001 gram atau 1 µg, 

• Wash bensin sebagai pelarut 

• Pengukur suhu 

• Pengukur kelembaban 

• Wadah untuk anak timbangan dan wash bensin 

• Lap 

• Tisu 

• Pengotor berupa minyak goreng bekas pakai 

 

 
Pengambilan data dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Kemetrologian (PPSDK) pada pukul 10.00 hingga 15.00. Mass comparator serta 

alat pengukur suhu dan kelembaban yang digunakan adalah milik PPSDK 

sedangkan anak timbangan serta alat dan bahan sisanya merupakan milik pribadi. 

Pengotor yang digunakan harus dioleskan pada anak timbangan yang dimaksudkan 

agar pengotor dapat menutupi anak timbangan secara merata. Selain itu, pengotor 

yang dioleskan dimulai dari atas kepala anak timbangan hingga setengah bagian 

dari anak timbangan agar pengotor tidak mengenai mass comparator yang 

digunakan. Pada pembersihan anak timbangan dengan menggunakan ultrasonic 

cleaner yang ada di pasaran dan dengan prototipe yang dibuat, anak timbangan 

harus tercelup menyeluruh pada cairan pelarut agar seluruh permukaan anak 

timbangan dapat terbersihkan secara menyeluruh. 

 

Cara menggunakan protitpe Programable Ultrasonic Cleaner adalah mula- 

mula pasang stop kontak pada jala-jala listrik, tekan tombol pada saklar. Setelah 

prototipe menyala tekan tombol set untuk mengatur waktu pembersihan yang 

diinginkan, ada tiga pilihan waktu yaitu 180, 240 dan 300 detik setelah itu tekan 

tombol START dan protipe akan bekerja hingga waktu yang ditentukan. Prototipe 



akan berhenti dengan sendirinya ketika waktu habis, setelah itu tekan tombol off 

pada saklar dan cabut stop kontak. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada 

gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Diagram Alir Cara Menggunakan Prototipe Programable 

Ultrasonic Cleaner 

Mulai 

Selesai 

 

Cabut Stop Kontak dari Jala-jala 

 

Switch Off pada Saklar 

Tunggu hingga prototipe selesai 
bekerja 

Tekan button 2 (START) untuk 
memulai prototipe 

 

Pilih Opsi prototipe dengan 
menekan button 1 (SET) 

Switch On pada Saklar 

 
Pasang Stop kontak pada Jala-jala 
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Gambar 3.10 Diagram Alir Tata Cara Pengujian Programable Ultrasonic 

Cleaner 

Tata cara pengujian Programable Ultrasonic Cleaner digambarkan dalam 

diagram alir pada Gambar 3.10. Mula-mula catat kelembaban dan suhu pada ruang 

pengujian, setelah itu tekan tombol tarra pada timbangan agar penunjukan menjadi 

Selesai 

Catat suhu dan kelembaban akhir 

Timbang massa anak timbangan yang 
telah dikondisikan 

Keringkan anak timbangan dan 
kondisikan pada suhu ruangan 

Bersihkan anak timbangan 
menggunakan prototipe 

Tambahkan pengotor kemudian 
timbang massa anak timbangan 
tersebut dan catat penunjukan 

timbangan 

 

Timbang massa awal anak timbangan 
dan catat penunjukan timbangan 

Setting nol dengan menekan tombol 
"tarra" pada timbangan 

 

Catat Suhu dan kelembaban 

Mulai 
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nol. Timbang AT dan catat penunjukanya, setelah itu kotori AT dan timbang AT 

yang telah dikotori tersebut lalu catat penunjukanya. Bersihkan AT menggunakan 

prototipe yang telah dibuat dengan tiga pilihan waktu yaitu 180, 240 dan 300 detik. 

Setelah dibersihkan, keringkan AT dan kondisikan pada suhu ruang. Timbang AT 

yang telah didkondisikan pada suhu ruang dan catat penunjukanya. Setelah itu catat 

kembali suhu dan kelembaban ruangan. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil dan Pembahasan Sinyal Keluaran Rangkaian Prototipe 

Programable Ultrasonic Cleaner 

Hasil dan pembahasan sinyal keluaran rangkaian pada prototipe 

programable ultrasonic cleaner adalah sebagai berikut: 
 

4.1.1 Hasil Sinyal Keluaran Rangkaian 

Sinyal keluaran rangkaian berupa pulsa frekuensi sebesar 40 kHz telah 

diukur menggunakan osiloskop dengan gambar sinyal pada Gambar 4.1. 
 

 

Gambar 4. 1 Sinyal Keluaran Rangkaian Pada Osiloskop 

Untuk pengaturan duty cycle pada keluaran sinyal pulsa, dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4. 2 Sinyal Duty Cycle Pada Osiloskop 

Dari sinyal yang dihasilkan, dapat dilihat kesimpulan kedua sinyal tersebut 

pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4. 3 Kesimpulan Sinyal Keluaran Rangkaian dan Duty Cycle 

4.1.2 Pembahasan Sinyal Keluaran Rangkaian 

 
Dapat dilihat pada Gambar 4.1 sinyal keluaran rangkaian di osiloskop, 

tinggi kotak 2.8 div yang jika dikalikan dengan nilai volt/div nya sebesar 5 volt/div 

dan perbesara probe 10x, maka didapat besar tegangan keluarannya 140 volt. 

Sedangkan untuk lebar kotak untuk satu gelombang (satu bukit satu lembah), 

didapat lebar kotak sebesar 2.5 volt/div yang jika dikalikan dengan nilai time/div 

nya sebesar 10 µs, maka didapat periode gelombangnya sebesar 25 µs. Artinya jika 

dicari nilai frekuensinya dengan 1/periode atau 1/25 µs, maka didapat besar 

frekuensinya sebesar 40 kHz. 

Sedangkan pada Gambar 4.2 sinyal duty cycle osiloskop, pengaturan nyala 

frekuensi sinyal adalah dengan nyala selama 0.5 detik dan mati atau tidak ada sinyal 

selama 0.5 detik. Hal ini dimaksudkan agar transduser tidak cepat panas akibat keja 

terus menerus sehingga dapat merusak transduser piezoelektrik tersebut. 

Dari kedua Gambar 4.1 dan Gambar 4.2, dapat diambil kesimpulan pada 

Gambar 4.3 bahwa, ketika sinyal HIGH atau ON pada duty cycle, terdapat sinyal 

ultrasonic dengan frekuensi 40.000 Hz atau dapat dikatakan terdapat 20.000 

gelombang pada saat sinyal duty cycle dalam kondisi HIGH atau ON yang didapat 

dari 0,5 detik dibagi dengan 25 µ detik. Setiap sinyal HIGH atau ON tersebut, 

memiliki besar tegangan lebih kurang sebesar 140 volt. 



4.2 Hasil dan Pembahasan Pengujian Prototipe Programable Ultrasonic 

Cleaner 

Hasil dan pembahasan terhadap pengujian-pengujian yang dilakukan akan 
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dibahas pada subbab 4.2.1 dan 4.2.2. 

 

 

4.2.1 Hasil Pengujian Prototipe 

Berdasarkan perancangan alat dan prosedur pengujian, maka hasil akhir dari 

prototipe pembersih anak timbangan ini dapat dilihat pada Tabel yang terlampir 

pada lampiran 2. Pengujian prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini 

menggunakan anak timbangan kelas F1 dengan tiga nominal, yaitu 5 gram, 10 gram 

dan 20 gram serta menggunakan mass comparator dengan resolusi 0,000001 gram 

atau 1 µg. Pengujian dilakukan dengan membandingkan tiga metode pembersihan, 

yaitu dengan cara manual (kain lap), menggunakan alat pembersih ultrasonik yang 

ada di pasaran dan prototipe pembersih ultrasonik berbasis mikrokontroler yang 

dibuat pada proyek akhir ini. 

Pada pengujian dengan cara manual, dilakukan pembersihan anak 

timbangan sebanyak tiga kali pada masing-masing nominal anak timbangan. 

Sedangkan untuk pembersihan menggunakan alat pembersih ultrasonik yang ada di 

pasaran dan prototipe programable ultrasonic cleaner, dilakukan pengujian dengan 

tiga pilihan waktu, yaitu 180 detik, 240 detik dan 300 detik pada masing-masing 

nominal anak timbangan. Pada setiap pilihan waktu tersebut, pengujian masing- 

masing dilakukan sebanyak tiga kali pembersihan. 

 

4.2.2 Pembahasan Data Hasil Pengujian Prototipe 

 
Dari data hasil pengujian prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini, 

didapatkan dua parameter hasil pengujian, yang pertama yaitu hasil persentase 

kebersihan anak timbangan dan hasil persentase jumlah pengotor yang hilang pada 

anak timbangan. 



A. Persentase Kebersihan Anak Timbangan 

Pada hasil persentase kebersihan anak timbangan, didapatkan perhitungan 

data hasil pengujian pada Tabel yang terlampir pada Lampiran 2. Pada Tabel 
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Diagram Batang Perbandingan Hasil Pembersih Anak 
Timbangan 

99,999950 

99,999900 

99,999850 

99,999800 

99,999750 

99,999700 99,999854 

99,999650 

99,999600 

99,999550 

Manual Alat Pasaaran 

Media 

Prototipe 

terdapat kolom ‘selisih’ yang didapatkan dari ‘massa awal’ dikurangi dengan 

‘massa bersih’. Dari selisih tersebut, didapatkan ‘persentase’ yang didapat dengan 

membagi ‘selisih’ dengan ‘massa awal’ kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk 

hasil akhirnya, didapatkan ‘persentase akhir’ dengan merata-ratakan persentase dari 

masing-masing cara pembersihan sehingga didapatkan hasil persentase akhir untuk 

cara manual sebesar 99,999854%, alat pasaran sebesar 99, 999694% dan prototipe 

sebesar 99,999911% yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

     

     

    99,999911 

       

    99,999694   

       

 

 

 

 
Gambar 4. 4 Diagram Batang Perbandingan Hasil Pembersihan Anak 

Timbangan 

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 diagram batang hasil pembersihan, prototipe 

Programable Ultrasonic Cleaner memiliki hasil pembersihan anak timbangan yang 

cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan hasil pembersihan anak timbangan 

yang mencapai 99,999911%. Hal ini menunjukan bahwa prototipe programable 

ultrasonic cleaner berbasis mikrokontroler memiliki peforma yang cukup optimal 

dibandingkan dengan kedua metode pembersihan lain. 

P
e
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e

n
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%
) 



B. Persentase Jumlah Pengotor yang Hilang Anak Timbangan 

Pada hasil jumlah pengotor pada anak timbangan yang hilang, didapatkan 
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perhitungan data hasil pengujian yang dikelompokkan sesuai dengan nominal anak 

timbangan dengan nominal 5 gram, 10 gram dan 20 gram yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

 

 
Tabel 4. 1 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 5 gram 

 
 
 

Media 

 
 

no 

 
Suhu 

(ºC) 

 
Kelembaban 

% 

 
 

Waktu (s) 

 
massa 

awal (g) 

massa 

awal + 

pengotor 

(g) 

 
Massa 

bersih (g) 

massa 

pengotor 

sebelum 

dicuci (g) 

massa 

pengotor 

setelah 

dicuci (g) 

 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 

 

 

Manual 

1 25,2 58,8 Sampai 

Terlihat 

bersih 

4,999947 5,004001 4,999927 0,004054 -0,000020 100,4933521  
100,289383 2 25,2 58,8 4,999929 5,006531 4,999934 0,006602 0,000005 99,92426537 

3 25,2 58,8 4,999939 5,005488 4,999914 0,005549 -0,000025 100,4505316 
 Rata-rata 25,2 58,8  

 

 

 

ultrasonic 

cleaner 

Komersial 

1 24,9 61,20%  
180 

4,999973 5,007913 4,999978 0,007940 0,000005 99,93702771  
99,95746097 2 24,9 59,80% 4,999977 5,010959 4,99998 0,010982 0,000003 99,97268257 

3 24,9 58,60% 4,999969 5,010685 4,999973 0,010716 0,000004 99,96267264 

4 25,0 58,30%  
240 

4,999971 5,003109 4,999951 0,003138 -0,000020 100,6373486  
100,3529054 5 25,0 58,10% 4,999955 5,006898 4,999945 0,006943 -0,000010 100,14403 

6 25,0 58,10% 4,999968 5,010064 4,99994 0,010096 -0,000028 100,2773376 

7 25,0 58,10%  
300 

4,99995 5,008991 4,99991 0,009041 -0,000040 100,4424289  
99,91189873 8 25,1 59,40% 4,999941 5,00859 4,999964 0,008649 0,000023 99,7340733 

9 25,1 58,40% 4,999963 5,003139 4,999977 0,003176 0,000014 99,55919395 
 Rata-rata 25,0 58,88%  

 1 25,1 58,40%  
180 

4,999976 5,002749 4,999976 0,002773 0,000000 100  
100,7258565 2 25,2 58,55% 4,999985 5,002311 4,999979 0,002326 -0,000006 100,2579536 

3 25,2 58,55% 4,999989 5,001656 4,999957 0,001667 -0,000032 101,9196161 

Prototipe 

Ultrasonic 

Cleaner 

4 25,2 58,10%  
240 

4,999941 5,001385 4,999919 0,001444 -0,000022 101,5235457  
101,2351495 5 25,2 58,10% 4,999945 5,002079 4,999935 0,002134 -0,000010 100,4686475 

6 25,2 58,80% 4,999941 5,00105 4,999922 0,001109 -0,000019 101,7132552 

 7 25,2 58,80%  
300 

4,999941 5,002767 4,99994 0,002826 -0,000001 100,0353857  
100,0874196 8 25,2 58,80% 4,999945 5,008633 4,999919 0,008688 -0,000026 100,2992634 

9 25,2 58,80% 4,999922 5,006829 4,999927 0,006907 0,000005 99,92760967 
 Rata-rata 25,2 58,54%  



Tabel 4. 2 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 10 gram 
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Media 

 
 

no 

 
Suhu 

(ºC) 

 
Kelembaban 

% 

 
 

Waktu (s) 

 
massa 

awal (g) 

massa 

awal + 

pengotor 

(g) 

 
Massa 

bersih (g) 

massa 

pengotor 

sebelum 

dicuci (g) 

massa 

pengotor 

setelah 

dicuci (g) 

 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 

 

 

Manual 

1 25,1 58,40% Sampai 

Terlihat 

bersih 

10,00001 10,00717 9,999968 0,007162 -0,000042 100,5864284  
100,1991793 2 25,1 58,40% 9,999987 10,00388 9,999981 0,003889 -0,000006 100,1542813 

3 25,2 58,55% 9,999992 10,00907 10,00001 0,009080 0,000013 99,85682819 
 Rata-rata 25,1 58,45  

 

 

 

 
Alat 

Pasaran 

1 24,9 61,20%  
180 

10,00001 10,02641 10,00001 0,026398 -0,000002 100,0075763  
100,0198547 2 24,9 59,80% 10,00001 10,01855 10,00001 0,018537 -0,000003 100,0161838 

3 24,9 58,60% 10,00001 10,01956 10 0,019551 -0,000007 100,0358038 

4 24,9 58,60%  
240 

10 10,01982 10,00001 0,019821 0,000010 99,94954846  
100,0235731 5 25 58,30% 10,00001 10,00548 10 0,005470 -0,000006 100,1096892 

6 25 58,10% 9,999997 10,01742 9,999995 0,017419 -0,000002 100,0114817 

7 25 59,40%  
 

300 

9,999997 10,00944 9,999994 0,009446 -0,000003 100,0317595  
99,97248011 8 25,1 59,40% 9,999994 10,02268 10,00001 0,022690 0,000020 99,91185544 

9 25,1 58,40% 10,00001 10,00765 10,00001 0,007641 0,000002 99,97382542 

 Rata-rata 25,1 59,09  

 

 

 

 
 

Prototipe 

1 25,2 58,55  
180 

10,00001 10,00403 10,00001 0,004021 -0,000003 100,0746083  
100,6686012 2 25,2 58,10 9,999938 10,00292 9,999864 0,002977 -0,000074 102,4857239 

3 25,2 58,10 9,999903 10,00261 9,999918 0,002705 0,000015 99,44547135 

4 25,2 58,80  
240 

9,999925 10,001 9,999879 0,001076 -0,000046 104,2770804  
102,6771027 5 25,2 58,80 9,999946 10,01059 9,999825 0,010639 -0,000121 101,1373249 

6 25,2 58,80 9,999941 10,0046 9,999819 0,004662 -0,000122 102,6169026 

7 25,2 58,80  
300 

9,999865 10,00489 9,999884 0,005029 0,000019 99,62219129  
101,1894762 8 25,2 58,80 9,999885 10,00492 9,999806 0,005035 -0,000079 101,5690169 

9 25,2 58,80 9,999909 10,00374 9,999818 0,003828 -0,000091 102,3772205 

 Rata-rata 25,2 58,61  

 

 

 

Tabel 4. 3 Jumlah Pengotor yang Hilang pada Anak Timbangan 20 gram 
 

 
 

Media 

 
 

no 

 

Suhu (ºC 

 
 

Kelembaban % 

 
 

Waktu (s) 

 
massa 

awal (g) 

massa 

awal + 

pengotor 

(g) 

 
Massa 

bersih (g) 

massa 

pengotor 

sebelum 

dicuci (g) 

massa 

pengotor 

setelah 

dicuci (g) 

 
Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Persentase 

(%) 

 

 

Manual 

1 24,9 61,20% Sampai 

Terlihat 

bersih 

20,00014 20,01504 20,00022 0,014906 0,000083 99,44317724  
100,0066678 2 24,9 59,80% 20,00023 20,02007 20,0002 0,019840 -0,000028 100,141129 

3 24,9 58,60% 20,0002 20,02017 20,00011 0,019968 -0,000087 100,4356971 

 Rata-rata 24,9 59,86  

 

 

 

 
Alat 

Pasaran 

1 25,0 59,40%  
180 

20,00014 20,00802 19,99995 0,007880 -0,000194 102,4619289  
101,1531153 2 25,1 58,40% 20,00004 20,02006 20,00011 0,020022 0,000065 99,67535711 

3 25,1 58,40% 20,00011 20,00661 20,00002 0,006505 -0,000086 101,32206 

4 25,2 58,55%  
240 

20,00005 20,00873 20,00012 0,008678 0,000077 99,11269878  
100,5182804 5 25,2 58,55% 20,00013 20,00546 20,00012 0,005329 -0,000008 100,150122 

6 25,2 58,10% 19,99998 20,00351 19,9999 0,003534 -0,000081 102,2920204 

7 25,2 58,10%  
300 

19,99994 20,00467 19,99988 0,004728 -0,000063 101,3324873  
104,3123941 8 25,2 58,80% 19,99989 20,00025 19,99985 0,000359 -0,000038 110,5849582 

9 25,2 58,80% 19,99991 20,01207 19,99979 0,012160 -0,000124 101,0197368 

 Rata-rata 25,2 58,41  

 

 

 

 
 

Prototipe 

1 25,2 58,80  
180 

19,99989 20,01422 19,99994 0,014324 0,000053 99,62999162  
99,87120483 2 25,2 58,80 19,99994 20,00198 19,99994 0,002042 0,000003 99,85308521 

3 25,2 58,80 19,99996 20,01221 19,99994 0,012257 -0,000016 100,1305377 

4 25,2 58,80  
240 

19,99994 20,00431 19,99992 0,004364 -0,000029 100,664528  
100,4475308 5 25,2 58,10 19,99993 20,00348 19,99991 0,003550 -0,000025 100,7042254 

6 25,2 58,10 19,99992 20,00756 19,99992 0,007645 0,000002 99,97383911 

 7 25,2 58,10  
300 

19,99993 20,00787 19,99991 0,007937 -0,000020 100,2519844  
100,3137793 8 25,2 58,10 19,99992 20,00498 19,99993 0,005058 0,000013 99,74298142 

9 25,3 58,10 19,99994 20,00343 19,99991 0,003487 -0,000033 100,9463722 
 Rata-rata 25,2 58,41  



𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 
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𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠ℎ − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 
 
 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖 

 
 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑐𝑢𝑐𝑖 

 

× 100% 

 

Setelah mendapatkan nilai masing-masing persentase, didapatkan rata-rata 

persentase dengan merata-ratakan nilai masing-masing persentase tersebut. 

Kemudian, dibuat grafik nilai masing-masing persentase pada setiap metode 

pengujian dan waktu lamanya pengujian untuk setiap nominal anak timbangan yang 

dugunakan yang dapat dilihat pada gambar pada Lampiran 3. Selanjutnya, data rata- 

rata persentase tersebut dibuat tabel dan diagram batang dari hasil persentase 

pengotor terhadap tiga cara atau media untuk masing-masing nominal anak 

timbangan yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan diagram batang pada Gambar 4.5. 

Tabel 4. 4 Persentase Pengotor yang Hilang Ketiga Nominal Anak Timbangan 
 

Nominal 

(g) 

manual 

(%) 

Alat Pasaran 

(%) 

Prototipe 

(%) 

5 100,29 100,07 100,68 

10 100,19 100,00 101,51 

20 100,00 101,99 100,21 

Rata-rata 100,16 100,69 100,80 

 
Dapat dilihat data pada Tabel 4.4, hasil jumlah pengotor yang hilang pada 

anak timbangan sangan fluktuatif. Pada anak timbangan dengan nominal 5 gram, 

hasil persentase jumlah pengotor yang hilang tertinggi ada pada prototipe 

pembersih ultrasonik yang hasilnya mencapai 100,68%. Kemudian pada anak 

timbangan dengan nominal 10 gram, hasil persentase jumlah pengotor yang hilang 

tertinggi ada pada prototipe pembersih ultrasonik yang hasilnya mencapai 100,51%. 

Sedangkan pada anak timbangan dengan nominal 20 gram, hasil persentase jumlah 

pengotor yang hilang tertinggi ada pada pembersih ultrasonik yang ada di pasaran 

yang hasilnya mencapai 101.99%. 
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Gambar 4. 5 Diagram Batang Persentase Pengotor ketiga Nominal Anak 

Timbangan 

Selanjutnya dari data tersebut juga dibuat diagram batang untuk rata-rata 

persentase akhir dari jumlah pengotor yang hilang pada anak timbangan yang dapat 

dilihat pada diagram batang pada Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4. 6 Diagram Batang Rata-rata Persentase Akhir dari Jumlah Pengotor 

yang Hilang pada Anak Timbangan 

Dari diagram batang di atas, untuk hasil akhirnya didapatkan persentase 

akhir jumlah pengotor yang hilang pada anak timbangan dengan merata-ratakan 

persentase dari masing-masing cara pembersihan sehingga didapatkan hasil 
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persentase akhir jumlah pengotor yang hilang untuk cara manual sebesar 100,16%, 

alat pasaran sebesar 100,69% dan prototipe sebesar 100,80%. 

Dapat dilihat dari persentase akhir jumlah pengotor yang hilang pada anak 

timbangan bahwa, prototipe Programable Ultrasonic Cleaner dibantu dengan 

pelarut wash bensin memiliki performa yang optimal juga dalam menghilangkan 

jumlah pengotor pada anak timbangan. Hal ini berarti prototipe Programable 

Ultrasonic Cleaner ini dapat menghilangkan pengotor lain pada anak timbangan 

sebesar 0,80% selain dari jumlah pengotor memang yang ditambahkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada projek 

akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Telah dibuat Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner. 

 
2. Prototipe Programable Ultrasonic Cleaner ini memiliki frekuensi tetap sebesar 

40 kHz dengan variasi waktu getar yang dapat diatur yaitu, 180, 240 dan 300 

detik. 

3. Hasil persentase akhir untuk kebersihan anak timbangan dengan cara manual 

sebesar 99,99%, dengan menggunakan alat pasaran sebesar 99,99% dan dengan 

prototipe sebesar 99,99% 

4. Hasil persentase jumlah pengotor yang paling banyak hilang dengan cara 

manual sebesar 100,16%, dengan alat pasaran sebesar 100,69% dan dengan 

prototipe sebesar 100,80%. 

 

5.2 Saran 

 
Perlu adanya perbaikan dalam pengembangan prototipe Programable 

Ultrasonic Cleaner yaitu: 

1. Pengembangan lebih lanjut adalah penambahan pengaturan prototipe agar dapat 

mengatur besar kecilnya frekuensi dan rangkaian tambahan untuk mengetahui 

apakah anak timbangan sudah bersih atau belum. 

2. Pengembangan lebih lanjut adalah mengenai bentuk prototipe yang lebih 

portable atau lebih kecil agar mudah dalam pembawaan maupun 

penggunaannya. 
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