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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2018 dan bertempat

di Laboratorium Program Studi Fisika dan Kimia Institut Teknologi Sumatera.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian eksperimental yang meliputi

perancangan, pembuatan, pengujian serta analisis data hasil pengujian dengan bidang

kajian Fisika Instrumentasi dan Fisika Material yang berjudul “Studi Pengembangan

Pembuatan Spin Coater Untuk Penumbuhan Material Aldrich Lapisan Tipis”.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Multimeter digital 8.    Peralatan mekanik

2. Solder 9.    Peralatan Kimia

3. Penyedot timah 10. Magnetic Stirrer

4. Laptop 11. Oven

5. Gunting 12. Handphone

6. Neraca digital 13.  Tachometer “DT-2334C+”

7. Alat tulis
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3.3.2 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut :

1.   Komponen catu daya DC linier 13. PCB (Printed Circuit Board)

2.   Timah solder “Paragon” 14. Heatsink

3.   Piringan alumunium 15. Skrup

4. Aquades 16. Baut

5.   Serbuk TiO2 “Aldrich” 17. Mur

6. Ethanol 96% 18. Wadah CD Room

7. Papan triplex 19. Double tape

8. Plat besi 20. Lakban hitam

9.   Masker 21. Alumunium foil

10. Sarung tangan Karet 22. Motor DC tipe fan

11. Kabel penghubung 23. Avometer disertai Driver

12. Substrat kaca preparat (microscope avometer “DSN-VC288”

slide cat no. 7105)

3.4 Tahapan Penelitian

3.4.1 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir tahapan pada penelitian tugas akhir ini ditunjukkan pada Gambar 3.1

sebagai berikut :
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
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Penelitian tugas akhir ini dilakukan dalam enam tahapan penelitian yaitu perancangan

skema alat spin coater, perancangan catu daya DC linier, pembuatan catu daya DC

linier, pengujian catu daya DC linier, pembuatan alat spin coater serta pengujian alat

spin coater yang akan diuraikan sebagai berikut :

3.4.2 Perancangan Skema Alat Spin Coater

Pada tahap ini dilakukan perancangan skema bagian utama penyusun alat spin coater

yaitu catu daya DC linier, avometer dan motor DC dalam bentuk diagram blok.

Penelitan tugas akhir ini berfokus pada perancangan rangkaian catu daya DC linier

sebagai penggerak utama motor DC dalam alat spin coater yang akan dibuat. Alat

yang digunakan untuk mengukur kecepatan putaran spinner berupa tachometer model

DT 2334C+. Motor DC yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini menggunakan

motor DC tipe fan merk “NIHON”. Tegangan keluaran variabel dari catu daya DC

linier ditampilkan menggunakan avometer yang sudah dilengkapi dengan driver tipe

“DSN-VC288”. Gambar 3.2 merupakan diagram blok perancangan alat spin coater

yang akan dibuat dalam penelitian tugas akhir ini.

Gambar 3.2 Diagram blok alat spin coater
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akan berada dalam keadaan ON (menyala). Selain itu, keluaran yang berasal dari

regulator variabel akan menggerakkan motor DC yang nilai kecepatan putarannya

bergantung pada tegangan keluaran yang diberikan oleh catu daya DC linier dengan

cara memutar potensiometer. Ketika motor DC berputar, maka spinner yang telah

terhubung dengan motor DC akan ikut berputar. Kecepatan putaran dari spinner

kemudian diukur menggunakan tachometer dalam durasi waktu tertentu.

a) Spesifikasi avometer

Avometer digunakan untuk membaca dan menampilkan keluaran dari catu daya DC

linier sebagai penggerak motor DC pada alat spin coater. Modul atau driver yang

digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah modul DSN-VC288. Tampilan

avometer dan modul DSN-VC288 yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini

dapat dilihat pada Gambar 3.3 [27].

Gambar 3.3 (a) Tampilan avometer  (b) Modul DSN-VC288 pada avometer

Avometer tipe DSN-VC288 dapat mengukur tegangan dalam rentang nilai 0-100 volt

dengan toleransi kesalahan pengukuran nilai tegangan sebesar ±0.1%. Selain itu,

avometer ini dapat mengukur arus beban DC dengan empat macam rentang nilai

pembacaan yaitu 0- 999 mA, 0-10 mA, 0-50 mA, 0-100A dengan toleransi kesalahan

pengukuran nilai arus sebesar ±1%. Avometer ini dapat bekerja ketika diberikan

(b)(a)
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tegangan masukan sebesar 4.5-12VDC. Skema pemasangan avometer dengan

perangkat keras catu daya DC linier ditunjukkan pada Gambar 3.4 [27].

Gambar 3.4 Skema pemasangan avometer dengan modul DSN-VC288 [27]

b) Spesifikasi tachometer
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Gambar 3.5 Tachometer DT-2334C+

c) Spesifikasi motor DC

Motor DC yang digunakan sebagai penggerak utama dalam alat spin coater pada

penelitian tugas akhir ini adalah motor DC tipe fan merk “NIHON” buatan China

dengan tegangan 12 volt dan arus 0.13 ampere. Gambar 3.6 memperlihatkan bentuk

fisik motor yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini.

Gambar 3.6 Motor DC tipe fan merk NIHON
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3.4.3 Perancangan Catu Daya DC Linier

Dalam pembuatan alat spin coater pada penelitian tugas akhir ini, digunakan catu

daya DC linier dengan tiga buah tegangan keluaran yaitu tegangan keluaran tetap +5

VDC dan +12 VDC serta tegangan keluaran varibel 0-30 VDC. Keluaran tetap +5

VDC digunakan sebagai masukan pada driver avometer. Sedangkan keluar variabel

0-30 VDC digunakan sebagai masukan untuk menggerakan motor DC. Skema catu

daya DC linier dirancang menggunakan software Proteus 8 Professional. Gambar 3.7

dan Gambar 3.8 memperlihatkan rancangan catu daya DC linier yang akan dibuat

pada penelitian tugas akhir ini.

Gambar 3.7 Diagram blok catu daya DC linier
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Gambar 3.8 Skema rangkaian catu daya DC linier

Komponen rangkaian catu daya DC linier yang digunakan pada penelitian tugas akhir

ini adalah sebagai berikut :

R1……………… 2.7 KΩ/0.25 Watt D1, 2, 3, 4……… 1N4007

R2……………… 220 Ω/0.5 Watt D5……………… LED Merah

C1……………… 1000 μF/35V U1……………… LM 7805 F

C2, 7…………… 1 μF/35V U2……………… LM 317 T

C3, 8…………… 0.33 μF/50V U3……………… LM 7812 A

C4, 6…………… 10 μF/50V RV……………… B5K

C5, 9…………… 0.1 μF/50V TR1……………… CT 3A

a) Sumber tegangan tinggi AC

Sumber tegangan tinggi AC yang digunakan berasal dari PLN dengan nilai tegangan

sebesar 220 VAC dan frekuensi sebesar 50 Hz. Pada penelitian tugas akhir ini,

tegangan tinggi AC tersebut diturunkan menjadi 24 VAC 50 Hz dengan

menggunakan transformator step – down CT 3A.
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b) Penyearah gelombang penuh

Setelah nilai tegangan diturunkan oleh transformator step-down CT 3A menjadi 24

VAC, tegangan tersebut kemudian disearahkan (diubah menjadi DC) menggunakan

rangkaian dioda penyearah gelombang penuh. Pada penelitian tugas akhir ini,

digunakan dua buah dioda IN4007 sebagai komponen rangkaian penyearah

gelombang penuh. Dengan menggunakan Persamaan 2.21 dan Persamaan 2.22

diperoleh nilai tegangan VDC dan frekuensi keluaran dari rangkaian penyearah

gelombang penuh dengan dua buah dioda adalah sebagai berikut :

= 0.636 24√2 − 0.7 = 21.14
= 2 = 100

c) Filter kapasitor

Untuk menghilangkan tegangan ripple yang berasal dari masukan agar dihasilkan

keluaran DC murni. Maka keluaran yang telah disearahkan tersebut kemudian difilter

menggunakan kapasitor atau kondensator. Nilai kapasitansi dari kapasitor yang

digunakan ditentukan berdasarkan Persamaan 2.27.

= − /4
= ( − ) × 4 = 585.94 F

Pada penelitian tugas akhir ini, kapasitor yang digunakan sebagai filter memiliki nilai

kapasitansi sebesar 1000 μF/35V. Pemilihan nilai kapasitansi dilakukan berdasarkan

ketersediaan kapasitor dipasaran.
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d) Rangkaian regulator tegangan

Tegangan masukan pada rangkaian regulator berasal dari tegangan keluaran

rangkaian penyearah yang telah difilter. Rangkaian regulator digunakan untuk

menstabilkan nilai tegangan keluaran pada catu daya DC linier. Pada penelitian tugas

akhir ini digunakan rangkaian regulator berupa rangkaian regulator variabel IC LM

317T yang berfungsi untuk mengatur tegangan keluaran sesuai dengan yang

dibutuhkan.

Rangkaian regulator pada Gambar 3.8 didapatkan dari anjuran datasheet LM 317T

[24]. Pada kaki adjust LM 317T dihubungkan secara seri dengan potensiometer (R2)

yang digunakan sebagai pembagi tegangan sehingga tegangan keluaran pada

regulator ini dapat diatur dengan memutar R2. Dengan mengatur nilai R1 dan R2

pada rangkaian tersebut, maka dapat ditentukan tegangan keluaran dari rangkaian

regulator ini sesuai dengan menggunakan Persamaan 2.29. Untuk mendapatkan

tegangan keluaran maksimal sebesar 30 VDC maka digunakan R1 dan R2 sebesar

220Ω dan 5KΩ.

= × 1 + + .
= 1.25 × 1 + 5000220 + 10 × 5000 = 30.16

Pada Gambar 3.8 juga dipasang komponen LED yang terhubung secara paralel

dengan tegangan keluaran regulator sebagai indikator menyala atau tidaknya

rangkaian catu daya DC linier tersebut. Pada rangkaian catu daya DC linier tersebut

digunakan dua buah dioda yang dipasang secara seri yaitu D3 dan D4. D3 dan D4

berfungsi sebagai komponen pelindung rangkaian terhadap short sircuit. Komponen

D3 melakukan perlindungan terhadap tegangan masukan sedangkan D4 terhadap

keluaran pada saat filter kapasitor keluaran melakukan pengisian [24].
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3.4.4 Pembuatan Catu Daya DC Linier

Setelah berhasil dilakukan perancangan, pada tahap ini dilakukan pembuatan

perangkat keras catu daya DC linier diatas papan PCB (Printed Circuit Board) seperti

skema yang diperlihatkan pada Gambar 3.8.

3.4.5 Pengujian Catu Daya DC Linier

Pada tahap ini dilakukan pengujian kestabilan dari tiap nilai tegangan keluaran dari

catu daya DC linier yang telah dibuat. Pengujian dilakukan ketika catu daya tidak

diberi beban dan diberi beban. Pengujian dengan tidak diberi beban dilakukan dengan

cara mengukur nilai tiap tegangan keluaran sebanyak sepuluh kali pengulangan

selama 5 jam. Data pengukuran diambil dalam setiap interval 30 menit seperti

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya [28]

Pengujian dengan diberikan beban dilakukan dengan cara menghubungkan secara seri

rangkaian catu daya dengan beban berupa motor DC fan yang akan digunakan

sebagai pemutar spinner pada alat spin coater yang akan dibuat pada penelitian tugas

akhir ini. Pengujian dengan diberikan beban dilakukan dengan sekali pengukuran

untuk tiap nilai tegangan keluaran. Data pengukuran pengujian diambil setelah

rangkaian catu daya terbebani selama 10 menit. Nilai tegangan keluaran diukur dan

ditampilkan menggunakan multimeter digital dan avometer. Skema pengujian nilai

tegangan keluaran pada catu daya DC linier diperlihatkan pada Gambar 3.9.
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Gambar 3.9 Skema pengujian nilai tegangan keluaran pada catu daya DC linier yang

telah dibuat (a) Tanpa beban (b) Dengan beban
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Gambar 3.10. Perancangan alat spin coater dengan sistem ini diarahkan pada

kemudahan dalam pengaturan laju putaran spinner melalui pengaturan besar tegangan

masukan.

Gambar 3.10 Skema alat spin coater yang akan dibuat

3.4.7 Pengujian Alat Spin Coater

Pengujian pada alat spin coater yang telah dibuat meliputi pengujian pengaruh

tegangan masukan terhadap nilai kecepatan putaran dan pengujian dengan

menumbuhkan material lapisan tipis TiO2 diatas permukaan substrat berupa kaca

preparat menggunakan alat spin coater yang telah dibuat.

a) Pengujian pengaruh tegangan masukan terhadap nilai kecepatan putaran

Pada pengujian ini, alat spin coater dijalankan dengan variasi nilai tegangan masukan

3-24 VDC dengan durasi dua menit untuk tiap nilai tegangan masukan. Sehingga

diperoleh perbandingan nilai kecepatan putaran dari alat spin coater terhadap variasi

tegangan masukan yang diberikan. Selain itu dapat diketahui pula kestabilan

kecepatan putaran untuk tiap nilai tegangan masukan.
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b) Pengujian penumbuhan material lapisan tipis TiO2

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ketebalan material lapisan tipis yang

ditumbuhkan dengan menggunakan alat spin coater yang telah dibuat . Penumbuhan

material lapisan tipis TiO2 dengan menggunakan alat spin coater yang telah dibuat

terdiri dari beberapa tahapan seperti yang tunjukkan pada Gambar 3.11. Material

lapisan tipis TiO2 didapat dengan cara mendeposisikan larutan TiO2 diatas substrat

berupa kaca preparat menggunakan alat spin coater yang telah dibuat.

Gambar 3.11 Tahapan penumbuhan material lapisan tipis TiO2 menggunakan alat

spin coater yang telah dibuat
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Pembuatan larutan TiO2 menggunakan metode sol-gel dimana serbuk TiO2 merk

Aldrich sebanyak 3.5 gram dicampur dengan ethanol 96% sebanyak 15 ml di dalam

beaker glass dan ditutup menggunakan alumunium foil untuk menghindari

kontiminasi material lain dan mengurangi penguapan pada saat dilakukan

pengadukan. Campuran tersebut kemudian diletakkan di atas stirrerplate yang

kemudian diaduk rata dengan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam dengan

laju putaran 350 rpm pada suhu ruang. Larutan yang terbentuk kemudian didiamkan

selama 24 jam agar mengalami penuaan (aging) sehingga didapatkan kondisi optimal

dari larutan sebelum dideposisikan pada substrat [29].

Substrat yang digunakan untuk mendeposisikan larutan TiO2 berupa kaca preparat.

Persiapan substrat berupa pembersihan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang

terdapat pada permukaan substrat dengan menggunakan aquades dan ethanol 96%

yang kemudian dikeringkan menggunakan tissue [29].

Proses penumbuhan lapisan tipis diawali dengan meletakkan substrat preparat di

bagian atas spinner pada alat spin coater yang telah dibuat dengan bantuan double

tape agar posisinya tidak berpindah-pindah. Larutan TiO2 kemudian dideposisikan

pada substrat dengan cara meneteskan larutan menggunakan pipet tetes sebanyak tiga

tetes di pusat permukaan substrat. Kemudian larutan TiO2 yang telah dideposisikan

pada substrat diputar menggunakan alat spin coater yang telah dibuat selama dua

menit dan setelah selesai sampel didiamkan selama sepuluh menit [29]. Proses ini

dilakukan sebanyak tiga kali dengan tiga buah sampel dengan variasi nilai tegangan

masukan tiap sampel sebesar 12 volt (2714.54 rpm), 15 volt (2909.02 rpm) dan 18

volt (3210.49 rpm).

Selanjutnya dilakukan pemanasan awal (pre-annealing) menggunakan oven pada

ketiga sampel TiO2 yang telah terdeposisi pada substrat preparat dengan suhu 120°C

selama 60 menit. Hal ini dimaksudkan agar molekul oksida saling mengikat sempurna

dan molekul pelarut seperti ethanol dapat menguap. Setelah selesai dilakukan

pemanasan awal, dilakukan pengukuran ketebalan lapisan pada ketiga sampel.
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Penampang lintang ketiga sampel tersebut difoto menggunakan kamera handphone

dan dilakukan perhitungan ketebalan lapisan tipis yang terbentuk dengan bantuan

software Adobe Photoshop CS 4 dan selanjutnya dianalisa kehomogenitasan

ketebalan yang dihasilkan dengan variasi nilai tegangan masukan yang diberikan pada

alat spin coater.


