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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Cairan mempunyai beberapa sifat fisik salah satunya berupa kekentalan. Pada 

suatu kekentalan cairan materi memiliki beberapa tingkatan nilai kekentalan yang 

biasa disebut viskositas. Semakin besar viskositas maka semakin besar nilai 

kekentalan cairan tersebut, sedangkan semakin kecil viskositas maka semakin 

kecil nilai kekentalan cairan tersebut. Dalam hal tersebut semakin besar viskositas 

maka laju aliran semakin lambat dan sebaliknya. Maka viskositas tidak lain bisa 

disebut nilai kecepatan mengalirnya suatu cairan di suatu tempat [1]. 

Alat ukur yang biasa dipakai untuk mengukur besarnya viskositas adalah 

viskometer. Teknik atau metode yang ada dalam rancang bangun viskometer 

menurut Moechtar [2], ada beberapa tipe viskometer yang biasa digunakan, antara 

lain 1) viskometer Brookfield (cone dan plate),  2) viskometer Oswald,  3) 

viskometer Hoppler, 4) viskometer bola jatuh (falling ball), dan 5) viskosmeter 

Lehman. 

Viskometer dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui dalam berbagai metode 

mempunyai cara kerja yang manual maupun otomatis, tentunya alat ukur otomatis 

memiliki kelebihan sendiri yaitu lebih tepat ukurannya. Tetapi dalam 

permasalahan alat-alat tersebut hanya mampu untuk mengukur viskositas cairan 

dengan sampel berjumlah banyak. Disini untuk keperluan penelitian  dengan 

sampel yang sedikit kami mencoba untuk membuat rancang bangun alat ukur 

viskositas dengan beberapa tetesan cairan.  

Penelitian ini mengggunakan metode falling ball dengan menggunakan hukum 

Stokes. Hukum Stokes adalah dasar dari viskometer falling ball, Penelitian ini 

mengggunakan metode falling ball small tube dengan menggunakan hukum 

Stokes. Hukum Stokes adalah dasar dari viskometer falling ball, dimana cairan 

berada dalam posisi stasioner dalam tabung gelas yang vertikal. Sebuah bola dapat 
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dijadikan sebagai objek jatuh dengan syarat bola dapat melalui volume cairan 

dengan tidak adanya gesekan pada wadah atau tabung pada cairan tersebut. Jika 

memenuhi syarat tersebut, bola dapat mencapai kecepatan terminal yang tepat dan 

dapat diukur dengan waktu yang dibutuhkan untuk melalui sensor pertama dan 

sensor kedua yang dipasang pada tabung yang diberi arak. Sedangkan small tube 

berarti adalah tabung kecil uang menjadi wadah larutan tersebut yang mempunyai 

diameter yang cukup kecil sehingga hanya dibutuhkan sedikit larutan untuk 

pengujianya. Penginderaan elektronik dapat digunakan sebagai  sensor untuk 

cairan. Sensor yang digunakan untuk penginderaan elektronik pada penelitian ini 

yaitu sensor magnet yang berjenis UGN3503. 

  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan identifikasi dan batasan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat rancang bangun alat ukur viskositas dengan sampel 

sedikit cairan ? 

2. Bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai viskositas ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rancang bangun alat ukur viskositas. 

2. Untuk mengetahui besaran viskositas larutan.  

3. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap nilai viskositas. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang dapat dilakukan, maka penelitian ini 

memiliki batasan sebagai berikut: 

1. Metode pengukuran viskositas didasarkan pada prinsip bola jatuh pada 

larutan.  
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2. Tabung sebagai wadah cairan yang digunakan memiliki diameter dan panjang 

berturut-turut adalah 5,5 mm dan panjangnya 150 mm.  

3. Pembacaan kecepatan terminal bola jatuh diukur dengan menggunakan sensor 

berbasis magnet yang dapat terdeteksi oleh sensor. 

4. Sistem pemrosesan digital menggunakan mikrokontroler ATmega328. 

5. Kekentalan larutan yang diukur dibatasi pada rentang 1-500 cP (centi Poise).  

 

1.5 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dapat diperoleh alat ukur viskositas dengan volume larutan yang kecil 

(sekitar 20 mL) dengan menggunakan metode falling ball. 

2. Diperoleh alat ukur viskositas larutan dengan akurasi dan presisi yang tinggi 

dengan menggunakan metode falling ball.  

3. Hasil kalibrasi alat ukur yang dibuat dengan metode falling ball mencapai 

alat ukur yang standar memiliki pola kesalahan yang linear dengan R
2
 sebesar 

0,9999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


