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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Alat Ukur Viskositas 

Alat ukur viskositas atau dapat disebut juga dengan viskometer merupakan alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu cairan. Adapun jenis-jenis 

dari viskometer yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

 

2.1.1 Viskometer Ostwald 

Viskometer ostwald adalah alat ukur viskositas yang menggunakan metode 

pengukuran dengan berdasarkan laju aliran fluida dalam pipa kapiler vertikal yang 

menempuh jarak tertentu menggunakan hukum poisulle. Pada alat ukur ini, 

parameter yang diukur adalah waktu cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler, 

dengan gaya yang disebabkan oleh berat fluida tersebut. Metode ini menggunakan 

cairan pembanding yang sudah diketahui nilai viskositasnya contohnya air dengan 

cara membandingkan waktu mengalir dari batas atas sampai batas bawah seperti 

pada gambar 2.1 menggunakan hukum poisulle. Alat ini memiliki kelemahan 

yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur fluida yang kental. Hal ini 

disebabkan karena waktu yang diperlukan cairan kental untuk melalui pipa kapiler 

sangat lama serta pembersihan pipa tergolong sulit [2]. 
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Gambar 2.1 Viskometer Ostwald 

 

2.1.2 Viskometer Brookfield 

Viskometer Brookfield merupakan alat ukur viskositas yang menggunakan spin 

atau putaran untuk mengetahui nilai viskositas dari cairan yang ingin diketahui, 

semakin besar nilai putarannya persatuan waktu maka semakin kecil nilai 

viskositasnya. Sebaliknya, semakin kecil nilai putarannya persatuan waktu maka 

semakin besar nilai viskositasnya. Metode ini sangat dipengaruhi gaya gesek pada 

cairan yang digunakan [2]. 

 

 

Gambar 2.2 Viskometer Brookfield 

 

2.1.3 Viskometer Falling Ball 

Viskometer bola jatuh merupakan alat ukur viskositas yang terdiri dari tabung 

sebagai wadah untuk menampung cairan yang digunakan. Nilai viskositas 
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didasarkan oleh waktu kecepatan bola jatuh ke dalam larutan yang diuji nilai 

viskositas dengan menggunakan hukum Stokes akan dibahas pada sub-bab 

selanjutnya.  

 

2.2  Hukum Newton, Hukum Archimedes dan Hukum Stokes Pada 

Viskometer Metode Falling Ball 

Ketika bola dijatuhkan kedalam fluida, maka akan terjadi gaya apung bola (FA), 

gaya gesekan antara bola dengan fluida (FS) dan juga gaya berat (W) seperti pada 

Gambar 2.3. Maka dapat dirumuskan dengan dasar hukum I Newton. Hukum 1 

Newton mengatakan bahwa “percepatan benda nol jika gaya total (gaya resultan) 

yang bekerja pada benda sama dengan nol” [3]. 

 

Gambar 2.3 Gaya-gaya pada bola di dalam fluida. 

 

Dengan dasar hukum I Newton maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                                                           
0F



                                              (1) 

 

                                                             A sF F W
  

   (2) 

Dengan memasukkan rumus gaya apung (FA) yaitu hukum Archimedes  

fVg  serta rumus gaya gesekan (FS) fluida berdasarkan hukum Stokes ke 

persamaan 2, Gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak 
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dengan cairan akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini 

kepada cairan. Hambatan gerak di dalam cairan disebabkan gaya gesek antara 

bagian cairan yang melekat ke permukaan suatu benda. Gaya gesek tersebut 

sebanding dengan koefisien viskositas (η) fluida cair. Menurut hokum Stokes 

yang telah kita ketahui perumusan gaya gesek pada cairan yaitu  

                           
6sF rv ,  setelah itu dimasukan ke persamaan 3: 

                                                  
6fVg rv mg    (3) 
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Maka akan diperoleh formula viskositas fluida seperti yang ditunjukkan pada 

persamaan 4 yaitu   
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                             (4) 

      

dengan: 

µ = koefisien kekentalan fluida (kg/ms) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

r = jari – jari bola (m) 

ρb = densitas bola (kg/m
2
) 

ρf = densitas fluida (kg/m
2
) 

v = kecepatan terminal bola uji (m/s) 

   V   = volume bola magnet (
3m ) 

W   = gaya berat ( N ) 

 



8 
 

2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah bagian dasar dari sebuah sistem komputer yang berbentuk 

kecil dan memiliki tugas yang sangat spesifik dan banyak. Walaupun dalam 

bentuk yang kecil, tetapi Mikrokontroler tetap dibangun dari elemen dasar yang 

sama dari sebuah komputer pribadi dan komputer mainframe [4]. Berikut 

merupakan contoh dari Mikrokontroler yang sering digunakan untuk membangun 

sebuah sistem sederhana dan digunakan untuk penelitian ini: 

 

2.3.1 Arduino  

Arduino adalah termasuk kedalam Mikrokontroler single-board yang dirancang 

untuk mempermudah developer elektronik dalam membangun sistem elektronik di 

berbagai bidang penggunaaan. Arduino bersifat open source, diturunkan dari 

Wiring platform dengan hardware menggunakan prosesor Atmel AVR dan 

software yang memiliki bahasa pemrograman sendiri. 

 

Gambar 2.4 Arduino UNO ATmega328 

 

Pada penelitian ini saya menggunakan Arduino UNO ATmega328 sepeti gambar 

2.4. Arduino UNO adalah papan sirkuit berbasis chip ATmega328. IC (integrated 

circuit) ini memiliki 14 input/output digital (6 output untuk PWM), 6 analog 

input, resonator kristal keramik 16 MHz, Koneksi USB, soket adaptor, pin header 

ICSP, dan tombol reset [5] dengan rincian spesifikasi datasheet di tabel 2.1 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Datasheet Arduino UNO ATmega328 

Microcontroller  ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6  

DC Current per I/O Pin 40 Ma 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB 

used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

 

2.4 Sensor 

Sensor adalah sebuah peralatan yang berfungsi sebagai deteksi akan gejala-gejala, 

sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan sebuah energi. Seperti halnya energi 

listrik, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Mempunyai fungsi seperti 

halnya mata sebagai sensor penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran dan 

lain sebagainya [6]. Dalam penelitian ini menggunakan jenis sensor magnet 

UGN3503 dan LM35 Waterproof, kelebihan dari menggunakan sensor magnet 

adalah selama objek berbahan magnet dan tidak ada gangguan disekitarnya maka 

akan terdeteksi pada sensor tersebut. 

 

2.4.1 Sensor UGN3503 

Data yang menjadi acuan utama adalah data selang waktu dari sensor magnet 

UGN3503. Sensor yang digunakan untuk mendapat data magnet adalah 
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UGN3503. Sensor ini digunakan dikarenakan memiliki kelebihan yaitu tidak 

terganggu walaupun ruang tidak memiliki cahaya. Sensor UGN3503 merupakan 

sensor efek hall. Efek Hall terjadi ketika konduktor pembawa arus tertahan pada 

medan magnet, medan memberi gaya menyamping pada muatan-muatan arus 

yang mengalir pada konduktor [7]. Karakteristik sensor bisa dilihat dalam tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Karakteristik sensor UGN3503 

Characteristic Symbol 
Test 

Condutions 

Limits 

Min Type Max Units 

Operating 

voltage 

Vcc  4.5 - 6.0 V 

Supply Current Icc  - 9.0 13 mA 

Quiescent 

Output Voltage 

Vout B = 0 G 2.25 2.50 2.75 V 

Quiescent 

Output Voltage 

Vout B = 0 G 2.25 2.50 2.75 V 

Sensitivity Δvout B = 0 G to 

±900 G 

0.75 1.30 1.75 mV/G 

Bandwitdth (-

3dB) 

BW BW = 10 

Hz to 10 

kHz 

- 23 - kHz 

Broadband 

Output Noise 

Vout  - 90 - µV 

Output 

Resistance 

Rout  - 50 220 Ω 

 

2.4.2 Sensor DS18B20 Waterproof 

Sensor suhu DS18B20 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

Sensor Suhu DS18B20 yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen 

elektronika  yang diproduksi oleh National Semiconductor. DS18B20 memiliki 

keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan 

sensor suhu yang lain, DS18B20 juga mempunyai keluaran impedansi yang 

rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan 
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dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan 

[8].  

 

Sensor suhu DS18B20 Waterproof adalah komponen sensor yang dapat 

mendeteksi suhu hingga suhu 100º  celcius di dalam air. Sensor ini bekerja 

dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

Gambar 2.5 merupakan bentuk dari sensor DS18B20 Waterproof sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar  2.5 Sensor DS18B20 Waterproof [9] 

 

Tabel 2.3 Desain parameter 

Parameter Value 

Operating temperature 

range: 

-55°C to +125°C (-

67F to +257F) 

Supply Voltage 3.0V to 5.5V 

Accuracy over the range of 

- 10°C to +85°C: 

±0.5°C 

 

Dari Tabel 2.3 desain parameter di atas dapat diketahui bahwa sensor suhu 

DS1820 Waterproof, tegangan operasi sensor DS18G20 Waterproof yang dapat 

digunakan antar -0,2 Volt sampai 35 Volt.  



12 
 

2.5 LCD 16x2 

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di 

berbagai bidang misalnya alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, atau pun 

layar komputer. Pada tabel datasheet 2.4 LCD yang digunakan ialah LCD dot 

matriks dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil 

yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat [10]. 

Tabel 2.4 Datasheet LCD 16x2 

Item Symbol 
Test 

Condution 
Min. Typ. Max. Unit 

Power Supply for 

Logic 

Vdd -- 4.7 5.0 5.5 V 

Operating Voltage for 

LCD 

Vdd-

Vo 

-- -- 5.0 -- V 

Input High Voltage Vih -- 2.2 -- Vdd V 

Input Low Voltage Vil -- -0.3 -- 0.6 V 

Output High Voltage Voh -Ioh=0.2mA 2.4 -- -- V 

Output Low Voltage Vol Iol=1.2mA -- -- 0.4 V 

Power Supply Current Idd Vdd=3.0v -- 1.1 -- mA 
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2.6 Perkembangan Teknologi Alat Ukur Viskositas Digital 

Dengan menggunakan tabel 2.5 dapat diperoleh penjelasan dari perkembangan 

apa saja yang terjadi dalam alat ukur viskositas digital dengan teknologi yang ada.  

Tabel 2.5 Perkembangan alat pengukuran viskositas larutan 

Tahun Peneliti Keterangan 

2013 Syafitri Jumianto, 

Anwar Mujadin, Dewi 

Elfidasari 

 

Penelitian ini membuat pengembangan modul 

praktikum viskositas sederhana dengan menggunakan 

metode falling ball [11]. 

 

2014 Nurry Putri Tissos, 

Yulkifli, Zulhendri 

Kamus 

Penelitian ini dilakukan cara dengan viskositas 

digital berbasis Mikrokontroler Arduino UNO328 

dan sensor UGN3503 menggunakan methode falling 

ball dengan tampilan lcd [12]. 

2017 Asi Noflanda Arsis , 

Dahyunir Dahlan, , 

Harmadi, Muharmen 

Suari 

Penelitian alat ukur kekentalan oli SAE 10-30 ini 

dirancang bangun dengan menggunakan metode 

Falling Ball Viscometer (FBV) small tube. Tabung 

yang digunakan berukuran kecil dengan panjang 15 

cm dan diameter 5,5 mm. Alat ukur dilengkapi 

dengan dua sistem sensor yaitu Light Emitting Diode 

(LED) infra merah dan fotodioda. Data waktu 

tempuh bola magnetik yang direkam oleh sistem 

sensor diproses oleh mikrokontroler Arduino nano 

untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk nilai 

kekentalan pada layar Liquid Crystal Display (LCD) 

tetapi memiliki kekurangan yaitu ketika inframerah 

tidak mendekteksi bola magnetik maka tidak dapat 

terukur dan tabung masih terbilang besar [13]. 

2018 Raziz Arif Wibowo Penelitian  ini menggunakan methode falling ball 

dengan berbasis digital untuk menggantikan alat ukur 

viskositas di lab fluida teknik elektro unila yang 
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Tahun Peneliti Keterangan 

masih manual [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


