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Abstrak 

Berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu terhadap sampel yang diamati pada 

eksperimen surface plasmon resonance maka diperlukan suatu rancangan alat pemanas. Salah satu cara untuk 

membuat alat pemanas yang terbaik adalah menganalisa bahan isolator terbaik agar panas dari bahan 

konduktor dapat terfokus pada sampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur suhu pada dua bidang isolator 

yang berbeda pada desain alat pemanas untuk mendapatkan bagian bidang isolator terbaik. Pemanas ini 

terbuat dari resistor batang keramik dengan nilai resistansi 1 ohm yang diberikan tegangan 5V DC. Resistor 

batang keramik ini terdiri dari sisi isolator yang berbeda yaitu sisi material yang terbuat dari keramik dan sisi 

material yang terbuat dari semen rapuh (diasumsikan seperti gypsum). Alat pengukuran suhu pada penelitian 

ini menggunakan sensor LM35 dan sensor termokopel tipe K disertai modul MAX6675 untuk eksperimen pada 

suhu tinggi diatas 150oC. Alat kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah mikrokontroller Arduino. 

Tampilan hasil pengukuran pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak LabVIEW. Eksperimen ini 

dilakukan dengan mengukur suhu pada dua bidang pemanas yaitu bidang keramik dan bidang gypsum  pada 

jarak 0.1 cm, 0.4 cm dan 0.7 cm dengan nilai setpoint pada suhu 140 oC, 120 oC , dan 100 oC. Pengukuran 

suhu ini juga dilakukan pada masing sisi material keramik dan sisi material semen rapuh untuk menentukan 

nilai suhu jenuh material isolator. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah suatu hasil bidang isolator 

terbaik berdasarkan hasil eksperimen untuk rancangan desain alat pemanas yang akan digunakan pada 

eksperimen surface plasmon resonance.  

Kata-kata kunci: isolator, pemanas, surface plasmon resonance. 
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 PENDAHULUAN 

Eksperimen surface plasmon resonance selama ini belum banyak dilakukan dengan memberikan pengaruh 

variasi suhu terhadap sampel yang diukur. Jika dilakukan proses pemanasan sampel eksperimen, proses 

pemanasan sampel masih dilakukan di luar peralatan eksperimen surface plasmon resonance yang 

mengakibatkan perbedaan suhu sampel yang signifikan ketika dilakukan kembali di lokasi pengukuran. Oleh 

karena itu, kebutuhan eksperimen surface plasmon resonance ini memerlukan suatu rancangan alat pemanas 

yang ditempatkan langsung untuk memanaskan sampel pada alat eksperimen surface plasmon resonance. 

Alat sumber panas yang dibutuhkan harus memiliki suhu tinggi dan mampu memberikan energi panas 

secara cepat. Oleh karena itu, alat sumber panas harus memiliki jarak seminimal mungkin agar tidak kontak 

langsung dengan sampel eksperimen. Sketsa alat pemanas yang diharapkan untuk eksperimen surface plasmon 

resonance dapat ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
 

 

Gambar 1. Ilustrasi alat pemanas sampel pada eksperimen surface plasmon resonance. 

 

Penelitian tentang rancang bangun sistem pemanas dengan fitting 2D telah dilakukan untuk mengkaji 

lapisan film tipis pada eksperimen surface plasmon resonance [1]. Penelitian berikutnya telah dilakukan 

dengan eksperimen mengukur suhu terhadap variasi jarak sampel pada jarak 0.3 cm, 0.6 cm dan 0.9 cm untuk 

kajian eksperimen surface plasmon resonance [2]. Penelitian tentang otomatisasi program kontrol Motor 

SHOT602 menggunakan LabVIEW juga telah dilakukan untuk efisiensi analisa data hasil eksperimen surface 

plasmon resonance yang akan dikombinasikan dengan program kontrol suhu pada pemanas [3]. Hasil - hasil 

penelitian tersebut perlu dikembangkan kembali dengan adanya penelitian lanjutan agar menghasilkan hasil 

eksperimen lebih baik untuk inovasi pada alat eksperimen surface plasmon resonance secara terpadu dengan 

memberikan efek variasi suhu sampel. 

 

Berdasarkan kebutuhan eksperimen tersebut, pada penelitian ini dilakukan eksperimen lebih lanjut untuk 

mengkaji bahan isolator pada alat pemanas yang akan digunakan untuk kebutuhan eksperimen surface plasmon 

resonance. Alat pemanas ini terbuat dari sisi isolator yang berbeda yaitu sisi material yang terbuat dari keramik 

dan sisi material yang terbuat dari semen rapuh (diasumsikan adalah material gypsum). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur suhu pada dua bidang isolator yang berbeda pada alat pemanas untuk mendapatkan bagian 

bidang isolator terbaik. 

 

METODE EKSPERIMEN  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Alur eksperimen pada penelitian ini dapat ditunjukkan 

pada Gambar 2. Pada tahap awal yaitu membuat rancang bangun alat pemanas. Setelah membuat rancang 

bangun alat alat pemanas, tahap kedua yaitu melakukan pengukuran suhu menggunakan sensor suhu terhadap 

panas yang ditimbulkan pada alat pemanas yang telah dibuat. Tahap ketiga yaitu menghubungkan sensor suhu 

dengan mikrokontroller yang akan diberikan program membaca suhu. Tahap terakhir yaitu tahap sistem 

interface menguhubungkan mikrokontroller dengan komputer. Program komputer yang digunakan untuk 

kontrol suhu dan sebagai tampilan pembacaan nilai suhu pada penelitian ini yaitu perangkat lunak LabVIEW. 
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 Pengambilan data dimulai ketika program dijalankan dengan melakukan klik tombol run dan dihentikan pada 

waktu tertentu dengan melakukan klik tombol stop pada front panel dalam perangkat lunak LabVIEW. Data 

grafik secara otomatis tersimpan pada drive komputer berbentuk file .txt yang kemudian dapat dianalisis 

menggunakan microsoft excel. 

 

 

Gambar 2. Blok penelitian. 

 

Alat pemanas pada penelitian ini terbuat dari resistor batang keramik dengan nilai resistansi 1 ohm yang 

diberikan tegangan 5V DC. Resistor batang keramik ini terdiri dari sisi isolator yang berbeda yaitu sisi material 

yang terbuat dari keramik dan sisi material yang terbuat dari semen rapuh (diasumsikan seperti gypsum) seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Spesifikasi bagian – bagian pemanas. 

 

 

Alat pengukuran suhu pada penelitian ini menggunakan sensor LM35 yang mampu menunjukkan 

spesifikasi akurasi 99.6 %, presisi 0.1 oC, resolusi 0.1 oC, dan sensitivitas 50 mVolt/ºC dengan jangkauan 

pengukuran 0 oC sampai 100 oC [4]. Alat kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah mikrokontroller 

Arduino. Tampilan hasil pengukuran pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak LabVIEW. Skema 

rangkaian alat eksperimen pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

Gambar 4. Skema rangkaian alat eksperimen. 

 

Eksperimen ini dilakukan dengan mengukur suhu pada dua bidang pemanas yaitu bidang keramik dan 

bidang gypsum  pada jarak 0.1 cm, 0.4 cm dan 0.7 cm dengan nilai setpoint pada suhu 140 oC, 120 oC , dan 

100 oC. Eksperimen pengukuran suhu ini juga dilakukan pada masing-masing permukaan material keramik dan 
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 permukaan material semen rapuh untuk menentukan nilai suhu jenuh material isolator dengan menggunakan 

sensor suhu termokopel jenis K disertai modul MAX6675 yang terhubung pada mikrokontroller Arduino.  

 

HASIL EKSPERIMEN 

Hasil eksperimen pertama dilakukan pada jarak 0.1 cm dari permukaan isolator pemanas dengan setpoint 

suhu 140oC dapat ditunjukkan pada Gambar 5. Berdasarkan hasil eksperimen menunjukkan bahwa waktu untuk 

menuju setpoint dari suhu kamar pada permukaan isolator keramik adalah 334 detik sedangkan pada permukaan 

isolator gypsum adalah 296 detik. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa pada permukaan isolator keramik 

menunjukkan laju panas yang lebih lambat selama 38 detik dan mampu mengisolasi panas lebih baik daripada 

permukaan isolator gypsum.  

 

 
Gambar 5. Hasil eksperimen pengukuran suhu dari permukaan isolator pemanas  

pada jarak 0.1 cm dengan setpoint 140oC. 

 

Hasil eksperimen kedua dilakukan pada jarak 0.4 cm dari permukaan isolator pemanas dengan setpoint suhu 

120oC dapat ditunjukkan pada Gambar 6. Berdasarkan hasil eksperimen menunjukkan bahwa waktu untuk 

menuju setpoint dari suhu kamar pada permukaan isolator keramik adalah 381 detik sedangkan pada permukaan 

isolator gypsum adalah 345 detik. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa pada permukaan isolator keramik 

menunjukkan laju panas yang lebih lambat selama 36 detik dan mampu mengisolasi panas lebih baik daripada 

permukaan isolator gypsum.  

 

 
 

Gambar 6. Hasil eksperimen pengukuran suhu dari permukaan isolator pemanas  

pada jarak 0.4 cm dengan setpoint 120oC. 

 

Hasil eksperimen ketiga dilakukan pada jarak 0.7 cm dari permukaan isolator pemanas dengan setpoint 

suhu 100oC dapat ditunjukkan pada Gambar 7. Berdasarkan hasil eksperimen menunjukkan bahwa waktu untuk 

menuju setpoint dari suhu kamar pada permukaan isolator keramik adalah 379 detik sedangkan pada permukaan 

isolator gypsum adalah 320 detik. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa pada permukaan isolator keramik 
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 menunjukkan laju panas yang lebih lambat selama 59 detik dan mampu mengisolasi panas lebih baik daripada 

permukaan isolator gypsum.  

 

 

 
Gambar 7. Hasil eksperimen pengukuran suhu dari permukaan isolator pemanas  

pada jarak 0.7 cm dengan setpoint 100oC. 

 

Eksperimen berikutnya dilakukan untuk menentukan suhu saturasi (suhu jenuh) permukaan isolator 

pemanas dengan mengukur suhu di permukaan isolator menggunakan sensor termokopel jenik K dan modul 

MAX6675. Pengukuran suhu ini dilakukan selama 3600 detik pada setiap permukaan isolator hingga mencapai 

suhu jenuh. Hasil eksperimen pengukuran suhu jenuh pada permukaan isolator dapat ditunjukkan pada gambar 

8. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa perpindahan energi panas secara konduksi (kontak langsung) yaitu 

dengan memposisikan sensor suhu termokopel jenis K di permukaan isolator pemanas sehingga menunjukkan 

grafik kenaikan eksponensial lebih halus. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada permukaan keramik 

menunjukkan nilai suhu jenuh sebesar 225oC sedangkan pada permukaan gypsum menunjukkan nilai suhu 

jenuh sebesar 297oC. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa pada isolator permukaan keramik memiliki 

suhu jenih lebih rendah dan mampu mengisolasi panas lebih baik daripada isolator permukaan gypsum. 

 

 
Gambar 8. Hasil eksperimen pengukuran suhu jenuh pada permukaan isolator pemanas. 

 

KESIMPULAN 

Telah dilakukan pengukuran suhu pada permukaan isolator pemanas dengan jarak 0.1 cm, 0.4 cm dan 0.7 

cm. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa laju panas untuk mencapai setpoint pada permukaan isolator 

keramik lebih lambat dan dapat mengisolasi panas lebih baik daripada permukaan isolator gypsum. Hasil 

pengukuran suhu pada isolator pemanas hingga mencapai suhu jenuh menunjukkan bahwa suhu jenuh pada 

permukaan isolator keramik adalah 225 oC dan suhu jenuh pada permukaan isolator gypsum adalah 297 oC. 

Hasil data eksperimen pengukuran ini dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian untuk menentukan suhu 

jenuh pemanas 1 ohm dengan diberikan tegangan 5V DC secara teori deterministik pada penelitian berikutnya. 
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