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Kata Pengantar 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan rahmadnya 

sehingga Prosiding Seminar Nasional Penyiapan Tenaga Kerja Industri Yang 

Berkarakter Melalui Pembudayaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 2010 ini dapat 

diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan panitia seminar yang nantinya sebagai publikasi kajian 

penelitian bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.  

 Prosiding Seminar Nasional Penyiapan Tenaga Kerja Industri Yang 

Berkarakter Melalui Pembudayaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 2010 

diselenggarakan sebagai wahana bagi akademis, peneliti, praktisi, asosiasi, dan industri dalam 

bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk saling bertukar pikiran , mempresentasikan 

pengalaman-pengalaman hasil penelitian dan mendiskusikan hasil dari makalah . 

 Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak seluruh rangkaian acara ini 

tidak akan terwujud dan terlaksana dengan lancar . Oleh karena itu perkenankan kami dalam 

kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada : 

1. Asosiasi Profesi Guru K3 yang telah bekerja sama dalam acara Seminar ini sehingga 

acara ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar . 

2. Ketua jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY 

3. Dan semua teman-teman HIMA MESIN FT UNY yang terlibat dalam 

penyelenggaraan Seminar Nasional Penyiapan Tenaga Kerja Industri Yang 

Berkarakter Melalui Pembudayaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 2010 ini . 

Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti seminar dan mohon maaf apabila ada 

hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak/ibu dan teman-teman sekalian.  Semoga acara 

Seminar Nasional ini dapat bermanfaat bagi kita, Amin . 

   

 

Yogyakarta, 29 Mei 2010 

 

Panitia Seminar Nasional 2010 
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Sambutan Ketua Hima Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Salam solidarity forever, 

Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, 

hanya dengan nikmat-Nya kita semua masih diberi kekuatan untuk menjalani hidup sebagai 

seorang manusia utuh, manusia yang sempurna dengan segala kenikmatan yang diberikan-

Nya. Shalawat serta salam bagi Rosulullah Muhammad SAW yang telah merubah peradaban 

dunia, menjadi kehidupan yang berdab, kebebasan tanpa batas telah mampu Ia rubah menjadi 

kebebasan yang beradab pula. 

Dunia industri merupakan dunia yang sangat berpotensi sekali untuk bisa 

mendongkrak perekonomian negara, berkaitan dengan industri pastinya tidak terlepas pula 

dari SDM yang berpotensi dan mempunyai skill dan kepribadian yang excelent. Berkata 

tentang SDM yang akan diserap oleh industri pastinya kita langsung tertuju pada Sekolah 

Kejuruan (SMK), penyiapan tenaga kerja industri yang baik pastinya perlu pemahaman yang 

baik pula tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).  

Pemahaman K3 haruslah dimulai sejak dari bangku SMK, karena dengan 

pembudayaan K3 di SMK diharapkan nantinya tenaga kerja yang terserap di Industri sudah 

faham tentang urgensi K3 di dunia kerja, sehingga kecelakaan akibat kerja di dunia industri 

maupun pendidikan bisa di minimalisir dan amat sangat diharapkan bisa menjadi 0 %. 

Penyelenggaraan seminar Nasional dengan tema “penyiapan tenaga kerja industri 

yang berkarakter dengan pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja” merupakan refleksi 

kami anak Mesin tentang pelanggaran-pelanggaran K3 baik di industri maupun di dunia 

pendidikan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran K3 oleh siswa, mahasiswa dan para 

pekerja industri itu merupakan contoh nyata tentang kurang fahamnya arti dan makna dari K3 

itu sendiri.  

Harapan kami dari pihak penyelenggara seminar Nasional “penyiapan tenaga kerja 

industri yang berkarakter dengan pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja” ini, 

diharapkan peserta bisa memahami dan dapat mengimplementasikan ilmu K3 baik di 

pendidikan SMK ataupun di Industri.  

Demikian kata sambutan ini saya sampaikan, sekadar memberikan refleksi pada kita 

semua bagaimana pentingnya membudayakan ilmu K3 baik di dunia prndidikan maupun di 

industri. 

Terimakasih, tetap semanat, keep your health…. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Sambutan Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan yang 

Mahakuasa atas berkah dan rahmatNya kita dapat mengikuti Seminar Nasional “Penyiapan 

Tenaga Kerja Produktif yang Berkarakter melalui Pembudayaan Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja”, yang diselenggarakan oleh Hima Mesin FT UNY bekerja sama dengan Asosiasi 

Profesi Guru Kesehatan dan Keselamatan Kerja (APGK3), dalam angka Dies Natalis ke 46 

Universitas Negeri Yogyakarta.  

Selanjutnya Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY menyambut gembira atas 

prakarsa dan  terselenggaranya kegiatan ini. Hal ini merupakan wujud perhatian dan 

komitmen terhadap peningkatan mutu produktifitas tenaga kerja di industri. Rendahnya 

produktifitas tenaga kerja seringkali terjadi bukan karena kurangnya kompetensi 

keterampilan dalam penggunaan alat dan sarana produksi, tetapi karena rendahnya kesadaran 

tenaga kerja terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Tenaga kerja 

yang terampil sering menjadi kurang produktif akibat terjadinya kecelakaan kerja karena 

teledor, lengah serta kurang memahami kaidah-kaidah penyelenggaraan kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan seminar ini menjadi sangat 

strategis artinya, terlebih lagi Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY selain mengemban 

tugas menyiapkan tenaga sarjana guru teknik mesin juga sekaligus ahli madya teknik mesin.  

Pembudayaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui kegiatan pendidikan 

baik di pendidikan menengah melalui SMK maupun pendidikan tinggi adalah sarana dan 

media yang sangat tepat untuk membangun tenaga kerja yang terampil sekaligus kompeten 

dalam bidang K3. Seminar ini diharapkan mampu memberikan kajian yang memadai dalam 

hal strategi, media dan metode penyelenggaraan K3 di pendidikan kejuruan. Untuk itulah 

kami mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih pemikiran kepada para nara 

sumber, pemakalah dan peserta seminar nasional ini,  untuk kemajuan pendidikan K3 dan 

kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, 

Hima Mesin, APGK3, para nara sumber dan segenap pendukung kegiatan yang telah bekerja 

keras menyelenggarakan kegiatan ini. Kami juga turut memohon maaf apabila terdapat 

kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Yogyakarta, 29 Mei 2010 

Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

Fakutas Teknik UNY   

 

Drs. Bambang Setyo Hari Purwoko, M.Pd. 
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Sambutan Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta 
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Sambutan Ketua APGK3 

Kepada yth Bapak Pembina APGK3 yaitu Direktur DPSMK Ditjen Dikdasmen 

Depdiknas, dan Ketua Program PPS Ilmu Kesehatan Kerja FK UGM, kepada yth Rektor 

UNY, Dekan FT UNY dan segenap jajarannya . Kepada yth para partisipan seminar nasional 

baik para mahasiswa S2 dan S1 FK UGM dan UNY, Para Guru SMK dan para praktisi di 

Industri. Kepada seluruh Panitia pelaksana yang terhormat pula. 

  Terimakasih atas segala dukungannya, dan kebersamaanya dalam berusaha sedikit 

menyumbangkan diri untuk pembangunan pendidikan teknologi kejuruan di 

Indonesia.Seperti kita ketahui, usaha keras pembinaan SMK oleh DPSMK telah berhasil 

menciptakan citra SMK menjadi lebih produktif dan berkualitas. Banyak SMK yang sudah 

mampu menghasilkan karya nasional yang layak tanding, unggul, dan layak jual, apalagi 

dilengkapi dengan bangkitnya rasa nasionalisme perekonomian dengan lebih menghargai 

produk dalam negeri. Output SMK tidak hanya produk yang berkualitas tetap lulusan yang 

professional, produktif dan berkompetensi relevan, sehingga mampu untuk betrsaing dan 

unggul. Konsekuansinya, SMK dan sekolah teknologi kejuruan lainnya didorong untuk 

menciptakan pabrik kecil yang berkualitas di lingkungannya.  Berbagai aspek manajerial, 

proses produksi, dan sumber daya manusia mulai melangkah untuk mengimbangi hal 

tersebut, termasuk penerapan kesehatan dan keselamatan kerja secara total. Total dalam hal 

ini meliputi manajemen K3 yang menjadi bagian MPBS, kurikulum, silabi, alat evaluasi, 

metode dan media pendidikan K3. Termasuk Guru-gurunya pun memiliki kompetensi yang 

terstandar di bidang K3. Total dalam hal ini hanya bisa diraih dengan pendekatan 

pembudayaan K3 melalui pendidikan latihan di SMK, mengingat bahwa  manusia yang 

produktif hanya dimiliki oleh mereka yang sehat dan selamat dalam bekerja. Dalam hal inilah 

kami APGK3 srbagai lembaga non profit, hadir untuk mendarmabaktikan seluruh 

pengaaman, pengetahuan, dan waktunya untuk membantu dan melayani pendidikan teknologi 

kejuruan khususnya dalam pembudayaan K3. Akhirul kata, SMK pasti akan BISA apa saja, 

jika dan hanya jika seluruh pengurus, guru, dan siswanya selalu sehat serta selamat. 

 Terimaksih atas segalanya, Wassalam Wr.Wb. 

a.n. Pengurus APGK3 Indonesia 

Drs. Ima Ismara.,MPd.,MKes 
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Profil APGK3 

 

  

 

Latar Belakang 

Bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara Republik Indonesia. 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa dan segenap masyarakat Indonesia 

diberbagai sektor, perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya, pemeliharaan dan perawatannya 

agar dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemanfaatan  atau 

pemakaiannya. Untuk hal tersebut perlu dikembangkan suatu  masyarakat dan lingkungan 

kerja yang aman dan sejahtera melalui usaha kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap guru 

dimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang  mengemban tugas untuk 

melaksanakan, mendukung dan mensukseskan Pembangunan Nasional melalui peningkatan 

kualitas, kemampuan , keahlian dan profesionalisme masing-masing bidang. Setiap guru 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja wajib dan harus selalu mengupayaka peningkatan 

perlindungan atas kesehatan dan Keselamatan Kerja pada segala sector. Dalam usaha 

mendidik dan membudidayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diperlukan adanya 

tenaga profesiona dibidangnya yang bersatu padu dalam suatu wadah sebagai sarana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme. Atas dasar pemikiran tersebut diatas 

dan didorong oleh rasa tanggung- jawab sebagai warga Negara Republik Indonesia yang 

berprofesi sebagai pendidik (guru) di bidang kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta 

dengan dijiwai rasa kekluargaan, maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini 

para PENDIDIK (Guru) K3 dan PEDULI K3 membentuk 

ASOSIASI PROFESI GURU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 
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Tujuan 

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan K-3, meliputi antara 

lain : Pelatiahn, Seminar, Workshop, Penelitian 

2. Membina dan mengembangkan peran, kemampuan , keahlian, kegiatan dan 

kepentingananggota, sebagai bagian pelaku penggerak K-3. 

3. Membekali siswa tentang K-3 sedini mungkin. 

4. Menerbitkan majalah artikel, jurnal, buku materi K-3 secara nasional. 

5. Menghimpun  guru-guru  yang sadar arti pentingnya Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja dibengkel atau dilaboratorium atau tempat ia bekerja  dan kemudian memberi 

contoh dan sekaligus mengajak teman kerja untuk melaksanakan K3 tersebut. 

Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah semua komponen sekolah atau perguruan tinggi yang 

terlibat dalam pelaksanaan Kesehatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari ; dosen, guru, 

karyawan dan peserta didik. 

PENDIRI ASOSIASI PROFESI GURU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

NASIONAL 

(APGK-3 NASIONAL) 

 

1. Drs. Ketut Ima Ismara., MPd, M.Kes 

2. Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd 

3. Drs. Moch Solikin., M.Kes 

4. Dra. Badraningsih Lastariwati., M.Kes 

5. Dra. Enny Zuhni Khayati., M.Kes 

6. Nur Hening Yuniarti., S.Pd., MT 

7. Didik Haryanto., MT 

8. Deni Budi Hartanto., M.Kom 

9. Drs. Riswan Dwi Jatmiko., M.Pd 

10. Waskito., S.Pd 

11. Wagiman Ibnu Arifin., S.Pd., MT 
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12. Sapto Budoyo,S.Pd 

13. Sudaryono., S.Pd 

14. Widodo 

15. Henny Rahma Dwiyanti., S.Pd 

16. Drs. Mariyadi 

17. Nugroho Budi Utomo., MM 

18. Syahrina Rahmadhina., S.PdT 

19. Budi Lestari., S.PdT 

 

 

Dewan  pengurus Asosiasi Profesi Guru Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional 

(APGK-3 Nasional) 

 

1. Ketua  

 Drs. Ketut Ima Ismara., MPd,     M.Kes 

Wakil Ketua    

 Sapto Budoyo,S.Pd 

 

2. Sekretaris : 

 Nur Hening Yuniarti., S.Pd., MT 

Wakil seketris :  

Wagiman Ibnu Arifin., S.Pd., MT 

 

3. Bendahara :  

Henny Rahma Dwiyanti., S.Pd 

Wakil Bendahara :  

Nugroho Budi Utomo., MM 

 

Divisi-Divisi 

Divisi Diklat : 

1. Drs. Putut Hargiyarto, M.Pd 
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Divisi Jurnal : 

1. Drs. Moch Solikin., M.Kes 

Divisi Audit dan Sertifikasi 

1. Drs. Riswan Dwi Jatmiko., M.Pd 

2. Dra. Badraningsih Lastariwati., M.Kes 

 

Divisi Organisasi 

1. Dra. Enny Zuhni Khayati., M.Kes 

2. Budi Lestari., S.PdT 

 

Alamat Seketariat 

Gambiran UH 5/152-A, RT034, RW 009, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY 

Pendaftaran Anggota: 

1. Menyerahkan Pas photo ukuran 3 x 4 dan 2x3 masing-masing 1 lembar 

2. Mengisi formulir pendaftaran 

3. Menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 lembar 

4. Menyerahkan foto copy SK terakhir  atau  surat tugas tempat bekerja yang telah 

dilegalisir sebanyak satu lembar 

5. Atau langsung lewat Website ……… 
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Abstrak 

Program Otomatisasi yang dimaksud disini adalah pembuatan seperangkat alat untuk praktikum dan 

juga dapat dilakukan untuk penelitian kimia yang serba otomatis. Otomatis yang dimaksud adalah dengan 

bantuan komputer maka pengumpulan data untuk praktikum atau penelitian dapat diperoleh dengan cepat dan 

akurat.   Sampai saat ini beberapa peralatan laboratorium yang biasa digunakan dalam praktikum atau penelitian 

masih banyak yang bersifat konvensional. Pencatatan data suhu, tekanan, volum, dan pembacaan data yang lain 

masih menggunakan tenaga manusia. Hal ini di samping membutuhkan energi dan waktu, juga dapat 

membahayakan keselamatan jika pengguna kebetulan bekerja dengan zat beracun atau zat yang mudah meledak. 

Untuk menghindari hal-hal  tersebut, seiring dengan kemajuan teknologi, maka pembacaan data tersebut di atas 

dapat digantikan oleh komputer dengan bantuan antarmuka dan  sensor atau transduser. Telah diketahui dalam 

mata konsep kimia baik kimia fisika, analitis, kimia  anorganik dan yang lain,  tidak dapat dipisahkan dengan 

istilah variabel. Beberapa variabel yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari antara lain: suhu, tekanan, 

jumlah mol, konsentrasi, dan sebagainya. Variabel-variabel tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengetahui 

keadaan suatu system. Artikel ini memanfaatkan sifat dari variabel-variabel tersebut yang dapat diukur dengan 

mengunakan sensor sesuai dengan sifat variable tersebut. Beberapa peralatan yang dapat dan telah berhasil 

dibuat otomatis antara lain. Alat uji untuk mencari daya hantar listrik larutan, alat uji untuk mencari konstanta 

kesetimbangan asam lemah, peralatan untuk mencari banyaknya komponen  dalam larutan, dan alat 

frekuensimeter. 

Kata kunci : Sensor, antarmuka, dan komputer 

 

Pendahuluan  

Kerja kimiawan secara garis besar dapat 

dibagi menjadi tiga tahap. sebagai berikut: a) kerja 

teori guna merancang eksperimen, b) kerja 

eksperimen di laboratorium untuk mengamati 

eksperimen termasuk mencatat data yang 

dipandang penting, dan c) kerja teori untuk 

membahas dan menyimpulkan data eksperimen 

sehingga dihasilkan mungkin saja hal-hal baru yang 

sangat berguna bagi ilmu murni maupun ilmu 

terapan. 

Tahap pertama, sangat penting demi 

semakin besarnya kebolehjadian eksperimen yang 

akan dilakukan nantinya mendapatkan 

keberhasilan. Tanpa perancangan eksperimen yang 

matang dan mantap, akan banyak membuang 

waktu, biaya dan tenaga serta mungkin sekali umur 

kimiawan itu, mengingat pada umumnya mereka 

bekerja dengan racun-racun. 

Tahap ke dua diperlukan agar data dapat disimpan 

tidak saja sekedar dilihat dan diingat untuk 

kemudian beberapa waktu yang mungkin lama 

ataupun sebentar kemudian menjadi terlupakan, dan 

pada saat diperlukan kita tidak dapat lagi menyebut 

data atau hasil-hasil penting yang menarik tersebut. 

Untuk menghindari hal itu, data perlu dicatat dan 

disimpan dengan rapi sehingga setiap kali 

diperlukan mudah ditemukan kembali. Sebelum 

komputer memasyarakat seperti sekarang ini, dulu 

pencatatatan dilakukan dengan menuliskan di atas 

kertas dengan tangan, dan atau diketik. Sekarang 

pencatatan dapat dilakukan oleh komputer dalam 

bentuk cetakan printer atau disimpan dalam disket 

ataupun hardisk. Pada tahap ini, dengan bantuan 

alat komputer semata tanpa adanya alat tambahan 

yang lain, maka masih diperlukan kimiawan yang 

mencatat data eksperimen di laboratorium, dan baru 

data tersebut diketik dengan komputer. 

Pencatatan seperti tersebut di atas 

sebenarnya dapat dihindari, jika kimiawan telah 

memahami dan menguasai seluk beluk 

penyambungan dengan bantuan komputer atau 

interfacing. Dengan antarmuka, maka otomatisasi 

pengamatan data laboratorium dan sekaligus 

penyimpanan data dapat dilakukan komputer. 

Dengan demikian, dapat saja kimiawan tidak 

berada di ruang laboratorium sementara data 

eksperimennya telah dicatat dan disimpan dalam 

disket atau harddisk oleh komputer yang telah ia 

tugasi dengan pekerjaan itu. Hal ini bukan saja 

menghemat energi tetapi juga waktu, fikiran dan 

kerusakan kesehatan akibat bahaya bahan-bahan 

dan peralatan kimia. 

mailto:crsfajar@gmail.com
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Pada tahap ke tiga, yaitu pembahasan dan 

penyimpanan data, pemrograman komputer adalah  

hal yang sangat perlu dan membantu, mengingat 

semakin tinggi tingkat ilmu kimia yang ada 

sekarang, semakin tinggi pula mutu pengolahan 

datanya. Ini adalah satu sebab mengapa komputer 

telah demikian memasyarakat di lingkungan 

kimiawan terutama ilmu-ilmu fisika-kimia (yang 

lebih condong ke fisika) maupun ilmu-ilmu kimia-

fisika (yang lebih condong ke kimia). 

Program otomasisasi alat-alat laboratorium 

yang akan dikerjakan  ini dirasa sangat penting 

untuk dilakukan. Dengan mengotomatisasi alat-alat 

laboratorium dan juga alat-alat penelitian, maka 

pencatatan data dan pengolahannya dapat 

dikerjakan komputer yang telah diprogram. Dengan 

model membuat sendiri alat-alat laboratorium kimia 

dengan bantuan komputer, maka di samping dapat 

menekan harga menjadi lebih dari 10x atau lebih 

murahnya, juga alat yang diperoleh akan lebih 

sesuai dengan keinginan pengguna. Beberapa 

contoh misalnya, Seorang guru atau dosen 

menginginkan temperatur yang sangat peka dalam 

daerah kisaran suhu 100
o
C sampai 105

o
C. Tentu 

saja untuk mencari alat ukut suhu atau termometer 

dengan daerah kisaran tersebut sangat sulit. Dengan 

bantuan sensor suhu dan antarmuka yang 

dihubungkan dengan komputer, maka daerah 

kisaran suhu tersebut dapat dengan mudah 

diperoleh. Temperatur dengan daerah kisaran kecil 

tersebut banyak dipakai dalam penentuan 

perubahan titik didih suatu larutan dalam pokok 

bahasan sifat koligatif larutan dan juga materi yang 

lain. Demikian pula dapat dibuat termometer lain 

dalam kisaran suhu lain sesuai dengan yang 

diinginkan.  Contoh lain misalnya, penentuan 

kecepatan reaksi dalam mata kuliah kimia fisika, 

selain perhitungan waktu secara otomatis, maka 

dengan bantuan program software, sekali kita 

melakukan ekperimen, orde/tingkat reaksi dan juga 

grafik akan dapat diperoleh langsung melalui 

informasi komputer, sehingga waktu ekperimen 

menjadi sangat efektif. 

Banyak proses-proses dalam kimia yang 

membutuhkan suhu atau tekanan konstan. Dengan 

bantuan sensor suhu dan sensor tekanan, maka 

dapat dibuat kondisi agar tercapai suhu dan tekanan 

konstan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. 

Beberapa penelitian terutama penelitian kimia 

fisika tentang persamaan keadaan membutuhkan 

informasi suhu dan tekanan sekaligus. Alat tersebut 

juga dapat dibuat sendiri dengan bantuan sensor 

atau transduser yang dihubungkan dengan 

komputer melalui antarmuka dan program software 

yang sederhana. 

Banyak  kegunaan lain dari  hardware 

yang telah dibuat otomatis dengan bantuan 

komputer. Melihat banyaknya kegunaan, murahnya 

biaya hardware otomatisasi alat-alat laboratorium 

kimia tersebut dibandingkan dengan peralatan yang 

harus dimpor dari luar, sedangkan kualitas 

keandalan dan keshahihannya dapat dipercaya, 

maka sangatlah perlu dilakukan pengembangan 

peralatan yang serba otomatis meskipun sederhana 

demi tercapainya tujuan pendidikan yang 

diharapkan dan juga efisiensi anggaran 

pembelanjaan alat-alat laboratorium. 

Pembahasan 

Antarmuka ADC 

Antarmuka (interface) ADC (analog to 

digital conventer) digunakan untuk mengubah data 

analog seperti arus atau tegangan, menjadi data 

digital. Data digital ini dapat dimasukan ke dalam 

komputer digital untuk mendapatkan pengolahan 

data lebih lanjut. Data analog tidak dapat langsung 

diolah oleh komputer, tetapi baru dapat diolah 

komputer digital setelah diubah menjadi data digital 

terlebih dahulu (Sasmita, 1992). 

Di dalam sistem antarmuka ADC terdapat 

chip ADC yang merupakan komponen elektronik 

utama untuk mengubah data analog menjadi di  

gital. Bagian utama dari antarmuka ini adalah 

bagian adres dan bagian data. Bagian adres berisi 

alamat ke arah mana data akan dikirim atau diambil 

sedangkan bagian data berisi data. Data dapat  

terdiri atas banyak bit, misalnya delapan, sepuluh, 

atau dua belas bit. 

Sistem antarmuka dijepitkan ke dalam slot 

komputer sehingga sistem itu dapat mengadakan 

hubungan digital dengan komputer. Data dari 

antarmuka dapat dibaca oleh komputer melalui 

panggilan terhadap port yang telah diadres. Dengan 

adres ini maka data dari antarmuka akan dibaca 

oleh komputer dan direkam di dalam memori untuk 

mendapatkan pengolahan lebih lanjut. Baik adres 

maupun data menggunakan informasi 1 (hidup) dan 

0 (mati). Nilai nol (0) menunjukkan voltase rendah  

dan satu (1) menunjukkan voltase tinggi. 

Bahasa untuk Pemrograman Komputer. 

Beberapa bahasa pemrograman yang ada dalam 

pasaran dapat dipakai sebagai bahasa penghubung 

antarmuka dengan komputer. Salah satu bahasa 

yang sering digunakan adalah bahasa Pascal. 

Contoh sederhana bahasa pemrograman yang 

dipakai untuk menghubungkan antarmuka (ADC) 

yang mempunyai alamat (adres) 636 dengan 

komputer adalah sebagai berikut: 

Uses crt, dos; 

Begin 

Port[639] := $99; 

Repeat 

Port[637] := 0; 

Port[637] := 8; 

Port[637] := 16; 

Port[637] := 0; 
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Repeat until port [637] and 1 = 1; 

Writeln (pot[636] :3); 

Until Keypressed; 

End.  

 

Prinsip – prinsip Kerja Sensor 

Pengukuran dan instrumentasi membentuk 

dasar dari ilmu pengetahuan dan Teknologi. 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang telah 

berkembang, sedang berkembang dan akan 

berkembang sulit dibayangkan tanpa kecanggihan 

dan terobosan yang tepat di bidang instrumentasi. 

Keberhasilan ilmuwan dan ahli teknologi banyak 

dibantu oleh ketepatannya dalam menggunakan 

instrumen. Suatu instrumen dikatakan shahih jika 

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Untuk dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur diperlukan suatu alat yang 

dinamakan sensor. Sensor yang digunakan harus 

sesuai dengan medium yang diukur. 

Prinsip dasar pembuatan sensor ada 

beberapa macam, di antaranya atas dasar 

perpindahan mekanis, perpindahan listrik seperti 

misalnya perubahan tahanan, dan perubahan 

induktansi, piezolistrik dan sebagainya (Srivastava, 

1987).  Secara umum semua benda dapat dijadikan 

sebuah sensor, hanya kepekaannya yang berbeda-

beda. Pada prinsipnya setiap ada perubahan baik 

suhu maupun tekanan, maka hantaran listrik suatu 

benda akan berubah. Besarnya perubahan hantaran 

suatu benda dapat dutentukan dengan hukum Ohm 

sebagai berikut ( Fajar Harjanto, 1990): 

R =    l /A 

Keterangan: 

R : tahanan (Ohm) yang merupakan   

       kebalikan dari hantaran 

 :  tahanan jenis (ohm cm) 

l  :  panjang (cm) 

A : luas (cm
2
) 

Tahanan jenis merupakan fungsi (variabel) 

suhu dan tekanan, dengan demikian jika suhu atau 

tekanan suatu benda diubah, maka tahanan jenis 

akan berubah, dengan demikian tahanan dan atau 

hantaran listrik suatu benda juga akan berubah, 

prinsip ini sering dipakai sebagai dasar dalam 

pembuatan suatu sensor. 

Kegiatan Paktikum di Laboratorium 

Beberapa kegiatan praktikum kimia fisika  

dan kimia dasar, dan mata kuliah kimia yang lain  

dapat dibuat otomatis dengan bantuan antarmuka 

dan sensor. Sensor utama yang akan digunakan 

untuk penelitian ini adalah sensor suhu, tekanan, 

cahaya, dan frekuensi osilasi. Sehingga segala 

praktikum atau penelitian yang berhubungan 

dengan sensor tersebut secara teoritis akan dapat 

dibuat otomatis. 

Beberapa contoh kegiatan praktikum kimia 

fisika atau kimia dasar yang diselenggarakan di 

laboratorium yang secra teoritis dapat dibuat 

otomatis dengan bantuan antarmuka dan komputer 

antara lain: 

1. Panas Pelarutan 

2. Panas Pembakaran Deret Normal Alkohol 

3. Panas reaksi 

4. Kekentalan 

5. Kelarutan sebagai fungsi suhu 

6. Kenaikan titik didih larutan 

7. Penurunan titik beku larutan 

8. Kecepatan reaksi 

9. Sel elektrokimia 

10. kalorimeter bom 

11. Panas penetralan 

12. Neraca analitis 

13. dan sebagainya   

Beberapa contoh peralatan yang telah 

dibuat dan dilakukan  otomasisasi alat-alat 

laboratorium dengan antarmuka ADC antara lain:  

1. Alat pengukuran hantaran larutan elektrolit 

dengan bantuan ADC, dalam alat ini telah 

berhasil diukur hantaran beberapa larutan 

elektrolit kuat seperti  HCl, KCl, NaOH dan 

sebagainya.  Berdasarkan analisis statistik  

beberapa dari data hasil pengukuran peralatan 

laboratorium yang serba otomatis tersebut tidak 

mempunyai perbedaan yang signifikan jika 

dibandingkan dengan alat standar hantaran 

listrik (misalnya konduktometer) yang mahal 

harganya.  

2. Alat pengukur frekuensi relatif osilasi zat. Alat 

ini pernah telah digunakan untuk penelitian 

kimia mahasiswa S-2. Dengan perlalatan  ini 

akan diketahui frekuensi osilasi zat pada 

berbagai suhu dan tekanan dengan cepat dan 

tanpa susah payah menunggui proses 

pengumpulan datanya. Dengan data suhu, 

tekanan dan frekuensi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, yang 

dalam proses penelitian tersebut dapat 

ditemukan bentuk persamaan keadaan emulsi 

air dalam minyak.  Alat frekuensimeter ini 

pernah pula diujicobakan pada beberapa jenis 

alkohol dan beberapa jenis lemak. Data 

sementara menunjukkan bahwa frekuensimeter 

dapat membedakan jenis-jenis lemak dan jenis 

alkohol dengan bantuan  filter yang dapat 

dibuat dengan program software. 

3. Alat analisis termal, Alat analisis termal  telah 

dipakai untuk mengetahui banyak campuran 

zat dalam  minyak kelapa yang beredar di 
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pasaran bebas. Metoda yang digunakan sangat 

sederhana. Alat yang dibutuhkan adalah sensor 

suhu yang cukup peka pada kisaran 0
o
C sampai 

35
o
C dan waktu yang diambilkan dari unit dos. 

Dengan cara menempatkan minyak yang 

diselidiki dalam bejana/wadah tertentu, 

kemudian didinginkan dengan perlahan-lahan. 

Dengan tambahan penulisan program software 

sederhana, dapatlah dibuat dalam bentuk 

grafik. Sehingga diperolehlah grafik suhu 

versus waktu yang dapat memberikan berbagai 

informasi yang diinginkan. Grafik yang terjadi 

dalam hal ini dapat menggambarkan 

banyaknya campuran dalam minyak yang 

diselidiki berdasarkan perbedaan titik beku 

masing-masing zat tambahan 

4. Alat Pengukur hantaran elektrolit lemah, alat 

ini dapat digunakan untuk mengetahui derajat 

ionisasi dan harga tetapan kesetimbangan asam 

asetat pada berbagai suhu dengan sangat cepat. 

Dalam alat ini sensor yang diperlukan ada dua, 

yaitu sensor suhu dan sensor hantaran dalam 

sebuah sel. Data yang dibaca oleh sensor – 

sensor tersebut diolah lagi dengan 

menggunakan program (software) berdasarkan 

rumus-rumus yang berlaku. Keluaran yang 

tampak di layar adalah harga derajat ionisasi 

dan tetapan konstanta kesetimbangan asam 

asetat pada berbagai suhu. 

Simpulan 

1. Melalui peralatan praktikum dan atau 

penelitian yang dibuat otomatis dengan 

bantuan computer, antar muka, dan program 

software, maka dapatlah dipelajari sifat-sifat 

variabel-variabel dalam suatu materi, yang 

sangat diperlukan dalam mengetahui keadaan 

suatu sistem. Komponen peralatan utama yang 

dibutuhkan dalam otomatisasi perlatan 

laboratorium adalah adanya komputer, sensor 

yang sesuai dengan variabel yang akan 

dihadapi, serta bahasa program komputer. 

  

2. Dengan dilakukannya otomatisasi peralatan 

laboratorium ditinjau dari berbagai segi akan 

sangat menguntungkan. Dari segi anggaran 

atau dana misalnya, untuk mendeteksi densitas 

maka diperlukan alat densitometry yang 

harganya puluhan juta, sedangkan jika alat 

laboratorium dibuat otomatis dengan kompuetr 

melalui antar maka dana yang dibutuhkan tidak 

akan lebih dari seratus ribu, sehingga sangat 

murah. Dari segi waktu, peralatan laboratorium 

yang dibuat otomatis jelas sangat efisien, 

karena sekali dijalankan, maka peralatan dapat 

berjalan dengan sendirinya sesusi dengan 

program yang dibuat, sehingga pengguna dapat 

melakukan aktivitas lain yang penting.  Dengan 

melakukan otomatisasi  peralatan laboratorium 

beberapa keuntungan yang lain akan dapat 

diperoleh.  
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