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ABSTRAK

Teknologi film tebal merupakan salah satu teknik dalam fabrikasi
komponen-komponen mikroelektrik. Dengan teknologi ini, ukuran
komponen-komponen elektronik dapat dibuat menjadi lebih kecil tanpa
mengurangi kemampuannya. Dalam penelitian ini dibuat sensor
konduktivitas air yang berbasis teknologi film tebal dengan metode screen
printing. Elektroda sensor konduktivitas dibuat dari bahan AgPd yang
merupakan konduktor yang cukup baik. Elektroda dilapisi pada substrat
Alumina 96% dengan konstanta sel desain sekitar 50 cm-1 . Agar
pengukuran konduktivitas menjadi lebih valid, sensor temperatur yang
elektrodanya terbuat dari campuran Ru-based dengan Polyethilene Glycol
diintegrasikan dengan sensor konduktivitas dan ditempatkan pada sisi
substrate yang lain. Jenis sensor temperatur yang dibuat merupakan jenis
RTD (Resistance Temperatur Detector) dengan sensitivitas sebesar 0,0014
kΩ/°C. Sensitivitas sensor temperatur dengan elektroda campuran PEG
denga Ru-based lebih besar dari pada sensor temperatur dengan elektroda
berbahan Ru-based saja yang memiliki sensitivitas 0,0002 kΩ/°C.
Persamaan konduktansi terukur sensor (C) dengan konduktivitas larutan
uji (σ) dapat dinyatakan sebagai C = (1,6707σ + 0,0268) mS. Dari
persamaan tersebut didapatkan sensitivitas sensor sebesar 1,6707 cm serta
nilai konstanta sel pengukuran sekitar 0,6 cm-1. Kemudian waktu yang
dibutuhkan sensor agar pengukuran benar-benar stabil ialah empat menit.
Sensor dapat merespon perubahan temperatur dengan baik. Dengan
menggunakan persamaan hubungan antara konduktansi (C) terukur dengan
temperatur (T) yaitu C = (0,0056T + 0,0733) mS serta konduktansi acuan
0,211 mS, faktor kompensasi temperatur (α) larutan uji KCl yang
diperoleh ialah 2,65%/°C. Nilai ini sesuai dengan referensi yang
menyatakan nilai α larutan garam berada pada rentang 2,2-3%/°C.
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ABSTRACT

Thick film technology is one of technique in fabrication microelectronic
components. With this technology, size of components electronic can be
smaller without deduct it’s ability. This research aims to make water
conductivity sensor basically thick film technology with screen printing
method. The electrode of conductivity sensor made from AgPd which form
good conductor. The electrode layer on substrat Alumina 96% with constant
cell desain about 50 cm-1. For aiming the validity of measurements
conductivity, the temperature sensor with electrode made from mixture
paste from Ruthenium based and Polyethilene Glycol has been integrated
with conductivity sensor. kind of this temperature is RTD (Resistance
Temperatur Detector) with sensitivity 0,0014 kΩ/°C. Thats sensitivity bigger
than temperature sensor which only made from Ruthenium based with
0,0002 kΩ/°C. The equation conductance sensor (C) with conductivity (σ) is
C = (1,6707σ + 0,0268) mS. From this equation we can found the sensitivity
sensor about 1,6707 cm and measuring constant cell 0,6 cm-1. The
measuring sensor reach stable condition abaout four minutes. Sensor
conductivity have good respon on different temperature solution. With use
the equation between conductance (c) and temeprature solution (T), C =
(0,0056T + 0,0733) mS, and reference conductance 0,211 mS, factor
compensation temperature (α) of solution KCl about 2,65%/°C. This value
appropriate with the reference value of salt solution between 2,2-3%/°C.
Keywords : Thick film technology, conductivity sensor, water quality

PENDAHULUAN
Konduktivitas merupakan ukuran yang
menyatakan kemampuan bahan dalam
menghantarkan arus dalam hal ini cairan.
Satuan konduktivitas ialah siemens atau
mho yang merupakan kebalikan dari
satuan resistansi yaitu Ω (Ohm). Saat ini
sensor
konduktivitas
konvensional
memiliki dimensi yang relatif cukup besar
serta harga yang cukup mahal. Sehingga
diperlukan teknologi mikroelektronika
untuk memperkecil ukuran sensor tanpa
mengurangi fungsi dari sensor tersebut.
(Bagus S dkk, 2013). Teknologi
mikroelektronika ini dibagi menjadi tiga

yaitu devais diskrit, teknologi film dan IC
monolitik. (Maulana, 2014). Teknologi
film tebal merupakan salah satu teknik
dimana komponen atau rangkaian pada
elektronika diubah menjadi ukuran yang
jauh
lebih
kecil
dengan
mengintegrasikannya
pada
sebuah
substrat.
Dalam cairan ketika diberi tegangan,
arus listrik dapat mengalir ada karena
adanya ion-ion dalam cairan tersebut.
Apabila cairan tersebut merupakan air
murni, maka cairan tersebut tidak akan
dapat meghantarkan listrik sama sekali.
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Namun ketika garam NaCl dilarutkan ke
dalam air, maka larutan tersebut dapat
menghantarkan arus listrik. Dalam larutan
tersebut akan terbentuk ion Na+ dan Clyang akan berkontribusi terhadap
teralirnya arus listrik. Inilah menjadi
prinsip dasar dari sensor konduktivitas
air.
Formula yang digunakan dalam
pengukuran konduktivitas larutan ialah
𝐾
1
𝜎 = 𝑅𝑠𝑠𝑠
(1)
1+(𝛼).(𝑇−25)

Dengan σ merupakan konduktivitas (S
atau mho), Ksel merupakan konstansta sel
(cm-1), R merupakan resistasi terukur
(ohm), α faktor kompensasi temperatur
dalam persen perubahan per °C dan T
temperatur terukur dalam °C.
Banyaknya elektroda pada sensor
konduktivitas dapat berjumlah dua, tiga
dan
empat
elektroda.
Sensor
konduktivitas dengan empat elektroda
lebih banyak digunakan karena lebih
akurat, dapat menghindari efek polarisasi
sehingga waktu hidup sel lebih panjang
serta memiliki rentang pengukuran yang
lebih lebar dari pada yang lainnya.
(Atkinson, 2013). Kemudian efek
pengotoran serta korosi pada metode
empat elektroda lebih kecil dari pada
metode yang lainnya. (Gouveia, 2005).
Elektroda sensor konduktivitas harus
terbuat dari bahan konduktor, dengan
begitu elektroda dapat mengalirkan arus
dengan
baik
saat
pengukuran
konduktivitas.
Penggunaan sumber tegangan AC
(Alternating Current) pada sensor
konduktivitas
lebih
menguntungkan
daripada menggunakan sumber DC
(Direct Current). Penggunaan sumber AC
dapat menghindari terjadinya polarisasi
pada elektroda sensor. Polarisasi akan
mengakibatkan elektroda terlapisi ion-ion
larutan dan membuat pengukuran
konduktivitas menjadi kurang valid.
(Ramos, 2006).

Parameter yang dapat mempengaruhi
nilai
konduktivitas
cairan
ialah
temperatur. Suhu atau juga sering disebut
temperatur didefinisikan sebagai besaran
yang dimiliki oleh dua sistem dalam
keadaan setimbang termal dimana tidak
ada lagi pertukaran kalor antara dua
sistem tersebut. Alat pengukur suhu
disebut sebagai termometer. Setiap jenis
termometer dalam mengukur suhu
didasarkan atas gejala perubahan besaran
fisis tertentu ketika suhu berubah.
Besaran fisis ini disebut thermometric
property. (Darmawan, 1990).
Pada bahan resistor, yang menjadi
thermometric property ialah nilai
hambatan/resistansi resistor tersebut. Saat
suhu berubah, maka nilai dari hambatan
resistor juga akan ikut berubah. Hal ini
dimanfaatkan dalam sebagian jenis sensor
temperatur
(Resistance
Temperatur
Detector), dimana perubahan tersebut
dikonversi menjadi besaran listrik.
(Setiawan, 2009).
Dengan berubahnya temperatur maka
berubah pula nilai dari konduktivitas
cairan. Selain itu, setiap cairan
mempunyai nilai perubahan yang
berbeda-beda
dengan
berubahnya
temperatur. Karena hal itu sensor
temperatur juga perlu diintegrasikan
dengan sensor konduktivitas agar
pengukuran menjadi lebih valid.
Nilai faktor kompensasi temperatur (α)
berbeda-beda bergantung pada jenis
larutannya. Selain itu nilai α belum tentu
linier yang juga bergantung pada larutan
tersebut. Tabel 1 menunjukkan faktor
kompensasi berdasarkan jenis larutannya
diambil dari IC Controls (2005).

Tabel 1. Faktor kompensasi pada
beberapa tipe larutan
Tipe Larutan
% perubahan per °C
Asam
1-1,6
Basa
1,8-2,2
Garam
2,2-3
Air netral
2

1. Desain Sensor

METODE PENELITIAN
Dalam
penelitian
menggunakan
metode eksperimen. Pembuatan sensor
konduktivitas menggunakan teknologi
film tebal dengan metode screen printing.
Sensor konduktivitas dibuat dengan basis
substrat alumina 96%. Sedangkan desain
sensor dibuat menggunakan perangkat
lunak CorelDraw X6. Sensor temperatur
yang dari campuran ruthenium based dan
Polyethylene Glycol (PEG) diintegrasikan
dengan sensor konduktivitas. Elektroda
sensor konduktivitas dibuat dari AgPd
(Palladium Perak). Selanjutnya sensor
konduktivitas diuji nilai arus dan
tegangan sensor pada larutan KCl yang
telah diketahui nilai konduktivitasnya
menggunakan
sensor
konduktivitas
konvensional (Atlas Scientific K 0.1).
Larutan yang diuji sebanyak tujuh buah
dengan nilai konduktivitas 0,102 mS/cm,
1,352 mS/cm, 2,548 mS/cm, 3,766
mS/cm, 5,012 mS/cm, 6,566 mS/cm dan
7,376 mS/cm. Pengujian menggunakan
sumber tegangan square wave 1 kHz dari
Function Generator GFG-3015 GW
INSTEK serta pengukuran arus dan
tegangan
menggunakan
Multimeter
Sanwa CD771 dan CD772.

Gambar 1. Desain sensor yang dibuat.
Kiri untuk sensor konduktivitas dan
kanan untuk sensor temperatur.
Gambar 1 menunjukkan desain sensor
yang dibuat secara keseluruhan. Sensor
konduktivitas ditempeatkan pada salah
satu sisi dan sensor temperatur
ditempatkan pada sisi lainnya. Elektroda
sensor
konduktivitas
yang
dibuat
berjumlah empat buah, terdiri dari dua
elektroda sebagai current electrode yang
berfungsi mengalirkan arus dan dua
elektroda sebagai measuring electrode
yang berfungsi sebagai elektroda untuk
mendeteksi tegangan pada larutan yang
akan diuji. Elektroda ini sendiri terbuat
dari bahan AgPd (pasta produksi dari
Shoei Chemical Inc.). Konstanta sel
desain yang dibuat ialah 50-1. Dengan
lebar sel measuring electrode sebesar 2
mm serta panjang 4 mm. Kemudian jarak
antar elekroda dibuat sekitar 0,4 cm.
Elektroda sensor temperatur dibuat
dari bahan campuran Ruthenium based
(pasta
produksi
Electro
Science
Laboratorium No. 3911) dengan PEG
(Polyethilene Glycol) 4000. Sensor
temperatur yang dibuat merupakan jenis
Resistance Temperature Detector (RTD)
dimana nilai resistansi dari elektroda akan
berubah sesuai perubahan suhu. Lebar
jalur elektroda sekitar 1 mm dengan
panjang jalur sekitar 5 cm. Sebanyak 8 gr
PEG dicampur dengan
5 ml air
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menggunakan magnetic stirrer pada suhu
65°C selama kurang lebih 15 menit.
Kemudian 5 ml dari campuran tersebut
ditambahkan ke 20 gr pasta Ru-based
dengan menggunakan magnetic stirrer.
Dielektrik digunakan untuk menutup
jalur elektroda agar terlindung dari
larutan uji serta mendapatkan konstanta
sel yang diinginkan. Terdapat dua
dielektrik yang digunakan yaitu pada
sensor
konduktivitas
dan
sensor
temperatur. Dielektrik yang dipakai
merupakan produk dari Dupont Thick
Film Dielektrik Composition 9507.
Dielektrik pada sensor konduktivitas
berdimensi 0,9x1,6 cm. Sedangkan pada
sensor temperatur, dielektrik yang dilapisi
berdimensi 0,9x1,9 cm.

15 menit. Pengeringan ini bertujuan agar
lapisan yang telah dicetak pada substrat
menjadi kering dan tidak mudah
terkelupas.
Selanjutnya setelah proses drying,
dilakukan proses pembakaran (firing).
Pembakaran tersebut dilakukan pada suhu
puncak 800 °C dengan menggunakan
mesin Firing RTC (Radiant Technology
Corporation) kurang lebih selama 45
menit. Pembakaran kedua ialah setelah
dielektrik sensor konduktivitas maupun
sensor temperatur selesai dicetak.
Pembakaran tersebut dilakukan pada suhu
puncak 500 °C dengan menggunakan
mesin Firing RTC. Proses pembakaran ini
berfungsi untuk mengembangkan serta
merekatkan pasta pada substrat.

2. Pembuatan Sensor
Pembuatan
sensor
menggunakan
teknik
screen
printing.
Dengan
menggunakan substrat Alumina 96%,
setiap
bahan
yang
dibutuhkan
dicetak/dilapisi sesuai dengan bentuk
yang sudah didesain. Desain dari setiap
bagian sensor terlebih dahulu dibuat
menjadi bentuk film yang akan dicetak
nantinya.
Screen yang digunakan ialah screen
mesh 325. Pembersihan screen berguna
untuk menghilangkan kotoran-kotoran
atau sisa pemakaian screen sebelumnya.
Kemudian pola bagian-bagian sensor
dibentuk pada screen. Pembentukan ini
menggunakan alat Screen Maker 300 TT
Richmond.
Tahap selanjutnya ialah pelapisan
pasta pada substrat Alumina 96%.
Pencetakan pasta ini menggunakan teknik
screen printing dengan set alat screen
printer de Haast. Setelah pencetakan pada
setiap lapisan, selalu dilakukan proses
pengeringan (drying). Substrat yang telah
dilapisi pasta langsung dimasukkan ke
dalam oven dengan suhu 150 °C selama

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Profil Resistansi Sensor Temperatur
Gambar 2 menunjukkan profil
perubahan resistansi terhadap temperatur
pada
bahan
elektroda
Ru-based.
Sedangkan pada Gambar 3 menunjukkan
profil perubahan resistansi terhadap
temperatur pada elektroda berbahan
campuran Ru-based dengan PEG. Kedua
elektroda menunjukkan linieritas yang
cukup baik sehingga dapat dipakai
menjadi sensor temperatur dengan jenis
Resistance Temperatur Detector. Pada
saat pengujian, perubahan resistansi pada
sensor berbahan Ru-based terlihat saat
perubahan temperatur sebanyak 5 °C.
Sedangkan pada sensor berbahan
campuran Ru-based perubahan resistansi
dapat terlihat pada perubahan temperatur
1 °C.
Dari Gambar 2 dan 3 didapatkan
persamaan yang menyatakan hubungan
resistansi dan suhu pada sensor
temperatur berbahan Ru-based yaitu R T =
(0,0002.T + 0,5639) kΩ. Sedangkan pada
sensor berbahan campuran Ru-based
dengan PEG 4000 ialah R T = (0,0014.T +
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Gambar 2. Profil perubahan resistansi
terhadap perubahan suhu pada elektroda
berbahan Ru-based.

2.93
2.92
2.91
2.9
2.89
2.88
2.87
2.86
2.85
2.84
2.83

R = 0,0014T + 2,8018
R² = 0,9972

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

didapatkan dari gradien persamaan grafik
yaitu 1,6707 cm. Sedangkan nilai dari
konstanta sel pengukuran merupakan
konjugate dari nilai sensitivitas sensor
yaitu 0,6 cm-1.
Tabel 2 menunjukkan respon arus serta
tegangan yang dicatat setiap menit dalam
10 menit. Pengujian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa lama waktu yang
dibutuhkan hingga pengukuran mencapai
keadaan tunak (steady). Pengujian
dilakukan dengan frekuensi 1 kHz dan
tegangan square wave dengan amplitudo
0,05 V. Arus dan tegangan yang terbaca
dicatat setiap menitnya selama 10 menit.
Suhu pengukuran dilakukan pada suhu
sekitar 25 °C. Tegangan yang terukur
yang tercatat tidak berubah sama sekali
sedangkan arus yang tercatat berubahubah. Namun dari menit keempat hingga
seterusnya arus yang tercatat sudah dapat
dikatakan stabil pada 24,1 μA.
Konduktansi Sensor (mS)

Resistansi (kΩ)

2,8018) kΩ. Dari kedua persaman
tersebut didapatkan sensitivitas masingmasing sensor yaitu 0,0002 kΩ/°C untuk
sensor temperatur yang berbahan Rubased saja sedangkan 0,0014 kΩ/°C
untuk sensor temperatur berbahan
campuran Ru-based dengan PEG.
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Gambar 3. Profil perubahan resistansi
terhadap perubahan suhu pada elektroda
berbahan campuran Ru-based dengan
PEG 4000.
2. Karakterisasi Sensor Konduktivitas
Gambar 4 menunjukkan grafik
hubungan konduktansi sensor yang
didapat dari pembagian arus oleh
tegangan yang terukur. Persamaan
hubungan antara konduktansi sensor (C)
dengan konduktivitas larutan (σ) yang
didapat dari grafik ialah C = (1,6707σ +
0,0268)
mS.
Sensitivitas
sensor

Gambar 4. Grafik konduktansi sensor
terhadap konduktivitas larutan.
Gambar 5 menujukkan perubahan nilai
konduktansi terukur dengan berubahnya
temperatur. Larutan uji yang digunakan
ialah larutan 0,102 mS/cm serta tegangan
yang diberikan sebesar 0,25 V dengan
frekuensi 1 kHz. Larutan uji dipanaskan
dahulu hingga mencapai suhu lebih dari
50 °C. Kemudian didiamkan agar
temperatur
larutan
uji
menurun.
Pengukuran respon sensor dilakukan pada
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saat keadaan tersebut hingga temperatur
larutan mencapai 25 °C.
Tabel 2. Pengujian respon sensor
Menit ke- Arus (μA) Tegangan (Volt)
1
23,3
0,009
2
23,7
0,009
3
24
0,009
4
24,1
0,009
5
24,2
0,009
6
24,2
0,009
7
24,1
0,009
8
24,1
0,009
9
24,2
0,009
10
24,1
0,009
Persamaan yang menujukkan hubungan
antara konduktansi (C) terukur dengan
temperatur (T) dapat dinyatakan dengan
C = (0,0056T + 0,0733) mS. Sensitivitas
sensor dalam perubahan temperatur
didapat dari grafik ialah 0,0056 mS/°C.
Dari data yang didapatkan, faktor
kompensasi temperatur (α) larutan uji
KCl yang diperoleh ialah 2,65%/°C. Nilai
ini sesuai dengan Tabel 1 yang
menyatakan bahwa nilai α larutan garam
berada dalam rentang 2,2 hingga 3%/°C.

Konduktansi (mS)
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Gambar 5. Grafik konduktansi terukur
sensor dengan temperatur larutan uji
Tabel 3 menunjukkan data pengukuran
yang dilakukan dalam lima hari.

Perbedaan pengukuran dalam setiap
harinya hanya sedikit. Selain itu terdapat
hasil yang sama dengan konduktansi
0,211 mS. Hal ini menunjukkan bahwa
sensor
yang
dibuat
mempunyai
karakteristik yang cukup baik dalam hal
kestabilan
pengukuran.
Pengujian
dilakukan dengan menggunakan larutan
0,102 mS/cm, amplitudo input 0,25 V,
frekuensi 1 kHz serta temperatur sekitar
25 °C.
Tabel 3 Data pengujian kestabilan
pengukuran
Hari Ke- Konduktansi (mS)
1
0,197
2
0,211
3
0,2
4
0,211
5
0,211

KESIMPULAN
Pembuatan
sensor
konduktivitas
berbasis film tebal dengan metode screen
printing telah berhasil dibuat. Dengan
mengintegrasikan sensor temperatur
sebagai validasi suhu pengukuran
konduktivitas. Jenis sensor temperatur
yang dibuat merupakan jenis RTD
(Resistance Temperatur Detector) dengan
sensitivitas sebesar 0,0014 kΩ/°C dengan
elektroda campuran PEG denga Ru-based
yang lebih besar daripada sensor
temperatur dengan elektroda berbahan
Ru-based saja yang memiliki sensitivitas
0,0002 kΩ/°C. Persamaan konduktansi
terukur sensor (C) dengan konduktivitas
larutan uji (σ) dapat dinyatakan sebagai C
= (1,6707σ + 0,0268) mS. Dari
persamaan
tersebut
didapatkan
sensitivitas sensor sebesar 1,6707 cm
serta nilai konstanta sel pengukuran
sekitar 0,6 cm-1. Kemudian waktu yang
dibutuhkan sensor agar pengukuran

benar-benar stabil ialah empat menit.
Sensor dapat merespon perubahan
temperatur dengan baik. Dengan nilai
faktor kompensasi temperatur (α) larutan
uji KCl yang diperoleh 2,65%/°C berada
pada rentang nilai α larutan garam 2,23%/°C.
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