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PERANCANGAN PENGADUK MAGNETIK DENGAN PILIHAN LARUTAN 

MENGGUNAKAN SISTEM PENGONTROL BERBASIS ARDUINO UNO 
 

 

ABSTRAKSI 

Perancangan suatu alat pengaduk magnetik dengan pilihan larutan menggunakan sistem 

pengontrol berbasis Arduino Uno yang mampu mengaduk suatu larutan dengan kecepatan 

pengadukan dan suhu yang sesuai dan stabil agar mendapatkan hasil larutan yang diharapkan. 

Pengaduk magnetik atau magnetic stirrer adalah perangkat yang berfungsi untuk menghomogenkan 

larutan dengan cara diaduk. Pengadukan menggunakan putaran medan magnet yang dipasang pada 

motor untuk memutar stir bar yang direndam dalam larutan. Pengaduk magnetik ini akan mengatur 

kestabilan kecepatan pengadukan dan suhu. Dengan menggunakan sistem pengontrolan maka 

kecepatan pengadukan dan suhu yang dihasilkan akan sesuai dan stabil. Pengendalian alat ini 

menggunakan keypad dan dihubungkan dengan Arduino Uno untuk kemudian diproses dan dikirim ke 

aktuator sehingga didapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.  

Kata Kunci  : Arduino Uno, Motor DC, Magnetik,  

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Pengaduk magnetik atau magnetic stirrer 

adalah perangkat laboratorium yang berfungsi 

untuk menghomogenkan larutan dengan cara 

diaduk. Pengadukan menggunakan putaran medan 

magnet yang dipasang pada motor untuk memutar 

stir bar yang direndam dalam larutan. Pengaduk 

magnetik sering digunakan oleh analis dalam 

laboratorium kimia dan biologi. 

Analis memilih mengaduk larutan 

menggunakan pengaduk magnetik dari alat 

pengaduk lainnya dikarenakan lebih tenang, lebih 

efisien, dan tidak memiliki bagian yang bergerak 

eksternal untuk istirahat atau aus. Stir bar yang 

direndam dalam larutan lebih mudah disterilkan 

dari perangkat aduk lainnya karena memiliki 

ukuran yang kecil dan tidak membutuhkan 

pelumas yang dapat mencemari bejana reaksi 

maupun larutan. 

Agar hasil larutan yang diaduk sesuai 

dengan yang diinginkan, dibutuhkan kecepatan 

pengadukan dan suhu yang sesuai dan stabil. 

Namun, kebanyakan pengaduk magnetik yang 

beredar dipasaran masih konvensional. Analis 

harus mengatur kecepatan pengadukan diatur 

dengan menggunakan potensiometer dan suhu 

dengan menyalakan saklar heater lalu mengukur 

suhu dengan termometer. 

Pada rancang bangun ini, sistem akan 

mengatur kestabilan kecepatan pengadukan dan 

suhu. Dengan menggunakan sistem pengontrol 

Proportional Integral Derivative (PID), maka 

kecepatan pengadukan dan suhu yang dihasilkan 

akan sesuai dan stabil. Pengendalian alat ini 

menggunakan keypad dan dihubungkan dengan 

Arduino Uno untuk kemudian diproses dan 

dikirim ke aktuator sehingga didapatkan hasil 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut maka penulis merancang suatu alat 

dengan judul “RANCANG BANGUN 

PENGADUK MAGNETIK DENGAN 

PILIHAN LARUTAN MENGGUNAKAN 

SISTEM PENGONTROL BERBASIS 

ARDUINO UNO”. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

merancang suatu alat pengaduk magnetik dengan 

menggunakan sistem pengontrol Proportional 

Integral Derivative (PID) berbasis Arduino Uno 

yang mampu mengaduk suatu larutan dengan 

kecepatan pengadukan dan suhu yang sesuai dan 

stabil agar mendapatkan hasil larutan yang 

homogen sesuai dengan yang diinginkan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Pengontrol Proportional Integral 

Derivative (PID) [1] [2] 

Sistem pengontrol Proportional Integral 

Derivative (PID) merupakan pengontrol 

mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai 

pada sistem kontrol industri. Sebuah pengontrol 

PID secara kontinyu menghitung nilai kesalahan 

sebagai beda antara setpoint yang diinginkan dan 

variabel proses terukur. Pengontrol mencoba 

untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu 

dengan penyetelan variabel kontrol, seperti posisi 

keran kontrol, damper, atau daya pada elemen 

pemanas, ke nilai baru yang ditentukan oleh 

jumlahan: 

 

……………………………….. (2.1) 

 

Keterangan: 

 = Proportional gain, parameter tuning 

 = Integral gain, parameter tuning 

  = Derivative gain, parameter tuning 

  = Error =  

t = Waktu 

 = Variabel Integrasi, nilai diambil dari 

waktu nol hingga t. 

 

2.2. Arduino [3]  

Arduino adalah pengendali mikro single-

board yang bersifat open-source, diturunkan dari 

wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel 

AVR dan perangkat lunaknya memiliki bahasa 

pemrograman sendiri. 

Arduino juga merupakan platform 

perangkat keras terbuka yang ditujukan kepada 

semua orang yang ingin membuat purwarupa 

peralatan elektronik interaktif berdasarkan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang 

fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler 

diprogram menggunakan bahasa pemrograman 

Arduino yang memiliki kemiripan sintaksis 

dengan bahasa pemrograman C, karena sifatnya 

yang terbuka maka semua orang dapat 

mengunduh skema perangkat keras arduino dan 

membangunnya. 

 

2.3. Arduino Uno [4] 

 Arduino Uno adalah papan sirkuit 

berbasis mikrokontroler ATmega328 yang 

memiliki 14 I/O digital (6 output untuk PWM), 6 

analog input, resonator kristal keramik 16 MHz, 

Koneksi USB, soket adaptor, pin header ICSP, 

dan tombol reset. Hal inilah yang dibutuhkan 

untuk mendukung mikrokontroler secara mudah 

terhubung dengan kabel power USB atau kabel 

power supply adaptor AC ke DC atau juga baterai.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme_umpan_balik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kontrol_industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Setpoint_(sistem_kontrol)
https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel_proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Keran_kontrol
https://id.wikipedia.org/wiki/Damper_(aliran)
https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
https://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
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Gambar 2.1. Bentuk Fisik Arduino Uno 

 

2.4. Motor DC [5] 

Motor DC adalah motor listrik yang 

memerlukan suplai tegangan arus searah pada 

kumparan medan untuk diubah menjadi energi 

gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

berputar). Motor arus searah menggunakan arus 

langsung yang tidak langsung atau direct-

unidirectional. 

 

Gambar 2.2. Bentuk Fisik Motor DC 

 

2.5. Optocoupler [6] 

Optocoupler adalah komponen 

elektronika yang berfungsi sebagai penghubung 

berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya 

optocoupler terdiri dari dua bagian utama yaitu 

transmitter yang berfungsi sebagai pengirim 

cahaya optik dan receiver yang berfungsi sebagai 

pendeteksi sumber cahaya.  

 

2.6. IC LM 393 [7] 

LM393 adalah sebuah IC yang 

didalamnya terdapat dua buah komparator. 

Komparator pada IC LM393 berfungsi untuk 

membandingkan dua mac am tegangan yang 

terdapat pada kedua masukannya. Komparator 

memiliki dua buah masukan dan sebuah keluaran. 

Masukannya yaitu input(+) dan input(-).  

 

2.7. Heater [8] 

Heater adalah suatu alat yang digunakan 

untuk memancarkan panas atau suatu alat yang 

digunakan untuk mencapai temperature yang lebih 

tinggi. Didalam istilah elektronika, heater adalah 

kumpulan dari kawat serabut yang terdapat 

didalam ruang hampa udara yang berfungsi untuk 

memanaskan katoda didalam suatu termisi emisi 

elektron. 

 

2.8. IC LM35 [10] 

LM35 merupakan chip IC produksi 

National Semiconductor yang berfungsi untuk 

mengetahui temperatur suatu objek atau ruangan 

dalam bentuk besaran elektrik, atau dapat juga di 

definisikan sebagai komponen elektronika yang 

berfungsi untuk mengubah perubahan temperatur 

yang diterima dalam perubahan besaran elektrik.  
 

 

III. PERANCANGAN DAN 

PEMBUATAN ALAT 

3.1 Blok Diagram Alat Keseluruhan 

Pada blok diagram gambar 3.1 

menjelaskan cara kerja rancang bangun 

pengaduk magnetik dengan pengaturan 

kecepatan pengadukan dan suhu 

menggunakan sistem pengontrol PID berbasis 

Arduino Uno. Pada blok keypad berfungsi 

sebagai masukan. Pengguna akan 

memasukkan nilai waktu dalam satuan detik, 

kecepatan putaran dalam satuan rpm, dan 
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suhu dalam satuan celcius menggunakan 

keypad. Kemudian, pada blok Arduino Uno 

telah diprogram dengan sistem PID akan 

memproses data yang telah dimasukkan oleh 

pengguna untuk memproses waktu, motor dan 

heater pada keypad. Dimana Arduino Uno 

akan memberikan sinyal PWM kepada driver 

motor DC yang kemudian akan 

menggerakkan motor DC. Stir bar yang 

tertarik oleh magnet yang diputar oleh motor 

DC akan memutar larutan pada bejana. 

Kecepatan putarannya diukur menggunakan 

sensor kecepatan yang menggunakan 

optocoupler dan IC LM393. Sensor kecepatan 

akan mengirimkan sinyal high dan low 

kepada Arduino Uno yang kemudian akan 

diproses untuk mendapatkan nilai kecepatan 

motor DC. Nilai yang didapatkan dari sensor 

kecepatan akan digunakan sebagai feedback 

untuk mengatur kecepatan motor yang 

selanjutnya menggunakan sistem PID. Pada 

blok relay berfungsi untuk menyalakan dan 

mematikan heater. Sensor suhu dirancang 

menggunakan komponen IC LM35 berfungsi 

untuk mendeteksi suhu larutan. Data yang 

didapatkan pada sensor suhu kemudian akan 

ditampilkan dan diolah oleh Arduino Uno 

sebagai feedback untuk mengatur relay yang 

akan mengontrol heater. Blok buzzer 

digunakan untuk menandakan jika proses 

pengadukan telah selesai.  

 

 

Gambar 3.1. Blok Diagram Rancang Bangun 

Pengaduk Magnetik Menggunakan Sistem 

Pengontrol PID Berbasis Arduino Uno 

 

3.2 Perancangan Rangkaian Keseluruhan 

Alat 

Rangkaian keseluruhan rancang bangun 

pengaduk magnetik dengan pengaturan 

kecepatan pengadukan dan suhu 

menggunakan sistem pengontrol PID berbasis 

Arduino Uno terdiri atas Arduino Uno, 

keypad 4x4, LCD 20x4, sensor kecepatan, 

sensor suhu, motor DC, relay, dan buzzer. 

Berikut adalah rangkaian keseluruhan rancang 

bangun pengaduk magnetik dengan 

pengaturan kecepatan pengadukan dan suhu 

menggunakan sistem pengontrol PID berbasis 

Arduino Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Rangkaian Keseluruhan Rancang 

Bangun Pengaduk Magnetik Menggunakan 

Sistem Pengontrol PID Berbasis Arduino Uno 
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Pada gambar 3.2 menjelaskan rangkaian 

keselurahan rancang bangun pengaduk 

magnetik menggunakan sistem pengontrol 

PID berbasis Arduino Uno. Arduino yang 

berfungsi sebagai pengontrol utama 

keseluruhan alat pengaduk magnetik 

dikoneksikan dengan motor DC, relay, 

buzzer, dan LCD. Dimana motor DC 

dihubungkan dengan sensor kecepatan, relay 

dihubungkan dengan heater kemudian sensor 

suhu, serta keypad, buzzer, dan LCD sebagai 

masukan dan keluaran. 

 

3.3. Perancangan Perangkat Lunak 

 

 

  

Gambar 3.3. Diagram Alir Program Rancang 

Bangun Pengaduk Magnetik  

 

Pada gambar 3.3 menjelaskan bahwa program 

mulai dimana alat diaktifkan menggunakan 

sakelar dan akan menginisialisasi program 

yang akan mendeklarasikan tiap-tiap variabel 

yang akan digunakan pada perancangan 

perangkat lunak rancang bangun pengaduk 

magnetik menggunakan sistem pengontrol 

PID pada software Arduino IDE. LCD akan 

menampilkan tampilan nama alat sebagai 
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pembuka. Kemudian, setelah 3000 mili detik 

atau 3 detik LCD menampilkan tampilan 

konfigurasi proses dimana analis diminta 

untuk memasukkan nilai yang diinginkan 

dengan keypad. Nilai tersebut adalah nilai 

waktu, suhu, dan kecepatan yang diinginkan. 

Lalu program dimulai setelah analis 

memasukkan data tersebut. Pada saat 

pemrosesan melewati decision box, apakah 

nilai waktu sudah sama dengan nol? Jika Y, 

maka buzzer akan aktif dan LCD 

menampilkan bahwa pemrosesan telah selesai 

dan program akan berakhir. Jika N, maka nilai 

PWM didapatkan dari pembagian kecepatan 

dengan 13,137. Pada blok diagram 

selanjutnya Arduino akan menghitung nilai 

kestabilan untuk mendapatkan nilai PWM 

yang lebih stabil menggunakan persamaan 

PID. Pada kestabilan suhu, jika suhu yang 

terbaca kurang dari nilai suhu yang 

diinginkan, maka heater menyala dan jika 

suhu tidak kurang dari suhu yang diinginkan 

atau lebih, maka heater akan mati. LCD akan 

menampilkan informasi waktu tersisa dalam 

satuan detik, kecepatan motor dalam satuan 

rpm, dan suhu larutan dalam satuan derajat 

celcius, serta nilai duty cycle dalam satuan %. 

Selanjutnya program akan melakukakn 

perulangan kepada decision box apakah waktu 

sudah berakhir. 

 

IV. PEMBAHASAN  

4.1 Pengujian dan Analisis Sensor Kecepatan 

Pada pengujian dan analisis sensor 

kecepatan dilakukan dengan cara menguji sensor 

dengan dua kondisi.  

 

4.1.1. Pengujian dan Analisis Sensor 

Kecepatan Saat Tidak Terhalang 

 

Gambar 4.1. Rangkaian Sensor Kecepatan dan Titik 

Pengamatan 

 

 Titik pengukuran dilakukan pada tiga titik 

seperti pada gambar 4.1. Titik VA digunakan 

untuk mengukur nilai tegangan pembanding. Titik 

VB digunakan untuk mengukur nilai tegangan 

keluaran pada optocoupler. Titik VO digunakan 

untuk mengukur nilai tegangan keluaran IC 

LM393 menuju pin 2 digital Arduino Uno. 

Setelah melakukan pengukuran pada beberapa 

titik seperti pada gambar 4.1, didapatkan hasil 

seperti pada tabel 4.1: 

 

Tabel 4.1. Tabel Pengukuran Nilai Tegangan 

Rangkaian Sensor Kecepatan Saat Tidak Terhalang 

VA (Volt) VB (Volt) VO (Volt) 

2.5 0 0 

 

Keterangan : 

VA = Besar tegangan pembanding  

VB = Besar tegangan keluaran phototransistor 

VO = Besar tegangan keluaran IC LM393 

 

Tabel 4.2. Tabel Analisis Faktor Kesalahan Pada 

Rangkaian Sensor Kecepatan Saat Tidak Terhalang 

  
VA 

(Volt) 

VB 

(Volt) 

VO 

(Volt) 

Berdasarkan Perhitungan 2,5 0 0 

Berdasarkan Pengukuran 2,48 0 0 

Selisih (Volt) 0,02 0 0 

Nilai Faktor Kesalahan (%) 0.8 0 0 
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4.1.2. Pengujian dan Analisis Sensor 

Kecepatan Saat Terhalang 

Untuk pengujian sensor kecepatan saat 

mendeteksi tidak terhalang, dilakukan pengukuran 

pada beberapa titik seperti pada gambar 4.1. Hasil 

pengukuran ditampilkan pada tebel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Tabel Pengukuran Nilai Tegangan 

Rangkaian Sensor Kecepatan Saat Terhalang 

 

VA (Volt) 

 

VB (Volt) 

 

VO (Volt) 

2.5 4,8 4,93 

 

Keterangan : 

VA = Besar tegangan pembanding  

VB = Besar tegangan keluaran phototransistor 

VO = Besar tegangan keluaran IC LM393 
 

Tabel 4.4. Tabel Analisis Faktor Kesalahan Pada 

Rangkaian Sensor Kecepatan Saat Terhalang 

 

VA (Volt) VB (Volt) VO (Volt) 

Berdasarkan Perhitungan 2,5 5 5 

Berdasarkan Pengukuran 2,48 4,8 4,93 

Selisih (Volt) 0,02 0,2 0,17 

Nilai Faktor Kesalahan (%) 0.8 4 3,4 

 

4.1.3. Pengujian dan Analisis Keakuratan 

Sensor Kecepatan  

 

Tabel 4.5. Tabel Pengukuran Keakuratan Sensor 

Kecepatan 

4.2. Pengujian dan Analisis Sensor Suhu 

 Untuk menguji sensor suhu yang 

menggunakan komponen IC LM35, maka sensor 

diuji dengan memberikan tegangan sumber 5 Volt 

dan memberikan pemanasan secara tidak 

langsung. Tegangan keluaran diamati dengan 

voltmeter. Setelah pengujian didapatkan hasil 

seperti pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Tabel Pengujian Sensor Suhu 

No. 

 

Suhu 

 

(ºC) 

Tegangan 

Keluaran 

Berdasarkan 

Perhitungan 

Tegangan 

Keluaran 

Berdasarkan 

Pengukuran 

 

Selisih 

 

(Volt) 

Nilai 

Faktor 

Kesalaha

n 

 (Volt) 

 

(Volt) 

 

 (%) 

 

1 40 0,40 0,403 0,003 0,75 

2 45 0,45 0,453 0,003 0,67 

3 50 0,50 0,502 0,002 0,40 

4 55 0,55 0,553 0,003 0,55 

5 60 0,60 0,60 0 0 

6 65 0,65 0,648 0,002 0,31 

7 70 0,70 0,70 0 0 

8 75 0,75 0,75 0 0 

9 80 0,80 0,796 0,004 0,50 

10 85 0,85 0,851 0,001 0,12 

    Rata-rata 0,33 

 

Tabel 4.7. Tabel Perbandingan Suhu Tampilan Pada 

LCD dengan Thermometer HANNA Tipe HI 9043 

 

No. 

 

Suhu 

Tampilan 

Pada 

LCD 

(ºC) 

 

 

Hasil Pengukuran Suhu 

Menggunakan 

Thermometer HANNA 

Tipe HI 9043 

(ºC) 

 

Selisih 

Suhu  

 

(ºC) 

 

Nilai 

Faktor 

Kesalahan 

 

(%) 

1 40 38,80 1,20 3,00 

2 45 44,00 1,00 2,22 

3 50 48,70 1,30 2,60 

4 55 52,80 2,20 4,00 

5 60 57,70 2,30 3,38 

6 65 63,80 1,20 1,80 

7 70 69,60 0,40 0,57 

8 75 74,80 0,20 0,27 

9 80 80,60 0,60 0,75 

10 85 85,00 0,00 0,00 

 

5.1. Pengujian dan Analisis Sistem PID 

Pada Motor DC 

Pada pengujian dan analisis sistem PID 

pada motor DC, dilakukan pengujian dengan cara 

memberikan beban pada motor DC untuk 

mengaduk larutan. Hasil keluaran dari PWM 

No. 

Nilai yang 

Didapatkan 

Oleh Sensor 

Kecepatan 

(RPM) 

Nilai yang 

Didapatkan 

Oleh 

Tachometer 

(RPM) 

Selisih(RPM) Nilai Faktor 

Kesalahan 

%) 

1 
100 105 5 4,76 

2 
300 321 21 6,54 

10 
1900 1896 4 0,21 

 
  Rata-rata 2,74 
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kemudian dicatat dan diamati. Pengujian 

dilakukan berdasarkan tabel 3.1. percobaan nilai 

Kp, Ki, dan Kd untuk mencari kestabilan sistem 

PID.  Pertama pengujian sebelum diberikan sistem 

PID dan pengujian kedua setelah diberikan sistem 

PID. Data yang sudah dicatat kemudian diolah 

menjadi sebuah grafik. Hasil grafik yang 

didapatkan kemudian dibandingkan. Hasil 

perbandingan kemudian disimpulkan dan 

dianalisis. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

grafik gambar 4.3, 4.4, dan 4.5. 

 

4.1. Pengujian dan Analisis Sistem PID 

Pada Heater 

Pada pengujian dan analisis sistem PID 

pada heater, dilakukan pengujian dengan cara 

memanaskan larutan sampai mencapai suhu 80 ºC. 

Pertama, pengujian sebelum diberikan sistem PID 

dan pengujian kedua setelah diberikan sistem PID. 

Suhu yang dicapai dicatat dan kemudian diamati. 

Data yang sudah dicatat kemudian diolah menjadi 

sebuah grafik. Hasil grafik yang didapatkan 

kemudian dibandingkan. Hasil perbandingan 

kemudian disimpulkan dan dianalisis. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada grafik gambar 4.3. 

Dari hasil pengujian yang terlihat pada grafik 

gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa ketika 

heater belum menggunakan sistem PID, suhu 

larutan terus menerus meningkat melewati dari 

suhu yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan 

heater terus menyala dan memanaskan larutan 

sehingga suhu larutan terus naik. Ketika heater 

sudah menggunakan sistem PID, suhu pada 

larutan dapat mencapai nilai suhu yang 

diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sistem PID 

mengatur nyala dan mati dari heater sehingga 

mencapai nilai suhu yang diinginkan. 

 

V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan 

analisis rancang bangun pengaduk magnetik 

menggunakan sistem pengontrol Proportional 

Integral Derivative (PID) berbasis Arduino Uno 

yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa alat pengaduk magnetik menggunakan 

sistem pengontrol Proportional Integral 

Derivative (PID) berbasis Arduino Uno yang 

dibuat dapat bekerja sesuai dengan apa yang 

diharapkan pada perancangan. Pengaduk 

magnetik dapat mengaduk suatu larutan dengan 

kecepatan pengadukan dan suhu yang sesuai dan 

stabil dengan mengunakan sistem PID, sehingga 

mendapatkan hasil larutan yang homogeny sesuai 

dengan yang diharapkan analis. Hasil dari 

pengujian dan analisis pada bab 4 didapatkan 

bahwa rancang bangun pengaduk magnetik 

memiliki kecepatan maksimal sebesar 3000 rpm 

dan suhu maksimal 80˚C, nilai faktor kesalahan 

rata-rata pada sensor kecepatan sebesar 2,74%, 

sedangkan pada sensor suhu didapatkan nilai 

faktor kesalahan rata-rata 0,33%. Pada pengujian 

dan analisa sistem PID pada motor DC maupun 

heater, sistem PID dapat menstabilkan kecepatan 

pengadukan dan suhu. 

5.2. Saran 

Alat pengaduk magnetik menggunakan 

sistem pengontrol Proportional Integral 

Derivative (PID) berbasis Arduino Uno ini dapat 

dikembangkan dengan membuat tampilan pilihan 

larutan yang lebih banyak, sehingga pengaduk 

magnetik dapat mengaduk berbagai macam 

larutan 
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