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ABSTRAK 

Cat tembok merupakan cat yang bahan pelarutnya dari air.Selain berfungsi 

untuk memperindah, cat tembok juga berfungsi sebagai pelindung dinding rumah. 

Kebutuhan akan warna yang beragam terus meningkat. Sedangkan penggunaan 

warna cat saat ini masih sangat tergantung oleh standar warna yang tersedia di 

pasaran. 

Rancang bangun ini bekerja melakukan pencampuran warna cat tembok 

berdasarkan pengontrolan komposisi warna dasar (merah, biru, hijau) dengan 

mengendalikan volume cat menggunakan sensor flow meter tipe YF-S201, relay 

digunakan untuk kendali kerja motor aktuator naik/turun pengaduk serta selang 

cat, motor pengaduk dan motor buka/tutup valve, arduino mega sebagai 

pengendali, personal computer sebagai tampilan untuk masukan volume dan 

warna yang diinginkan. Dengan masukan volume total dan warna yang diinginkan 

maka secara otomatis aktuator turun akan aktif hingga batas limit switch bawah 

dan valve akan mengalirkan aliran cat warna dasar keluar ke wadah atau tempat 

hasil penampungan. Kemudian pengaduk (mixer) akan bekerja melakukan 

pengadukan selama waktu yang telah disesuaikan. Selanjutnya setelah 

pengadukan selesai maka aktuator akan kembali naik hingga batas limit switch 

atas dan proses pencampuran cat selesai. 

Dari hasil penelitian keberhasilan alat dalam melakukan pencampuran cat 

berdasarkan volume yang diinginkan dengan komposisi cat warna dasar, rancang 

bangun alat pencampur cat tembok berbasis personal computer (PC) ini dapat 

bekerja secara otomatis dengan hasil rata-rata selisih volume set point terhadap 

volume output yaitu 12,4 ml. 
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