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ABSTRACT
The amount of ingredients in mixing bartender drinks is generally based on the feeling or experience of the
bartender. This makes it difficult for novice bartenders who have no experience in mixing drinks. So we
made a Smart Bartender Machine to support the needs of the bartender in mixing drinks faster with
accurate measurements. This machine uses an Arduino ATmega 2560 microcontroller as a controller.
Programming input and output operations using Arduino IDE Software with C programming language.
The system works automatically to control mechanical and electronic equipment so that it can replace the
human role in decision making. This machine is also equipped with software that can be accessed via a
smartphone using Bluetooth HC – 05. In this machine there are six bottles filled with drinks. This drink can
be combined with other drinks to produce a recipe with a distinctive taste. Analysis of the performance of
this system was tested through relay testing, volume accuracy testing, and testing the quality of drinks
produced by the machine. The test results show that this machine can work according to the description,
while the total average for the percentage error to the resulting volume is 1.51% with an average total
water flow of 28.62 ml/s, a good distance of connectivity via Bluetooth is 1-20 m.
Keywords : Arduino, ATmega 2560, Automation, machine bartender
.

ABSTRAK
Takaran bahan pada pencampuran minuman bartender umumnya berdasarkan feeling atau pengalaman sang
bartender. Hal ini menyulitkan bagi bartender pemula yang belum memiliki pengalaman dalam
mencampur-campur minuman. Sehingga kami membuat Mesin Smart Bartender untuk menunjang
kebutuhan baretender dalam melakukan pencampuran minuman lebih cepat dengan takaran yang akurat.
Mesin ini menggunakan microcontroller Arduino ATmega 2560 sebagai pengendali. Pemrograman operasi
input dan output menggunakan Software Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C. Sistem bekerja
secara otomatis mengontrol perlengkapan mekanik maupun elektronik sehingga mampu menggantikan
peran manusia dalam hal pengambilan keputusan. Mesin ini juga dilengkapi dengan Software yang dapat
diakses melalui smarphone menggunakan Bluetooth. Pada mesin ini terdapat enam buah botol yang diisi
dengan minuman. Minuman ini dapat dikombinasikan dengan minuman lain sehingga menghasilkan suatu
resep dengan cita rasa yang khas. Analisis performansi system ini diuji melalui pengujian Relay, pengujian
keakuratan volume, pengujian kualitas minuman yang dihasilkan mesin, pengujian system komunikasi dan
jarak minimal akses melalui bluetooth. Hasil pengujian menunjukan bahwa mesin ini dapat bekerja sesuai
deskripsi, adapun rata-rata total untuk persentase error terhadap volume yang dihasilkan sebesar 1,51%
dengan debit air rata – rata total sebesar 28,62 ml/s, jarak konektivitas via Bluetooth yang baik adalah 1-20
m.
Kata kunci: Arduino, ATmega 2560, Otomasi, mesin bartender
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1.

PENDAHULUAN

Bartender professional dalam melaksanakan
pekerjaannya harus dilengkapi dengan peralatan
dan bahan yang memadai karena kepuasan
pelanggan atau tamu salah satunya adalah
tanggung jawab bartender [1],[2].
Kualitas
minuman yang diberikan kepada tamu juga sangat
mempengaruhi kinerja bartender. Hal ini
menyulitkan bagi barterder pemula yang belum
berpengalaman maracik minuman. Sehingga
kami membuat Mesin Smart Bartender untuk
menunjang
kebutuhan
bartender
dalam
melakukan peracikan minuman agar lebih cepat
dengan takaran yang akurat. Sehingga peracikan
minuman menjadi lebih efisien dan optimal.
Mesin smart bartender ini bekerja secara
otomatis dengan terlebih dahulu operator
memberikan input berupa racikan minuman yang
diinginkan ke mikrokontroler melalui tombol
maupun smartphone melalui koneksi Bluetooth.
Teknologi bluetooth menjadi opsi untuk
mengoperasikan alat ini melalui remote [3],[4].
Dengan begitu alat ini mampu dioperasikan
melalui berbagai device yang memiliki fitur
bluetooth.
Untuk mengintegrasikan alat ini dengan
bluetooth dibutuhkan sebuah mikrokontroler
Arduino ATMEGA 2566 yang menghubungkan
modul Bluetooth HC-05 dengan fitur bluetooth
yang ada di device. Agar alat ini dapat
dioperasikan oleh device yang memiliki fitur
bluetooth dibutuhkan software MIT App Inventor
untuk membuat programnya [5][6].
Mesin peracik minuman yang ada saat ini
masih bekerja secara manual dengan menekan
tombol-tombol pada mesin. Kami menambahkan
inovasi kerja mesin dengan mikrokontroler yang
dapat mengendalikan sistem penggerak motor
stepper untuk secara otomatis bergerak sesuai
racikan bartender.
Oleh karena itu, pada artikel ini menyajikan
penerapan pengendali otomatis pada mesin
bartender menggunakan ATmega 2566 yang
terkoneksi dengan Bluetooth. Mesin smart
bartender ini diharapkan dapat membantu
bartender dalam meracik minuman sehingga
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Gambar 1. Diagram Mesin Smart Bartender
Berdasarkan Gambar 1, sistem ini
mendapatkan supply dari dua buah power supply
yakni 24 Volt dan 12 Volt, motor stepper dan
Solenoid Valve membutuhkan supply 24 Volt
sedangkan pompa diafragma membutuhkan
supply 12 Volt.
Sistem ini menerima input dari Push Button,
Limit Switch, dan Bluetooth HC-05. Push Button
digunakan untuk input memilih menu dan
menjalankan perintah, tampilan menu dapat
dilihat melalui LCD 20X4, Limit Switch
digunakan untuk menentukan titik awal motor
stepper sebelum mencampurkan menu. Bluetooth
HC-05 digunakan untuk input memilih menu dan
menjalankan perintah menu melalui smartphone.
Input akan menjadi perintah bagi Arduino,
kemudian perintah tersebut akan diproses oleh
microcontroller Arduino ATmega2560, setelah
itu perintah dikirimkan ke output sistem untuk
menggerakkan motor stepper, Solenoid Valve,
pompa diafragma, dan menampilkan tampilan
pada LCD.
Untuk
menggerakkan
motor
stepper
dibutuhkan driver, driver berfungsi untuk
mengirimkan pulsa di setiap kutub motor stepper
secara berurutan. Sedangkan Relay 8 Channel + 6
Channel digunakan untuk mengaktifkan enam
buah pompa diafragma dan enam buah Solenoid
Valve secara bergantian sesuai dengan perintah
yang diberikan Arduino.
Rancangan mesin smart bartender terlihat
pada Gambar 2 dan 3.

2. METODE PENELITIAN
Diagram penelitian mesin smart bartender dapat
dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 2. Mesin Smart Bartender

menggerakkan
slider
kearah
yang
diperintahkan pada program.
8. Saat slider berada pada posisi yang
ditentukan, solenoid valve dan pompa
diafragma pada posisi tersebut akan bekerja
secara bersamaan.
9. Timer akan aktif ketika pompa diafragma
dan Solenoid Valve aktif.
10. Pompa diafragma akan menarik air dalam
botol dan mengalirkannya menuju gelas
yang sebelumnya sudah ditaruh di atas
slider, kerja pompa diafragma dan Solenoid
Valve diatur dengan menggunakan timer
yang ada pada program.
11. Kemudian setelah timer selesai menghitung,
slider akan menuju posisi lain sesuai
perintah yang diberikan sampai seluruh
perintah terpenuhi.
12. Setelah itu motor stepper akan menarik
slider kembali ke posisi semula, dan
tampilan menu akan kembali ke menu awal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengujian Persentase Error Pompa
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui persentase error pada masing –
masing pompa terhadap volume yang dihasilkan.
Pompa diafragma dan Solenoid Valve bekerja
secara serentak berdasarkan timer yang dibuat
pada program Arduino. Setiap pompa diuji
keakuratannya untuk bisa mengeluarkan volume
yang sama dengan volume acuannya.
Gambar 3. Dimensi Mesin Smart Bartender
Cara kerja mesin smart bartender berbasis
Arduino ATmega 2560 adalah:
1. Terdapat
tiga
buah
tombol
untuk
mengoperasikan mesin Smart Bartender.
2. Pada menu awal, tekan tombol berwarna
merah “OK” untuk menuju ke menu
selanjutnya.
3. Setelah itu terdapat dua pilihan menu yakni,
“Pilih Menu” dan “Home Position”. Menu
“Pilih Menu” tidak akan bisa dipilih sebelum
slider menyentuh Limit Switch.
4. Aturlah kursor ke menu “Home Position”
dengan menekan tombol hijau, kemudian
tekan tombol merah “OK”.
5. Setelah slider menyentuh Limit Switch, tekan
tombol “OK” pada menu ”Pilih Menu”.
6. Terdapat 18 jenis menu minuman, pilih
menu sesuai keinginan. Gunakan tombol
hijau di bagian kiri dan kanan untuk memilih
menu dan gunakan tombol merah di bagian
tengah untuk menjalankan perintah menu.
7. Setelah memilih menu, tekan tombol merah
“OK”. Kemudian motor stepper akan
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Tabel 2 Pengujian P Error Pompa 2

Tabel 3 Pengujian Error Pompa 3
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Tabel 4 Pengujian Error Pompa 4

Tabel 7 Pengujian Relay Pompa dan Relay
Solenoid Valve

Tabel 5 Pengujian Error Pompa 5

Tabel 6 Pengujian Error Pompa 6

Dari hasil pengujian diatas nilai error tertinggi
dihasilkan oleh pompa ke-5 yakni sebesar 2.92 %
dan nilai error terendah dihasilkan oleh pompa
ke-1 yakni sebesar 0.88%, semakin besar nilai
error maka besarnya debit air yang dihasilkan
akan semakin sedikit. Nilai error yang berbedabeda terjadi karena beberapa faktor seperti
kondisi pada Solenoid Valve dan pompa yang
tidak sama antara satu dengan yang lainnya,
beberapa
pompa
seringkali
mengalami
kebocoran. Adapun besarnya tekukan pada
masing-masing selang berbeda-beda sehingga
mempengaruhi besarnya debit air yang
dihasilkan, hal ini membuat volume yang
dihasilkan pun berbeda-beda. Namun tingkat
keakuratan volume yang dihasilkan masih
terbiilang baik, pasalnya persentase error pada
masing-masing pompa tidak melebihi ± 10%.

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa
apakah cara kerja Relay sudah sesuai dengan
deskripsi atau tidak. Pengujian dilakukan
sebanyak lima kali untuk setiap menu. Dari
kelima pengujian yang dilakukan pada masing –
masing menu, dapat dilihat pada Tabel 7 bahwa
Relay pompa maupun Relay solenoid sudah
bekerja sesuai deskripsi, yakni setelah dipasang
dent secara dentic pada Solenoid Valve.
Dioda digunakan untuk mem-bypass arus sisa.
Arus sisa akan dihasilkan oleh kumparan Solenoid
Valve setelah tegangan berhenti diberikan, arus
dentic
akan berlawanan arah sehingga
membuat komponen lain bekerja secara tidak
normal. Setelah dipasang dent semua menu
dapat dikerjakan normal.
c. Pengujian
Keakuratan
Pencampuran Minuman
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
keakuratan kualitas minuman yang dibuat oleh
mesin Smart Bartender berdasarkan menu yang
dipilih, terdapat 18 menu minuman dengan
campuran yang bervariasi. Setiap minuman
memiliki warna yang sangat dentic, perbedaan
ukuran volume dalam beberapa milli saja bisa
menghasilkan perubahan warna yang signifikan
sehingga hasil pencampurannya menjadi tidak
sesuai dengan menu yang diharapkan.

b. Pengujian Relay Pompa dan Relay Solenoid
Valve
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui apakah Relay pompa dan Relay
Solenoid Valve bekerja dengan baik dalam
membuat minuman pada setiap menu yang ada.
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Tabel 8 Pengujian Keakuratan Pencampuran
Minuman

Berdasarkan data yang telah didapatkan,
bahwa dari ke-lima sampel pengujian yakni menu
lawn green, medium spring green, state Blue, lava
pink, dan orange country tidak ada indikasi
perubahan warna yang signifikan. Hal ini
membuktikan bahwa timer yang ada pada
Arduino bekerja secara real-time sehingga bisa
menjaga keakuratan mesin Smart Bartender
dalam melakukan pencampuran minuman.
d.

Pengujian Jarak

Pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui
berapa jarak optimal yang harus dipenuhi antar
bluetooth. Hasil pengujian jarak dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Data pengujian jarak komunikasi
Bluetooth
Pada percobaan pertama didapatkan data
bahwa konektivitas antara modul Bluetooth HC05 dengan fitur bluetooth di smartphone masih
terhubung hingga jarak 30 meter. Ketika kedua
bluetooth terpisah sejauh 31 m koneksi antar
bluetooth telah terputus dan konektivitas hilang.
Terdapat beberapa delay yang muncul saat
percobaan telah lebih dari 20 m. Nilainya
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bervariasi mulai dari 1 detik hingga yang terlama
yaitu 8 detik. Delay dihitung mulai dari
penekanan tombol pada aplikasi sampai mesin
mulai bekerja. Delay yang terlama terjadi ketika
percobaan di jarak 25 m.
Pada Percobaan kedua didapatkan data
bahwa konektivitas antar bluetooth telah hilang
saat percobaan di jarak 23 m. Jarak konektivitas
pada percobaan kedua sangat jauh berbeda jika
dibandingkan dengan percobaan pertama.
Terdapat selisih jarak sejauh 8 m antara percobaan
pertama dan percobaan kedua. Tetapi tidak
ditemukan delay yang muncul pada percobaan
kedua ini.
Pada percobaan ketiga didapatkan data
bahwa konektivitas antar bluetooth telah hilang
saat percobaan di jarak 36 m. Terdapat selisih
jarak sejauh 5 m jika dibandingkan dengan
percobaan pertama dan selisih jarak sejauh 13 m
jika dibandingkan dengan percobaan kedua.
Ditemukan juga beberapa delay yang terjadi sama
seperti ketika melakukan percobaan pertama.
Namun interval delay yang ada lebih jauh yaitu
mulai dari 1 detik hingga 12 detik Delay 12 detik
itu terjadi ketika percobaan di jarak 32 m.
Jarak yang berbeda-beda ketika hilangnya
konektivitas dari ketiga percobaan diatas
dikarenakan oleh terganggunya sinyal bluetooth
yang terhubung. Gangguan pada sinyal bluetooth
bersumber dari sinyal-sinyal lain yang
menghambat jalannya sinyal bluetooth. Begitu
pula dengan delay yang ditemukan pada
percobaan pertama dan percobaan ketiga,
penyebab utamanya adalah sinyal bluetooth yang
terganggu.
Sinyal-sinyal itu berasal dari perangkat
elektronik lain seperti wifi, smartphone yang
sedang melakukan transfer data melalui
bluetooth, ataupun perangkat elektronik nirkabel
lain yang menggunakan bluetooth. Sinyal wifi
dapat mengganggu proses transfer data antar
bluetooth dikarenakan frekuensi kerja yang
digunakan baik wifi dan bluetooth sama-sama di
2.4 GHz. Berdasarkan dari ketiga percobaan
diatas untuk mendapatkan konektivitas yang baik
antar bluetooth harus berada pada jarak 1 sampai
20 m.

4. KESIMPULAN
Dari hasil analisis pengujian yang sudah
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Setiap pompa dan Solenoid Valve memiliki
nilai error yang berbeda – beda, nilai error
terbesar sekitar 5.22% yakni pada pompa 5
dan terkecil sekitar 0,02% yakni pada pompa
1. Besarnya error terjadi karena beberapa
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2.

3.

4.
5.

6.

faktor seperti kondisi pada Solenoid Valve
dan pompa yang tidak sama antara satu
dengan yang lainnya, pasalnya beberapa
Solenoid Valve seringkali mengalami
kebocoran. Adapun besarnya tekukan pada
masing-masing
selang
berbeda-beda
sehingga mempengaruhi besarnya debit air
yang dihasilkan.
Mesin Smart Bartender memiliki persentase
error rata – rata total terhadap keakuratan
volume yang dihasilkan sebesar 1,51%
dengan debit air rata – rata total sebesar 28,62
ml/s. Namun kualitas minuman yang dibuat
mesin Smart Bartender masih terbilang baik,
karena dapat dibuktikan dari tidak adanya
indikasi perubahan warna yang signifikan
meskipun melakukan pencampuran minuman
sebanyak lima kali atau lebih.
Solenoid Valve akan menghasilkan arus sisa
ketika diberikan tenganan, arus ini akan
berlawanan arah sehingga dapat membuat
komponen lain tidak dapat bekerja secara
normal. Untuk itu dibutuhkan dioda sebesar
6A yang diparalelkan dengan Solenoid Valve.
Untuk mendapatkan konektivitas yang baik,
jarak antar bluetooth harus 1-20 m.
Jika disekitar modul Bluetooth HC-05
terdapat sinyal wifi ataupun banyak
ditemukan koneksi bluetooth yang aktif,
maka waktu pengiriman akan terganggu.
Jika terdapat tembok ataupun sekat diantara
bluetooth maka akan mempengaruhi waktu
pengiriman data.
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