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ABSTRACT 
Vegetable oil is the type of oil that is most widely used by humans for consumption 

purposes, some of these oils are difficult to physically distinguish. The difference from the 

types of vegetable oils needs to be known so that they can be consumed according to needs. 

The proper use of vegetable oils for consumption also affects health. The difference from 

the types of vegetable oils can be seen based on physicochemical parameters, which use 

thermal conductivity by measuring the value of current (I) and voltage (V). Measurements 

are based on the I(V) curve generated by the Positive Temperature Coefficient (PTC)  

sensor, which is connected to the sensor level LX-01 module. The measurement results are 

displayed through sensor-level software, where the output is in the form of current and 

voltage values. Canola oil has a voltage of 6.9235 V with a maximum current of 0.0764 

A. Corn Oil has a voltage of 7.9256 V with a maximum current of 0.0744 A. Soybean Oil 

has a maximum current value of 0.0752 A with a voltage of 6.9248 V.   

 

Keywords:  Vegetable oil, PTC Sensor, Self-heating, Thermal conductivity, Heat transfer  

ABSTRAK 

 

Minyak nabati merupakan jenis minyak yang lain banyak digunakan manusia untuk 

keperluan konsumsi, beberapa dari minyak ini sulit untuk dibedakan secara fisik. 

Perbedaan dari jenis minyak nabati perlu diketahui agar dapat dikonsumsi sesuai 

dengan kebutuhan. Penggunaan minyak nabati yang tepat untuk dikonsumsi juga 

mempengaruhi kesehatan. Perbedaan dari jenis minyak nabati dapat dilihat 

berdasarkan parameter fisikokimia, dimana menggunakan konduktivitas termal 

dengan mengukur nilai arus (I) dan tegangan (V). Pengukuran didasarkan pada kurva 

I(V) yang dihasilkan oleh sensor Positive Temperature Coefficient (PTC), dimana 

terhubung dengan modul level sensor LX-01. Hasil pengukuran ditampilkan melalui 

software level sensor, dimana keluaran berupa nilai arus dan tegangan. Minyak kanola 

memiliki tegangan sebesar 6,9235 V dengan arus maksimum 0,0764 A. Minyak 

Jagung memiliki tegangan sebesar 7,9256 V dengan arus maksimum sebesar 0,0744 

A. Minyak Kedelai memiliki nilai arus maksimum sebesar 0,0752 A dengan tegangan 

6,9248 V.   

Kata Kunci : Minyak Nabati, Sensor PTC, Pemanasan sendiri, Konduktivitas Termal, 

Perpindahan Panas 
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PENDAHULUAN 

Minyak nabati merupakan komponen 

penting yang paling banyak digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari karena dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang salah 

satunya adalah bidang makanan. Tingkat 

produksi minyak nabati meningkat 

disebabkan sebagian besar masyarakat 

mengandalkan minyak nabati untuk aplikasi 

bidang makanan (Kumar et al., 2018). 

Sekitar 90% minyak nabati digunakan 

untuk tujuan konsumsi yang disebut sebagai 

edible seperti minyak sawit, Kelapa, Jagung, 

Kedelai, Kanola dan sebagainya (Negash et 

al., 2019). Minyak nabati merupakan lemak 

alami yang dihasilkan melalui ekstraksi fisik 

atau kimia tumbuhan serta menjadu sumber 

minyak yang menjanjikan (Carlini et al., 

2017). 

Beberapa jenis minyak nabati yang dapat 

dikonsumsi sulit untuk dibedakan secara 

langsung, baik warna maupun bentuk hampir 

terlihat sama bahkan nyaris tidak ada 

perbedaan (Zahir et al., 2017). Pentingnya 

mengetahui jenis minyak nabati yang tersedia 

secara komersial untuk memastikan 

kesesuaiannya agar bisa dikonsumsi sesuai 

dengan kebutuhan (Ezikany & JR, 2019). 

Pentingnya menggunakan minyak yang 

tepat untuk memasak sangat 

mempengaruhi kesehatan konsumen 

(Valantina et al., 2015). 

Perbedaan dari setiap jenis minyak 

nabati dapat dilihat berdasarkan parameter 

fisikokimia, dimana salah satu 

parameternya adalah konduktivitas termal. 

Konduktivitas termal merupakan 

perpindahan panas yang disebabkan 

adanya perbedaan temperatur (Hoffmann 

et al., 2018). 

Perbedaan dari tiap jenis minyak nabati 

dapat dilihat berdasarkan parameter 

fisikokimia dengan memanfaatkan keadaan 

pemanasan sendiri (self-heating) pada sensor 

Positive Temperature Coefficient (PTC) 

melalui kurva arus tegangan I(V). Sensor 

PTC merupakan salah satu komponen 

elektronik yang berfungsi sebagai pelindung 

arus berlebih yang seiring dengan terjadinya 

peningkatan suhu hambatannya juga 

mengalami peningkatan (Epcos, 2016). 

Karakteristik dari PTC ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Karakteristik Resistansi PTC 

(Zhang et al., 2017) 

Perubahan nilai tahanan termal 

terhadap perubahan suhu dapat dilihat dari 

Persamaan (1). 
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Persamaan (1) menunjukkan B 

sebagai karakteristik bahan, RT0 merupakan 

resistansi pada suhu spesifik T0 dan T adalah 

suhu elemen (Umar, 2010). Sensor 

mengalami kondisi pemanasan sendiri atau 

disebut dengan self-heating yang terjadi saat 

arus mengalir melewati sensor tanpa 
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pengaruh dari suhu luar. Pemanasan ini 

mempengaruhi suhu awal pada sensor. 

Variasi daya yang disebabkan oleh 

perubahan suhu dapat mengakibatkan 

kondisi perpindahan panas yang berbeda 

antara gas aliran dan sensor (Xu et al., 2014). 

Pemanasan sensor karena hilangnya 

daya terjadi saat arus masuk menuju sensor. 

Beban hambatan (RT) menimbulkan 

pemanasan sendiri terhadap sensor yang 

menghasilkan daya elektrik (Pel). Besarnya 

daya elektrik ditentukan berdasarkan 

Persamaan (2). 

T

T
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R

V
P

2

         (2) 

Karakteristik kurva I(V) sensor PTC 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

A
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Sampel : minyak sawit

Gambar 2 Karakteristik I/V Sensor PTC 

dari suhu 303 K dan 357K (Umar et al., 

2018) 

Gambar 2 menunjukkan ketika tegangan PTC 

meningkat, maka arus yang memanaskan 

sensor meningkatkan resistansi dan 

mengakibatkan arus mengalami penurunan 

(Umar et al., 2018). 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

1. Kalibrasi Sensor 

Sensor PTC dikalibrasi menggunakan 

medium udara, akuades dan Crude Palm Oil 

(CPO) untuk melihat kemampuan sensor 

dalam membedakan nilai yang dihasilkan 

pada masing-masing medium. Proses 

kalibrasi ini dilakukan dalam ruang adiabatis 

dengan suhu terkontrol (30ºC), dimana 

diberikan tegangan 0-20V pada sensor PTC 

yang dihubungkan secara seri dengan 

resistansi shunt 10 ohm yang terhubung 

dengan modul INA 219. Modul INA 219 ini 

didalamnya terintegrasi dengan rangkaian 

analog to digital converter (ADC) dan 

mikrokontroler seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

+

Ruang 

Adiabatis

Sensor 

PTC

Rs

Uo

INA 

219

MUX

FILTER

ADC

DAC

μC PC

   

Gambar 3 Skema Sistem Kalibrasi Sensor 

PTC dengan rangkaian terprogram 

Gambar 3 memperlihatkan rangkaian 

kalibrasi sensor self-heating, dimana ADC 

bertugas mengubah tegangan analog power 

supply yang masuk menuju PTC menjadi 

tegangan digital. Sehingga didapat parameter 

arus dan tegangan yang melewati sensor, 

kemudian nilai kalibrasi ini akan disimpan 

kedalam history pengukuran sebagai nilai 

awal perbandingan saat dilakukan 

pengukuran. 
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2. Set-up Pengukuran Arus dan 

Tegangan  

Pengukuran dilakukan dengan 

memasukkan sensor PTC kedalam sampel, 

dimana sensor dan sampel diletakkan dalam 

ruang adiabatis agar tidak terjadi kontaminasi 

dari suhu lingkungan yang akan berpengaruh 

terhadap sistem pengukuran. Tegangan dari 

power supply (Vcc) diberikan variasi mulai 

dari 0-25V dengan kenaikan (step) 1 V serta 

waktu tunggu selama 1 sekon. Set-up 

pengukuran arus dan tegangan ditunjukkan 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Set-Up Pengukuran Arus dan 

Tegangan Pada Tiap Jenis Minyak Nabati 

Gambar 4 menunjukkan Pengukuran yang 

dilakukan secara otomatis   mempergunakan 

modul level sensor LS-01X, dimana 

terhubung ke PC melalui software level 

sensor. Parameter keluaran yang didapatkan 

berupa nilai tegangan PTC dan nilai arus. 

 

3. Pemodelan Kurva Arus dan 

Tegangan I(V) 

Pemodelan kurva I(V) dilakukan 

menggunakan software Sigmaplot, dimana 

pemodelan kurva ini terbentuk berdasarkan 

kurva I(V) sebelumnya. Daerah yang 

mengalami penurunan secara eksponensial 

inilah yang akan dimodelkan. Daerah yang 

modelkan merupakan daerah setelah kurva 

mencapai suhu curie yang mengalami 

penurunan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Identifikasi jenis minyak nabati 

dilakukan dengan memodelkan kurva I(V) 

dari sensor PTC pada keadaan self-heating. 

Langkah dimulai dengan kalibrasi sensor 

PTC yang ditempatkan pada ruang adiabtis 

dengan suhu konstan. Pengambilan data 

dilakukan secara otomatis dengan 

rangkaian terprogram yang terhubung 

dengan computer melalui software Level 

Sensor. Keluaran yang dihasilkan berupa 

nilai arus dan tegangan. Setiap jenis 

minyak nabati diberi suhu tinggi yakni 

80°C.  

1. Hasil Kalibrasi Sensor PTC 

Kalibrasi sensor PTC dilakukan 

bertujuan sebagai standarisasi pengukuran 

untuk menjamin kualitas data, memastikan 

output atau keluaran yang dihasilkan oleh 

sensor akurat dan konsisten serta 

meminimalisir potensi sumber kesalahan 

(Noetzli et al., 2021). 

Kalibrasi dilakukan dengan 

mempergunakan modul INA 219 dan 

software Arduino, dimana INA 219 

merupakan modul sensor yang digunakan 

untuk memonitoring arus dan tegangan DC 

(Monda et al., 2018). Proses ini dilengkapi 

dengan Rs 10 Ω dan pemberian tegangan 

dari power supply sebesar 1-20V dengan 

kenaikan 1 V serta waktu tunggu selama 10s. 

Hasil kalibrasi sensor PTC ditunjukkan pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5 Kurva Kalibrasi Sensor PTC 

Menggunakan Medium Udara, Akuades dan 

CPO dengan Suhu Konstan. 

Arus akan mengalami kenaikan yang 

signifikan saat tegangan sumber pada power 

supply dinaikkan. Akibatnya saat mencapai 

puncak suhu curie tahanan atau resisansi 

mengalami kenaikan seiring dengan naiknya 

suhu pada sensor PTC. Hal ini menyebabkan 

arus pada sensor menurun secara 

eksponensial (Matvienko et al., 2020). 

Gambar 5 menunjukkan adanya 

perbedaan pada daerah ohmik dan puncak 

dari setiap medium. Daerah ohmik pada 

medium udara nilai tegangan mencapai 

4,9424 V dengan arus maksimum 0,0576 A. 

Medium CPO dan akuades memiliki nilai 

tegangan mencapai 7,9126 V dan 8,8949 V 

dengan nilai arus maksimum sebesar 0,0874 

A pada CPO dan 0,1051 pada akuades. Hal 

ini disebabkan karena nilai konduktivitas 

yang dimiliki oleh akuades lebih besar 

dibandingkan dengan udara dan CPO. 

Nilai konduktivitas termal yang 

dimiliki akuades sebesar 0.638 W/mK.  

Pada CPO dan udara memiliki nilai 

konduktivitas termal sebesar 0,18 W/mK dan 

0,026 W/mK. Semakin besar nilai 

konduktivitas termal, maka semain besar 

kemampuan dalam menghantarkan panas. 

Akibatnya panas yang diterima sensor 

terdisipasi dengan baik. Proses disipasi ini 

mengakibatkan sensor dalam titik 

kesetimbangan termal sehingga sensor 

membutuhkan arus yang lebih besar 

(Instruments, 2020). 

2. Pengukuran Nilai Arus dan 

Tegangan Pada Tiap Jenis Minyak 

Proses pengukuran dilakukan pada 

suhu suhu 80°C untuk setiap jenis minyak 

nabati sesuai dengan penggunaannya dalam 

penggorengan yaitu dibawah 100 °C. Proses 

pemanasan minyak ini menyebabkan 

perubahan sifat fisik maupun kimiawi salah 

satunya konduktivitas termal (Gomna et al., 

2019). 

Sifat termofisika dari minyak Kedelai, 

Jagung dan Kanola dipengaruhi oleh suhu, 

oleh karena itu kepadatan minyak akan 

berkurang seiring dengan kenaikan suhu 

(Zongo et al., 2019). Hasil pengukuran nilai 

arus dan tegangan pada tiap jenis minyak 

nabati ditunjukkan pada gambar 6. 

 

Gambar 6 Kurva I(V) Pada Tiap Jenis 

Minyak, diukur Pada Suhu 80°C 

Gambar 6 memperlihatkan perbedaan 

tiap jenis minyak pada arus maksimum dan 

daerah eksponensial. Daerah ohmik pada 
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minyak kanola tegangan sebesar 6,9235 V 

dengan arus maksimum 0,0764 A. Minyak 

jagung tegangan dan arus maksimumnya 

mencapai 7,9256 V dan 0,0744 A. Minyak 

kedelai arus maksimum sebesar 0,0752 A 

dengan tegangan 6,9248 V.  

Minyak kanola memiliki tegangan 

dan arus maksimum yang paling tinggi 

diantara minyak lainnya. Hal ini disebabkan 

karena minyak kanola memiliki nilai 

konduktivitas yang lebih tinggi diantara yang 

lainnya. Minyak kanola memiliki nilai 

konduktivitas sebesar 0.167 W.m/K. Minyak 

jagung dan kedelai memiliki nilai 

konduktivitas termal sebesar 0.162 W.m/K 

dan 0.156 W.m/K (Atgur et al., 2016). 

Perbedaan nilai konduktivitas termal 

pada tiap jenis minyak dipengaruhi oleh 

komposisi asam lemak. Komposisi asam 

lemak ini sangat penting karena berdampak 

pada sifat termal minyak perpindahan panas. 

Minyak dengan proporsi yang signifikan dari 

asam lemak tak jenuh akan memiliki 

konduktivitas termal yang lebih tinggi. 

Minyak kanola memiliki komposisi asam 

lemak jenuh lebih banyak dibandingkan 

dengan minyak yang lainnya (Hoffmann et 

al., 2018). 

KESIMPULAN  

Hasil pengukuran kurva I(V) menunjukkan 

perbedaan pada tiap jenis minyak nabati. 

Hal ini terlihat dari nilai arus maksimum 

dan tegangan pada tiap jenis minyak. 

Minyak Kanola memiliki tegangan sebesar 

6,9235 V dengan arus maksimum 0,0764 

A. Minyak Jagung memiliki tegangan 

sebesar 7,9256 V dengan arus maksimum 

sebesar 0,0744 A. Minyak Kedelai 

memiliki nilai arus maksimum sebesar 

0,0752 A dengan tegangan 6,9248 V.  
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