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ABSTRAK 

Sifat yang lebih stabil, kandungan uap air yang lebih sedikit, dan memperkecil resiko 

kecelakaan akibat meletusnya ban kendaraan, dijadikan sebagai alasan masyarakat untuk 

beralih penggunaan udara bebas menjadi gas nitrogen dalam pengisian ban kendaraan. 

Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang mulai merisaukan kemurniaan gas nitrogen yang 

diperjualbelikan. Belum adanya pengawasan dari pemerintah juga mendorong turunnya 

kepercayaan masyarakat dalam penggunaan gas nitrogen sebagai pengisi ban kendaraan. 

Selain itu, sensor kadar nitrogen juga memiliki harga yang relatif tinggi sehingga terdapatnya 

keterbatasan penggunaan alat tersebut untuk mendukung pengawasan. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu alat ukur penunjang pengawasan kadar nitrogen dengan biaya yang lebih 

rendah untuk membantuk pengidentifikasian indikasi kecurangan yang terjadi pada depot 

pengisian ban. Sehingga, tercetuslah suatu gagasan pembuatan prototipe pengukur kecepatan 

suara dengan media gas yang diharapkan akan bermanfaat sebagai salah satu alat pengawasan 

kadar nitrogen pada depot pengisian ban dengan harga yang terjangkau. 

Prototipe alat ukur menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mengukur besar 

kecepatan suara dengan jarak sebesar 0,7 m dengan receiver dan transmitter berada pada garis 

lurus tanpa penggunaan metoda pemtulan. Pada pengukuran ini juga digunakan dua sensor 

lainnya yaitu termokopel untuk pengukuran suhu dan MPX5700 untuk pengukuran tekanan. 

Pengukuran dilakukan pada chamber uji berbahan dasar pipa PVC dengan diameter 3 inchi 

pada media gas nitrogen dan udara bebas. Waktu rambat gelombang ultrasonik pada gas uji 

akan dibaca dan diproses oleh mikrokontroler serta ditampilkan dalam nilai kecepatan suara 

pada LCD. Kondisi lingkungan pengujian dan nilai kecepatan rata-rata juga ditampilkan pada 

layar. 

Gas Uji yang digunakan berupa udara bebas dan nitrogen murni. Hasil pengukuran 

yang diperoleh pada media udara bebas sebesar 357,41 m/s dan pada media gas nitrogen 

sebesar 363,43 m/s. Pengukuran tersebut dilakukan pada tekanan 100,90-100,96 kPa dan suhu 

lingkungan sebesar 26°C. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut didapatkan nilai kesalahan 

relatif pengukuran terhadap perhitungan teori sebesar 3,196% untuk media udara bebas dan 

3,197% pada media gas nitrogen murni. 

 

Kata kunci : chamber, kecepatan suara, nitrogen, udara bebas, ultrasonik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam hidupnya tidak pernah lepas dengan sistem transportasi. 

Transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan, 

baik barang atau manusia dari tempat asal ke tempat lainnya (Adisasmita, 2012). 

Keamanan dan kenyamanan dalam berkendara terus ditingkatkan pengguna melalui 

kondisi kendaraan yang layak dan baik, salah satunya adalah kondisi ban kendaraan 

yang tepat. Nitrogen adalah suatu unsur kimia yang kini banyak dimanfaatkan untuk 

mengisi ban kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. 

Dibandingkan pengisian dengan angin biasa yang mengandalkan oksigen, 

nitrogen merupakan gas yang tepat untuk pengisian ban kendaraan. Hal itu disebabkan 

oleh sifat-sifat tertentu yang dimiliki gas nitrogen diantaranya massa nitrogen lebih 

ringan dibanding udara biasa, kandungan uap air pada nitrogen lebih sedikit, dan 

koefisien muai lebih kecil dibanding udara. Oleh sebab itu, dengan menggunakan 

nitrogen ban terasa lebih ringan, suhu udara dalam ban akan lebih stabil, dan juga 

terhindar dari risiko meletus akibat kepanasan. Bagi kendaraan yang disimpan dalam 

jangka waktu cukup lama, udara nitrogen dapat bertahan lebih lama dan stabil. 

Banyak terjadi peralihan media pengisi ban kendaraan menjadi gas nitrogen 

yang disebabkan oleh sifat gas nitrogen yang stabil dan cenderung meningkatkan 

aspek keamanan dan keselamatan. Hal tersebut membuat berkembangnya usaha 

pengisian ban kendaraan dengan gas nitrogen di Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit 

masyarakat yang mulai khawatir dengan kemurniaan kandungan gas nitrogen yang 

diperjualbelikan. Masyarakat dibuat ragu dan waspada akibat isu kepalsuan gas 

nitrogen yang diperjualbelikan pada pengisian ban kendaraan. Belum adanya regulasi 

khusus dari pemerintah untuk mengatur pengawasan depot pengisian ban tersebut, 

semakin meningkatkan kegelisahan di masyarakat. 

Dalam melaksanakan fungsi metrologi, diperlukan perlindungan konsumen 

demi mengurangi kerugian yang ada (Dewi dan Budi, 2014). Oleh karena itu, salah 

satu langkah untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap transaksi nitrogen 

diperlukannya tindakan pengwasan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

konsumen. Pada kasus ini, pengawasan yang dilakukan dapat melihat indikasi 

kecurangan yang terjadi dengan melihat variabel tertentu dalam sistem 
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pengukurannya. Salah satu variabel tersebut adalah nilai konsentrasi gas nitrogen yang 

diperjualbelikan. Akan tetapi, untuk mengetahui nilai tersebut dibutuhkannya sensor 

kadar gas nitrogen yang memiliki harga relatif tinggi sehingga dibutuhkan suatu alat 

yang memiliki fungsi setara dengan biaya yang lebih rendah. 

Demi mensiasati keterbatasan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Afifah 

dan Rahmawati (2019), dengan judul Prototipe Alat Ukur Komposisi Gas Utama Pada 

Ban Kendaraan Bermotor Menggunakan Sensor Oksigen Tipe Ke-25 mencoba 

mengambil alternatif untuk menggunakan sensor oksigen dalam pengujian kadar 

nitrogen yang terdapat pada depot pengisian ban. Disisi lain penelitian yang dilakukan 

oleh Lofqvist, Sokas, dan Delsing (2003) juga menguji media yang sama, tetapi 

dengan alternatif sensor yang berbeda yakni sensor ultrasonik. Pada penelitiannya, 

kecepatan suara yang menjalar pada media gas campuran memiliki hubungan tertentu 

dengan konsentrasi gas nitrogen dalam gas campuran tersebut. Penelitian tersebut juga 

didukung dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Vacek dan Lindsay (2000), 

bahwa kecepatan suara ultrasonik yang menjalar pada media gas dipengaruhi beberapa 

faktor lainnya yakni besar suhu dan tekanan yang terdapat pada sistem uji. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mengembangkan penelitian 

sebelumnya, tercetuslah suatu gagasan pembuatan prototipe pengukur kecepatan suara 

dengan media gas untuk keperluan pengawasan depot pengisian ban. Diharapkan, 

prototipe ini akan bermanfaat sebagai salah satu alat uji kadar nitrogen dengan harga 

yang terjangkau serta prototipe ini dapat mendukung keperluan metrologi legal 

khususnya dalam pengawasan depot pengisisan ban. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe pengukur kecepatan suara dengan media 

gas. 

2. Bagaimana mengukur kecepatan suara pada media gas nitrogen yang 

terintegrasi dengan mikrokontroler. 

3. Bagaimana perbedaan kecepatan suara terukur dengan kecepatan suara 

secara teoritis. 
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4. Bagaimana perbedaan kecepatan suara pada media gas nitrogen dan media 

udara. 

 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan – batasan masalah pada penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembuatan prototipe berfokus pada pengukuran kecepatan suara dengan 

media gas nitrogen dan media udara bebas (atmosfer). 

2. Hanya berfokus pada penggunaan sensor ultrasonik. 

3. Keluaran yang ditampilkan layar adalah kondisi lingkungan dalam 

chamber uji (berupa nilai suhu dan tekanan), nilai kecepatan suara terukur 

di kondisi lingkungan dalam chamber saat pengujian, dan nilai kecepatan 

rata-rata pengukuran kecepatan suara. 

 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah: 

1. Merancang prototipe pengukur kecepatan suara menggunakan sensor 

ultrasonik dengan media gas. 

2. Membuat prototipe pengukur kecepatan suara yang dapat diintegrasikan 

dengan mikrokontroler. 

3. Membandingkan kecepatan suara yang diukur oleh prototipe dengan 

perhitungan teoritis. 

4. Membandingkan kecepatan suara yang diukur oleh prototipe pada media 

gas nitrogen dan media udara bebas. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Secara akademis, proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap kajian ilmiah di bidang kemetrologian dengan studi kasus transaksi niaga gas 

nitrogen pada depot pengisian ban kendaraan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai 

kajian oleh masyarakat  untuk meminimalisir potensi tindak kecurangan di depot 
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pengisian ban kendaraan akibat belum adanya kebijakan pengawasan mengenai 

transaksi niaga gas nitrogen. 

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak pemangku 

kepentingan dan kebijakan, baik itu industri, pelaku usaha, maupun masyarakat 

melalui pemaparan penelitian yang disajikan. Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

bacaan dan solusi diskusi mengenai pengembangan instrumentasi dengan studi kasus 

pengawasan transaksi niaga di depot pengisian ban kendaraan. Diharapkan juga, 

protipe ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan transaksi niaga gas 

nitrogen di depot pengisian ban kendaraan. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yang disusun 

dengan pembagian sebagai berikut : 

a. Bab I 

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II 

Bab II berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan teori- 

teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan proyek akhir. Teori yang 

dikaji berhubungan dengan penyelesaian masalah serta teori yang 

medukung dalam pembuatan prototipe 

c. Bab III 

Bab III memuat perancangan alat yang berisi deskripsi prinsip kerja 

alat, penjelasan setiap komponen yang digunakan pada proyek akhir, desain 

alat, serta algoritma program arduino. 

d. Bab IV 

Bab IV berisi hasil dan pembahasan yang memuat prosedur 

pengujian alat, data pengolahan pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

e. Bab V 

Bab V merupakan kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas 

hasil pengerjaan dan pengujian hasil proyek akhir serta saran berdasarkan 

pengalaman untuk perbaikan di pengujian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Ban 

Ban merupakan suatu alat yang menutupi velg di suatu roda kendaraan yang 

terbuat dari karet, baik karet sintetis maupun karet alam karena karet memiliki sifat 

yang lentur dan elastis. Fungsi yang dimilikinya adalah sebagai penanggung berat 

beban keseluruhan kendaraan, penerus tenaga dari mesin, dan sebagai sistem peredam 

dari kendaraan. Pada kendaraan, komponen ini berperan penting dalam mengurangi 

getaran akibat gesekan di jalan yang tidak rata, menghindari kerusakan dan aus pada 

roda, serta mempermudah pergerakan ketika terjadi peningkatan percepatan (Nirmala 

F., 2014). 

Ban diklasifikasikan menjadi 2 macam menurut cara penyimpanan udara yaitu 

ban dengan ban dalam (tube type) dan ban tanpa ban dalam (tubeless). Udara yang 

dipompakan akan masuk dan ditampung oleh ban dalam. Di bagian luarnya, terdapat 

katup (air valve) yang menonjol keluar melalui lubang pada velg. Akan tetapi, bagian 

ini akan segera kempis ketika terkena tusukan benda tajam. Sedangkan, pada ban 

tubeless tekanan udara di dalam ban hanya ditahan oleh lapisan karet yang kedap udara 

dan katup (air valve) langsung dipasang pada velg. 

 

Gambar 2. 1 Ban Tanpa Ban Dalam 
Sumber : Widananto,H 2017 

 

2.2 Pengisisan Ban Gas Nitrogen 

Gambar 2. 2 Ban Dalam 

Sumber : medcom.id 

 

Saat ini depot pengisian ban dengan media gas nitrogen mudah ditemukan 

dimanapun, khususnya pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Pada 

pengisian ban tersebut diperlukan generator gas nitrogen untuk menyalurkan gas 

nitrogen yang tersedia baik dari udara bebas maupun dari tabung gas nitrogen. Prinsip 

kerja generator nitrogen adalah kompresor bertekanan tinggi mendorong udara masuk 

ke dalam generator, lalu udara tersebut akan disaring dengan carbon molecular sieve 
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untuk memisahkan gas nitrogen dengan gas lainnya yang menggunakan sistem 

pressure swing absorber. Gas nitrogen akan tertahan oleh atom karbon karena struktur 

atomnya yang lebih besar dari struktur atom gas lainnya yang masuk ke dalam sistem, 

sehingga gas lainnya akan dilewatkan dan gas nitrogen yang tertahan akan diserap lalu 

dialirkan ke dalam ban kendaraan. Sitem ini akan menjamin kemurnian gas nitrogen 

yang masuk kedalam ban berkisar 95-99,5% (Mansur, 2018). 

 

 
2.3 Gas Nitrogen 

Unsur utama gas pada udara adalah nitrogen, sekitar 78% kandungan nitrogen 

dalam udara, dan sekitar 21% kandungan oksigen dalam udara. Nitrogen merupakan 

unsur kimia bukan logam golongan VA yang memiliki bilangan atom 14 dalam tabel 

periodik dan memiliki rumus kima N2. Gas ini sangat stabil serta bersifat kimia tidak 

berasa, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak reaktif. Pada suhu -210oC gas nitrogen 

akan berubah fasa menjadi cair. Kelebihan yang dimiliki gas nitrogen sebagai pengisi 

ban kendaraan yaitu molekul gas yang lebih besar, sehingga memperkecil 

kemungkinan keluar molekul melalui pori-pori ban. Selain itu tekanan ban lebih stabil 

dan dapat digunakan dalam rentang waktu yang lama. 

Tabel 2. 1 Data Teknis Nitrogen 

Sumber : https://periodictable.com/Elements/007/data 

Simbol N 

Nomor atom 7 

Berat atom 14,007 

Jari-jari atom 0,074 

Fasa Gas 

Massa Jenis 1,251 g / L @ 0 ° C 

Titik Leleh -210,00 ° C 

Titik didih -195,79 ° C 

Adiabatic Index 7/5 

Specific Heat 1040 J/(kg K) 

 

2.4 Tekanan 
 

Tekanan (P) didefinisikan sebagai besarnya gaya normal atau gaya tegak lurus 

(F) yang bekerja pada tiap satu satuan luas permukaan (A). Simbol atau notasi yang 

digunakan untuk besaran ini pada umumnya adalah P. Satuan SI (Satuan Internasional) 

untuk tekanan adalah Pa (Pascal), turunan dari Newton/m2. Banyak digunakan satuan 
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tekanan lain seperti psi (pound per square inch), bar, atm. Udara di sekitar memiliki 

berat dan menekan segala sesuatu yang disentuhnya. Tekanan itu disebut tekanan 

atmosfer atau tekanan udara. Tekanan ini merupakan gaya yang diberikan pada 

permukaan oleh udara yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Atmosfer (atm) adalah 

unit pengukuran yang sama dengan tekanan udara rata-rata di permukaan laut pada 

suhu 15oC (59oF). Satu atmosfer setara dengan 1013 mbar, atau 760 mm (29,92 inci) 

merkuri. 

Hukum Gas Charles (Charles Law), tentang gas menyatakan bahwa kerapatan 

udara akan berbanding lurus dengan tekanan pada temperatur konstan dan kerapatan 

udara akan berbanding terbalik dengan temperatur pada tekanan konstan. (Soerjawo, 

2006). 

Vakum adalah kondisi ruangan yang sebagian dari udara dan gas lainnya telah 

dikeluarkan, sehingga tekanan di dalam ruangan tersebut di bawah tekanan atmosfer. 

Vakum juga didefinisakn sebagai ruangan yang memiliki kandungan kerapatan gas 

(partikel, atom dan molekul) atau tekanan gas yang lebih rendah dibandingkan kondisi 

di atmosfer. Kondisi vakum dapat dinyatakan dengan tekanan didasarkan tekanan 

absolut maupun kevakuman. Tekanan absolut yaitu tekanan yang diukur dari kondisi 

nol absolut yang biasa dinyatakan dalam Torr, mbar (milibar) atau N/m2. Pengukuran 

kevakuman (vakum) didasarkan dari tekanan 1 atmosfer absolut atau nol gauge (nol 

terukur) yang biasa juga dinyatakan dalam Torr, mbar atau N/m2. 

 

Gambar 2. 3 Daerah Tekanan Positif 

dan Daerah Vakum. 

Sumber : Suprapto, Widodo S. 2017 

Tekanan absolut ditentukan berdasarkan tekanan mutlak. Karena didasarkan 

pada tekanan mutlak maka untuk tekanan atmosfer dinyatakan 1 atmosfer (absolut) 

atau 0 atmosfer (gauge). Tekanan parsial suatu gas terjadi jika gas di dalam bejana 

terdiri dari beberapa jenis gas sehingga masing-masing molekul/atom gas tersebut 
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mentransmisikan momentumnya pada dinding bejana. Besar momentum yang 

ditransmisikan sangat tergantung dari kecepatan dan massa molekul tiap-tiap jenis gas. 

 

 
2.5 Temperatur 

Temperatur atau suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu 

benda/sistem. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama 

antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Secara 

mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom 

dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan 

maupun gerakan di tempat berupa getaran. Makin tingginya energi atom-atom 

penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Satuan SI (Sistem Internasional) 

untuk suhu adalah Kelvin (K). Skala-skala lain adalah Celcius, Fahrenheit, dan 

Reamur (Kreith, 1991). 

 

 
2.6 Kecepatan Suara 

Suara merupakan gelombang mekanik yang dirambatkan dan menjalar pada 

medium padat, cair, dan gas (Tripler, 2004). Ketika melalui medium, gelombang 

mengakibatkan getaran partikel pada medium yang mengakibatkan amplitudo sejajar 

dengan arah rambatnya. Getaran tersebut mengakibatkan adanya strain dan stress 

secara terus-menerus, sehingga gelombang digolongkan sebagai gelombang 

longitudinal (berbentuk rapatan dan renggangan). Terdengarnya suara disebabkan 

oleh bergetarnya selaput telinga, karena dikenai gelombang longitudinal (sumber 

bunyi) di udara yang menggetarkan udara disekelilingnya. 

Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu waktu dengan satuan yang 

diguanakan adalah Hertz (Hz), sedangkan kenyaringan suara atau amplitudo diukur 

oleh satuan desibel (dB). Jumlah getaran yang terjadi setiap detik sangat bergantung 

pada jenis objek yang bergetar. Cepat rambat gelombang suara berbeda-beda, 

tergantung pada medium yang dilewati. Cepat rambat suara di udara sangat 

dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara maka nilai cepat rambat bunyi 

akan semakin besar, dan sebaliknya. Bunyi dapat merambat di udara bebas dengan 

kecepatan 340 m/s pada suhu 15°C (Wulansari, 2013). 
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Berikut ini daftar nilai kecepatan suara pada beberapa media gas dengan 

tekanan 1 atm : 

Tabel 2. 2 Daftar Nilai Kecepatan Suara pada Beberapa Media Gas 
 

Gas 
Kecepatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.7 Hubungan Gas Nitrogen, Tekanan, Temperatur, dan Kecepatan Suara 

 

Molekul-molekul gas mengalami pergerakan. Gerak yang dilakukan molekul 

gas diantaranya gerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Jumlah dari energi kinetik translasi, 

rotasi, dan vibrasi disebut dengan energi total. Timbulnya tekanan gas disebabkan oleh 

energi kinetik translasi. Ketika terjadi gerak translasi akan terjadi tumbukan molekul 

terhadap dinding (Krisdianto dkk.,2011).Pergerakan ke segala arah dengan tidak 

beraturan yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek tekanan gas di 

dalam ruangan tersebut. Semakin tinggi suhu gas, maka semakin besar kecepatan 

geraknya, sehingga menyebabkan momentum tumbukan terhadap dinding semakin 

besar. Akibatnya tekanan yang terjadi di dalam ruangan akan semakin besar. 

Hubungan antara besaran tekanan (P), suhu (T) dan volume (V) dikenal dengan 

persamaan keadaan gas ideal. Gas ideal adalah gas yang gaya tarik menarik antara 

molekul dan volume fisiknya dapat diabaikan. Untuk suatu gas dengan jumlah mol 

(n), keterkaitan antara parameter volume (V), tekanan (P), temperatur (T) dan jumlah 

partikel (n) dari gas ideal terangkum dalam suatu persamaan, yaitu 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇.......................................................................................................(1) 

 Suara (m/s) 

Air 331 

Air, 20oC 343 

Helium 973 

Helium (20oC) 1007 

Hydrogen 1270 

Nitrogen 334 

Nitrogen (20oC) 349 

Nitrogen (29oC) 354.4 

Oxygen (20oC) 326 

Oxygen (27oC) 330 

Oxygen (30oC) 332,2 

Carbon Dioxide 258 

Carbon Dioxide (20oC) 267 

Carbon Dioxide (51oC) 280 
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𝛾𝑅𝑇 

Keterangan : 

n = Jumlah mol gas (mol) 

P = Tekanan gas (atm) 

T = Suhu mutlak (K) 

V = Volume gas (liter) 

R = konstanta gas umum dengan nilai sebesar 8,314 J/mol.K. 

Untuk mendapatkan nilai n suatu zat, maka dibutuhkanlah persamaan berikut 

𝑛 = 
𝑚

 
𝑀𝑟 

............................................................................................................(2) 

Keterangan: 

m = Massa zat (g) 

Mr = Massa relatif zat (g/mol) 

Sedangkan nilai kecepatan suara, bergantung pada material media rambat yang 

dilalui gelombang tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh masa dari partikel atom dan 

konstanta elastisitas tiap material berbeda-beda. Secara umum hubungan kecepatan 

suara tersebut dijelaskan pada persamaan sebagai berikut : 

𝑣 ................................................................................................... (3) 
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖= √ 

𝑀𝑟
 

dengan, 

v = Kecepatan suara (m/s) 

Mr = Massa relatif zat (kg/mol) 

T = Suhu mutlak (K) 

R = Konstanta gas umum dengan nilai sebesar 8,314 J/mol.K. 

𝛾 = Konstanta laplace atau indeks adiabatik sebesar 1,4 untuk udara dan 

nitrogen 

Berdasarkan persamaan (1) dan (2), maka persaman (3) memiliki persamaan 

lain yang berkaitan dengan variabel tekanan (P) untuk penentuan nilai kecepatan suara 

yakni : 

𝑣 𝛾𝑃 ................................................................................................... (3) 
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖= √ 

𝜌
 

dengan, 

v = Kecepatan suara (m/s) 

𝛾 = Konstanta laplace atau indeks adiabatik sebesar 1,4 untuk udara dan 

nitrogen 

P = Tekanan (Pa) 
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ρ = Massa jenis gas (kg/m3) 

 

 
2.8 Sensor Ultrasonik 

 

Gelombang akustik yang memiliki nilai frekuensi mulai dari 20 kHz hingga 20 

Mhz tergolong kedalam gelombang ultrasonik (Arief, 2011). Sensor ultrasonik adalah 

alat elektronika yang kemampuannya bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi 

mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik (Sari, 2016). Sensor ultrasonik 

sering digunakan untuk mengukur jarak suatu objek terhadap titik bacaan sensor, salah 

satunya adalah sensor HC-SR04. Sensor ini terdiri dari sebuah unit pemancar 

gelombang (transmitter) dan sebuah unit penerima gelombang (receiver) dengan cara 

pengukuran 2 cm sampai 400 cm (Purwanto dkk, 2019). Ketelitian yang dimiliki oleh 

alat ini mencapai 0,3 cm dengan sudut pengukuran sebesar 15° serta tegangan sebesar 

+5V dibutuhkan untuk mengaktifkan sensor ini (Saputra, 2016). Pin yang dimilikinya 

berjumlah 4 buah dengan keterangan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2. 3 Keterangan Pin Sensor HC-SR04 
 

Nama Pin Keterangan 

Vcc Terhubung dengan tegangan input +5V 

Trig Pengirim gelombang ultrasonik 

Echo Penerima gelombang ultrasonik 
 

GND Terhubung dengan ground pada sistem 
 

 

Pin-pin tersebut memiliki konfigurasi sebagai berikut : 
 

 

Gambar 2. 4 Sensor Ultrasonik HC-SR04. 

Sumber : Elec Freaks 

 

Prinsip kerja dari sensor ini adalah gelombang ultrasonik dipancarkan oleh 

transmitter, kemudian gelombang tersebut diterima kembali oleh receiver. Waktu 

tempuh gelombang mulai dari proses dipancarkan oleh transmitter hingga diterima 

kembali oleh receiver berbanding lurus dengan jarak tempuh gelombang tersebut. 
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+ V - 

2.9 Termokopel 

Termokopel merupakan sensor suhu yang bekerja berdasarkan efek seeback. 

Pada efek seeback, dinyatakan bahwa efek yang terjadi bila terdapat dua material yang 

berbeda dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup dan pada kedua sambungannya 

dipertahankan pada temperatur yang berbeda, maka arus listrik akan mengalir dalam 

rangkaian tersebut. Ketika salah satu kawatnya diputuskan, lalu disambung dengan 

sebuah galvanometer, maka akan terlihat perbedaan tegangan dari kedua ujung 

tersebut (Andrapica dkk, 2015). 

Gambar 2. 5 Efek Seeback 

Rentang pengukuran yang dimiliki termokopel mulai dari –2700C sampai 2000 

oC dengan sensitifitas yang sangat tinggi, membuat termokopel menjadi salah satu 

sensor suhu yang diandalkan pada dunia industri. Pada dasarnya termokopel 

digolongkan ke dalam 3 jenis yang membedakannya adalah aplikasi penggunaanya 

dan spesifikasi yang dimilikinya. Kedelapan jenis tersebut adalah tipe K, J, E, N, V, 

R, S, dan T (Martina, 2017). 

Bahan konduktor yang dimiliki oleh termokopel tipe K adalah kromel-alumel 

dengan rentang pengukuran -2000C hingga +12000C (Siregar, 2009). Selain range 

pengukuran yang dimilikinya cukup besar, termokopel ini juga memiliki harga yang 

murah dan nilai sensitivitasnya yang cukup tinggi yakni mencapai 40μV/0C, tahan 

terhadap ligkungan asam serta linearitas yang bagus membuat termokopel tipe K 

paling banyak digunakan di industri (Rijanto dkk, 2004). 

 

 
2.10 Arduino Uno 

 

Mikrokontroler merupakan suatu keping IC yang terdapat mikroprosesor dan 

memori program ROM (Read Only Memory) serta memori serba guna RAM (Random 

Acses Memory) serta beberapa jenis lainnya memiliki fasilitas ADC, PLL, EEPROM 

dalam satu kemasan (Santoso, 2013). Arduino adalah sebuah platform dari physical 

computing yang bersifat open source. Arduino dikatakan sebagai platform karena 



13  

arduino bukan hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi juga kombinasi dari 

hardware bahasa pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) 

yang canggih (Simatupang, 2015). Sedangkan arduino uno adalah papan 

mikrokontroler berbasiskan ATmega328. Mikrokontroler ini memiliki 14 pin digital 

dengan 6 pin sebagai output PWM, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi 

USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset 

(Goud, 2017). Spesifikasi yang dimiliki oleh mikrolontroler ini dapat dilihat pada tabel 

2.3 dengan wujud fisik yang dimilikinya terdapat pada gambar 2.6. 

Tabel 2. 4 Spesifikasi Arduino Uno 
 

Mikrokontroler Atmega328 

Tegangan pengoperasian 5 V 

Tegangan input yang direkomendasikan 7-12 V 

Batas tegangan Input 6-20 V 

Jumlah pin I/O digital 14 

Jumlah pn analog 6 
 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 
 

Arus DC pin 3.3V Pin 50 mA 
 

Memori 32 KB (ATmega328), sekitar 0.5 

KB digunakan oleh bootloader 
 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 
 

Clock Speed 16 MHz 
 

 
 

Gambar 2. 6 Papan Ardino Uno 

Sumber : Simatupang, 2015 
 

 

2.11 LCD (Liquid Crystal Display) 
 

LCD merupakan komponen eletkronika yang berfungsi untuk menampilkan 

data atau informasi dalam bentuk karakter, huruf, ataupun grafik (Simatupang dkk, 

2015). Berdasarkan jumlah karakter yang ditampilkan pada layarnya, LCD 

digolongkan dalam beberapa jenis yakni LCD 16x2, 16x4, 20x4, dan lain-lain. Fitur 



14  

yang dimiliki LCD adalah terdapat 192 karakter yang tersimpan dan dapat 

ditampilkan, jumlah baris dan banyak karakter tiap baris bergantung dengan jenis 

LCDnya, terdapat karakter generator terprogram, dilengkapi black light dan dapat 

dialamatkan dengan mode 4-bit maupun 8-bit (Husein, 2017). LCD 16x4 memiliki 16 

pin dengan konfigurasi pin yang dapat dilihat pada gambar 2.9 dan keterangan pin 

pada tabel 2.6. 

 

Gambar 2. 7 Konfigurasi pin LCD 16x4 

Sumber : Husein,2017 

 

Tabel 2. 5Keterangan pin LCD 16x4 
 

NO SYMBOL LEVEL FUNCTION 

1 VDD - DC +5V 

2 VSS - GND (0V) 

3 VO - Contrast Adjust 

4 RS H/L Register Select 

5 R/W H/L Read/Write 

6 E H,H→L Enable Digital 

7 DB0 H/L Data Bit 0 

8 DB1 H/L Data Bit 1 

9 DB2 H/L Data Bit 2 

10 DB3 H/L Data Bit 3 

11 DB4 H/L Data Bit 4 

12 DB5 H/L Data Bit 5 

13 DB6 H/L Data Bit 6 

14 DB7 H/L Data Bit 7 

15 LEDA H/L DC +5V 

16 LEDK H/L 0V 
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2.12 Sensor Tekanan 

Sensor tekanan adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dengan 

mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik ( Segara, 2018). Salah satu contoh 

sensor tekanan adalah MPX5700. MPX5700 merupakan sensor tekanan dengan 

keluaran analog yang dapat mengukur tekanan udara, minyak dan cairan lainnya 

dengan tekanan maksimum sebesar 700kPa (Maulana,2019). Sensor ini memiliki nilai 

akurasi sebesar ±2,5% dengan nilai sensitivitas sebesar 6,4 mV/kPa (Freescale, 2012). 

Dalam pengaplikasiannya, MPX5700 dapat digunakan pada tiga kondisi tekanan 

yakni tekanan absolut, differential, dan Gauge configuration. MPX5700 sangat ideal 

untuk instrumen yang didasarkan dengan sistem microprocessor dan microcontroller, 

tetapi diperlukannya suatu sirkuit listrik tambahan untuk mengonversi hasil 

pengukuran tekanan udara tertutup (Fadillah, 2014). 

 
Gambar 2. 8 Konfigurasi Sensor Tekanan 

MPX5700. Sumber : Freescale, 2012 

Kelebihan lain yang dimiliki sensor ini adalah masa aktifnya yang lama, 

biayanya rendah, dan kepekaan yang baik. Pada gambar 2.8 dapat dilihat konfigurasi 

sensor tekanan MPX5700 tersebut. 

 

 
2.13 Karakteristik Sistem Pengukuran 

 

Karakteristik pengukuran merupakan suaru variabel dari sistem instrumentasi 

yang diciptakan agar tingkat kebenaran pengukuran dari sistem istrumentasi tersebut 

dapat diperkirakan dan diperhitungkan dengan baik. Beberapa variabel yang termasuk 

ke dalam karakteristik statik, diantaranya : 

a. Akurasi, merupakan derajat kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya 

(JCGM4, 2012). 

b.  Presisi, merupakan derajat kedekatan kesamaan hasil pengukuran yang 

dilakukan secara berulang (Sani, 2012). 
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c. Histerisis, perbedaan hasil pengukuran ketika pengukuran naik dan 

pengukuran turun (Bentley, 2005). 

d. Linearitas, adalah kemampuan untuk menghasilkan karakteristik input yang 

simetris, dan dapat dirumuskan sebagai y = mx+ c. Dengan y sebagai outpt, 

m kemiringan, dan c titik potong (Samadikun dkk, 1989). 

e. Non linearitas, perbedaan respon antara kondisi aktual dengan ideal nya. 
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(a) (b) 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
3.1 Deskripsi Alat 

Dalam pembuatan prototipe alat pengukur kecepatan suara pada media gas ini, 

digunakan sensor ultrasonik HCSR-04 sebagai sensor utama pengukur kecepatan 

suara. Pada prototipe ini, jarak yang digunakan dalam pengukuran kecepatan suara 

merupakan jarak yang bersifat statis dengan panjang sebesar 0,7m. Panjang 0,7m ini 

diimplemantasikan sebagai jarak antara transmitter dan receiver sensor ultrasonik 

yang berada di dalam chamber uji. Sedangkan, waktu rambat tersebut diukur secara 

otomatis menggunakan mikrokontroler. 

Pada pengukuran ini, digunakan dua buah sensor lainnya, yaitu sensor suhu dan 

sensor tekanan untuk mengukur kondisi lingkungan di dalam chamber uji. Kondisi 

lingkungan di dalam chamber uji akan diukur dengan sensor suhu berupa termokopel 

tipe K serta sensor tekanan berupa MPX5700AP. Prototipe ini bekerja pada tekanan 

atmosfer yakni sekitar 1 atm. Pada sistem prototipe ini, input tegangan yang diberikan 

sebesar 9V melalui adaptor. Protipe pengukur kecepatan suara dengan media gas 

dirancang dengan desain sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Desain Prototipe Pengukur Kecepatan Suara dengan Media Gas 

(a) Tampak atas dan depan keseluruhan prototipe dan (b) Tampak atas dan 

depan komponen elektronika 
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Rancangan desain tersebut diimplementasikan ke dalam prototipe sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3. 2 Prototipe Pengukur Kecepatan Suara 

Secara umum, prototipe ini berdimensi sebesar 120 cm untuk ukuran panjang, 

70 cm untuk ukuran lebar, 11,6 cm untuk ukuran tinggi. Chamber uji yang digunakan 

pada prototipe ini berupa tabung silinder berbahan pvc dengan panjang keseluruhan 

80 cm. Tabung silinder tersebut dilubangi sebanyak tiga buah yakni sebagai jalur inlet, 

termokopel dan outlet. Setiap lubang tersebut ditambahkan fitting pneumatik untuk 

meminimalisir terjadinya kebocoran. Pada setiap ujung pipa, terdapat sensor 

ultrasonik yang diletakan di pusat lingkaran pipa. Sensor ultrasonik tersebut 

diletakkan pada dop yang terhubung dengan pipa berdiameter ¾ inch dan 1 inch. Pipa 

1 inch tersebut terhubung dengan reducer pipa dan dop 1 inch yang dijadikan sebagai 

penutup chamber pada tiap sisi ujung pipa. Rangkaian penutup ujung pipa hingga 

peletakan sensor ultrasonik tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3 dan 3.4. 

  
 

Gambar 3. 3 Sensor Ultrasonik di 

Dalam Pipa 
Gambar 3. 4 Sensor Ultrasonik pada 
saat sebelum dilakukan pemasangan 
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Pada konstruksi prototipe ini, chamber diletakkan pada alas berupa papan kayu 

dengan ketebalan 1,2 cm. Chamber tersebut direkatkan menggunakan plat besi yang 

dilekungkan dengan dimensi besi 40x4x0,2 (PxLxT) dalam satuan cm. Protoboard 

yang digunakan diletakkan di sisi tengah alas. Protoboard tersebut dilengkapi kabel 

jumper male-male untuk menghubungkan komponen elektronika dengan 

mikrokontroler. Pada protoboard tersebut terdapat juga sensor dan modul sensor yang 

digunakan pada proses pengukuran yakni HCSR-04, MAX6675, dan MPX5700AP. 

Komponen elektronika lainnya yang terdapat pada board tersebut adalah push button 

dan resistor. Push button pada prototipe ini berfungsi untuk menyalakan sensor 

ultrasonik serta menghentikan program pada prototipe setelah pengambilan 

pengukuran pada sampel yang dimasukkan ke dalam chamber uji selesai dilakukan. 

 
 

Gambar 3. 3 Tampak Samping Prototipe 

Setiap jalur masuk dan keluar pada prototipe ini, dilengkapi katup untuk 

memenimalisir kebocoran sistem yang ada. Katup tersebut dihubungkan dengan 

selang berbahan polyurethane berdiameter luar 0,8 cm. Jika prototipe dilihat dari 

tampak samping (gambar 3.5), maka akan terlihat kabel serabut yang terhubung pada 

papan modul ultrasonik dan beam sensor ultrasonik tersebut. Sehingga sensor 

ultrasonik yang digunakan memancarkan dan menerima gelombang ultrasonik tanpa 

dipantulkan.  

 

 
3.2 Prinsip Kerja 

Prototipe ini mengukur kecepatan ultrasonik secara satu arah dari pemancar ke 

penerima tanpa proses pemantulan. Sehingga, untuk memperoleh nilai kecepatan 

gelombang ultrasonik yang merambat, digunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑣 = 
𝑠 

…………………………………………………………………………….. (3.1) 
𝑡 

dimana : 

v adalah kecepatan suara yang merambat pada chamber uji (m/s) 
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s adalah jarak antara permukaan transmitter dan receiver sensor ultrasonik (m) 

t adalah waktu rambat yang ditempuh gelombang dari pemancar sampai ke penerima 

sensor ultrasonik (s) 

Karena jarak antara permukaan pemancar dan penerima dari sensor ultrasonik 

memiliki nilai yang tetap yakni 70 cm dan waktu rambat yang diproses oleh 

mikrokontroler dalam satuan μs, maka persamaan yang digunakan untuk memperoleh 

cepat rambat dalam satuan m/s adalah : 

𝑣 = 
700000 

…………………………………………………………………...….. (3.2) 
𝑡 

Ketika sistem diberikan catu daya berupa tegangan sebesar 9V yang berasal 

dari jala-jala listrik melalui sebuah adaptor ke mikrokontroler, maka program pada 

mikrokontroler akan mulai berjalan. Sensor suhu dan tekanan mulai bekerja dengan 

membaca kondisi lingkungan didalam chamber uji. Sensor suhu yang digunakan 

berupa Termokopel Tipe K yang mampu membaca suhu ruangan chamber tersebut 

dengan cara mengkonversi nilai perubahan tegangan yang terjadi antara cold junction 

dan hot junction menjadi derajat temperatur yang terukur di dalamnya. Pada waktu 

yang bersamaan sensor tekanan berupa MPX5700AP juga mengukur nilai tekanan 

yang ada di dalam chamber. Ketika push button yang terdapat pada sistem ditekan 

secara otomatis, sensor ultrasonik akan aktif. Hal tersebut akan membuat gelombang 

ultrasonik merambat secara langsung pada media gas yang digunakan dengan waktu 

tertentu sampai. Gas uji akan dimasukan ke dalam chamber uji melalui jalur masukan 

yang ada dengan membuka katup jalur tersebut. Prinsip kerja tersebut direalisasikan 

ke dalam diagram blok di bawah ini : 

Gambar 3. 4 Diagram Blok Sistem Pengukur Kecepatan Suara 
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Alur kerja program pada sistem di gambarkan ke dalam diagram alir berikut : 
 

Gambar 3. 5 Diagram Alur Cara Kerja Prototipe Alat Ukur Kecepatan Suara 
 

 

Pada gambar 3.7 dijelaskan alur program yang akan digunakan untuk 

mengukur kecepatan suara pada prototipe. Program dibuat mengunakan perangkat 

lunak Arduino IDE, dimulai dengan menginisiasi variabel yang digunakan. Variabel 

yang diinisiasi adalah pin-pin arduino yang terhubung dengan sensor dan LCD yang 

digunakan serta variabel lainnya yang dibutuhkan dalam mengeksekusi program 

pengukuran kecepatan suara ini. Setelah dilakukan inisiasi variabel, program masuk 

ke bagian fungsi pengaturan awal (void setup). Void setup merupakan fungsi yang 

berjalan hanya satu kali selama mikrokontroler menyala atau di-restart. Di dalam 

fungsi tersebut terdapat inisiasi gelombang ultrasonik yakni trigger pin diinisiasi 

sebagai pin output dan echo pin sebagai pin input. Pada fungsi setup ini, dilakukan 

inisiasi tampilan awal LCD, serial monitor, serta tombol yang digunakan sebagai input 

untuk mengaktifkan sensor ultrasonik. 

Setelah program di void setup dieksekusi, maka program akan mengeksekusi 

perintah yang terdapat didalam void loop. Void loop merupakan fungsi yang berjalan 

berulang kali selama mikrokontroler menyala. Pada fungsi ini, program akan 
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mengeksekusi perintah untuk membaca kondisi lingkungan di dalam chamber 

menggunakan sensor dan ditampilkan pada sebuah layar. Program juga akan 

mengaktifkan sensor ultrasonik ketika terjadi aksi penekan pada tombol push button 

yang terdapat di protoboard. Waktu gelombang ultrasonik menjalar di gas akan dibaca 

oleh program dan diolah menjadi nilai kecepatan gelombang ultrasonik yang diukur 

pada media gas tersebut. Hasil pengukuran tersebut akan dilakukan sebanyak 50 kali 

dan secara otomatis ditampikan nilai rata-rata pengukuran kecepatan suara di layar, 

setelah 50 kali pembacaan selesai. 

 

 
3.3 Spesifikasi Alat 

 

Pada prototipe alat pengukur kecepatan suara yang dilakukan pengujian dengan 

media gas nitrogen dan udara bebas serta akan ditampilkan pada layar LCD berupa 

nilai keluaran kecepatan suara, nilai tekanan, nilai suhu, dan rata-rata kecepatan suara. 

Chamber uji berbentuk tabung dengan bahan pipa pvc seperti pada gambar 3.3. 

komponen prototipe pengukur kecepatan suara terdiri dari pipa pvc dengan input yang 

dihubungkan dengan fitting pneumatik, pada bagian dalam pipa terhubung dengan 

termokopel untuk mengukur besaran suhu, pada dalam chamber uji terdapat sensor 

ultrasonik yang terpasang pada di setiap ujung pipa yang lalu pada bagian output yang 

terhubung dengan fitting pneumatik yang terdapat sensor tekanan MPX 5700. 

 

 
3.3.1 Catu Daya 

Catu daya (Power Supply) adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi 

sebagai sumber energi listrik untuk perangkat lain. Pada dasarnya power supply 

merupakan komponen inti dari peralatan elektronik. Power supply berfungsi untuk 

mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik lebih kecil, atau 

rangkaian untuk mengubah arus bolak-balik (arus AC) menjadi arus searah (arus DC). 

Adaptor digunakan untuk menurunkan tegangan AC 220 Volt menjadi 9 Volt. 

Board Arduino Uno dapat beroperasi pada sebuah supply external 7 sampai 12 

Volt. Jika disupply dengan tegangan di bawah 5 Volt dan board Arduino Uno bisa 

menjadi tidak stabil. Jika menggunakan supply yang lebih dari besar 12 Volt, voltage 

regulator bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino Uno serta 
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pembacaan yang tidak akan stabil. Range yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 

Volt. 

 

 
3.3.2 Chamber Uji 

Pada prototipe pengukur kecepatan suara digunakan chamber uji dengan 

menggunakan bahan pipa PVC. Chamber uji merupakan suatu wadah yang akan 

digunakan untuk melakukan pengujian dengan media gas nitrogen dan udara bebas. 

Chamber uji yang digunakan memiliki ukuran diameter sebesar 3 inchi dan panjang 

70 cm. Di dalam pipa PVC terdapat sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur 

kecepatan suara, selain itu chamber uji juga terhubung dengan sensor MPX5700 dan 

thermocouple. Pada chamber terdapat dua jalur yaitu inlet dan outlet serta kabel 

penghubung sensor yang akan mentransmisikan sinyal data sensor menuju 

mikrokontroler arduino uno. 

Sensor kecepatan suara yang digunakan adalah HCSR-04 yang dilakukan 

pemisahan antara transducer receiver dan transducer transmitter yang dilakukan 

pemasangan pada kedua tepi pipa. Pengukuran dilakukan setelah kondisi gas di dalam 

chamber uji relatif stabil dengan cara transmitter mengirimkan gelombang ultrasonik 

di dalam pipa yang akan diterima oleh receiver. Waktu tempuh gelombang mulai dari 

transmitter hingga diterima oleh receiver berbanding lurus dengan jarak tempuh 

gelombang tersebut sehingga didapatkan nilai kecepatan yang akan ditampilkan oleh 

LCD dalam satuan m/s. Pengukuran kecepatan suara dilakukan pengulangan 

pengujian pada chamber uji untuk diketahui nilai galat pengukuran. Pengujian 

dilakukan pada tiga kondisi yaitu chamber uji pada media gas nitrogen dan udara 

bebas, sehingga akan didapatkan perbedaan nilai kecepatan suara pada tiga kondisi 

tersebut. 

Pada chamber uji juga terdapat sensor termocouple yang berfungsi mendeteksi 

besaran suhu di dalam chamber uji, logam termokopel berada di dalam selang 

penghubung untuk mencegah gas di dalam chamber uji keluar yag akan dihubungkan 

dengan board dan mikrokontroler. Lalu pada jalur outlet terdapat fitting T yang akan 

menghubungkan dengan sensor MPX 5700 dan selang outlet. MPX 5700 akan 

mendeteksi nilai besaran tekanan pada chamber uji. Pengujian dilakukan dengan nilai 

rentang tekanan yang sama pada media gas udara bebas dan media gas nitrogen dengan 
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besaran di bawah 10 psi apabila tekanan yang diberikan terlalu tinggi dapat 

menyebabkan rusaknya komponen-komponen prototipe alat ukur kecepatan suara. 

 

 
3.3.3 MAX 6675 

Pengukuran suhu pada chamber uji dilakukan oleh termokopel. Termokopel 

memiliki kelebihan diantaranya respon yang cepat terhadap prubahan temperatur, 

memiliki rentang temperature yang cukup luas, dan tahan terhadap getaran. Dalam 

mengukur suhu dengan termokopel diperlukan modul MAX6675, Modul MAX6675 

mengubah tegangan menjadi data digital dengan konversi ADC sebesar 12bit. MAX 

6675 dibentuk dari kompensasi could junction dan output didigatilasi dari sinyal 

termokopel tipe K, data output memiliki resolusi 12-bit dan mendukung komunikasi 

SPI mikrokontroler (Fiqri, 2017). Termokopel tipe hot junction dapat mengukur mulai 

dari 0 °C sampai +1023,75 °C. MAX6675 memiliki bagian ujung cold end yang hanya 

dapat mengukur -20°C sampai +85 °C. Pada saat bagian cold end MAX6675 

mengalami fluktuasi temperatur maka MAX6675 akan tetap dapat mengukur secara 

akurat perbedaan temperatur pada bagian yang lain. MAX6675 dapat melakukan 

koreksi atas perubahan pada temperatur ambient dengan kompensasi cold-junction. 

Alat mengkonversi temperatur ambient yang terjadi ke bentuk tegangan. 

menggunakan sensor temperatur diode. Untuk dapat melakukan pengukuran aktual, 

MAX6675 mengukur tegangan dari output termokopel dan tegangan dari sensing 

diode. 

 

 
3.3.4 MPX5700AP 

MPX5700AP merupakan sensor dengan output analog yang digunakan pada 

chamber uji untuk mengukur besaran tekanan. Sensor ini dapat mengukur tekanan 

dengan batas minimum 15 kPa dan maksimum 700 kPa. Berdasarkan spesifikasi 

sensor, MPX5700AP bekerja pada input tegangan sebesar 5 volt. Tingkat sensitivitas 

sensor sebesar 6,4 mV/kPa dan tegangan output sebesar 0,2 volt hingga 4,7 volt. 

Sensor MPX 5700 dilengkapi dengan rangkaian pengkondisian sinyal dan temperatur 

kalibrator 7VDC dan mempunyai tingkat akurasi +/- 2,5Vfss. Kaki 1 berfungsi sebagai 

Vout atau keluaran dari besar jumlah tekanan yg diukur pada benda, Kaki 2 berfungsi 

sebagai GND atau tegangan negatif pada arduino, Kaki 3 berfungsi sebagai masukan 
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analog. Prinsip kerja dari sensor tekanan ini adalah mengubah tegangan mekanis 

menjadi sinyal listrik. Sensor tersebut akan mengubah hal-hal yang dideteksi menjadi 

besar-besaran listrik sehingga dapat diproses oleh sistem mikrokontroler malalui ADC 

(Analog to Digital Converter) yang dapat mengubah sinyal elektronik menjadi data 

digital. Semakin besar nilai tegangan output sensor, maka semakin besar nilai tekanan 

yang dihasilkan.  

 

 
3.3.5 HC-SR04 

Sensor HC-SR04 digunakan untuk menghitung kecepatan suara pada chamber 

uji dengan panjang 0,7 m. Sensor yang digunakan terpisah antara beam transmitter 

dan beam receiver, sehingga gelombang ultrasonik yang berbentuk pulsa oleh 

transmitter akan langsung diterima oleh receiver, kemudian receiver akan membaca 

lebar pulsa (dalam bentuk PWM) selama waktu pemancaran gelombang ultrasonik 

(Arashada dan Suprianto. 2017). Besar amplitudo sebuah sinyal elektrik yang 

dihasilkan sensor penerima tergantung dari jauh dekatnya sebuah objek yang akan 

dideteksi serta kualitas dari sensor pemancar dan sensor penerima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Timing Diagram Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sumber : datasheet HC-SR04 

Pada HC-SR04 terdapat pin trigger dan echo, ketika terhubung pada 

mikrokontroler ketika memulai pengukuran pin trigger mengeluarkan output high 

selama minimal 10μS yang akan membuat sensor ultrasonik mengeluarkan 8 

gelombang suara. Kemudian gelombang tersebut akan diterima oleh pin echo yang 

menyebabkan keluaran sinyal high pada pin echo yang menjadikan input pada 

mikrokontroler, HC-SR04 akan memberikan pulsa pada output. Lamanya waktu 

sinyal high dari echo dapat digunakan untuk menghitung kecepatan suara yang akan 

diproses oleh mikrokontroler. 
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3.4 Komponen Penunjang Lainnya 
 

Komponen penunjang yang diperlukan pada prototipe alat pengukur kecepatan 

suara diantaranya selang, manual hand valve, fitting, dan papan alas 

 

3.4.1 Selang 

Selang atau connect tube ini berfungsi untuk mengalirkan gas menuju chamber 

uji, sensor MPX5700 dan sebagai jalan keluar outlet gas. Selang yang akan digunakan 

berukuran diameter luar 8 mm dan diameter dalam 5 mm. . Selain itu selang juga 

berfungsi untuk melapisi sensor termokopel agar gas pada chamber uji tidak keluar. 

Selang pada kawat termokopel berukuran diameter luar 6 mm dan diameter dalam 4 

mm, selang ini terbuat dari bahan Polyurethane. Bahan polyurethane tahan terhadap 

suhu -40°C - 80°C, elastis, dan tidak mudah sobek. 

 

Gambar 3. 7 Selang Polyurethane 
sumber : General Catalog of Pneumatic 

 

3.4.2 Manual Ball Valve 

Valve yang digunakan berjenis ball valve yang memiliki katup berbentuk 

bulat/bola yang memiliki lubang di tengah, ketika dua lubang tersebut sejajar dengan 

ujung valve, maka aliran akan dapat melalui valve. Katup akan tertutup apabila lubang 

berada tegak lurus terhadap katup. Kelebihan ball valve yaitu mampu menahan 

tekanan dan suhu tinggi, selain itu ball valve juga mudah dalam dilakukan perbaikan. 

Ball valve yang digunakan memiliki ukuran ¼ inch yang dipasang pada selang inlet 

yang berfungsi untuk memasukkan gas dan pada selang outlet yang berfungsi sebagai 

jalur keluar gas. Ball valve pada jalur outlet ditutup apabila akan dilakukan pengujian 

kecepatan suara pada chamber uji. 
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3.4.3 Fitting 

Gambar 3. 8 Manual Ball Valve 

Sumber : Valves. Catalog 3501E. 

Fitting merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung, baik antara 

pipa dengan selang, ataupun penghubung antara selang dengan selang. Fitting yang 

digunakan berukuran diameter 8 mm digunakan sebagai penghubung antar selang. 

Selain itu, fitting yang dilengkapi draft juga berfungsi untuk menghubungkan selang 

dengan katup. Fitting mudah digunakan dalam pemasangan selang maupun pipa yang 

dapat digunakan semi pemanen. Fitting yang digunakan diantaranya fitting reducer, 

fitting nepel, dan fitting tipe T. 

  
 

Gambar 3. 9 Fitting tipe T 

Sumber : General Catalog of 

Pneumatic 

Gambar 3. 10 Fitting Reducer 

sumber : Air Fitting and Tubbing 

For Pneumatic Piping Catalog. 
 

3.5  Penjelasan Prototipe Perencangan Sistem ataupun Modifikasi yang Akan 

Dibuat 
 

Prototipe perencaan desain sistem yang akan dibuat pada awalnya dirancang 

untuk menggunakan pompa vakum pada prototipe alat ukur kecepatan suara, namun 

pada kenyataan di lapangan pompa vakum tidak dapat digunakan karena konstruksi 

prototipe yang dihawatirkan tidak kuat untuk menahan tekanan pada kondisi vakum, 

selain itu pompa vakum tersebut tidak memiliki regulator tekanan sehingga tidak dapat 

dilakukan pengaturan nilai tekanan pada kondisi vakum. Kemudian pada desain awal 

yang di 

rencanakan menggunakan tabung arkilik sebagai chamber uji dan beam sensor 

saling berada di ujung tabung, namun pada saat eksekusi alat dilakukan penggantian 
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bahan dasar chamber uji yang awalnya dengan arkilik diganti dengan pipa PVC 

dikarenakan harga yang jauh lebih murah dan lebih kuat, serta pada saat pengujian 

perlu ditambahkan busa ati untuk menahan pipa dengan diameter ¾ inchi sebagai 

wadah beam ultrasonik agar pipa tetap lurus sehingga pembacaan sensor ultrasonik 

akan akurat. 

 

3.6 Pengujian Alat 
 

3.6.1 Pengujian Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik diuji pada titik pengukuran 0 – 100 cm dengan standar 

menggunakan komparator sidang. Pengujian sensor HC-SR04 ini dilakukan 2 tahapan 

pengujian, yakni pengujian sensor ultrasonik dengan mengkomparasi secara langsung 

di ruangan terbuka pada Laboratoriumm Dimensi I PPSDK dan pengujian sensor 

ultrasonik pada ruangan tertutup di dalam pipa yang akan dijadikan chamber uji pada 

prototipe ini. Pada pengujian sensor HC-SR04 yang dikomparasikan dengan 

komparator sidang, didapatkan karakteristik pengukuran sensor tersebut. Prosedur 

pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Sensor HC-SR04, kabel USB, mikrokontroler, komputer, dan 

komparator sidang dipersiapkan. 

2. Kabel USB disambukan ke komputer dan mikrokontroler. 

3. Sensor HC-SR04 disambungkan ke mikrokontroler menggunakan kabel 

jumper. 

4. Software Arduino dibuka pada komputer dan program diupload. 

5. Suhu ruangan dan kelembaban ruangan dicatat. 

6. Pembacaan keluaran sensor berupa nilai durasi dilakukan pada titik 10 

cm sampai 100 cm pada komparator sidang dengan metode pengukuran 

naik dan turun sebanyak 3 kali perulangan. 

Pengujian sensor ultrasonik di dalam pipa dilakukan untuk menentukan 

panjang tetap pipa yang akan digunakan sebagai chamber uji pada prototipe. Prosedur 

pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Sensor HC-SR04, kabel USB, mikrokontroler, komputer, dan pipa 

dipersiapkan. 

2. Kabel USB disambukan ke komputer dan mikrokontroler. 
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3. Sensor HC-SR04 disambungkan ke mikrokontroler menggunakan kabel 

jumper dan diletakkan di tengah busa ati untuk diletakkan di tepi pipa 

seperti pada gambar lampiran 9 

4. Software Arduino dibuka pada komputer dan program diupload. 

5. Suhu ruangan dan kelembaban ruangan dicatat. 

6. Pembacaan keluaran sensor berupa nilai durasi dilakukan pada titik 10 

cm sampai 100 cm pada pipa dengan metode pengukuran naik dan turun 

sebanyak 3 kali perulangan. 

 

 
3.6.2 Pengujian Sensor Termokopel 

Sensor ultrasonik diuji pada titik pengukuran 0 – 50oC dengan standar 

menggunakan microbath. Pengujian tersebut dilakukan di Laboratorium Suhu, Gaya, 

dan Tekanan PPSDK, dengan prosedur pengujian sebagai berikut: 

1. Termokopel, modul MAX6675, kabel USB, mikrokontroler, komputer, 

dan microbath dipersiapkan. 

2. Kabel USB disambukan ke komputer dan mikrokontroler. 

3. Termokopel dan modul MAX6675 disambungkan ke mikrokontroler 

menggunakan kabel jumper. 

4. Software Arduino dibuka pada komputer dan program diupload. 

5. Suhu ruangan dan kelembaban ruangan dicatat. 

6. Termokopel dimasukkan ke dalam microbath dan menunggu waktu 

stabil selama 10 menit. 

7. Pembacaan keluaran sensor berupa nilai suhu yang terukur oleh 

termokopel pada microbath. Pengukuran dilakukan pada titik 0oC 

sampai 50oC dengan metode pengukuran naik dan turun sebanyak 3 kali 

perulangan. 



30  

3.6.3 Pengujian Prototipe Pengukur Kecepatan Suara 

Pengujian prototipe pengukur kecepatan suara ini dilakukan dengan prosedur 

seperti yang terdapat pada gambar 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 9 Diagram alur cara kerja prototipe alat ukur kecepatan suara 

Pada pengujiannya, dua jenis gas uji yang digunakan adalah udara normal dan 

gas nitrogen. Gas uji tersebut telah dimasukkan ke dalam ban kendaraan dengan 

tekanan dibawah 10 psi. Gas uji pada ban dimasukkan secara langsung melalui jalur 

inlet sistem. Sebelum dimasukkan ke dalam chamber, katup jalur masukan dan 

keluaran pada prototipe dibuka secara manual. Lalu gas uji dimasukkan ke dalam 

prototipe melalui jalur masukan yang disambungkan dengan konektor dan selang. 

Setelah ± 10 detik, katup keluaran gas ditutup dan tunggu gas mengisi keseluruhan 

ruangan di dalam tabung sekitar selama 20 detik. Selanjutnya, katup pada jalur 

masuk gas ditutup dan tunggu waktu sekitar 5 detik. Setelah semua langkah tersebut 

dilakukan, proses pengukuran kecepatan suara dapat dilakukan dengan menekan 

tombol push button. Pengukuran sebanyak 50 kali dilakukan oleh sensor ultrasonik 

dan   hasil pembacaannya ditampilkan pada layar.   Lalu sensor ultasonik berstatus 



31  

nonaktif dengan dilakukannya penekanan tombol tersebut dan menyelesaikan 

pengukuran yang dilakukan pada prototipe. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik 

Berikut ini hasil pengujian sensor ultrasonik yang dilakukan dengan standar 

komparator sidang, dengan suhu rata-rata ruangan sebesar 29oC: 

Tabel 4. 1 Pengujian Sensor Ultrasonik 
 

Jarak 

(cm) 

Waktu pada 

Pengukuran naik (μs) 

Waktu pada 

Pengukuran Turun (μs) 

Histerisis 

(μs) 

10 233,97 221,32 12,65 

20 511,55 509,85 1,7 

30 794,76 793,15 1,61 

40 1076,28 1076,54 0,26 

50 1360,07 1361,18 1,11 

60 1644,4 1647,89 3,49 

70 1927,89 1927,41 0,48 

80 2212,11 2216,42 4,31 

90 2500,97 2501,78 0,81 

100 2819,06 2820,95 1,89 

 
Berdasarkan data tersebut, dapat direpresentasikan menjadi bentuk grafik 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Grafik Hasil Pengukuran HC-SR04 terhadap Titik Pengukuran 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pengujian sensor ultrasonik yang 

dilakukan, memiliki fungsi linearitas pada pengukuran naik sebesar y = 285,56x – 

62,483 dan y = 286,64x – 68,879. Fungsi linearitas tersebut diperoleh berdasarkan 

Grafik Hasil Pengukuran HC-SR04 terhadap Titik 
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metode regresi linear. Fungsi menunjukan bahwa hasil pengukuran tersebut memiliki 

hubungan yang linear antara panjang atau jarak pengukuran dan waktu rambat 

gelombang ultrasonik. Berdasarkan persamaan umum fungsi regresi linear yakni y = 

ax + b, fungsi tersebut setara dengan fungsi linearitas pengukuran yakni y =KI+a (K 

sebagai koefisien sensitivitas, a sebagai offset, dan I sebagai input pada pengujian 

yang dilakukan. Dalam hal ini merupakan titik jarak peletakan antara reducer dan 

transmitter). Sehingga berdasarkan persamaan tersebut, pada pengukuran naik nilai 

koefisien sensitivitas alat sebesar 285,56 μs/cm dan offset sebesar -62,483 μs. 

Sedangkan pada pengukuran turun nilai koefisien sensitivitas alat sebesar 286,64 

μs/cm dan offset sebesar -68,879 μs. 

Dari grafik tersebut juga didapatkan nilai R2 sebesar 0,9998 untuk pengukuran 

naik dan sebesar 0,9999 untuk pengukuran turun. R2 tersebut merupakan koefisien 

determinasi (proporsi variasi respon yang diterangkan oleh regresor atau variabel x). 

Maka dapat diartikan bahwa, pada pengujian ini waktu rambat gelombang dapat 

diterangkan oleh jarak peletakan beam sensor sebesar 99,98% dan sebesar 0,02% nya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diketahui (inheren) untuk pengukuran 

naik. Begitu juga pada pengukuran turun bahwa, sebesar 99,99% waktu rambat 

gelombang ultrasonik dapat diterangakan oleh jarak peletakan antara pemancar dan 

penerima gelombang ultrasonik, sedangkan 0,01% nya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diketahui. 

Berdasarkan tabel 4.1 juga diketahui nilai histerisis yang diperoleh dengan 

range yang diperoleh 0,26 sampai 12,56 µs untuk titik pengujian 10 sampai 100 cm. 

Nilai tertinggi histerisis yang diperoleh sebesar 12,56 µs pada titik pengujian 10 cm 

dan nilai terendah sebesar 0,26 cm diperoleh pada titik pengujian 90 cm. Nilai 

histerisis tersebut disebabkan dari beberapa faktor yang diperoleh seperti posisi 

peletakan pemancar sensor ultrasonik yang tidak sama antara pengukuran naik dan 

pengukuran turun atau faktor lainnya yang tidak deketahui. 

Pada pengujian ini, diperoleh nilai kesalahan sensor HC-SR04 melalui 

perhitungan teori dengan persamaan waktu cepat rambat gelombang sebagai berikut : 

𝑡 = 
𝑠 

……………………………………………………………………(4.1) 
𝑣 

dengan : 

t = waktu cepat rambat gelombang (s) 

s = jarak antara transmitter dan receiver (m) 
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v = cepat rambat gelombang suara pada suhu 29,05oC di udara (m/s) 

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh data nilai kesalahan di setiap titik 

pengujian pada tabel 4.2 dan direpresentasikan ke dalam grafik 4.2, sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Perhitungan Nilai Kesalahan Waktu Rambat Sensor HCSR-04 
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Gambar 4. 2 Nilai Kesalahan Waktu Rambat Sensor HCSR-04 terhadap 

Jarak Pengukuran 

Gambar 4.2 menjelaskan nilai kesalahan pembacaan waktu rambat gelombang 

ultrasonik yang diperoleh pada pengujian sensor menggunakan komparator sidang. 

Nilai tersebut semakin turun selaras dengan meningkatnya nilai panjang yang 

digunakan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perubahan suhu yang terjadi di 

laboratorium saat pengujian berlangsung, pelatakan sensor saat pengujian tidak berada 

pada kondisi yang ideal, atau faktor lainnya yang memengaruhi pengujian ini. 

Grafik Perhitungan Nilai Kesalahan HC-SR04 

pada Pengukuran Naik dan Turun 
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 Naik (μs) Turun  

10 287,27 233,97 221,32 0,19 0,23 

20 574,54 511,55 509,85 0,11 0,11 

30 861,81 794,76 793,15 0,08 0,08 

40 1149,08 1076,28 1076,54 0,06 0,06 

50 1436,36 1360,07 1361,18 0,05 0,05 

60 1723,63 1644,40 1647,89 0,05 0,04 

70 2010,90 1927,89 1927,41 0,04 0,04 

80 2298,17 2212,11 2216,42 0,04 0,04 

90 2585,44 2500,97 2501,78 0,03 0,03 

100 2872,71 2819,06 2820,95 0,02 0,02 
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Pada pengujian HC-SR04 di dalam pipa berdiameter 89 mm, diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Data Waktu Rambat Sensor HC-SR04 di Dalam Pipa 

Titik 

Pengujian 

(cm) 

   Waktu rambat (µs)  

Rata- rata hasil Standar deviasi hasil  Kesalahan 

pengukuran  pengukuran pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut, nilai standar deviasi pengukuran terkecil diperoleh 

pada titik pengujian 70 cm. Standar deviasi mencerminkan penyimpangan standar data 

terhadap rata-ratanya. Sehingga hal tersebut menggambarkan bahwa pada pengujian 

ini penyimpangan terkecil yang diperoleh yakni pada titik 70 cm dengan besar 0,55 

untuk pengukuran naik dan 0,98 untuk pengukuran turun. Namun, jika melihat nilai 

rata-rata kesalahan pengukuran, nilai terkecil diperoleh pada pengukuran naik di titik 

pengujian 10 cm dan 80 cm untuk pengukuran turun. Demi mempertimbangan 

efisiensi penggunaan gas yang akan diuji tanpa mengesampingkan nilai akurasi dan 

kepresisian yang tinggi, titik 70 cm diputuskan menjadi nilai tetap panjang chamber 

uji pada prototipe ini. 

 

4.2 Pengujian Sensor Termokopel 

Pengujian sensor ultrasonik dilakukan di laboratorium Suhu, Gaya, dan 

Tekanan PPSDK, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Pengujian Termokopel dan Modul MAX6675 

Titik Pengukuran Pengukuran naik Pengukuran Turun Histerisis 

0 0,66 1,09 0,43 

10 10,16 11,57 1,41 

20 19,36 21,24 1,88 

30 29,07 31,06 1,99 

40 38,85 40,76 1,91 

50 50,45 50,72 0,27 

 naik Turun Naik turun naik turun 

10 223,62 210,08 5,66 2,07 -59,25 -72,79 

20 485,56 495,94 3,15 3,16 -80,18 -69,80 

30 772,80 784,40 2,35 2,57 -75,81 -64,21 

40 1051,42 1050,12 1,80 1,48 -80,06 -81,36 

50 1329,00 1336,28 2,87 2,74 -85,35 -78,07 

60 1620,20 1614,14 10,52 2,99 -77,02 -83,08 

70 2049,02 2052,12 0,55 0,98 68,93 72,03 

80 2199,08 2204,30 1,19 1,94 -63,88 -58,66 

90 2453,40 2463,28 2,87 9,23 -92,42 -82,54 
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Tabel 4.4 merupakan data hasil pengujian termokopel dan modul MAX6675 

yang dikomparasikan dengan microbath dengan satuan data adalah oC. Data tersebut 

direpresentasikan ke dalam grafik berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Grafik Rata-rata Hasil Pengukuran Termokopel dengan Modul 

MAX6675 terhadap Titik Pengukuran 

 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pengujian termokopel yang dilakukan 

memiliki fungsi linearitas y = 0,9849x + 0,1348 untuk pegukuran naik dan y = 0,9873x 

+ 1,3919 untuk pengukuran turun. Fungsi linearitas tersebut diperoleh berdasarkan 

metode regresi linear yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran tersebut memiliki 

hubungan yang linear antara titik pengukuran suhu dan hasil pembacaan suhu dengan 

menggunakan termokopel beserta modul MAX6675. Berdasarkan persamaan umum 

fungsi regresi linear yakni y = ax + b, fungsi tersebut setara dengan fungsi linearitas 

pengukuran yakni y =KI+a (K sebagai koefisien sensitivitas, a sebagai offset, dan I 

sebagai input pada pengujian yang dilakukan. Dalam hal ini merupakan titik 

Pengukuran). Sehingga berdasarkan persamaan tersebut, pada pengukuran naik nilai 

koefisien sensitivitas alat sebesar 0,9849/oC dan offset sebesar 0,1348oC untuk 

pengukuran naik, sedangan untuk pengukuran turun sebesar 0,9873/oC dan 1,3919oC. 
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Dari grafik tersebut juga didapatkan nilai R2 sebesar 0,9985 untuk pengukuran 

naik dan 0,9999 untuk pengukuran turun. R2 tersebut merupakan koefisien determinasi 

(proporsi variasi respon yang diterangkan oleh regresor atau variabel x). Maka dapat 

diartikan bahwa, pada pengujian ini, suhu termokopel dapat diterangkan oleh titik 

pengukuran suhu sebesar 99,85% dan sebesar 0,15% oleh variabel lain yang tidak 

diketahui. Begitu juga dengan pengukuran turun, bahwa sebesar 99,99% suhu hasil 

pengukuran termokopel beserta modul MAX6675 dapat diterangkan oleh titik 

pengukuran suhu dan sebesar 0,01% dipengaruhi oleh varibael lain yang tidak 

diketahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Grafik Nilai Error Modul MAX6675 terhadap Titik Pengukuran 
pada Pengukuran Naik dan Turun 

 

Grafik 4.4 tersebut menjelaskan nilai kesalahan yang diperoleh pada pengujian 

sensor termokopel beserta modul MAX6675. Berdasarkan grafik tersebut, nilai eror 

tertinggi diperoleh pada pengujian di titik 40oC untuk pengukuran naik dan 10oC untuk 

pengukuran turun dengan besar -1,15oC dan 1,57oC. 

 

 
4.3 Pengujian Prototipe Pengukur Kecepatan Suara 

 

Pada Pengujian prototipe pengukur kecepatan suara ini dilakukan pengujian 

sistem sebelum dilakukan pengujian dengan gas uji secara langsung. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kebocoran pada sistem dan meninjau ketahanan 

sistem pada tekanan tinggi. Pengujian dilakukan dengan mengambil 50 data dengan 
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Hubungan Antara Kecepatan Suara terhadap 

Tekanan 

358,60 

358,40 

358,20 

358,00 

357,80 

357,60 

357,40 

357,20 

357,00 

356,80 

103,62 - 105,92 - 108,22 - 110,52 - 112,82 - 115,12 - 

105,92 108,22 110,52 112,82 115,12 117,42 

Tekanan (kPa) 

20 kali perulangan. Untuk keperluan peninjauan ketahanan sistem digunakan 

kompresor dengan tekanan 0-10 psi. Ketika sistem diberikan perlakuan tersebut, tutup 

salah satu chamber uji terlepas dan sedikit mendorong beam sensor ultrasonik di 

dalamnya. Oleh karena itu, sistem diberikan perlakukan lain dengan memberikan 

tekanan rendah menggunakan bantuan pompa ban sepeda dengan data hasil 

pengukuran suara sebagai berikut : 

Tabel 4. 5 Pengujian Kecepatan Suara pada Prototipe Tanpa Pemberian Gas Uji 

Suhu Range Tekanan Kecepatan 
standar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tersebut direpresentasikan ke dalam grafik berikut ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Grafik Hubungan Antara Kecepatan Suara terhadap Tekanan 

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan suara tidak memiliki 

hubungan yang linear terhadap tekanan karena data yang diperoleh mengalami 

fluktuasi di tiap tingkatnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebocoran halus yang 

terjadi pada sistem atau faktor lain yang tidak diketahui penyebabnya. Pada pengujian 

ini tidak dilakukan kondisi ideal dengan alat ukur tekanan hanya berupa sensor 

MPX5700AP yang belum terkalibrasi. Akan tetapi, standar deviasi yang diperoleh 
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28,90 103,62 – 105,92 357,92 0,45 

 105,92 – 108,22 357,80 0,44 

 108,22 – 110,52 357,90 0,45 

 110,52 – 112,82 357,98 0,31 

 112,82 – 115,12 357,90 0,39 

 115,12 – 117,42 357,92 0,41 
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memiliki nilai yang cukup rendah yakni pada range 0,31 sampai 0,45 m/s untuk 

keseluruhan titik. Maka dapat dikatakan bahwa hasil pengukuran tersebut cukup 

presisi jika bekerja pada suhu 29oC dan tekanan kerja 103.62 sampai 117.42 kPa. 

Pada pengujian langsung dengan gas uji, sampel yang digunakan untuk 

melakukan pengujian adalah udara normal dan gas nitrogen murni. Dalam kondisi ini 

nilai gas nitrogen murni tidak diketahui berapa nilai konsentrasinya. Namun, terdapat 

perbedaan hasil pembacaan antara pengujian dengan udara normal dan gas uji seperti 

yang ditunjukan pada gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 6 Grafik Kecepatan Suara terhadap Gas Uji 

Gambar menunjukan bahwa nilai kecepatan suara pada gas nitrogen memiliki 

nilai yang lebih tingggi dibandingkan dengan kecepatan suara pada udara normal 

dengan kondisi lingkungan chamber uji yakni suhu 26oC dan tekanan dalam rentang 

100,90-100,96 kPa. Hal ini dibuktikan dengan nilai teori kecepatan suara sebagai 

berikut : 
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• Gas Nitrogen : 
 

𝑣 
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖= √ 

 
1.4 𝑥 8300𝑥 299 

28.013 
 

𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖= √124027.4158 

𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖= 352.17 𝑚/𝑠 

 
 

Sehingga, berdasarkan perhitungan teori tersebut dapat diperoleh nilai 

kesalahan relatif pengukuran terhadap perhitungan teori sebesar : 

Eror relatif udara normal = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖

| 𝑥100% 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖 

= |
357,41−346,34| 𝑥100%

 
346,34 

= 3,196 % 

Eror Relatif gas nitrogen    = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖

| 𝑥100% 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖 

= |
363,43−352,17| 𝑥100%

 
352,17 

= 3,197% 

Sedangakan nilai persen akurasi yang diperoleh adalah : 

%Akurasi = 100% - Eror Relatif 

%Akurasiudara normal       = 100% - 3,196% 

= 96,804% 

%Akurasigas nitrogen = 100% - 3,197% 

= 96,803% 

Sehingga bedasarkan hasil tersebut, prototipe yang telah dibuat dapat dikatakan 

memiliki nilai akurasi sebesar 96,80%, pada kondisi lingkungan di dalam chamber uji 

dengan nilai suhu sebesar 26oC dan tekanan sebesar 100,90-100,96 kPa. 

Pada pengujian ini, dilakukan juga pengujian kecepatan suara dengan 

perbedaan tekanan. Gas uji berupa udara bebas dan gas nitrogen dimasukkan secara 

bergantian dengan 4 kali pembacaan. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh data 

seperti yang ditampilkan pada tabel 4.6 dan direpresentasikan ke dalam grafik 4.7. 

Tabel 4. 6 Pengujian Kecepatan Suara dengan Media Udara Bebas dan Gas Nitrogen 

pada Tekanan yang Berbeda 
 

Suhu 

(oC) 

Range Tekanan 

(kPa) 

Kecepatan Suara (m/s) 
 

 

Udara Bebas Nitrogen Murni 
 

26.5 100.9 -100.96 357.41 363.432 

114.48 - 115.13 362.36 368.67 
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Gambar 4. 7 Grafik Pengukuran Kecepatan Suara terhadap Gas Uji dengan 
Perbedaan Nilai Tekanan Lingkungan Sistem 

 

Pada gambar 4.7, ditunjukkan perbedaan nilai kecepatan suara antara tekanan 

100,90-100,96 kPa dengan 114,48-115,13 kPa. Pada pengujian ini, fungsi linearitas 

yang dimiliki oleh gas nitrogen adalah y = 5,238x+358,19 dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 1. Sedangkan untuk fungsi linearitas yang dimiliki oleh udara 

bebas adalah y = 4,95x+352,46 dengan koefisien determinasi bernilai 1. Berdasarkan 

data tersebut diketahui bahwa peningkatan nilai tekanan pada chamber uji berbanding 

lurus dengan peningkatan kecapatan suara yang merambat pada gas uji. 

Pada pengujian ini, dilakukan juga pengujian kecepatan suara dengan 

perbedaan suhu chamber uji. Gas uji yang digunakan berupa udara bebas dan gas 

nitrogen. Berdasarkan pengujian ini diperoleh data seperti yang ditampilkan pada tabel 

4.7 dan direpresentasikan ke dalam grafik 4.8. 

Tabel 4. 7 PengujianKecepatan Suara dengan Media Udara Bebas dan 

Gas Nitrogen pada Suhu yang Berbeda 
 

Suhu 

(oC) 

Range Tekanan 

(kPa) 

   Kecepatan Suara (m/s)  

Udara Bebas Nitrogen Murni 
 

26,16 
100.9 -100.96 

357.41 363,43 

27,50 363.47 367.09 
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Gambar 4. 8 Grafik Kecepatan Suara terhadap Gas Uji dengan Perbedaan Suhu 
Lingkungan Sistem 

Pada gambar 4.8, ditunjukkan perbedaan nilai kecepatan suara antara suhu 

26,16oC dengan 27,50oC. Pada pengujian ini, fungsi linearitas yang dimiliki oleh gas 

nitrogen adalah y = 2,7299x+292,02 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 1. 

Sedangkan untuk fungsi linearitas yang dimiliki oleh udara bebas adalah y = 

4,5243x+239,06 dengan koefisien determinasi bernilai 1. Berdasarkan data tersebut 

diketahui bahwa peningkatan nilai suhu pada chamber uji berbanding lurus dengan 

peningkatan kecapatan suara yang merambat pada gas uji. Sehingga, hal tersebut 

membuktikan bahwa teori kecepatan suara dengan media gas berlaku pada prototipe 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Prototipe pengukur kecepatan suara menggunakan sensor ultrasonic HC- 

SR04 dengan pengukuran secara garis lurus tanpa adanya pemantulan. 

Transmitter dan receiver dipisahkan sejauh 70 cm secara horizontal. 

Dalam pengukurannya diperoleh waktu rambat gelombang ultrasonik dari 

bagian pemancar ke penerima dengan pengukaran yang bersifat stastis. 

Sampel atau gas uji yang digunakan berupa udara bebas dan gas nitrogen. 

2. Mikrokontroler digunakan untuk mengeksekusi keseluruhan program 

dalam sistem agar bisa bekerja dengan baik antara sensor utama, sensor 

pendukung, dan komponen elekronika penunjang lainnya. Pada 

pengukuran kecepatan suara, sensor ultrasonik akan mendapatkan input 

masukan sinyal digital low pada pin trigger dari mikrokontroler. Setelah 

itu pin trigger akan diberikan kembali sinyal digital high, pada kondisi ini 

pin trigger akan menstimulus pemancar untuk memancarkan sinyal kotak 

selama 10µs dan akan diterima oleh beam penerima. Waktu pengiriman 

sampai ke penerimaan gelombang ultrasonik akan dibaca oleh 

mikrokontroler sebagai waktu rambat gelombang dan selanjutnya akan 

diproses sebagai besaran kecepatan suara dengan satuan m/s. 

3. Nilai kecepatan suara yang diukur melalui prototipe adalah 357,41 m/s, 

dengan rata-rata suhu lingkungan di dalam chamber sebesar 26oC dan 

range tekanan sebesar 100,90-100,96 kPa. Sedangkan berdasarkan 

perhitungan teori nilai kecepatan suara untuk kondisi lingkungan tersebut 

sebesar 346,34 m/s. Dari data tersebut didapatkan nilai eror relatif 

pengukuran terhadap perhitungan teori sebesar 3,196% dengan nilai 

akurasi sebesar 96,80%. 

4. Hasil rata-rata nilai kecepatan suara pada prototipe dengan media udara 

bebas sebesar 357,41 m/s dan kecepatan suara dengan media gas nitrogen 

sebesar 363,43 m/s (pada tekanan sebesar 100,90-100,96 kPa dan suhu 

lingkungan sebesar 26oC). Kecepatan suara pada media gas nitrogen lebih 
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cepat dibandingkan dengan media udara bebas dengan selisih nilai 

kecepatan sebesar 6,02 m/s. 

 

5.2 Saran 

Prototipe yang dibuat tidak memiliki alat bantu pengosongan ruang uji 

untuk mencapai kondisi hampa udara demi meminimalisir percampuran gas uji 

satu dengan gas uji lainnya. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat 

ketahanan terhadap tekanan tinggi, sehingga prototipe tidak dapat 

menggunakan pompa vakum untuk pengokondisian yang diinginkan. Dengan 

keterbatasan kondisi tersebut menyebabkan kemungkinan adanya gas uji di 

dalam chamber tercampur dengan gas sisa. 

Prototipe tidak dibuat untuk konstruksi permanen dengan terdapatnya 

tutup pada kedua ujung pipa. Komponen tersebut diperlukan untuk 

memudahkan perbaikan sensor ultrasonik apabila mengalami kerusakan. Akan 

tetapi kondisi tersebut juga memungkinkan terdapat kebocoran halus pada 

pipa. Di sisi lain, Sensor HC-SR04 tidak memiliki spesifikasi yang jelas 

mengenai kondisi lingkungan kerja sensor tersebut. Berdasarkan percobaan 

yang dilakukan ditemukan bahwa sensor tersebut memiliki karakteristik rentan 

terhadap tekanan tinggi sehingga memicu terjadinya kerusakan komponen. 

Untuk keperluan yang lebih baik disarankan menggunakan sensor ultrasonik 

yang memiliki spesifikasi khusus terhadap lingkungan ekstrem seperti suhu 

dan tekanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, agar prototipe ini dapat 

dikembangkan dalam penciptaan kondisi vakum pada chamber uji. 

Keterbatasan konsentrasi nitrogen yang dijual menjadikan data yang 

diperoleh kurang signifikan antar konsentrasi satu dengan lainnya. Untuk 

melihat karakteristik prototipe lebih spesifik diperlukan sampel yang lebih 

banyak dengan variasi kondisi lingkungan yang lebih banyak juga. 
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