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ABSTRAK 

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) 

dengan jumlah produksi BBM menjadi celah bagi pelaku praktik kecurangan dalam penjualan 

BBM khususnya bensin eceran dan Pertamini. Dengan hadirnya alat ukur untuk pengawasan 

dalam penakaran volume BBM akan membantu pihak metrologi legal dalam memastikan 

volume BBM yang dijual sama dengan yang sebenarnya. Pada penelitian ini, telah dibuat 

sebuah prototipe alat ukur untuk pengawasan alat penakar BBM menggunakan flow sensor 

berbasis mikrokontroler. Pada prototipe ini juga digunakan modul GPS agar lokasi pada saat 

pengujian dilakukan dapat diketahui. Selain volume dan posisi pengujian, prototipe ini juga 

dapat menampilkan debit pada saat pengukuran, waktu, suhu, kelembaban, serta eror pada 

layar LCD 20x4. Selain itu data tersebut disimpan pada microSD Card dan juga pada platform 

IoT thingers.io. Sebelum alat digunakan untuk pengujian menggunakan BBM, dilakukan 

pengujian menggunakan air bersih untuk mengetahui linearitas flow sensor serta melakukan 

kalibrasi menggunakan metode volumetrik menggunakan Bejana Ukur Standar (BUS). Lalu 

pengujian volume BBM dilakukan menggunakan botol bensin eceran dan juga galon dengan 

titik ukur 1000-5000 mL per 1000 mL dengan pengulangan sebanyak lima kali. Pengujian 

dilakukan dengan dua kemiringan flow sensor yang berbeda yaitu 45 derajat dan 90 derajat. 

Dari hasil pengukuran volume, diperoleh nilai rata-rata error <3% untuk kemiringan 45 

derajat dan kurang dan <5% untuk kemiringan 90 derajat. 

 

Kata Kunci : Flow sensor, volume BBM, GPS, pengawasan, alat penakar BBM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kendaraan bermotor hingga 

tahun 2018 berjumlah 146,9 juta unit dan sepeda motor paling mendominasi sebanyak 

81,8%. Adapun pertubuhan jumlah sepeda motor dari 2010 hingga 2018 mencapai 

8,7 juta unit setiap tahunnya (BPS, 2018). Tingginya pertumbuhan kendaraan 

bermotor menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi Bahan Bakar Minyak 

(BBM) sebagai sumber energi bagi kendaraan. Namun, meningkatnya jumlah 

konsumsi BBM tidak sebanding dengan jumlah produksi BBM. Pada tahun 2018 

defisit minyak secara nasional meningkat 13,79% dibandingkan tahun sebelumnya 

(Kusnandar, 2019). 

Ketidakseimbangan akan produksi BBM dengan pertumbuhan kendaraan 

bermotor di Indonesia kemudian menjadi celah bagi pelaku praktik kecurangan dalam 

penjualan BBM. Kecurangan tidak hanya terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) resmi, namun juga dapat terjadi di tempat pengisian bensin yang tidak 

resmi seperti penjual bensin eceran maupun pertamini yang saat ini menjamur. 

Walaupun usaha penjualan bensin eceran dan pertamini menjamur, namun nyatanya 

hal tersebut tidak diimbangi dengan aturan atau regulasi yang mengendalikan usaha 

kecil tersebut. Karena tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang penjual 

bensin eceran dan pertamini, alat ukur yang digunakan untuk transaksi jual beli pun 

masih belum sesuai dengan standar. Oleh karena itu, peluang terjadinya praktik 

kecurangan dapat lebih besar terjadi karena alat ukur yang digunakan tidak diawasi 

oleh pemerintah khususnya UPTD Metrologi. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

membuat alat ukur volume BBM menggunakan flow sensor yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu pengawasan alat penakar BBM. Terdapat beberapa penelitian yang 

menggunakan flow sensor atau hall effect sensor untuk mengukur volume cairan. 

Yang pertama yaitu Suhadi dkk (2019) pernah membuat perancangan sistem alat ukur 

Bahan Bakar Minyak berbasis Arduino Uno menggunakan Liquid Crystal Display 
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 (LCD). Penakaran BBM pada alat ukur tersebut menggunakan water flow sensor 

berbahan plastik dengan pengujian sebanyak 3 kali pada masing-masing jenis BBM 

yaitu pertalite dan pertamax. Pengujian dilakukan menggunakan gelas ukur pada 

rentang volume 500-1500 mL dengan kelipatan 500 mL.Walaupun rancang bangun 

tersebut tidak bertujuan untuk pengawasan, namun bisa digunakan untuk memastikan 

nilai volume yang tertera pada pompa ukur dengan nilai volume yang didapat oleh 

konsumen. Hasil pengukuran menggunakan alat tersebut cukup akurat karena 

kesalahan pengukuran kurang dari 3%. Kekurangan dari penelitian tersebut yaitu hasil 

pengukuran hanya berupa volume tanpa memperhatikan pengaruh dari banyaknya 

pulsa dari putaran flow meter terhadap hasil volume keluarannya. Selain itu, hasil 

pengukurannya hanya dapat ditampilkan pada LCD. Penelitian yang kedua yaitu 

Choundhary et al (2019) dengan judul Smart Digital Fuel Indicator System 

menggunakan sensor hall effect yang berbasis mikrokontroler PIC16f877A. 

Kelebihan dari rancangan alat tersebut yaitu yaitu biaya yang diperlukan untuk 

material tidak terlalu mahal tetapi material dan komponen yang digunakan memiliki 

kualitas yang baik. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah tidak dilakukannya 

pengambilan data sehingga tidak dapat diketahui akurasi dari alat yang dirancang. 

Penelitian yang ketiga berjudul Prototipe Alat Ukur Volume Cairan Portabel Digital 

dengan menggunakan Turbine Flow Sensor yang dilakukan oleh Reza dan Nawa 

(2020). Sensor yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu water flow sensor 

berbahan plastik yang berbasis mikrokontroler Arduino Nano. Kelebihan dari 

penelitian tersebut adalah alat yang dirancang dapat digunakan secara portabel. 

Kekurangannya adalah flow sensor yang digunakan adalah water flow sensor 

sehingga tidak dapat digunakan atau belum teruji untuk mengukur cairan lain seperti 

minyak. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membuat prototipe alat pengawasan 

pompa ukur BBM menggunakan flow sensor minyak untuk mengukur volume yang 

ditampilkan dalam satuan mililiter yang dikontrol menggunakan Arduino Uno. 

Prototipe ini juga akan menggunakan modul Global Positioning System (GPS) 

sehingga koordinat lokasi pada saat pengujian dapat diketahui. Selain volume dan 

koordinat lokasi, prototipe tersebut juga terintegrasi dengan RTC yang dapat 

menampilkan hasil pengujian secara real time. Hasil dari pengukuran volume dan 

koordinat lokasi pengujian akan ditampilkan pada layar LCD serta dapat disimpan di 
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platform thinger.io dan microSD Card dalam format .txt. Selain itu, alat tersebut dapat 

digunakan secara portable, sehingga dapat dengan mudah dipasang dan dilepas pada 

kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan didapat rumusan masalah 

untuk penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana cara membuat alat ukur untuk pengawasan alat penakar BBM yang 

portabel menggunakan flow sensor berbasis mikrokontroler. 

2. Bagaimana cara menampilkan hasil pengukuran volume BBM dan koordinat 

penggunaan prototipe pada LCD serta menyimpan data tersebut pada microSD 

Card dan platform thinger.io. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat ukur untuk pengawasan alat penakar BBM hanya berfokus 

untuk pengukuran volume, eror, waktu, suhu dan kelembapan ruangan, serta 

lokasi pengujian. 

2. Hasil penunjukan lokasi pengujian menggunakan modul GPS hanya berupa 

koordinat (latitude dan longitude). 

3. Sensor yang digunakan adalah flow sensor AICHI dengan diameter 1/2 inchi. 

4. Pengukuran suhu dan kelembapan pada penelitian ini hanya digunakan untuk 

mengetahui kondisi lingkungan saja dan tidak dimasukan dalam perhitungan 

penunjukan volume dari prototipe. 

5. Pemasangan flow sensor saat pengujian pada posisi 45 derajat dan 90 derajat. 

6. Pengujian linearitas dilakukan pada rentang volume 0-5000 mL dengan 

kelipatan 200 mL. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat alat ukur untuk pengawasan alat penakar BBM menggunakan flow 

sensor berbasis mikrokontroler. 
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2. Menampilkan hasil penunjukan volume BBM dan koordinat lokasi dari 

penggunaan prototipe pada LCD serta menyimpan data tersebut pada microSD 

Card dan platform thinger.io. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui volume BBM yang masuk ke tangki kendaraan bermotor. 

2. Secara tidak langsung dapat mengetahui kesesuaian volume BBM yang dibeli 

dengan yang seharusnya diterima oleh pelanggan. 

3. Dapat mengetahui lokasi alat penakar BBM yang diuji. 

4. Memudahkan petugas metrologi untuk melakukan pengawasan terhadap alat 

penakar BBM yang berada di SPBU. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bagian. 

Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

2) Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir. 

3) Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang desain alat, komponen-komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4) Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan 

alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5) Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Metrologi 

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. 

Menurut tingkat kerumitan dan akurasinya, metrologi dikelompokan menjadi 3 

kelompok yaitu metrologi ilmiah, metrologi industri, dan metrologi legal. 

 

1. Metrologi ilmiah, merupakan metrologi yang mengelola dan memelihara 

standar dan satuan ukuran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Adapun badan atau lembaga yang menaunginya yaitu Badan 

Standardisasi Nasional. 

 

2. Metrologi industri, merupakan metrologi yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan 

akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun 

pengujiannya. Adapun lembaga yang berperan yaitu semua laboratorium 

kalibrasi di Indonesia yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). 

 

3. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, 

metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut 

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang 

bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran 

(Republik Indonesia, 1981). 

 

2.2 Tera dan Tera Ulang 

Tera dan Tera Ulang memiliki kata dasar yang sama yaitu tera, namun 

memiliki makna yang berbeda. Tera itu sendiri merupakan kegiatan menandai dengan 

tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- 

keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Kegiatan tera 

dilakukan oleh pegawai berhak yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, 

dan perlengkapannya yang belum terpakai. Sedangkan tera ulang ialah melakukan 
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kegiatan menera pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah 

ditera (Kemendag, 2017). 

 
2.3 Pengawasan 

Pengawasan adalah kegiatan dalam menetapkan standar kerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam metrologi legal, pengawasan 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, 

dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan 

satuan ukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Kemendag, 2017). 

 

Metode pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan 

pengawasan represif (Arifin, 2014). 

a. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif adalah suatu metode yang mengutamakan pencegahan 

sebelum terjadinya kejadian atau pelanggaran seperti: 

1) pemberian perizinan, meliputi pemberian izin tipe UTTP, izin percobaan 

tanda pabrik, izin tanda pabrik UTTP, izin perpanjangan tanda pabrik, izin 

reparatur UTTP, dan izin bebas tera ulang; 

2) menera dan tera ulang UTTP; 

3) penyuluhan kemetrologian dan pengamatan UTTP; 

4) dan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan jangan sampai wajib tera 

melakukan pelanggaran. 

b. Pengawasan Represif 

Pengawasan represif adalah suatu metode yang dilakukan setelah kejadian terjadi 

untuk menekan agar kejadian tidak meluas yang berakibat dapat merugikan pihak 

lain. Tindakan represif ini dapat mengakibatkan UTTP atau BDKT atau barang lain 

sebagai bukti pelanggaran, dilakukan penyitaan dan dilakukan penyidikan oleh 

pejabat-pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam hal ini 

Pengawas Kemetrologian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi 

yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar 

hukum dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dalam pengawasan Penyidik 

Polri. 
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2.4 Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bahan bakar berfasa cair yang 

digunakan untuk sumber energi bagi kendaraan bermotor. BBM didapatkan dari hasil 

penyulingan minyak bumi (hasil pelapukan tumbuhan dan hewan yang telah mati 

ribuan hingga jutaan tahun yang mengendap didalam tanah). Minyak bumi harus 

melalui proses penyulingan, hasil dari penyulingan tersebut yaitu disebut minyak 

mentah. 

Bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan umum atau mesin dengan 

pembakaran dan pengapian disebut bensin. Bensin dibagi menjadi 3 (tiga) jenis 

berdasarkan nilai Randon Octane Number (RON) yaitu premium (RON 88), pertalite 

(RON 90), dan pertamax (RON 92) (Suhadi, Ramdani, & Rahmad, 2019). 

 

a. Premium (RON 88) di kenal masyarakat luas sebagai bensin, yaitu BBM berwarna 

kuning jernih yang di gunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti 

sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sebutan lain untuk premium adalah petrol atau 

motor gasoline. Khusus di Indonesia, jika ada yang bilang bensin, maka yang di 

maksud adalah premiun RON 88. 

b. Pertalite (RON 90) merupakan BBM jenis baru memenuhi surat keputusan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 313 tahun 2013 tentang 

Spesifikasi BBM RON 90 memiliki kualitas pembakaran yang lebih baik 

dibandingkan premium. Hasil pembakaran pertalite memiliki dampak 

pencemaran/ populasi udara lebih kecil. Karena menghasilkan NOx dan COx 

dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Premium. 

c. Pertamax (RON 92) merupakan bahan bakar minyak beroktan tinggi dan bebas 

timbal yang direkomendasikan untuk kendaraan yang menggunakan teknologi 

elektronik fuel injeksi dan catalytic converter. 

 

2.5 Alat Penakar BBM 

Alat penakar BBM yang umum digunakan masyarakat saat ini adalah botol 

kaca, pertamini, dan Pompa Ukur BBM (PU BBM). Dua alat takar pertama termasuk 

alat takar volume BBM yang termasuk ilegal dikarenakan kedua alat tersebut 

digunakan untuk transaksi perdagangan tetapi tidak mengikuti aturan Metrologi Legal 

di Indonesia seperti ijin tipe atau tera/tera ulang. 
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Pemilik kedua alat ukur tersebut umumnya perseorangan. Adapun PU BBM 

termasuk alat ukur Metrologi Legal dimana proses pembuatannya mengikuti aturan 

Metrologi Legal di Indonesia. Pemilik PU BBM biasanya instansi berbadan hukum 

dan memiliki izin usaha dari pihak Pertamina dan instansi yang taerkait. 

2.5.1 Botol eceran 

Botol eceran yang umum digunakan untuk menjual BBM eceran biasanya 

terbuat dari kaca seperti pada gambar 2.1. Penjual BBM yang menggunakan botol 

eceran biasanya menjual BBM dengan volume 1 Liter. Biasanya para penjual 

menakar BBM terlebih dahulu menggunakan gelas ukur namun tidak sedikit yang 

menakar langsung ke botol dengan batas leher botol. Cara penuangan BBM dari botol 

ke kendaraan konsumen yaitu dengan menggunakan corong agar tidak ada BBM yang 

tumpah. 

 

Gambar 2.1 Botol Bensin Eceran 

2.5.2 Pertamini 
 

 

Gambar 2.2 Pertamini. Sumber : Pertamini Semarang, 2017 

Penjual BBM pertamini biasanya menggunakan alat seperti Gambar 2.2 untuk 

berjualan. Cara memasukan BBM ke dalam alat tersebut yaitu melewati lubang 

seperti nomor 6 pada gambar lalu BBM tersimpan di tempat penampungan utama. 
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Pompa digunakan untuk mengisi BBM dari tempat penampungan utama ke tempat 

penampungan kedua. Tempat penampungan kedua berupa wadah silinder bening 

yang telah meimiliki skala. Biasanya tiap skala memiliki volume 1 Liter. Untuk 

menuangkan bensin dari tempat penampungan ke kendaraan konsumen digunakan 

nozzle. 

2.5.3 Pompa ukur BBM 

Pompa Ukur BBM (PU BBM) adalah instalasi meter arus lengkap yang 

tersusun dan merupakan kesatuan dalam satu kabinet yang umumnya digunakan 

untuk mengukur volume fluida BBM yang mengalir ke dalam tangki kendaraan 

bermotor (Dirjen SPPK, 1999). PU BBM seperti pada Gambar 2.3 merupakan salah 

satu alat ukur yang wajib tera-tera ulang dikarenakan fungsinya yang digunakan untuk 

menentukan harga yang harus dibayar atas kuantitas BBM yang didapat dalam 

transaksi perdagangan. 

Prinsip kerja pompa ukur BBM yaitu fluida BBM yang ada pada tangki 

pendam disaring oleh strainer yang dipompa menuju eliminator untuk dilakukan 

pemisahan cairan BBM dari kandungan gas/udara, setelah itu gas/udara ini dibuang 

melalui katup buang, lalu cairan dialirkan menuju badan ukur. Cairan yang melalui 

badan ukur mengaktifkan poros piston untuk memutar alat pembangkit pulsa atau 

generator yang sinyalnya diolah untuk diubah kedalam penunjukan elektronik. Cairan 

BBM yang melewati badan ukur akan diukur oleh flow meter yang menghasilkan 

suatu perbandingan antara satu putaran badan ukur sebanding dengan volume yang 

melewatinya. 

Gambar 2.3 Pompa Ukur BBM. Sumber: Kuncayo, 2020 

2.6 Flow Sensor 

Flow sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi aliran cairan 

yang melewati sensor tersebut. Merk sensor yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

AICHI OF05ZAT ½ inchi. 



10  

 

 
Gambar 2.4 Flow Sensor AICHI OF05ZAT 

 
 

Terdapat 5 bagian dari flow sensor seperti pada Gambar 2.4. Bagian-bagian dari flow 

sensor adalah : 

1. Kabel penghubung. Terdapat tiga kabel dengan warna yang berbeda yaitu hitam, 

merah, dan kuning. Kabel hitam untuk ground, kabel merah untuk tegangan 5 

volt, sedangkan kabel kuning adalah sinyal output dari flow sensor yang menjadi 

masukan (input) ke Arduino. 

2. Baut. Untuk mengunci antara badan dengan penutup. 

3. Casing. Badan utama sensor yang berfungsi untuk melindungi komponen bagian 

dalam sensor. Pada casing terdapat bagian inlet dan outlet dengan ulir luar untuk 

menghubungkan dengan pipa. 

4. Penutup casing atau bonnet. Sebagai penutup pada bagian samping dari badan 

sensor. 

5. Impeller. Sebagai sensing element atau bagaian pengukur fluida yang berputar dan 

mengaktifkan inti magnet pada sensor. 

 
Prinsip kerja dari flow sensor ini adalah dengan memanfaatkan hall effect. Saat 

fluida melewati rotor, maka rotor akan berputar dan menghasilkan medan magnet 

yang berasal dari magnet didalam rotor tersebut. Semakin cepat putaran rotor maka 

kondisi “terdapat medan magnet” dan “tidak terdapat medan magnet” akan semakin 

sering dan sinyal kotak yang dihasilkan akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, 

semakin lambat putaran rotor maka sinyal kotak yang dihasilkan akan semakin sedikit 

pula. Lalu sinyal kotak ini diproses oleh mikrokontroler dan diubah menjadi tegangan 

4 1 

5 

2 
3 
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agar hasilnya dapat terbaca. Volume cairan diperoleh dengan menggunakan formula 

pada persamaan (2.1). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 × 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 .................................(2.1) 
 

Sensor ini terbuat dari bahan plastik dengan diameter ½ inchi dengan tegangan kerja 

antara 5-15 Volt. Flow sensor ini dapat mengukur cairan dengan debit 0.085-0.85 

L/min. Cairan yang cocok digunakan untuk sensor ini yaitu minyak. 

 
Tabel 2.1 Spesifikasi Flow Sensor. Sumber: Aichi, 2019 

 

Spesifikasi Keterangan 

Ukuran ulir G1/2” 

Tegangan DC 3-24 Volt 

Kecepatan aliran 0.085-0.85L/min 

Pulsa aliran F= 0,46*Pulse (Q=L/min) 

Tegangan kerja maksimum 10mA (DC 5V) 

Tegangan kerja minimum DC 4.5V 

Tegangan kerja DC 5V~15V 

Kapasitas beban 10 mA (DC 5V) 

Tekanan maksimum ≤1.75Mpa 

Cairan yang cocok Minyak 

 
2.7 GPS 

GPS (Globe Positioning System) merupakan sistem navigasi yang digunakan 

untuk menentukan letak suatu tempat/objek di permukaan bumi dengan bantuan 

satelit. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat dengan 32 satelit aktif mengorbit yang medukung sistem tersebut. Prinsip 

kerja GPS ini ditunjukan juga oleh Gambar 2.5 menggunakan metode reseksi jarak 

dengan mengukur jarak ini didapat dari waktu yang dibutuhkan sinyal radar yang 

dipancarkan dari satelit yang sudah diketahui koordinatnya ke receiver yang ada di 

bumi. Jika sinyal yang diterima hanya dari dua atau tiga satelit maka posisi yang 

dipetakan dalam bentuk 2D, sedangkan pengukuran jarak tersebut dapat dilakukan 

oleh 4 satelit maka akan menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dengan 3 titik 
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x 
y 

z 

kordinat yaitu x,y dan z sehingga posisi yang terpetakan dapat dihasilkan dalam 

bentuk 3D. Semakin banyak sinyal satelit yang diterima maka pengukuran posisi 

tersebut semakin akurat. Sinyal yang ditransmisikan oleh satelit akan dimodulasikan 

menjadi sinyal pseudo-random yang menjadikan kode unik tersebut bagi receiver 

untuk menentukan posisinya. GPS tidak membutuhkan internet untuk dapat 

beroperasi, namun sinyal ini akan sulit diterima jika posisi receiver tertutup oleh 

kanopi atau terhalang oleh gedung–gedung yang tinggi (Habibie, 2013). 

 

Gambar 2.5 Prinsip Dasar Penentuan Posisi menggunakan GPS. 

Sumber: (Arimbawa, 2019) 

 
Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian posisi yang 

didapat apabila menggunakan GPS, yaitu: 

a. Metode penentuan posisi yang digunakan, 

b. geometri dan distribusi dari satelit-satelit yang diamati, 

c. ketelitian data yang digunakan, dan 

d. strategi atau metode pengolahan data yang diterapkan. 

Masing-masing faktor tersebut memiliki parameter tersendiri yang 

berpengaruh pada ketelitian posisi yang akan diperoleh dari GPS. 

 
2.8 Arduino Uno 

Arduino Uno, lihat Gambar 2.6, adalah sebuah platform elektronik yang 

bersifat opensource yang berbasis ATmega328 (datasheet). Arduino berfungsi 

sebagai mikrokontroler yang dapat membaca input dan mengubahnya kedalam output 

yang diinginkan yang diinstruksikan dengan bahasa pemrograman Arduino 

menggunakan sebuah software Arduino IDE itu sendiri. Untuk mendukung 

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino 
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Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke 

adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. Arduino Uno memiliki sejumlah 

fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler 

lainnya. Arduino Uno memiliki 14 pin digital dimana 6 pin diantaranya digunakan 

sebagai output PWM yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 

(MISO), dan 13 (SCK) digunakan untuk komunikasi SPI. Lalu Arduino Uno juga 

memiliki 6 input analog dengan resolusi 10-bit, pin analog 4 (SDA) dan 5 (SCL) yang 

dapat digunakan untuk komunikasi I2C. Selain itu, Arduino Uno memiliki sebuah 

isolator kristal (16 MHz), sebuah header ICSP, serta satu buah tombol reset. 

Tegangan input yang dibutuhkan oleh arduino yaitu rentang 6 – 20 Volt yang dapat 

dihubungkan melalui koneksi USB maupun koneksi power supply. Sedangkan untuk 

tegangan yang dikeluarkan oleh arduino yaitu 3,3 V dan 5 V. Pin-pin yang terdapat 

pada arduino bekerja pada tegangan 5 Volt serta mampu menghasilkan arus 

maksimum sebesar 40 mA dan juga memiliki 10 resistor pull-up internal sebesar 20- 

30 kOhm (Kurniawan & Etika, 2019). 

 

Gambar 2.6 Arduino Uno 

 
2.9 Modul GPS 

Modul GPS, seperti pada Gambar 2.7, memiliki fungsi sebagai penerima GPS 

(Global Positioning System Receiver) yang dapat mendeteksi lokasi dengan 

menangkap dan memproses sinyal dari satelit navigasi. Aplikasi dari modul ini 

melingkupi sistem navigasi, sistem keamanan terhadap kemalingan pada 

kendaraan/perangkat bergerak, akuisisi data pada sistem pemetaan medan, penjejak 

lokasi/location tracking, dan sebagainya. Spesifikasi modul GPS NEO6-MV2 dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 
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Gambar 2.7 Module GPS NEO6-MV2 

 
 

Tabel 2.2 Spesifikasi Modul GPS Ublox NEO6MV2. 

Sumber : (Ublox, 2020) 
 

Spesifikasi Keterangan 

Tipe Receiver 50 channels, GPS L1 Freq , C/A code 

SBAS WAAS, EGNOS, MSAS 

Time to First Fix 27s (cold/warm start), 1s (hot start), <3s (aided start) 

Sensitivitas 
-161 dBm (Tracking and navigation), -160 dBm 

(Reacquisition), -147 dBm (Cold start), -156 dBm (Hot start) 

Navigation Update Rate 5 Hz 

Timepulse Freq. Range 0.25 Hz - 1 kHz 

Akurasi Horizontal 2.5m (GPS), 2.0m (SBAS) 

Timepulse Signal Accuracy 
30 ns (RMS), <60 ns (99%), 21 ns (Granularity), 15 ns 

(Compensated) 

Akurasi Kecepatan 0.1 m/s 

Heading Accuracy 0.5 derajat 

Batas Operasional 4g (dynamics), 50.000m (altitude), 500 m/s (velocity) 

Tegangan Input 3.3 V atau 5 V 

Logic Level 3.6 V 

 
2.10 Sensor Suhu dan Kelembapan DHT22 

DHT 22 merupakan sebuah sensor suhu dan kelembapan. Sensor ini 

mengunakan kelembapan kapasitif dan thermistor untuk mengukur udara di sekitar 

lalu mengkonversi hasil pengukuran kedalam sinyal digital. Hasil pengukuran sensor 

dapat langsung dibaca oleh mikrokontroler melalui antar muka 1-wire. Penjelasan 

spesifikasi DHT22 (Gambar 2.8) dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. 



15  

 

Gambar 2.8 DHT22 

 
 

Tabel 2.3 Spesifikasi DHT22. 

Sumber: (Aosong Electronics, 2020) 
 

Spesifikasi Keterangan 

Suplai Tegangan 3.3 – 6 VDC 

Sinyal Keluaran 
Sinyal digital, melalui antar muka 1-wire 

bus 

Elemen Sensor Polymer Humidity Capacitor 

Jangkauan Operasi 
Humidity 0-100%RH (temperature: -40 °C 

~ 80°C) 

Akurasi 
Humidity ±2% - ±5%RH (temperature: 

±0.5°C) 

Resolusi/Sensitivitas Humidity 0.1%RH (temperature 0.1°C) 

Pengulangan kelembaman ±1%RH (temperature: ±0.2°C) 

Kelembapan histeresis ±0.3%RH 

Stabilitas jangka panjang ±0.5%RH/tahun 

 
2.11 Modul RTC (Real Time Clock) DS3231 

DS3231 merupakan RTC dengan kompensasi suhu crystal oscilator yang 

terintegrasi (TCXO). TXCO merupakan rangkaian osilator elektronik yang 

menggunakan resonansi mekanik dari kristal yang bergetar dari bahan pizoelektrik 

untuk menghasilkan sinyal listrik dengan frekuensi yang sangat tepat. Frekuensi 

tersebut biasanya digunakan untuk melacak dan memberikan sinyal waktu yang 

sangat stabil khusus kepada digital clock dengan akurasi RTC sekitar ±2 menit 

pertahun. DS3231 menyediakan informasi tentang detik, menit, jam, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun. Jam dapat beroperasi dengan format 24 jam atau 12 jam dengan 

indikator AM/PM. DS3231 menyediakan waktu dan kalender dengan dua waktu 
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alarm dalam satu hari dan keluaran gelombang persegi yang dapat diprogram 

(Alpares, 2016). 

Untuk mengakses modul ini digunakan interface I2C atau two wire yaitu SDA 

dan DCL dengan jarak VCC input antara 2.3V sampai 5.5V. RTC juga memiliki 

cadangan baterai yang berfungsi dalam pencatatan waktu secara kontinu dan memiliki 

EEPROM AT24C32 yang merupakan chip memori dengan kapasitas 32K untuk 

menyimpan data. Chip tersebut merupakan aplikasi terbaik untuk fitur data logging, 

dengan presisi waktu yang lebih tinggi (Faudin, 2017). 

Pada modul RTC DS3231 (Gambar 2.9) terdapat 6 pin yaitu Vcc1 atau Vbat, 

SCL, SDA, INT/SQWout, 32kHz, dan RST. 

a. Vcc1 atau Vbat berfungsi sebagai power supply. Jika Vbat > Vcc1 (+0.2 V) maka 

Vbat menjadi power DS3231. Berlaku sebaliknya. 

b. SCL berfungsi untuk sinkronisasi data pada serial interface (clock). 

c. SDA sebagai pin data bidireksional (input/output). 

d. INT/SQWout berfungsi sebagai output interupsi dari RTC yang dapat diprogram 

sebagai pemberi informasi perubahan waktu. 

e. 32kHz merupakan pin untuk output gelombang kotak yang diprogram. 

f. RST merupakan pin untuk mereset RTC. 
 

 

Gambar 2.9 RTC DS3231 
 

2.12 Liquid Crystal Display (LCD) 20x4 

Liquid Crystal Display (LCD) merupakan salah satu komponen elektronika 

yang memiliki fungsi sebagai penampil suatu data, baik karakter, huruf, maupun 

grafik. LCD 20x4 terdiri dari 20 kolom dan 4 baris karakter (tulisan). Pada penelitian 

kali ini, LCD berfungsi untuk menampilkan hasil keluaran sensor. Berikut adalah 

LCD 20x4 ditunjukan pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 LCD 20x4 

LCD memikili 14 pin yang memiliki fungsi berbeda-beda. Fungsi dari pin 1 

dan pin 2 adalah untuk supply tegangan sebesar 5 volt. Pin 3 berfungsi sebagai 

pengatur kontras. Pin 4 berfungsi untuk memasukan input command atau input data, 

apabila ingin memasukan input command maka pin 4 diberikan logic low (0) dan 

diberikan logic high (1) apabila memasukan input data. Fungsi dari pin 5 yaitu untuk 

read dan write, diberikan masukan high (1) apabila ingin digunakan untuk membaca 

karakter data atau status informasi dari register (read), begitupula sebaliknya 

diberikan masukan low apabila ingin menuliskan karakter data (read). Apabila tidak 

diinginkan pembacaan dari LCD maka pin 5 dapat dihubungkan ke ground sehingga 

hanya dapat digunakan untuk mentransfer data ke LCD. Lalu pin 6 berfungsi sebagai 

enable, yaitu sebagai pengatur transfer command atau karakter data kedalam LCD. 

Untuk menulis kedalam LCD data ditransfer waktu terjadi perubahan dari high ke low, 

untuk membaca dari LCD dapat dilakukan ketika terjadi transisi perubahan dari low ke 

high. Sedangkan pin-pin dari nomor 7 sampai 14 merupakan data 8 bit yang dapat 

ditransfer dalam 2 waktu yaitu 1 kali 8 bit atau 2 kali 4 bit, pin-pin ini akan langsung 

terhubung ke pin mikrokontroler sebagai input/output. Untuk pin nomor 15-16 berfungsi 

sebagai backlight (Triana, 2016). 

Pada penggunaannya, LCD ini diintegrasikan dengan arduino melalui koneksi 

Inter Integrated Circuit (I2C) dengan tujuan agar penggunaan pin/koneksi di arduino 

dapat lebih efektif. Modul I2C memiliki spesifikasi seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Spesifikasi I2C. Sumber: Fadhli, 2017 
 

Pin Nama Keterangan 

1 GND Power Ground 

2 VCC Input Voltage 

3 SDA Serial Data 

4 SCL Serial Clock 
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2.13 Push Button 

Push Button (Gambar 2.11) merupakan tombol saklar yang memiliki fungsi 

saklar pada umumnya yaitu memutus dan menghubungkan dari sumber arus ke beban 

listrik pada suatu rangkaian elektronika. Terdapat 2 kontak pada push button yaitu 

NO (Normally Open) dan NC (Normally Close) yang ketika ditekan maka NO akan 

bekerja sebagai penyambung kontak arus listrik, sedangkan NC pemutus kontak arus 

listrik. 

 

Gambar 2.11 Push Button 
 

2.14 Tombol SPST (Single Pole Single Throw) 

Switch SPST (Single Pole Single Throw) seperti pada Gambar 2.12 adalah 

saklar sederhana jenis on dan off, sering dipakai untuk saklar penerangan atau 

baybusses rumit yang memerlukan saklar on dan off. Saklar jenis ini hanya memiliki 

2 kondisi yaitu mengubah antara sirkuit tebuka dan tertutup (Faudin, 2017). 

 
 

Gambar 2.12 Switch SPST (Single Pole Single Throw). 
 

2.15 Modul Micro SD Card 

Modul microSD card (Gambar 2.13) merupakan sebuah modul yang berfungsi 

membaca ataupun menulis data dari atau ke SD card melalui sistem file dan SPI 

(System Peripheral Interface) antarmuka driver. Modul ini mendukung untuk 

microSD card dan micro SDHC card (high speed card). Modul ini dapat bekerja pada 

tegangan 3.3 VDC atau 5 VDC dan memiliki 6 pin yaitu GND, VCC, MISO, MOSI, 

SCK, dan SC. Pada modul ini terdapat 4 lubang sekrup dengan diameter 2.2 mm, 

sehingga modul ini mudah dipasang dengan modul lain (Datalogger, 2013) 

 

Gambar 2.13 Modul Micro SD Card 
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2.16 Modul Wifi ESP 8266 

ESP8266 adalah sebuah komponen chip terintegrasi yang didesain untuk 

keperluan dunia masa kini yang serba tersambung melalui wifi yang memiliki output 

serial TTL dan GPIO yang dapat digunakan secara standalone maupun dengan 

mikrokontroler sebagai sebuah pengendali. ESP menawarkan solusi networking wifi 

yang lengkap dan menyatu, yang membedakan ESP 8266 dengan aplikasi lain adalah 

ESP 8266 memiliki kemampuan on board processing dan storage yang 

memungkinkan chip tersebut untuk terintegrasikan dengan sensor-sensor. 

ESP 8266 terintegrasi dan disempurnakan oleh Tensilica’s seri L106 Diamond 

dengan prosesor 32-bit. Ada 3 cara menggunakan ESP 8266 : sebagai wifi access 

menggunakan AT command, dimana biasanya dimanfaatkan oleh Arduino untuk 

koneksi wifi, sebagai sistem yang berdiri sendiri menggunakan NodeMCU dan 

menggunakan bahasa LUA, sebagai sistem yang berdiri sendiri dengan menggunakan 

Arduino IDE yang sudah bisa terhubung dengan ESP8266. ESP 8266 dapat bertindak 

sebagai client ke suatu wifi router, sehingga saat konfigurasi dibutuhkan pengaturan 

nama access pointnya dan juga passwordnya, selain itu ESP 8266 dapat digunakan 

sebagai Access Point dimana ESP 8266 dapat menerima akses wifi. Modul wifi ESP 

8266 memiliki 6 pin seperti pada Gambar 2.14. 

 

 

Gambar 2.14 Modul Wifi ESP 8266 

Fitur yang dimiliki oleh ESP 8266 sebagai berikut : 

1. Frekuensi 802.11 b/g/n 

2. Prosesor 32 - bit MCU 

3. Terintegrasi dengan 10 - bit ADC 

4. Terintegrasi dengan TCP/ IP protocol stack 

5. Terintegrasi dengan TR switch, LNA , power amplifier dan jaringan 

6. Terintegrasi dengan PLL , regulator , dan unit manajemen daya 

7. Mendukung keragaman antena 
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8. WiFi 2.4 GHz , mendukung WPA / WPA2 

9. Dukungan STA mode operasi /AP / STA + AP 

10. Dukungan Smart link Fungsi untuk kedua perangkat Android dan iOS 

11. SDIO 2.0 , ( H ) SPI , UART , I2C , I2S , IR Remote Control , PWM , GPIO 

12. STBC , 1x1 MIMO , 2x1 MIMO 

13. A - MPDU & A - MSDU agregasi & 0.4s guard interval 

 
2.17 Baterai 9V 

Baterai merupakan komponen elektronika yang mengubah energi kimia 

menjadi energi listrik dan disimpan dalam bentuk arus listrik DC sehingga dapat 

digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Baterai banyak digunakan pada perangkat 

elektronik yang portable sehingga memudahkan perangkat elektronik tersebut 

mendapatkan daya listrik untuk dapat aktif kapanpun dan dimanapun selama 

persediaan energi pada baterai masih ada. Besar voltase pada baterai ditentukan 

berdasarkan tingkat konsumsi daya untuk perangkat elektronik yang akan dipakai, 

yang berarti baterai sebagai penyedia daya nilai voltasenya harus lebih besar 

dibanding voltase perangkat elektroniknya. 

Tegangan baterai yang digunakan pada penelitian kali ini sebesar 9V (Gambar 

2.15) yang berfungsi sebagai power supply untuk mikrokontroler, kemudian besar 

input tegangan yang masuk tersebut didistribusikan secara paralel untuk 

mengaktifkan komponen-komponen yang telah terintegrasi dengan mikrokontroler. 

 

Gambar 2.15 Baterai 9V 
 

2.18 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai alat ukur volume menggunakan water flow sensor telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun peneliti tersebut antara lain: Suhadi dkk. 

pada tahun 2019, Iwan pada tahun 2017, Wildian pada tahun 2015, serta Dwi dkk. 

pada tahun 2018. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi dkk. (2019) memiliki judul “Rancang 

Bangun Alat Ukur Pengisian Bahan Bakar Minyak Berbasis Arduino Uno 
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menggunakan Liquid Crystal Display (LCD)”. Rancang bangun ini menghasilkan 

penunjukan tampilan volume BBM dalam satuan liter. Sensor yang digunakan pada 

penelitian ini adalah water flow sensor. Data yang didapat diolah menggunakan 

mikrokontroler arduino. Sistem ini bekerja dengan mengkonversi debit menjadi 

volume. Hasil konversi ditunjukan secara digital berupa angka dalam satuan liter pada 

LCD. Rancang bangun alat ukur pengisian BBM ini memiliki nilai kesalahan sebesar 

3%. 

Iwan (2017) telah membuat alat pada penelitiannya yang berjudul “Rancang 

Bangun Prototipe SPBU-Mini Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 dengan 

Keluaran Berdasarkan Nilai Masukan dalam Rupiah”. Rancang bangun ini 

menghasilkan prototipe yang memiliki penunjukan tampilan keluaran volume 

berdasarkan nilai yang dimasukkan dalam satuan rupiah pada LCD. Sensor yang 

digunakan dalam penelitian tersebut berupa water flow sensor dengan mikrokontroler 

ATMega8535. Nilai rupiah pada penunjukan merupakan hasil konversi dari volume 

fluida dalam satuan mililiter. Rancang bangun alat ukur pengisian BBM ini memiliki 

nilai kesalahan sebesar 0.10955%. 

Wildian (2015) membuat penelitian dengan judul yang mirip dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Iwan (2017) yaitu “Rancang Bangun Prototipe SPBU- 

Mini Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 dengan Keluaran Berdasarkan Nilai 

Masukan dalam Rupiah”. Rancang bangun ini menghasilkan alat yang memiliki 

penunjukan tampilan keluaran volume berdasarkan nilai yang dimasukkan dalam 

satuan rupiah yang ditampilkan pada LCD. Sensor yang digunakan dalam penelitian 

tersebut berupa flow sensor dengan mikrokontroler ATMega8535. Nilai rupiah pada 

penunjukan merupakan hasil konversi dari volume fluida dalam satuan mililiter. 

Rancang bangun alat ukur pengisian BBM ini memiliki nilai kesalahan yang lebih 

besar yaitu 6%. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi, dkk (2018) dengan judul “Sistem 

Monitoring Penggunaan Air PDAM pada Rumah Tangga Menggunakan 

Mikrokontroler NODEMCU Berbasis Smartphone ANDROID”. Sistem monitoring 

tersebut menggunakan water flow sensor yang menghasilkan penunjukan berupa 

debit pada LCD, juga penunjukkan pada PC berupa debit dan volume. Sistm 

monitoring yang dibuat pada penelitian tersebut memili kesalahan pada water flow 

sensor dengan nilai yang sangat minim. 
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Adapun penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas dapat ditulis secara singkat seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Literatur Review 
 

Penulis / 

Tahun 
Judul Sensor Input Proses Output Hasil 

Suhadi, 

Ramdani, 

dan Tomi 

Yolanda 

Rahmad 

(2019) 

Rancang Bangun Alat 

Ukur Pengisian Bahan 

Bakar Minyak 

Berbasis Arduino Uno 

menggunakan Liquid 

Crystal Display (LCD) 

Water Flow 

Sensor 

Aliran Arduino Uno Volume 

(Liter) 

 
Display: 

LCD 

Error : <3% 

Iwan Primus 

Gultom 

(2017) 

Rancang Bangun 

Prototipe SPBU-Mini 

Berbasis 

Mikrokontroler 

ATMega8535 dengan 

Keluaran Berdasarkan 

Nilai Masukan dalam 

Rupiah 

Water Flow 

Sensor 

Aliran ATMega8535 Volume 

(milliliter) 

dan konversi 

ke rupiah 

Error : 

0.10955% 

Wildian 

Fajar 

Guntara 

(2015) 

Rancang Bangun 

Prototipe SPBU-Mini 

Berbasis 

Mikrokontroler 

ATMega8535 dengan 

Keluaran Berdasarkan 

Nilai Masukan dalam 

Rupiah 

Flow 

Sensor 

Aliran ATMega8535 Volume 

(liter) dan 

konversi ke 

rupiah 

Error : 6% 

Dwi, arif, 

bambang 

(2018) 

Sistem Monitoring 

Penggunaan Air 

PDAM pada Rumah 

Tangga Menggunakan 

Mikrokontroler 

NODEMCU Berbasis 

Smartphone 

ANDROID 

Water flow 

sensor 

Aliran 

air 

Node MCU Debit pada 

LCD 

Debit dan 

volume pada 

PC 

Kesalahan 

pada sensor 

minim. 

 
2.19 Karakteristik Pengukuran 

2.19.1 Akurasi dan Presisi 

Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan nilai hasil 

pengukuran dengan nilai objek ukur sesungguhnya yang dianggap benar. Akurasi 

berhubungan dengan besar kecilnya penyimpangan yang ditunjukkan oleh suatu alat 

ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Nilai akurasi ditunjukkan dalam 
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presentase yang berasal dari presentase eror hasil pengukuran, seperti pada persamaan 

2.3. 

𝐸𝑟𝑜𝑟 (%) = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟− 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

| 𝑥 100..................................... (2.2) 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (%) = 100 − % 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟.......................................................... (2.3) 
 

Presisi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan antara nilai- 

nilai hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang pada kondisi yang sama. 

Presisi menunjukkan kekonsistenan suatu alat ukur dalam memberikan hasil 

pengukuran suatu objek ukur. Berbeda dengan akurasi, presisi berhubungan dengan 

besar penyimpangan nilai penunjukkan yang diukur terhadap nilai penunjukkan lain 

(dari keterulangan pengukuran), bukan terhadap acuannya. (Riyanto, 2014). 

Persamaan presisi ditunjukan sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1 − 
3𝜎

) × 100% ...................................... (2.4) 
𝑥  

 

𝜎 = √
𝛴(𝑥𝑖−𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2 

.................................................. (2.5) 
𝑛−1 

 

Alat ukur yang baik adalah yang memiliki nilai akurasi dan presisi yang tinggi. 

Semakin kecil presentase eror maka akurasi alat ukur semakin tinggi. Begitu pula 

untuk nilai koefisien variasi alat ukur yang semakin kecil menujukkan bahwa alat 

ukur semakin presisi. Adapun ilustrasi mengenai perbedaan presisi dan akurasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.16. 

 

 
Gambar 2.16   Perbedaan Akurasi dan Presisi 

Akurasi dan presisi suatu alat ukur dipengerahui oleh eror sistematik dan eror 

acak. Eror sistematik dinyatakan dengan selisih antara harga rata-rata kumpulan data 

dengan harga titik tengah sasaran. Eror sistematik menyebabkan nilai hasil 

pengukuran menyimpang terhadap nilai acuanya, namun dapat diperbaiki dengan 

membetulkan sumber penyebab erornya. Adapun eror acak dinyatakan dengan selisih 
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antara nilai-nilai hasil pengukuran. Eror ini menyebabkan nilai hasil pengukuran 

menjadi tidak presisi. Sumber peyebab eror acak sulit diketahui sehingga umumnya 

sulit untuk diperbaiki. (Rochim, 2001). 

 
2.19.2 Eror relatif 

Eror relatif merupakan simpangan hasil pengukuran. Eror relatif dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut: 

𝐸𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

................................... (2.6) 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

2.19.3 Range dan span 

Range merupakan besar daerah pengukuran yang dapat dicapai oleh suatu alat 

ukur dalam mengukur suatu objek pengukuran. Range atau rentang nilai ini dilihat 

berdasarkan nilai minimum hingga nilai maksimum pada input ataupun output nilai 

pengukuran. 

Span merupakan jarak pengukuran yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur 

dalam sistem pengukuran. Besar span diukur dari variasi maksimum titik ukur nilai 

input ataupun output . 

𝑆𝑝𝑎𝑛 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠. −𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛................................... (2.7) 
 

2.19.4 Resolusi 

Resolusi adalah perubahan nilai terkecil input pengukuran atau suatu respon 

kuantitif dari kemampuan penunjukkan pada alat ukur. 

 
2.19.5 Enviromental effect 

Dalam suatu pengukuran hasil output tidak hanya bergantung pada nilai input 

yang dimasukkan yang diinginkan, namun ada juga sinyal input yang tidak diinginkan 

ikut masuk ke dalam proses pengukuran sehingga harga output yang dikeluarkan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa faktor lingkungan yang sangat 

mempengaruhi sinyal input dalam pengukuran seperti pengaruh dari suhu lingkungan, 

tekanan atmosfer, kelembapan, supply tegangan dan lain- lain. Sehingga perlu adanya 

modifikasi persamaan untuk memperhitungkan besar penyimpangan dari kondisi 

lingkungan terhadap standar. Terdapat 2 jenis input yang disebabkan oleh efek 

lingkungan yaitu modifying input dan interfering input. 
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Modifying input menyebabkan perubahan sensitivitas linier pada suatu elemen 

pegukuran. Dalam persamaan linier modifying input dapat menyebabkan perubahan 

sudut yang besarnya didefinisikan oleh m gradien kemiringan. Sedangkan interfering 

input menyebabkan terjadinya perubahan intersepsi garis lurus atau zero bias pada 

suatu sistem pengukuran. Besar bias pada kondisi standar adalah nol, namun jika 

terdapat perubahan dari nilai input standarnya, maka besar nilai deviasi terhadap 

standar yang didapat merupakan pengaruh dari interfering input dan menghasilkan 

nilai baru untuk harga bias (Bentley, 2005) 

2.20 Interpolasi Linear 

Interpolasi digunakan untuk mendefinisikan besar nilai dari suatu titik di antara 

dua titik nilai yang fungsinya sudah diketahui. Untuk mendapatkan besar nilai 

tersebut maka dibutuhkan metode untuk menentukan mengenai fungsi pendekatannya 

berdasarkan informasi dari nilai titik-titik yang telah diketahui. Interpolasi linier 

dilakukan ketika terdapat data dalam bentuk tabel yang nilainya tidak terlalu variatif 

sehingga dapat dilakukan fungsi pendekatan menggunakan sebuah garis lurus di 

antara dua titik yang berdekatan yang menghasilkan suatu persamaan dari sebuah 

garis lurus tersebut. 

 
 

Gambar 2.17 Kurva Interpolasi Linear 

Berdasarkan Gambar 2.17, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 

𝐵𝐶 = 
𝐷𝐸 

............................................... (2.8) 

 
atau 

𝐴𝐵 𝐴𝐷 

 

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0) 
= 

𝑓(𝑥1)−𝑓(𝑥0)
............................. (2.9) 

 
Sehingga 

(𝑥−𝑥0) (𝑥1−𝑥0) 

 

𝑓 (𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 
𝑓(𝑥1)−𝑓(𝑥0) 

(𝑥 − 𝑥
 ) ............. (2.10) 

1 
 

2.21 Instalasi Flow Meter 

0 (𝑥1−𝑥0) 0 
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Salah satu upaya pengondisian aliran agar mendapatkan profil aliran yang 

sesuai sehingga memperkecil faktor eror yang dapat mempengaruhi hasil 

pengukuran yaitu dengan pemasangan instalasi panjang diameter pipa sebelum 

(upstream) dan sesudah (downstream) flow meter yang sesuai dengan persyaratan. 

Secara umum persyaratan instalasi aliran yang digunakan yaitu sebsar 10D 

pada upstream dan 5D pada downstream, namun jika terdapat kondisi tertentu seperti 

adanya elbow sebelum upstream maka persyaratan pipa yang digunakan sebelum 

flow meter mencapai 30D. Berikut syarat pemasangan instalasi pipa untuk mendapat 

aliran yang uniform : 

 

 
 

 

 

 

 
2.22 Euclidean Distance 

Gambar 2.18 Instalasi Flow Meter. 

Sumber : (Hadisupadmo) 

Jarak merupakan besar selisih dari titik satu ke titik lainnya. Untuk mencari 

selisih tersebut diperlukan metode perhitungan jarak yaitu Euclidean Distance yang 

dilakukan berdasarkan nilai dari 2 titik euclidean space yang telah diketahui. 

Euclidean space digunakan untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak yang 

diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari yunani. Euclidean distance 

memiliki hubungan dengan teori pythagoras yang biasanya diaplikasikan pada 1,2 

dan 3 dimensi. Adapun formula euclidean distance untuk menghitung jarak bersarkan 

latitude dan longitude sebagai berikut: 

 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 = √(𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1)2 + (𝑙𝑜𝑛𝑔2 − 𝑙𝑜𝑛𝑔1)2 × 111.319……..(2.11) 

Algoritma euclidean distance terbilang sederhana dan paling mendasar karena 

tidak adanya perhitungan berdasarkan bentuk bumi dan hanya ada satu lintasan yang 

merupakan jarak terpendek. Hasil dari perhitungan jarak masih dalam satuan latitude 

dan longitude yaitu dalam decimal degree sehingga diperlukan konversi ke dalam 
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perhitungan jarak. Satu derajat bumi sama dengan 111,319 km maka hasil 

perhitungan jarak dalam decimal degree dikalikan dengan 111,319 km untuk 

mendapatkan besar nilai selisih jarak dalam satuan km dari 2 buah data latitude dan 

longitude. 

2.23 Aplikasi Latitude Longitude 

Latiutude longitude merupakan Aplikasi koordinat GPS digunakan untuk 

mengetahui dan membagikan lokasi pengguna berupa informasi latitude dan 

longitude dengan 4 format yang berbeda berupa derajat, menit, detik dan desimal. 

Aplikasi tersebut merupakan salah satu produksi yang dikembangkan oleh Financept. 

Dalam penggunaannya, informasi koordinat akan lebih akurat jika pengguna 

mengaktifkan device location pada android. Fitur dalam aplikasi tersebut diantaranya 

mampu memonitoring lokasi pengguna saat ini, mampu memberikan informasi 

tempat yang akan dituju jika pengguna sedang berpergian, informasi lokasi dapat di 

bagian melalui berbagai platform media sosial. Selain itu tersedia fitur converter yang 

dapat mengubah informasi koordinat ke bentuk alamat ataupun sebaliknya. Aplikasi 

ini digunakan dalam pengujian untuk membandingkan nilai latitude dan longitude 

yang terbaca oleh aplikasi dengan nilai yang ditampilkan oleh modul GPS Ublox Neo- 

6mv2. 

 
2.24 Software Fritzing 

Fritzing merupakan suatu perangkat lunak yang bersifat opensource yang 

digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak Computer Aided Design (CAD) 

atau desain prototipe untuk membangun elektronika yang lebih permanen dan dapat 

bekerja dengan baik pada sistem operasi GNU/Linux ataupun Windows. Fritzing 

memberikan fasilitas untuk melakukan perancangan sistem pada breadboard yang 

nantinya dapat digunakan sebagai dokumentasi sistem yang telah dibangun. Untuk 

lebih memudahkan melakukan perancangan sistem pada breadboard tersebut, fritzing 

harus selalu diperbaharui agar komponennya pun selalu terbarui. Selain membuat 

desain sistem elektronika fritzing menyediakan fitur untuk melakukan coding, 

misalnya untuk sistem arduino (Kurniawan & Etika, 2019). 

 
2.25 Platform IoT Thinger.io 
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Thinger.io adalah platform baru yang menarik minat komunitas ilmiah / 

teknologi, menemukan proyek di mana platform ini telah berhasil digunakan, 

termasuk di bidang pendidikan. Thinger.io menyediakan layanan cloud siap pakai 

untuk menghubungkan perangkat ke Internet untuk melakukan penginderaan atau 

penggerak jarak jauh apa pun melalui Internet (Bustamante, Patricio, & Molina, 

2019). Platform ini adalah perangkat keras agnostik, sehingga dimungkinkan untuk 

menghubungkan perangkat apa pun dengan konektivitas Internet, dari perangkat 

Arduino, Raspberry Pi, perangkat Sigfox, solusi Lora melalui gateway, atau perangkat 

ARM. Platform ini menyediakan beberapa fitur yaing lain seperti 

1. registrasi perangkat; 

2. komunikasi dua arah secara real-time, baik untuk penginderaan atau penggerak; 

3. penyimpanan data dan konfigurasi, sehingga memungkinkan untuk menyimpan 

data deret waktu; 

4. manajemen identitas dan akses (IAM), untuk memungkinkan entitas pihak ketiga 

mengakses platform dan sumber daya perangkat melalui REST / Websocket API; 

5. webhook pihak ketiga, sehingga perangkat dapat dengan mudah memanggil 

layanan web lain, mengirim email, SMS, mendorong data ke cloud lain, dan lain- 

lain; dan 

6. Thinger.io juga menyediakan antarmuka web untuk mengelola semua sumber daya 

dan membuat dasbor untuk pemantauan jarak jauh. 
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BAB III 

 

RANCANG BANGUN 
 

3.1 Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Metrologi dan kediaman penulis. 

Keduanya berlokasi di Kota Bandung. 

 
3.2 Alat dan Perlengkapan Penelitian 

 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari objek 

ukur, komponen penyusun prototipe, serta alat dan perlengkapan pengukuran. Objek 

ukur yang dimaksud yaitu aquades dengan rentang 100-5000 mL. Komponen 

penyusun prototipe terdiri dari Arduino Uno, water flow sensor, Printed Circuit 

Board (PCB), baterai 9V, kabel jumper, LCD 20x4, modul microSD card, microSD 

card, sensor suhu dan kelembapan DHT22, modul GPS, Real Time Clock (RTC) 

DS3231, breadboard, modul WiFi ESP8266. Serta alat dan perlengkapan pengukuran 

yaitu gelas ukur, corong, busur, pipa SDA ½, dan seal tape. Fungsi dari alat dan 

perlengkapan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

 
Tabel 3.1 Fungsi dari Komponen Prototipe 

 

No. Komponen Fungsi 

1. Arduino Uno Pengontrol sistem kerja rangkaian prototipe 

2. Flow sensor Mengukur debit dan volume fluida 

3. Baterai 9V Sumber daya listrik prototipe 

4. Kabel jumper Penghubung antar komponen elektronika 

5. LCD 20x4 Menampilkan data hasil pengukuran prototipe 

6. Modul microSD card & 

microSD card 

Media penyimpanan data hasil pengukuran 

7. DHT 22 Mengukur suhu dan kelembapan lingkungan prototipe 

8. Modul GPS Menentukan latitude dan longitude lokasi pengujian 

9. RTC DS3231 Pewaktuan digital 

10. Breadboard Papan untuk membuat rangkaian elektronik 

11. ESP8266 Media penghubung arduino dengan wifi 

12. Gelas ukur Standar ukur dari prototipe 

13. Corong Pengondisi aliran 

14. Pipa SDA ½ Pengondisi aliran 
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No. Komponen Fungsi 

15. Seal tape Mencegah kebocoran pada pipa 

16. Botol Bensin Alat untuk menampung BBM untuk pengujian 

 

 

3.3 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air bersih dan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) berupa Pertalite dan Kerosin. Pada penelitian ini, air bersih digunakan 

untuk menentukan linearitas dari flow sensor. Air bersih yang telah ditakar 

menggunakan gelas ukur lalu dialirkan melalui flow sensor. Kemudian hasil 

pembacaan volume oleh flow sensor dicatat dan dilakukan perhitungan regresi 

linear, sehingga didapatkan persamaan linearitasnya. 

Bahan Bakar Minyak berupa Pertalite digunakan untuk melakukan pengambilan 

data prototipe menggunakan botol bensin eceran. Adapun Kerosin digunakan untuk 

kalibrasi flow meter di Direktorat Metrologi. 

 
3.4 Tahapan Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian ini, terdiri dari enam tahapan kerja yang perlu 

dilakukan, yaitu studi literatur, penentuan spesifikasi rancangan, perancangan 

perangkat keras, perancangan perangkat lunak, pembuatan alat, dan pengujian alat. 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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3.5 Luaran 

3.5.1 Studi literatur 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dari beberapa 

penelitian terdahulu sebagai referensi perancangan prototipe. Studi literatur dilakukan 

dengan mencari penelitian yang memiliki keterkaitan variabel dengan penelitian ini 

yang dapat berasal dari buku, jurnal, website, dan sebagainya. Uraian dari beberapa 

referensi dapat dilihat pada daftar pustaka. Penelitian ini memiliki beberapa 

pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penggunaan modul GPS 

untuk menentukan lokasi pengujian serta penggunaan modul WiFi untuk menunjang 

pengiriman data hasil pengujian di platform thinger.io. 

 
3.5.2 Penentuan spesifikasi rancangan penelitian 

Penentuan spesifikasi rancangan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

spesifikasi perancangan perangkat keras dan spesifikasi perancangan perangkat 

lunak. Spesifikasi perancangan perangkat keras terdiri dari alat yang dapat terdapat 

pada Tabel 3.1 serta bahan yang terdapat pada sub bab 3.3. Untuk spesifikasi 

perancangan perangkat lunak terdiri program untuk membaca output dari sensor yang 

digunakan pada penelitian ini. Pada flow sensor, program akan membaca pulsa digital 

yang dihasilkan dari putaran rotor yang selanjutnya akan dikonversi menjadi tegangan 

dan akan menghasilkan nilai debit serta volume dari cairan yang diuji serta dapat 

mengetahui nilai eror volume yang diuji pada titik 1-5 L setiap kenaikan 1 Liter. 

Program juga akan membaca output dari sensor DHT22 berupa sinyal digital yang 

diubah menjadi tegangan dan akan mempresentasikan nilai suhu dan kelembapan. 

Lokasi (berupa latitude dan longitude) dan waktu pengujian juga dihasilkan dari 

pembacaan output modul GPS dan RTC. Selain itu dilakukan pula perancangan 

perangkat lunak agar output alat dapat ditampilkan pada platform thinger.io yang 

dapat diakses menggunakan smartphone maupun Personal Computer (PC). Semua 

data pembacaan akan ditampilkan pada layar LCD dan akan disimpan di microSD 

Card dalam bentuk .txt. 

 
3.5.3 Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras pada penelitian ini meliputi komponen- 

komponen yang tertera pada Tabel 3.1. Perancangan perangkat keras sesuai dengan 
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diagram blok pada Gambar 3.2. Diagram blok tersebut menjelaskan prinsip kerja 

prototipe secara umum. 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem 

Berdasarkan diagram blok di atas, prototipe ini memiliki tujuh input, satu 

pemroses (mikrokontroler Arduino Uno), dan tiga output. Input terdiri dari flow 

sensor, DHT22, RTC DS3231, modul GPS, push button volume nominal, push button 

reset, dan switch on/off. Output terdiri dari micro SD Card, LCD, dan platform 

thinger.io.Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Flow sensor yang digunakan adalah merk AICHI dengan tipe OF05ZAT. Jenis 

flow sensor ini yaitu oval gear dengan hall-effect sensor. Setiap putaran rotor 

yang diakibatkan oleh aliran fluida yang melewatinya terdeteksi oleh transduser 

hall-effect. Putaran tersebut menghasilkan pulsa digital yang dikonversi menjadi 

tegangan sehingga dapat menghasilkan nilai debit dan volume. 

2. Sensor suhu dan kelembapan DHT22 digunakan untuk mengetahui suhu dan 

kelembapan lingkungan pengujian agar sesuai dengan rentang suhu dan 

kelembapan lingkungan kerja flow sensor AICHI yaitu sebesar -10ºC hingga 70 

ºC dan 35% hingga 85% RH. 
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3. RTC atau Real Time Clock merupakan modul yang menampilkan waktu dan 

tanggal pada saat melakukan pengujian. Tipe RTC yang digunakan pada 

penelitian ini adalah RTC DS3231. 

4. Modul GPS (Global Positioning System) yang digunaan pada penelitian ini 

adalah tipe NEO2MV6. Modul ini digunakan untuk menentukan lokasi 

pengujian berupa latitude dan longitude. 

5. Push button pada prototipe ini berjumlah 2 dengan fungsi yang berbeda. Push 

button pertama berfungsi sebagai input volume nominal sehingga nilai eror dapat 

diketahui. Adapun push button kedua berfungsi untuk reset alat agar proses 

pengukuran diulang dari awal. 

6. Switch on/off berfungsi untuk menyalakan alat saat akan digunakan serta 

mematikan alat pada saat tidak digunakan. 

7. Mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi 

sebagai berikut: 

- Menerima pulsa flow sensor serta mengkonversinya menjadi tegangan 

sehingga menghasilkan nilai debit dan volume. 

- Menerima data pengukuran suhu dan kelembapan sensor DHT22 

- Menerima data latitude dan longitude dari modul GPS. 

8. MicroSD Card berfungsi sebagai penampung/penyimpan data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran dalam bentuk file .txt. 

9. LCD yang digunakan berukuran 20x4 memiliki fungsi untuk menampilkan data 

hasil pengukuran. 

10. Modul WiFi ESP8266 merupakan perangkat tambahan agar arduino dapat 

terhubung dengan WiFi dan membuat koneksi TCP/IP sehingga dapat mengirim 

data hasil pengukuran ke platform Thinger.io. 

11. Output yang dihasilkan oleh alat adalah latitude, longitude, tanggal, waktu, 

volume, debit, suhu, kelembapan, volume nominal, dan eror pengukuran volume. 
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Gambar 3.3 Wiring Prototipe 

Untuk menyusun komponen menjadi prototipe, diagram blok pada Gambar 3.2 

dapat dibuat skema pengabelan (wiring) nya seperti pada Gambar 3.3. Wiring tersebut 

terdiri dari komponen-komponen elektronika yang dihubungkan satu sama lain dengan 

konfigurasi pin masing-masing komponen. Masing-masing komponen memiliki 

konfigurasi pin yang dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini. 

 
3.5.5.1 Flow Sensor 

Flow sensor yang digunakan pada penelitian ini yaitu flow sensor merk 

AICHI tipe OF05ZAT dengan diameter ½ inchi (lihat Gambar 3.4). Flow sensor ini 

berjenis positive displacement dengan chamber yang berbentuk oval gear. 

 

 
 

(a) (b) 
 

Gambar 3.4 Flow Sensor 

(a) Tampak Depan (b) Tampak Dalam 

 
Flow sensor ini memiliki 3 kabel yaitu kabel berwarna merah, hitam, dan 

kuning. Kabel berwarna merah memiliki fungsi sebagai supply, kabel berwarna hitam 

berfungsi sebagai ground, dan kabel berwarna kuning sebagai output sensor. Ketiga 

kabel tersebut dihubungkan dengan Arduino sebagaimana dengan fungsinya masing- 

masing. 



35  

 

 
 

 

Gambar 3.5 Wiring Flow Sensor 

 
Gambar 3.5 merupakan konfigurasi flow sensor dengan Arduino Uno. Kabel 

berwarna kuning (VOUT) dihubungkan dengan pin 3 di Arduino Uno, kabel GND 

(hitam) pada sensor dihubungkan dengan pin GND pada Arduino, dan kabel VCC 

(merah) dihubungkan dengan pin +5V pada Arduino. 

Tabel 3.2 Konfigurasi pin flow sensor dengan Arduino Uno 

 
Pin Flow Sensor Pin Arduino Uno 

GND GND 

Vout 3 

Vcc +5V 

 
 

Flow sensor yang digunakan pada prototipe ini bekerja dengan menggunakan 

prinsip hall-effect. Saat fluida melewati rotor, maka rotor akan berputar dan 

menghasilkan medan magnet yang berasal dari magnet didalam rotor tersebut. 

Semakin cepat putaran rotor maka kondisi “terdapat medan magnet” dan “tidak 

terdapat medan magnet” akan semakin sering dan sinyal kotak yang dihasilkan akan 

semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, semakin lambat putaran rotor maka sinyal 

kotak yang dihasilkan akan semakin sedikit pula. Lalu sinyal kotak ini dikonversi 

menjadi tegangan dan dikirim ke mikrokontroller agar menjadi data yang dapat dibaca 

yaitu berupa debit dan volume. 

Nilai volume yang didapatkan dari flow sensor yaitu berdasarkan banyaknya 

pulsa yang dikirim dari counter. Satu pulsa sama dengan satu counter. Pada flow 

sensor ini terdapat 4 titik magnet yang terpasang pada rotor. Maka dari itu, setiap satu 

kali putaran penuh akan menghasilkan 4 (empat) pulsa atau counter. Untuk 
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mengetahui nilai volume harus diketahui nilai konstanta. Nilai konstanta yaitu nilai 

volume nominal yang dialirkan per satu pulsa. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan 

persamaan berikut: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 × 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎......................... (3.1) 

Adapun nilai debit didapatkan dari persamaan berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

................................................... (3.2) 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 

 

Volume yang digunakan merupakan besarnya volume pada satu pulsa. 

Waktu yang digunakan merupakan periode pada satu pulsa. Nilai periode didapatkan 

dari besarnya frekuensi pada satu pulsa yang didapatkan dari RTC. Dengan begitu 

periode sama dengan persamaan 3.3. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = 
1

 
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 

................................ (3.3) 

 

Berdasarkan spesifikasi RTC, satu pulsa sama dengan 32 KHz. Namun, 

setelah divalidasi menggunakan osiloskop seperti pada Gambar 3.6 frekuensi 

sebenarnya yang dihasilkan adalah 30,4 KHz. Frekuensi tersebut didapatkan dengan 

mengalikan 7,6 div dengan 4 µs yang berarti dalam satu gelombang pulsa terdapat 7,6 

divisi dalam waktu 4 µs. 

 

Gambar 3.6 Frekuensi RTC pada osiloskop 

 

 

3.5.5.2 Modul Real Time Clock (RTC) DS3231 
 

Pada prototipe ini modul RTC digunakan untuk merekam tanggal dan 

waktu pada saat pengujian atau pengambilan data lalu ditampilkan pada layar LCD 

I2C 20X4 serta disimpan pada MicroSD Card dan platform Thinger.io. . Pada modul 

RTC terdapat 6 pin namun yang dikonfigurasikan ke Arduino hanya 5 pin yaitu GND, 

VCC, SDA, SCL, dan 32K atau seperti pada Tabel 3.3 
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Gambar 3.7 Wiring RTC dengan Arduino Uno 

Tabel 3.3 Konfigurasi pin RTC dengan Arduino Uno 

Pin RTC Pin Arduino Uno 

GND GND 

Vcc +5V 

SCL SCL 

SDA SDA 

32K A0 

 
3.5.5.3 DHT22 

Sensor suhu dan kelembapan DHT22 digunakan untuk mengetahui suhu 

dan kelembapan lingkungan pengujian agar sesuai dengan rentang suhu dan 

kelembapan lingkungan kerja flow sensor AICHI yaitu sebesar -10ºC hingga 70 ºC 

dan 35% hingga 85% RH. Sensor ini diletakan di luar kotak elektronik, lalu sinyal 

yang diterima oleh sensor dikirim ke Arduino Uno lalu akan ditampilkan di LCD I2C 

20x4, serta disimpan di MicroSD Card dan platform Thinger.io. 

Sensor DHT22 ini dapat menampilkan suhu dan kelembapan yang diukur 

dalam bilangan desimal. Terdapat tiga pin yang dikonfigurasikan dengan Arduino 

Uno yaitu GND, pin 7, dan 5V. Hubungan antara pin sensor DHT22 dengan Arduino 

Uno dapat dilihat pada Tabel 3.4 atau pada Gambar 3.8. 

Gambar 3.8 Wiring RTC dengan Arduino Uno 

Tabel 3.4 Konfigurasi pin DHT 22dengan Arduino Uno 
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Pin DHT22 Pin Arduino Uno 

GND GND 

Data 7 

Vcc +5V 

 

3.5.5.4 Modul MicroSD Card 

Modul microSD card merupakan modul yg digunakan untuk pembacaan 

ataupun penulisan data yg diakses melalui microSD card. Modul microSD card pada 

penelitian berfungsi sebagai media data penyimpan pengukuran yang dapat 

digunakan secara offline berupa latitude, longitude, flow, volume, suhu, kelembapan 

eror serta besarnya volume nominal yang dimasukkan. Hasil penyimpanan data 

disimpan dalam file dengan format .txt. Hubungan wiring ataupun konfigurasi modul 

microSD card dengan Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan Tabel 3.5. 

 

 

 

 
 

Gambar 3.9 Wiring Modul MicroSD Card dengan Arduino Uno 

Tabel 3.5 Konfigurasi Pin Modul microSD Card dengan Arduino Uno 
 

Pin Modul MicroSD Pin Arduino Uno 

GND GND 

Vcc +5V 

MOSI 11 

MISO 12 

SCK 13 

CS 10 

 
Pada Tabel 3.5 terdapat enam pin pengontrol antarmuka ke Arduino Uno 

yang digunakan oleh modul microSD card tersebut yaitu GND, Vcc, MOSI, MISO, 

SCK dan SC. Protokol komunikasi antarmuka yang digunakan modul microSD card 

agar dapat terhubung dengan Arduino Uno yaitu SPI yang diatur oleh pin MOSI, 

MISO dan SCK sedangkan channel SPI ditentukan oleh pin CS(Chip Selected). 

 
3.5.5.5 LCD I2C 
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LCD merupakan display yang berfungsi menampilkan data hasil 

pengukuran dalam bentuk karakter yg dapat dilihat secara real time. LCD yang 

digunakan pada penelitian merupakan LCD I2C dengan ukuran 20X4 dimana memuat 

pembacaan 20 karakter dalam 1 baris dan 4 karakter dalam 1 kolom. Terdapat 3 sesi 

penampilan data pada LCD setelah program di reset yaitu judul penelitian, lokasi 

pengujian yang dengan informasi latitude dan longitude, yang terakhir informasi 

berupa waktu pada saat pengujian dilakukan, flow, volume suhu, kelembapan, eror, 

serta volume nominal yang akan dimasukkan. Adapun konfigurasi wiring LCD I2C 

dengan Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 3.10 dan Tabel 3. 6. 

 
 

Gambar 3.10 Wiring LCD I2C dengan Arduino Uno 

Tabel 3.6 Konfigurasi pin LCD I2C dengan Arduino Uno 

Pin LCD I2C Pin Arduino Uno 

GND GND 

Vcc +5V 

SCL SCL 

SDA SDA 

 
Standar komunikasi yang digunakan LCD agar dapat terhubung dengan 

arduino uno yaitu I2C yang dikoneksikan dengan pin SDA dan SCL yang dapat 

menerima ataupun mengirim informasi. Sedangkan lampu latar yang digunakan pada 

LCD agar karakter yang dimunculkan dapat terlihat adalah LED backlight. 

 
3.5.5.6 Modul GPS uBlox NEO6 MV2 

Modul GPS uBlox NEO6 MV2 berfungsi untuk mengetahui lokasi saat 

pengujian dilakukan berupa data koordinat garis lintang atau latitude dan garis bujur 

atau longitude. Modul GPS tersebut bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ke 

satelit GPS , respon dari satelit GPS yang diambil berupa sinyal yang diubah ke dalam 

bentuk data latitude dan longitude yang kemudian dikirim dan disimpan ke Modul 
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SDcard dan platform thinger.io. Modul GPS uBlox NEO6 MV2 dengan Arduino Uno 

berkomunikasi secara serial melalui pin 8 sebagai Receiver dan pin 9 sebagai Transfer 

dengan konfigurasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.11 dan Tabel 3.7. 

 

 

Gambar 3.11 Wiring Modul GPS uBlox NEO6 MV2 dengan Arduino Uno 

Tabel 3.7 Konfigurasi pin Modul GPS uBlox NEO6 MV2 dengan Arduino Uno 

 

Pin Modul GPS Pin Arduino Uno 

GND GND 

Vcc +5V 

Rx 9 

Tx 8 

 
3.5.5.7 Modul wifi ESP8266 

Modul wifi ESP 8266 pada prototipe ini berfungsi sebagai perangkat 

tambahan Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi 

TCP/IP. Data pengukuran yang telah diolah oleh Arduino dikirimkan ke platform 

thinger.io. adapun konfigurasi wiring ESP 8266 dengan Arduino dapat dilihat pada 

Gambar 3.12. 

 
 

Gambar 3.12 Wiring Modul Wifi ESP 8266 dengan Arduino Uno 

Tabel 3.8 Konfigurasi pin Modul Wifi ESP 8266 dengan Arduino Uno 

Pin Modul Wifi Pin Arduino Uno 

GND GND 

GPIO 3 Rx 

Vcc 3.3 V 

Chip Enable 3.3 V 

GPIO 1 Tx 
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3.5.4 Perancangan perangkat lunak 

Perancangan perangkat lunak meliputi pembuatan sistem program 

mikrokontroler arduino uno berdasarkan rancangan yang berupa flowchart perangkat 

lunak. Gambar 3.12 mewakili flowchart perangkat lunak yang akan dibuat hingga 

menampilkan data pada LCD dan platform thinger.io. 

 

Gambar 3.13 Flow Chart Perangkat Lunak 

 
 

Berdasarkan Gambar 3.13 tahapan dimulai dari inisialisasi variabel dan void 

setup. Inisialisasi variabel yaitu memberikan suatu nilai awal sebelum deklarasi 

variabel digunakan ke perintah selanjutnya. Variabel-variabel yang diinisiasi disini 

adalah flow sensor, DHT 22, modul GPS, RTC DS3231, LCD 20X4, dan micro SD. 

Void setup dipanggil ketika program mulai, kemudian menginisiasi variabel, pin 

modes, dan memulai penggunaan library. 

Selanjutnya yaitu void loop. Void loop berfungsi mengeksekusi perintah 

program yang ada pada algoritma ini. Pada algoritma ini dilakukan perhitungan 

counter yang berputar lalu dilakukan perhitungan unutk mendapat debit dan volume 

aktual. Adapun waktu, suhu, dan kelembapan pada saat pengujian akan terus 
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ditampilkan pada LCD. Pada void loop juga terdapat sub program untuk menginput 

volume nominal. Volume nominal tersebut akan digunakan untuk melakukan 

perhitungan eror. setelah itu, nilai masing-masing dari komponen pengukuran 

tersebut (waktu, suhu, kelembapan, volume, debit, volume nominal, dan eror) 

ditampilkan di LCD serta disimpan pada micro SD Card dan platform Thinger.io. 

 
3.5.5 Pengujian fungsionalitas alat 

Pengujian fungsionalitas alat berguna untuk memastikan bahwa semua 

komponen perangkat keras yang terdapat pada prototipe berfungsi yaitu dengan cara 

menjalankan perangkat lunak menggunakan library pada aplikasi Arduino IDE. 

Berfungsi atau tidaknya perangkat dapat dilihat keluarannya pada serial monitor, 

LCD (khusus pengujian fungsionalitas LCD), dan platform Thinger.io (khusus 

pengujian fungsionalitas ESP8266). Adapun perangkat yang diuji pada pengujian 

fungsionalitas ini adalah flow sensor, DHT22, RTC, GPS, modul SD Card, LCD, serta 

modul WiFi ESP8266. 

 
3.5.5.1 Pengujian fungsionalitas flow sensor 

Pengujian fungsionalitas flow sensor dilakukan dengan menjalankan 

program flow sensor pada Arduino dan memastikan komponen flow sensor sudah 

terhubung dengan Arduino. Berfungsi atau tidaknya sensor ini dapat diketahui dari 

keluarnya nilai debit dan volume pada serial monitor sebagaimana seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 3.14. 

 
 

Gambar 3.14 Output Flow Sensor 

 

 

 
3.5.5.2 Pengujian fungsionalitas DHT22 

Pengujian fungsionalitas DHT22 dilakukan dengan menjalankan program 

DHT22 pada Arduino dan memastikan komponen DHT sudah terhubung dengan 

Arduino. Berfungsi atau tidaknya sensor ini dapat diketahui dari keluarnya nilai suhu 
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dan kelembapan dalam bentuk angka desimal pada serial monitor sebagaimana seperti 

yang ditunjukan pada Gambar 3.15. 

 
 

Gambar 3.15 Output DHT22 

 
3.5.5.3 Pengujian fungsionalitas RTC 

Pengujian fungsionalitas RTC dilakukan dengan menjalankan program RTC 

pada Arduino dan memastikan komponen RTC sudah terhubung dengan Arduino. 

Berfungsi atau tidaknya modul ini dapat diketahui dari tanggal dan waktu pada serial 

monitor sebagaimana seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.16. 

 
 

Gambar 3.16 Output RTC 

 
3.5.5.4 Pengujian fungsionalitas modul GPS uBlox NEO6MV2 

Pengujian fungsionalitas modul GPS uBlox NEO6MV2 dilakukan dengan 

cara menjalankan program GPS pada Arduino IDE dengan memastikan bahwa wiring 

antara modul GPS dengan Arduino Uno telah terhubung. Modul GPS dapat menerima 

data berupa nilai latitude dan longitude berupa angka desimal sebagai lokasi 

pengujian yang dilakukan hanya saat mendapat sinyal satelit GPS sebaliknya jika 

tidak adanya sinyal satelit GPS yang diterima oleh modul GPS maka serial monitor 

tidak dapat menampilkan pembacaan latitude dan longitude. Output pembacaan 

modul GPS dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Output GPS 

 
3.5.5.5 Pengujian fungsionalitas modul microSD card 

Pengujian fungsionalitas modul microSD card dilakukan dengan cara 

menjalankan program pada Arduino IDE. Modul microSD card dapat diketahui dapat 

berjalan dengan baik dengan cara melihat adanya file .txt hasil pembacaan pada micro 

SD card, file tersebut dibuka dengan bantuan aplikasi notepad yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 

 
 

Gambar 3.18 Output pada microSD card 

 
3.5.5.6 Pengujian fungsionalitas LCD I2C 

Pengujian fungsionalitas LCD I2C dapat diketahui berjalan dengan baik 

dengan cara adanya karakter keluaran sesuai dengan program input ke arduino yang 

mengatur output pada LCD. Untuk mendapatkan hasil pembacaan dengan cahaya 

yang baik maka tidak hanya memperhatikan wiring SDA dan SCL tapi juga 

memperhatikan besarnya tegangan input yang diberikan ke LCD melalui pin Vcc, 

dengan tegangan input yang sesuai dan stabil, maka lampu LED yang ada pada LCD 

pun dapat memberikan intensitas cahaya yang sesuai seperti pada Gambar 3.19. 

 
 

Gambar 3.19 Output pada LCD 
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3.5.5.7 Pengujian fungsionalitas ESP8266 

Fungsionalitas dari modul Wifi ESP8266 tersebut dapat diuji dengan 

menyambungkan arduino serta komputer/smartphone menggunakan Wifi Lalu 

mengakses Thinger.io. Ketika prototipe telah terhubung ke wifi maka pada akun 

Thinger.io yang telah dibuat akan memiliki status “connected” seperti pada Gambar 

3.20 (a). Lalu gambar 3.20 (b) menunjukan bahwa hasil pengukuran dapat tersimpan 

di cloud platform Thinger.io. 

 

(a) 
 

 
(a)  

Gambar 3.20 Tampilan pada thinger.io ketika prototipe tersambung pada wifi 

 
3.5.5.8 Pengujian fungsionalitas ESP8266 

Secara sistem, prototipe tersusun dari seluruh komponen yang telah diuji 

fungsionalitasnya masing-masing dinyalakan dan juga diuji fungsionalitasnya dengan 

melihat output dari prototipe tersebut. Hasilnya, semua komponen berfungsi dengan 

baik dan dapat ditunjukan melalui output dari LCD 20x2, microSD card, dan platform 

IoT thinger.io seperti pada Gambar 3.21, Gambar 3.22, dan Gambar 3.23. 
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(a) 

(b) 
 

Gambar 3.21 Tampilan Hasil Pengukuran pada LCD 20x4 

 
Berdasarkan gambar output pada LCD 20x4 tersebut menjelaskan bahwa 

modul GPS, modul RTC, DHT22, flow sensor, dan Arduino sudah berfungsi dengan 

baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya tampilan koordinat lokasi, waktu, 

kelembapan, suhu, debit, dan volume pengukuran pada LCD 20x4. 

 

Gambar 3.22 Tampilan Isi File Data Pengukuran yang tersimpan di MicroSD Card 
 

Berdasarkan gambar output pada microSD card tersebut menjelaskan bahwa 

modul microSD card sudah berfungsi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya 

tampilan data pengukuran pada file .txt yang tersimpan dalam microSD card. 

Gambar 3.23 Tampilan Hasil Pengukuran pada Platform Thinger.io 



47  

Berdasarkan gambar output pada platform thinger.io tersebut menjelaskan 

bahwa modul wifi esp8266 sudah berfungsi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan 

adanya tampilan waktu, tanggal, debit, volume, volume nominal, dan error yang 

sesuai dengan penunjukan LCD. 

Dari uraian-uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa semua peralatan yang akan 

digunakan dalam prototipe ini dapat menunjukan fungsionalitasnya dengan baik 

ketika digunakan secara terpisah maupun setelah dibentuk menjadi suatu sistem 

prototipe. 

 

3.6 Pengujian Prototipe 

Dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui karakteristik prototipe. 

Pengujian yang pertama yaitu pengujian untuk mengetahui linearitas dari flow sensor 

dengan dua kemiringan flow sensor 45 derajat (dengan pipa panjang) dan 90 derajat. 

Pengujian yang kedua yaitu kalibrasi flow sensor menggunakan Bejana Ukur Standar 

(BUS). Lalu pengujian yang ketiga yaitu pengujian botol bensin eceran menggunakan 

konstanta dari data sheet dengan kemiringan 45 dan 90 derajat serta menggunakan 

konstanta yang didapatkan dari hasil kalibrasi menggunakan BUS dengan kemiringan 

45 dan 90 derajat. Dan pengujian yang terakhir yaitu pengujian menggunakan galon 

dengan konstanta dari data sheet dengan kemiringan 45 derajat serta menggunakan 

konstanta dari kalibrasi flow sensor menggunakan BUS. 

3.6.1 Pengujian linearitas flow sensor 

Cairan yang digunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu air bersih. Air 

bersih dimasukkan ke dalam flow sensor menggunakan galon sebagai alat bantu untuk 

mengalirkan air ke flow meter. Lalu diamati hasil keluaran volume yang terbaca oleh 

flow sensor di serial monitor. 
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(a) (b) 
 

Gambar 3.24 Prototipe Alat Ukur dan Alat Bantu untuk Pengujian Linearitas 

(a) Kemiringan flow meter 45 derajat 

(b) Kemiringan flow meter 90 derajat 

 
Pengujian ini dilakukan pada dua kemiringan flow sensor yang berbeda yaitu 

45 derajat dan 90 derajat dengan konstanta sebesar 0,46. Alat ukur dan alat bantu yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.24. Untuk kemiringan 45 derajat dilakukan 

dengan cara : 

a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian yaitu gelas ukur, 

water pass, ember, galon, corong, keran tutup galon, dan penuang. 

b. Uji kedataran alas dengan water pass sebelum diletakan gelas ukur di alas 

tersebut. Pastikan alas yang diuji datar. 

c. Letakan gelas ukur diatas alas yang sudah dipastikan kedatarannya. 

d. Takar air sebanyak 200 mL ke dalam gelas ukur menggunakan penuang. 

e. Tuangkan 200 mL air yang telah ditakar di gelas ukur ke dalam galon. 

f. Posisikan flow sensor 45 derajat terhadap ember penampung. 

g. Pencet keran tutup galon agar air mengalir ke dalam prototipe melalui corong. 

h. Ketika flow sensor berhenti mengukur, catat penunjukan volume yang 

ditampilkan di serial monitor. 

i. Lakukan kembali langkah b sampai h dengan kelipatan 200 mL hingga 5000 mL. 

 
Untuk kemiringan 90 derajat lakukan langkah yang sama seperti 45 derajat, 

namun pada poin f posisi flow sensor diubah menjadi 90 derajat. 
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3.6.2 Kalibrasi flow sensor menggunakan Bejana Ukur Standar (BUS) 

Cairan yang digunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu minyak bumi 

jenis kerosin. Kerosin dialirkan dengan bantuan pompa yang mengalir melalui flow 

sensor kemudian masuk kedalam BUS. Besar kecilnya debit yang melewati flow 

sensor diatur dengan putaran valve sehingga besar debit yang mengalir dapat 

memenuhi range kerja flow sensor. 

Gambar 3.25 Kalibrasi Flow Sensor di Direktorat Metrologi 

 
Pengujian dilakukan dengan flow sensor pada kemiringan 45 derajat dan titik 

uji 5000mL dengan konstanta awal sebelum kalibrasi sebesar 0,46. Setelah itu 

konstanta dimasukkan ke dalam program Arduino untuk diamati hasil keluaran 

volume yang terbaca oleh flow sensor pada serial monitor yang akan dibandingkan 

dengan volume yang terbaca oleh BUS. Adapun prosedur kalibrasi flow sensor 

menggunakan BUS sebagai berikut : 

a. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk kalibrasi yaitu selang, clamp, 

pompa, tangki penampung, nozle, valve, kerosin dan BUS. 

b. Pasang instalasi untuk kerosin mengalir yang diambil dari tangki penampung 

menggunakan pompa, kemudian mengalir ke flow sensor dan dituangkan ke BUS 

menggunakan nozle. 

c. Nyalakan pompa agar kerosin mengalir memenuhi seluruh selang . 

d. Pastikan tidak adanya kebocoran di sepanjang instalasi dan tidak adanya 

gelembung udara dalam selang yang dapat mengakibatkan terjadinya kavitasi. 

e. Lakukan penakaran basah pada BUS 

f. Lakukan penyetelan debit yang mengalir hingga memenuhi kemampuan 

pembacaan debit flow sensor tidak melebihi 0,85 L/m. 

g. Setelah debit aliran sudah sesuai, restart program arduino. 

h. Tuangkan volume yang mengalir ke dalam BUS hingga pembacaan pada flow 

sensor mencapai 5000mL 
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i. Catat penunjukkan volume yang terbaca di serial monitor dan volume yang 

terbaca oleh BUS 

j. Lakukan penyetelan ulang konstanta. 

k. Lakukan kembali langkah c sampai j hingga flow sensor mencapai harga akurasi 

sesuai yang diharapkan. 

 
3.6.3 Pengujian penunjukan volume prototipe mengunakan botol bensin 

eceran 

Cairan yang digunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu Bahan Bakar 

Minyak (BBM) jenis Pertalite. Pertalite dimasukan ke dalam botol bensin eceran 

sebatas leher botol, lalu dialirkan ke flow sensor melalui corong. Amati hasil keluaran 

volume yang terbaca oleh flow sensor pada serial monitor. 

 

(a) (b) 
 

Gambar 3.26 Prototipe Alat Ukur dan Alat Bantu untuk Pengujian Botol Eceran 

(a) Kemiringan flow meter 45 derajat 

(b) Kemiringan flow meter 90 derajat 

 
 

Pengujian ini dilakukan dengan dua dua kemiringan flow sensor yang berbeda 

yaitu 45 dan 90 derajat. Masing-masing dari pengujian tersebut dilakukan 

menggunakan dua konstanta yang berbeda yaitu 0,46 (berdasarkan data sheet) dan 

0,45 (berdasarkan hasil kalibrasi). 

Untuk posisi 45 derajat dengan konstanta 0,46 dan 0,45 dilakukan dengan cara 

seperti yang dijelaskan di bawah ini. 
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a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian yaitu botol 

bensin eceran, ember, corong, dan penuang. 

b. Takar BBM sampai leher botol menggunakan penuang. 

c. Posisikan flow sensor pada kemiringan 45 derajat terhadap ember penampung. 

d. Tuangkan BBM yang telah dimasukan ke dalam botol hingga mengalir ke 

dalam prototipe melalui corong. 

e. Ketika flow sensor berhenti mengukur, catat penunjukan volume yang 

ditampilkan di serial monitor. 

f. Lakukan kembali langkah b sampai e dengan kelipatan 1000 mL hingga 5000 

mL sebanyak 5 (lima) kali pengulangan. 

 

Untuk kemiringan 90 derajat, lakukan langkah yang sama seperti 45 derajat 

namun pada poin c kemiringan flow sensor diubah menjadi 90 derajat. 

 

3.6.4 Pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan BBM dan galon 

Cairan yang digunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu Bahan Bakar 

Minyak (BBM) jenis Pertalite. BBM dimasukkan ke dalam flow sensor menggunakan 

galon sebagai alat bantu untuk mengalirkan air ke flow meter. Lalu diamati hasil 

keluaran volume yang terbaca oleh flow sensor di serial monitor. 

 
 

Gambar 3.27 Prototipe Alat Ukur dan Alat Bantu untuk Pengujian BBM 

menggunakan galon 

 

Pengujian ini dilakukan pada posisi flow sensor 45 derajat dengan konstanta 

sebesar 0,46 (berdasarkan data sheet) dan 0,45 (berdasarkan hasil kalibrasi). 

Pengujian dilakukan dengan cara: 
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a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian yaitu gelas ukur, 

water pass, ember, galon, corong, keran tutup galon, dan penuang. 

b. Uji kedataran alas dengan water pass sebelum diletakan gelas ukur di alas 

tersebut. Pastikan alas yang diuji datar. 

c. Letakan gelas ukur diatas alas yang sudah dipastikan kedatarannya. 

d. Takar BBM sebanyak 1000 mL ke dalam gelas ukur menggunakan penuang. 

e. Tuangkan 1000 mL BBM yang telah ditakar di gelas ukur ke dalam galon. 

f. Posisikan flow sensor 45 derajat terhadap ember penampung. 

g. Pencet keran tutup galon agar BBM mengalir ke dalam prototipe melalui corong. 

h. Ketika flow sensor berhenti mengukur, catat penunjukan volume yang 

ditampilkan di serial monitor. 

i. Lakukan kembali langkah b sampai h dengan kelipatan 1000 mL hingga 5000 mL 

sebanyak 5 (lima) kali pengulangan. 

 
3.7 Pengujian Modul GPS 

 

Pengujian modul GPS dilakukan untuk mengetahui akurasi modul GPS 

NEO2MV6 pada prototipe ini. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil 

keluaran modul GPS latitude longitude dengan aplikasi maps pada smartphone. Pada 

pengujian ini, alat tidak dalam keadaan bergerak dan dilakukan di ruangan terbuka. 

Titik lokasi pengujian yaitu 15 titik. Dalam satu titik, diambil 3 data untuk posisi yang 

sama dengan jeda waktu penerimaan 1 menit. 

 

3.8 Pengujian Daya Tahan Baterai Prototipe 

Pengujian daya tahan baterai dilakukan untuk mengetahui berapa lama baterai 

dapat digunakan untuk memberi suplai tegangan pada prototipe. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara menyalakan prototipe dan menggunakannya hingga prototipe 

mati. Waktu yang diperlukan dari prototipe mulai hidup hingga mati dicatat sebagai 

daya tahan baterai. Pengujian tersebut dilakukan sebanyak lima kali pengujian. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengujian Linearitas Flow Sensor 

Sebelum melakukan pengujian volume BBM menggunakan prototipe, 

dilakukan pengujian linearitas penunjukkan volume flow sensor menggunakan gelas 

ukur sebagai acuan untuk mengetahui nilai volume cairan yang telah ditakar dengan 

gelas ukur pada flow sensor dan untuk mengetahui apakah flow sensor yang 

digunakan linear atau tidak. Pengujian linearitas dilakukan dengan dua posisi 

kemiringan flow sensor yang berbeda yaitu 45 derajat atau α = 45° dan 90 derajat atau β 

= 90° dengan konstanta berdasarkan data sheet yaitu 0,46. Kedua posisi tersebut 

dipilih karena prototipe ini ditunjukan untuk memudahkan dalam menakar volume 

BBM yang akan masuk ke tangki kendaraan bermotor. Pengujian dilakukan pada titik 

200 mL hingga 5000 mL setiap kelipatan 200 mL. Hasil pengujian untuk mengetahui 

linearitas penunjukkan volume sensor dapat dilihat pada Tabel 4.1 untuk α = 45° dan 

Tabel 4.2 untuk β = 90°. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Linearitas Penunjukkan Volume Flow Sensor dengan 

α = 45° 
No. Vn (mL) Va (mL) Error (mL) %Error (%) Akurasi (%) 

1 200 223 23 12 88 

2 400 413 13 3 97 

3 600 616 16 3 97 

4 800 819 19 2 98 

5 1000 1022 22 2 98 

6 1200 1205 5 0 100 

7 1400 1408 8 1 99 

8 1600 1617 17 1 99 

9 1800 1814 14 1 99 

10 2000 2016 16 1 99 

11 2200 2193 -7 0 100 

12 2400 2435 35 1 99 

13 2600 2605 5 0 100 

14 2800 2821 21 1 99 

15 3000 3017 17 1 99 

16 3200 3214 14 0 100 

17 3400 3417 17 0 100 

18 3600 3600 0 0 100 

19 3800 3829 29 1 99 

20 4000 4012 12 0 100 

21 4200 4208 8 0 100 

22 4400 4411 11 0 100 

23 4600 4621 21 0 100 

24 4800 4830 30 1 99 

25 5000 5013 13 0 100 
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Tabel 4.1 menunjukan bahwa secara umum eror yang dihasilkan pada 

pengujian linearitas flow sensor pada kemiringan 45 derajat yaitu berkisar antara 0- 

3%. Namun pada volume 200 mL eror yang didapatkan yaitu mencapai 12%. 

Berdasarkan rata-rata eror yang didapat, maka nilai rata-rata akurasi pada pengujian 

ini sebesar 99% sehingga dapat dikatakan flow sensor pada kemiringan 45 memiliki 

akurasi yang baik pada nominal yang lebih besar dari 200 mL. 

Gambar 4.1 Grafik Linearitas Penunjukkan Volume Flow Sensor untuk α = 45° 

Berdasarkan grafik linearitas pada Gambar 4.1 didapat persamaan linear 

sebesar Y= 1,0002X + 14,591 dengan X adalah volume nominal dan Y adalah volume 

aktual. Nilai 1,0002 merupakan nilai gradien yang digunakan sebagai faktor pengali 

dan offset sebesar 14,591. Nilai R
2
=1 menunjukkan bahwa flow sensor memiliki 

linearitas yang baik. Artinya semakin volume bertambah maka penunjukan flow 

sensor bertambah secara linear. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Penunjukkan Volume Linearitas Flow Sensor dengan β = 

90° 
 

No. Vn (mL) Va (mL) Error (mL) %Error (%) Akurasi (%) 

1 200 148 -52 26 74 

2 400 355 -45 11 89 

3 600 555 -45 7 93 

4 800 784 -16 2 98 

5 1000 963 -37 4 96 

6 1200 1185 -15 1 99 

7 1400 1392 -8 1 99 

8 1600 1600 0 0 100 

9 1800 1800 0 0 100 

10 2000 1993 -7 0 100 

11 2200 2215 15 1 99 

12 2400 2422 22 1 99 

13 2600 2637 37 1 99 

14 2800 2837 37 1 99 

15 3000 3031 31 1 99 

16 3200 3267 67 2 98 

17 3400 3445 45 1 99 

18 3600 3696 96 3 97 

19 3800 3882 82 2 98 

20 4000 4054 54 1 99 

21 4200 4275 75 2 98 

22 4400 4504 104 2 98 

23 4600 4719 119 3 97 

24 4800 4934 134 3 97 

25 5000 5127 127 3 97 
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Tabel 4.2 menunjukan bahwa secara umum eror yang dihasilkan pada 

pengujian linearitas flow sensor pada kemiringan 90 derajat yaitu berkisar antara 0- 

4%. Namun pada volume 200 mL eror yang didapatkan yaitu 26%. Berdasarkan rata- 

rata eror yang didapat, maka nilai rata-rata akurasi pada pengujian ini sebesar 97% 

sehingga dapat dikatakan flow sensor pada kemiringan 90 derajat memiliki akurasi 

yang baik pada nominal volume lebih dari 600 mL. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Linearitas Penunjukkan Volume Flow Sensor β = 90° 

 
Berdasarkan Gambar 4.2 persamaan linear yang didapatkan dari pengujian flow 

sensor dengan posisi 90 derajat adalah Y= 0,0645X + 3,3948 yang memiliki arti nilai 

keluaran prototipe senilai dengan besar nominal standar dikalikan dengan 0,0645 

ditambah 3,3948. Nilai R
2
 yang didapatkan adalah 0,9972 yang artinya 99,72% 

variabilitas dalam pengukuran volume dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara 

volume nominal dengan volume aktual yang terbaca oleh flow sensor. Karena nilai 

R
2
 yang didapatkan pada pengujian ini mendekati 1, maka grafik tersebut dapat 

dikatakan linear. 

Dari pengujian linearitas dengan kemiringan yang berbeda, dapat ditentukan 

besar resolusi pada masing-masing kemiringan menggunakan hasil dari persamaan 

liaritas dengan formula sebagai berikut 

Resolusi (α = 45°) =|((counter*konstanta)- 14,591)/1.0002| ................................. (4.1) 
 

Resolusi (β = 90°) =|((counter*konstanta)-3,3948)/0,0645| ................................. (4.2) 
 

Resolusi merupakan nilai perubahan terkecil yang diukur oleh suatu alat 

pengukuran, maka jika nilai counter yang dimasukkan sebesar 1 dengan konstanta 

sebesar 0, 46 maka nilai resolusi untuk α = 45º yaitu 14 mL sedangkan untuk β = 90° 

sebesar 46 mL. 
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4.1.1 Hasil pengujian penunjukan volume prototipe mengunakan botol bensin 

eceran 

Pengujian penunjukan volume protitipe menggunakan botol bensin eceran 

dilakukan dengan menakar cairan pada botol sebanyak 1 liter. Cairan yang digunakan 

untuk melakukan pengujian ini yaitu BBM jenis Pertalite dengan titik ukur 1000 mL 

hingga 5000 mL per 1000 mL. Pengujian ini dilakukan dengan dua kemiringan flow 

sensor yang berbeda yaitu α = 45° dan β = 90°. Tabel 4.3 untuk posisi flow sensor 45 

derajat dan Tabel 4.4 untuk posisi flow sensor 90 derajat. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin Eceran dengan K = 

0,46 dan α = 45° 
 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata 

Va (mL) 

Error 

(mL) 

Error 

(%) 

STDEV 

(mL) 

AKURASI 

(%) 

PRESISI 

(%) 1 2 3 4 5 

1 1000 999 1005.36 972 986 986 990 -10 1 13 99 96 

2 2000 1969 1995 1956 1969 1976 1973 -27 1 14 99 98 

3 3000 2932 2939 2932 2926 2952 2936 -64 2 10 98 99 

4 4000 3936 3929 3942 3922 3949 3936 -64 2 10 98 99 

5 5000 4866 4873 4860 4866 4866 4866 -134 3 5 97 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.3 Grafik Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin untuk K = 

0,46 dan α = 45° 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil pengujian penunjukan volume prototipe 

menggunakan botol bensin eceran untuk kemiringan flow meter 45 derajat memiliki 

error sebesar 1-3%. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran yaitu 

kesalahan paralaks pada saat pengisian cairan BBM ke dalam botol bensin eceran. 

Semakin besar titik ukur yang diuji, semakin besar pula error yang didapatkan. Karena 

untuk melakukan pengukuran pada titik 2000 mL hingga 5000 mL penakaran 

dilakukan dengan cara menakar cairan ke botol sebanyak sebatas leher botol, lalu 

cairan tersebut dituangkan ke dalam ember. Lalu dilakukan penakaran kembali 
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Eceran dengan K = 0,46 dan α = 45° 
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menggunakan botol yang sama dan dimasukan lagi cairan BBM ke dalam ember 

hingga volume yang diinginkan. Selain itu kesalahan yang dapat terjadi berdasarkan 

grafik linearitas pada Gambar 4.3 adanya input yang tidak diharapkan masuk kedalam 

kondisi saat pengujian yang dinyatakan oleh nilai gradien kemiringan sebesar 0,9716 

sedangkan zero bias sebesar 25,593. Namun pengujian tersebut menghasilkan 

linearitas hubungan variabel x dan y yang sangat baik dengan R
2
 sebesar 0,9999. 

Akurasi hasil pengujian flow sensor posisi 45 derajat yaitu yaitu 97-99% dan 

presisinya antara 96% hingga 100%. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin Eceran dengan K = 

0,46 dan β = 90° 

 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata 

Va (mL) 
Error 
(mL) 

Error 
(%) 

STDEV 
(mL) 

AKURASI 
(%) 

PRESISI 
(%) 1 2 3 4 5 

1 1000 1032 1032 1026 986 966 1008 8 1 30 99 91 

2 2000 2009 2022 1969 1903 1903 1961 -39 2 56 98 91 

3 3000 3032 3032 2920 2847 2847 2936 -64 2 93 98 91 

4 4000 4009 4009 3996 3791 3778 3916 -84 2 121 98 91 

5 5000 4919 5012 4979 4695 4702 4861 -139 3 152 97 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Grafik Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin dengan K 

= 0,46 dan β = 90° 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 hasil pengujian penunjukan volume prototipe 

menggunakan botol bensin eceran untuk kemiringan flow sensor 90 derajat memiliki 

error sebesar 1-3%. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran yaitu 

kesalahan paralaks pada saat pengisian cairan BBM ke dalam botol bensin eceran. 

Lalu pada saat pengujian menggunakan posisi flow sensor 90 derajat, debit cairan 

lebih besar dibanding pada saat posisi flow sensor 45 derajat sehingga terdapat cairan 

yang slip saat melewati flow sensor Selain itu kesalahan yang dapat terjadi 

berdasarkan grafik linearitas pada Gambar 4.4 adanya input yang tidak diharapkan 

Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin 

Eceran dengan K = 0,46 dan β = 90° 

6000 

4000 y = 0,9661x + 38,453 
R² = 1 

2000 

0 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Volume Nominal (mL) V
o

lu
m

e
 A

kt
u

al
 (m

L)
 



58  

masuk ke dalam kondisi saat pengujian yang dinyatakan oleh nilai gradien kemiringan 

sebesar 0,9661 sedangkan zero bias sebesar 38,433. Namun pengujian tersebut 

menghasilkan linearitas hubungan variabel x dan y yang sangat baik dengan R
2
 

sebesar 1. Akurasi hasil pengujian flow sensor posisi 90 derajat yaitu 97-99% dan 

presisinya sebesar 91%. 

 

4.1.2 Hasil pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan BBM dan 

galon 

Pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan BBM Pertalite dan galon 

dilakukan pada kemiringan flow sensor 45 derajat. Pengujian ini dilakukan pada titik 

ukur 1000 mL hingga 5000 mL dengan kelipatan 1000 mL. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Penunjukan Volume Prototipe menggunakan BBM dan 

Galon untuk K=0,46 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata Va 

(mL) 

Error 

(mL) 

Error 

(%) 

STDEV 

(mL) 

AKURAS 

I (%) 

PRESISI 

(%) 1 2 3 4 5 

1. 1000 972 959 999 1005 1012 989 -11 1 23 99 93 

2. 2000 2008 2014 1988 2021 2021 2010 10 1 14 99 98 

3. 3000 2998 2985 2985 2998 2985 2991 -9 0 7 100 99 

4. 4000 4094 4087 4068 4081 4061 4078 78 2 14 98 99 

5. 5000 4952 4899 4906 4906 4899 4912 -88 2 22 98 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Grafik Pengujian Penunjukan Volume Prototipe menggunakan BBM 

dan Galon untuk K=0,46 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 error pengukuran volume BBM oleh 

prototipe yaitu sebesar 0-2 %. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran 

yaitu kesalahan paralaks pada saat pengisian cairan BBM ke gelas ukur karena gelas 

ukur yang digunakan memiliki akurasi ±10 mL. Selain itu kesalahan yang dapat 

terjadi berdasarkan grafik linearitas pada Gambar 4.5 adanya input yang tidak 

diharapkan masuk kedalam kondisi saat pengujian yang dinyatakan oleh nilai gradien 

kemiringan sebesar 0,991 sedangkan zero bias sebesar 22,091. Namun pengujian 
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tersebut mengahasilkan linearitas hubungan variabel x dan y yang sangat baik dengan 

R
2
 sebesar 0,9987. Akurasi hasil pengujian flow sensor posisi 45 derajat yaitu 98- 

100% dan presisinya antara 93-99%. 

 

4.2 Hasil Kalibrasi Flow Sensor menggunakan Bejana Ukur Standar (BUS) 

Kalibrasi flow meter bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mengembalikan 

pergeseran dan penyimpangan pembacaan performa flow meter sehingga dapat 

memberikan hasil pengukuran dengan keakurasian dan kepresisian yang lebih baik. 

Jika penyimpangan dan pergeseran hasil pembacaan tidak sesuai dengan seharusnya 

maka akan mengakibatkan hasil yang buruk baik pada kualitas maupun kuantitas 

produk. Kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan flow meter AICHI 

OF05ZAT yang digunakan pada penelitian dengan alat standar. Dikarenakan 

kemampuan pembacaaan debit maksimum pada flow meter AICHI OF05ZAT hanya 

sebesar 0,85 L/m serta terbatasnya alat standar dinamis dengan kemampuan 

pembacaan debit yang sangat kecil maka kalibrasi tidak dapat dilakukan 

menggunakan standar master meter yang memiliki kemampuan minimum pembacaan 

debit sebesar 100L/m, sehingga dilakukan kalibrasi menggunakan alat standar statis 

berupa BUS 5 liter dengan input debit dari pompa yang besar kecilnya diatur dengan 

putaran valve. 

Pertama, pengujian menggunakan konstanta berdasarkan datasheet AICHI 

OF05ZAT yaitu 0,46 yang dimasukan ke dalam program. Berdasarkan posisi 

pemasangan instalasi pipa dan flow meter pada saat kalibrasi seperti pada Gambar 4.3 

maka penentuan rumus volume keluaran dilakukan dengan cara memasukkan besar 

koreksi yang didapatkan dari hasil pengujian flow meter pada posisi 45 menggunakan 

air yaitu menjadi : 

volume=((counter*konstanta)+1.0783)/0.0697 ............................ (4.3) 
 

Hasil pengujian menggunakan kontanta 0,46 dan koreksi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Prototipe dengan K=0,46 menggunakan BUS 
 

Pengujian 

ke- 

Volume 

Nominal (mL) 

Rata-Rata 

Flow (L/m) 

Volume 

Aktual (mL) 
Error Relatif Error (%) 

1 4823 0.532 5012 0.039 3.91 

2 4832.5 0.531 5012 0.037 3.71 

3 4957.5 0.534 5190 0.047 4.68 

Rata-Rata 0.041 4.100 
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Berdasarkan Tabel 4.6 rata-rata error dari hasil pengujian menggunakan konstata 

0,46 adalah 0,041. Untuk mendapat harga derajat ketidakpastian terhadap hasil yang 

diharapkan maka dimasukkan perhitungan nilai akurasi. 

Akurasi = 1-(Rata-rata Error Relatif)… ........................................ (4.4) 
 

Dilakukan 2 cara untuk mendapat konstanta, yaitu dengan metode pembagian 

dan perkalian nilai konstanta terhadap nilai akurasi yang didapatkan. Hasil 

perhitungan menunjukkan 2 besaran konstanta yaitu pada 0,44 dan 0,48 yang 

kemudian dimasukkan ke dalam program untuk dilakukan pengujian kalibrasi flow 

meter dan didapatkan hasil pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Prototipe dengan K=0,48 dan K-0,44 menggunakan BUS 
 

Konstanta 
Volume 

Nominal (mL) 

Rata-Rata 

Flow (L/m) 

Volume 

Aktual (mL) 
Error Relatif Error (%) 

0.48 4849 0.573 5408 0.12 11.52 

0.44 5168 0.493 5015 0.03 2.96 

 

Hasil pengujian pada 2 konstata yang berbeda menunjukkan nilai error yang 

linear, semakin besar nilai konstanta yang dimasukkan maka semakin besar pula eror 

yang didapatkan. Untuk memperkecil harga error dilakukan metode interpolasi linear 

agar mendapat nilai konstanta yang sesuai dengan X sebagai konstanta dan Y sebagai 

error. 

Y  Y1 



Y 2  Y1 

X  X1 
 

 

X 2  X1 

 

…………………………….(4.5) 

 

Dari hasil interpolsi linear didapatkan nilai konstanta sebesar 0,45 yang 

digunakan untuk penyetelan ulang dalam pengujin kalibrasi flowmeter dengan hasil 

data pada Tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Prototipe dengan K=0,45 menggunakan BUS 
 

Pengujian 

ke- 

Volume 

Nominal (mL) 

Rata-Rata 

Flow (L/m) 

Volume 

Aktual (mL) 
Error Relatif Error (%) 

1 5050 0.491 5005 0.01 0.89 

2 5045.5 0.485 5018 0.01 0.55 

3 5117 0.462 5012 0.02 2.06 

Rata-Rata 0.012 1.165 

 

Hasil pengujian setelah penyetelan ulang nilai konstanta menggunakan 

metode interpolasi menunjukkan nilai error minimum sebesar 0,5% dan maksimum 
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error sebesar 2% yang masih masuk pada batas akurasi pada datasheet flow meter 

AICHI OF05ZAT . Hasil kalibrasi menunjukkan terdapat degradasi nilai konstanta 

dari 0,46 menjadi 0,45 yang dapat disebabkan karena penurunan performa alat selama 

masa pakai, yang membuat kebutuhan kalibrasi pada flow meter sangat diperlukan 

untuk penyetelan ulang agar flow meter dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. 

Maka dapat ditentukan besar resolusi dengan konstanta 0,45 dengan perhitungan 

sebagai berikut 

Resolusi==|((counter*konstanta)- 14,591)/1.0002| ............................ (4.6) 
 

Dengan memasukkan besar counter 1 dan konstanta 0,45, nilai perubahan 

terkecil yang terbaca oleh alat ukur sebesar 14 mL yang berarti resolusi pada 

konstanta 0,45 dengan α = 45º dari hasil kalibrasi memiliki besar resolusi yang sama 

dengan pengujian linearitas pada konstanta 0,46 dan α = 45º. 

4.2.1 Hasil pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan botol bensin 

eceran 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan volume yang terbaca pada 

botol bensin eceran dengan volume aktual yang terbaca oleh flowmeter pada titik ukur 

1000 - 5000 mL dengan kelipatan 1000mL dengan jumlah 5X pengujian disetiap titik 

ukurnya. Dalam pengujian tersebut digunakan besar nilai konstanta 0,45 yang didapat 

dari hasil kalibrasi flow sensor di Direktorat Metrologi. Hasil data pengujian 

menggunakan botol bensin eceran dengan kemiringan prototipe sebesar 45 dan 90 

derajat dapat dilihat pada tabel 4.9 dan Tabel 4.10. 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin Eceran dengan K = 

0,45 dan α = 45° 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata 

Va (mL) 

Error 

(mL) 

Error 

(%) 

STDEV 

(mL) 

AKURASI 

(%) 

PRESISI 

(%) 1 2 3 4 5 

1 1000 1031 1006 986 999 999 1004 4 0 17 100 95 

2 2000 1951 1983 1983 1983 1970 1974 -26 1 14 99 98 

3 3000 2938 2986 2973 2960 2967 2965 -35 1 18 99 98 

4 4000 3940 3944 3938 3938 3951 3942 -58 1 5 99 100 

5 5000 4928 4895 4941 4922 4934 4924 -76 2 18 98 99 
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Tabel 4.10 Hasil Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin Eceran dengan K 

= 0,45 dan β = 95° 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata 

Va (mL) 

Error 

(mL) 

Error 

(%) 

STDEV 

(mL) 

AKURASI 

(%) 

PRESISI 

(%) 1 2 3 4 5 

1 1000 1006 1006 999 961 941 983 -17 2 30 98 91 

2 2000 1957 1970 1919 1854 1854 1911 -89 4 55 96 91 

3 3000 2954 2954 2845 2774 2774 2860 -140 5 90 95 91 

4 4000 3906 3906 3649 3693 3681 3767 -233 6 128 94 90 

5 5000 4793 4883 4594 4574 4581 4685 -315 6 143 94 91 
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Gambar 4. 6 Grafik Pengujian Prototipe menggunakan Botol Bensin pada α = 45º 

dan β = 90º 

Berdasarkan tabel pengujian pada posisi 45 derajat menunjukkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan pada posisi 90 derajat. Nilai akurasi pada posisi 45 derajat 

memiliki range 98 -100% dan presisi dengan range 82- 95% sedangkan pada posisi 

90 derajat nilai akurasi dan akurasi memiliki harga yang lebih kecil dengan range 94 

-98% dan -43 - 70. Penurunan nilai akurasi seiring dengan bertambahnya volume baik 

pada posisi 45 maupun 90 derajat dapat terjadi karena banyaknya putaran rotor yang 

tidak terbaca oleh magnetic sensor yang ada pada flow sensor ketika semakin banyak 

volume nominal dimasukkan. Dengan input dan output yang sama namun metode 

posisi yang berbeda, kemampuan pada posisi 90 derajat terbukti rendah berdasarkan 

hasil nilai presisinya. Selain itu kesalahan yang dapat terjadi berdasarkan grafik 

linearitas pada Gambar 4.6 adanya input yang tidak diharapkan masuk ke dalam 

kondisi saat pengujian yang dinyatakan oleh nilai gradien kemiringan sebesar 0,9807 

dan 0,9261 sedangkan zero bias sebesar 19,672 dan 62,918. Namun kedua posisi 

mengahasilkan linaritas hubungan variabel x dan y yang sangat baik terutama pada 

posisi 45 derajat dengan R
2
 sebesar 1 diikuti pada posisi 90 derajat dengan perbedaan 
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R
2
 yang tidak cukup signifikan sebesar 0,9999. Nilai eror pada posisi 45 derajat hanya 

mencapai 2% dibandingkan dengan posisi 90 derajat yang mencapai eror sebesar 6% 

yang berarti bahwa posisi 45 derajat masih memenuhi spesifikasi batas akurasi flow 

sensor Aichi OF05ZAT sebesar 2%. 

 

4.1.3 Hasil pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan BBM dan 

galon 

Dengan mengacu pada hasil pengujian dari botol eceran pada bagian 4.2.1, 

maka pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan galon dan debit keran 

digunakan posisi 45 derajat. Galon dan keran digunakan sebagai simulasi PU BBM 

untuk menguji seberapa besar kemampuan prototipe membaca volume nominal yang 

diinputkan. Besar konstanta yang dimasukkan untuk pengujian pada program 

Arduino yaitu 0,45. Pengujian ini dilakukan pada rentang titik ukur 1000-5000mL 

dan kelipatan 1000mL dengan jumlah 5X pengujian di setiap titik ukurnya 

menggunakan fluida jenis pertalite dengan hasil pengujian yang pada Tabel 4.11 dan 

didapatkan grafik fungsi pada Gambar 4.7. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Penunjukan Volume Prototipe menggunakan BBM dan 

Galon untuk K=0,45 
 

No Vn (mL) 
Va Pengujian Ke- (mL) Rata-Rata Va 

(mL) 
Error 
(mL) 

Error 
(%) 

STDEV 
(mL) 

AKURAS 
I (%) 

PRESISI 
(%) 1 2 3 4 5 

1. 1000 947 934 973 980 986 964 -36 4 22 96 93 

2. 2000 1956 1963 1937 1969 1969 1959 -41 2 13 98 98 

3. 3000 2921 2909 2909 2921 2909 2914 -86 3 7 97 99 

4. 4000 3989 3982 3963 3976 3957 3973 -27 1 13 99 99 

5. 5000 4825 4773 4780 4780 4773 4786 -214 4 22 96 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Pengujian Penunjukan Volume Prototipe menggunakan BBM 

dan Galon untuk K=0,45 

Berdasarkan hasil Tabel 4.11 pengukuran dengan rentang input 1000-5000 mL 

menghasilkan output dengan rentang 964 - 4786 mL. Besar eror pada pegujian 
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mencapai 1-4% dengan hasil presisi sebesar 93-99% dan akurasi sekitar 96-99%. 

Nilai error yang mencapai 4% pada pengujian dapat terjadi karena adanya kesalahan 

paralaks pada saat pembacaan gelas ukur. Selain itu perbedaan metode pengujian 

dibandingkan dengan saat kalibrasi, sehingga kemampuan pembacaan sensor pun 

berbeda. Untuk besar kesalahan yang didapatkan dari pengaruh lingkungan dapat 

diidentifikasi melalui grafik persamaan linear yang terdapat pada Gambar 4.7 dengan 

hasil persamaan y = 0.9659x + 21.523, yang berarti bahwa ada perubahan kemiringan 

sudut sebesar 0,9659 dan zero bias sebesar 21,523. Harga R
2
=0,9987 menyatakan 

bahwa linearitas pengujian antara variabel volume nominal dan volume aktual yang 

diperoleh sangat baik. 

 

4.3 Hasil Pengujian Modul GPS 

Pengujian Modul GPS Ublox Neo6mv2 dilakukan dengan cara 

membandingkan pembacaan latitude dan longitude pada aplikasi dan modul GPS 

Ublox Neo6mv2. Dalam pengujian diambil data berupa latitude dan longitude pada 

masing- masing lokasi dengan jumlah 15 lokasi dengan kondisi ruangan terbuka. 

Untuk mengetahui besar eror atau selisih jarak antara koordinat aplikasi dengan 

koordinat yang dihasilkan oleh modul GPS Ublox Neo6mv2 dapat dihitung dengan 

metode euclidean distance. Adapun hasil pengolahan data berdasarkan hasil 

pengujian latitude dan longitude dari 15 lokasi dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Modul GPS 
 

 
No 

Aplikasi Modul GPS  
Selisih Jarak (Km) 

 
Selisih Jarak (m) Rata-Rata 

Latitude 

Rata-Rata 

Longitude 

Rata-Rata 

Latitude 

Rata-Rata 

Longitude 

1 -6.89248 107.60635 -6.89248 107.60638 0.00334 3.33957 

2 -6.89300 107.58458 -6.89304 107.58465 0.00857 8.56505 

3 -6.38878 107.39481 -6.38871 107.39496 0.01818 18.17775 

4 -6.24729 106.87000 -6.24721 106.86996 0.00936 9.36139 

5 -6.24364 106.86889 -6.24365 106.86894 0.00516 5.16405 

6 -6.23543 106.86792 -6.23540 106.86788 0.00534 5.34447 

7 -6.22971 106.86721 -6.22977 106.86725 0.00781 7.81218 

8 -6.22461 106.86658 -6.22460 106.86665 0.00820 8.20218 

9 -6.21284 106.86116 -6.21281 106.86114 0.00439 4.38687 

10 -6.20847 106.85927 -6.20848 106.85921 0.00626 6.25866 

11 -6.20312 106.85714 -6.20304 106.85708 0.01162 11.62204 

12 -6.20006 106.85439 -6.20007 106.85434 0.00570 5.70449 

13 -6.19675 106.85101 -6.19674 106.85106 0.00540 5.39983 

14 -6.19324 106.84878 -6.19329 106.84885 0.00896 8.95547 

15 -6.18793 106.84585 -6.18793 106.84595 0.01158 11.57771 

Rata - Rata 0.00799 7.99145 

Min. 0.00334 3.33957 

Maks. 0.01818 18.17775 
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Berdasarkan Tabel 4.12 rentang nilai pengukuran latitude dan longitude di 15 

titik lokasi baik yang terbaca oleh aplikasi latitude longitude maupun modul GPS 

Ublox Neo6mv2 memiliki besar span latitude dan longitude yang diperoleh sebesar 

0,705105 dan 0,760530. Rata -rata eror yang didapat yaitu 7,99145 m dengan eror 

terbesar 18,17775 m dan terkecil 3,33957 m. Dapat disimpulkan bahwa pengujian 

menggunakan modul GPS Ublox Neo6mv2 memiliki eror ±7,99145 m terhadap 

pembacaan lokasi yang didapatkan dari aplikasi latitude longitude. 

 

4.4 Hasil Pengujian Daya Tahan Baterai Prototipe 
 

Pengujian baterai dilakukan pada kondisi fluida dialirkan ke dalam flow 

sensor dengan sumber tegangan berupa baterai yang masih dalam keadaan daya masih 

terisi penuh hingga baterai tidak dapat lagi memberikan suplai daya ke prototipe. 

Pengujian baterai dilakukan dengan sample sebanyak 5 kali pengujian menggunakan 

baterai dengan kapasitas tegangan sebesar 9 volt. Adapun hasil pengujian baterai yang 

dilakukan terdapat pada Tabel 4.13 . 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Baterai 
 

Dari hasil pengujian baterai yang ditunjukkan rentang lama waktu pemakaian 

yang dihasilkan sebesar 110 hingga 138 menit dengan rata- rata yang diperoleh 

selama 123 menit. Hal tersebut membuktikan bahwa prototipe dapat digunakan secara 

portable dengan daya yang didapat dari baterai 9V selama ± 2 jam. Jika pemakaian 

lebih dari waktu tersebut maka prototipe tidak dapat berfungsi kembali dan harus 

mengganti baterai dengan yang baru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, diperoleh dua 

kesimpulan penting. Kedua kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prototipe telah berhasil dibuat dengan dilakukan beberapa pengujian. 

a. Pengujian linearitas flow sensor dengan kemiringan flow sensor 45 dan 90 

derajat. Pada pengujian dengan kemiringan 45 derajat didapatkan rata-rata 

eror sebesar 1% dan nilai R
2
=1 yang artinya flow sensor pada kemiringan 45 

derajat linear. Dan pada pengujian dengan kemiringan 90 derajat didapatkan 

rata-rata eror sebesar 3% dan nilai R
2
=0,9972 yang artinya flow sensor pada 

kemiringan 90 derajat linear. 

b. Pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan botol bensin eceran 

untuk k=0,46 dan k=0,45 dengan masing-masing kemiringan 45 dan 90 

derajat. Untuk pengujian botol bensin eceran untuk konstanta 0,46 dengan 

kemiringan 45 derajat memiliki rata-rata persen eror relatif sebesar 2%. 

Sedangkan dengan kemiringan 90 derajat rata-rata persen eror relatif yang 

didapatkan sama yaitu 2%. Adapun untuk pengujian untuk konstanta 0,45 

dengan kemiringan 45 derajat memiliki rata-rata persen eror relatif sebesar 1%. 

Sedangkan dengan kemiringan 90 derajat rata-rata persen eror relatif yang 

didapatkan yaitu 5%. 

c. Pengujian penunjukan volume prototipe menggunakan BBM dan galon untuk 

k=0,46 dan 0,45 dengan kemiringan 45 derajat. Pada pengujian BBM 

menggunakan galon dengan konstanta 0,46 memiliki rata-rata persen eror relatif 

sebesar 1%. Adapun untuk pengujian dengan konstanta 0,45 eror relatif yang 

didapatkan sebesar 3% 

d. Pengujian modul GPS NEO6MV2. Pengujian ini memiliki eror sebesar 

7,99145 meter. 

e. Pengujian daya tahan baterai prototipe menggunakan baterai 9v. Hasil rata- 

rata rentang lama waktu pemakaian prototipe yaitu seama 123 menit. 



67  

2. Penunjukan hasil pengukuran lokasi, waktu, volume, debit, suhu, dan 

kelembapan ditampilkan pada layar LCD 20x4 serta tersimpan di microSD Card 

dan platform thinger.io. 

 
5.2 Saran 

Alat yang telah dirancang ini dapat dikembangkan guna mencapai hasil yang 

lebih baik dengan melakukan beberapa pengembangan. Yang pertama, nilai suhu dan 

kelembapan pada saat pengujian dapat dimasukan kedalam perhitungan volume 

sehingga prototipe memiliki keakuratan yang lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu 

pengujian dapat dilakukan pada Pompa Ukur BBM yang sesungguhnya. 
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