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ABSTRAK 

 

Anak timbangan merupakan benda ukur massa yang diatur karakter fisik dan karakter 

metrologisnya. Salah satu karakter metrologis anak timbangan yang diatur adalah densitas. 

Densitas anak timbangan harus sedemikian rupa sehingga penyimpangan dari 10% dari 

densitas yang seharusnya tidak menimbulkan kesalahan lebih dari 0.25 (1/4) kesalahan 

maksimum. Selain itu, densitas anak timbangan menjadi salah satu komponen penting 

dalam proses kalibrasi anak timbangan yakni untuk menentukan nilai ketidakpastian buoyancy 

anak timbangan saat dilakukan kalibrasi. Oleh sebab itu, penentuan densitas anak timbangan 

yang direkomendasikan dengan 6 metode yang berebeda dalam dokumen OIML R-111, 

dimana dari 6 metode tersebut metode C merupakan salah satu metode penentuan nilai 

densitas dengan mengukur massa dan volume anak timbangan untuk memperoleh nilai 

densitas anak timbangan. Dengan menggunakan metode C tersebut dilakukan peneletian 

mengenai prototipe alat ukur densitas anak timbangan. prototipe yang terdiri dari sensor 

loadcell sebagai sensor untuk menentukan massa anak timbangan dan sensor ultrasonic 

untuk menentukan volume anak timbangan. Dari dua variabel tersebut diperoleh nilai 

densitas anak timbangan yang dapat terukur dengan prototipe. Hasil pengukuran densitas 

anak timbangan dengan prototipe ini untuk anak timbangan uji dengan nominal 100 gram, 

200 gram, dan 500 gram berturut – turut sebesar 7,5 g/ml, 7,5 g/ml, dan 7,6 g/ml dengan 

simpangan baku maksimum pengukuran sebesar 0,1.  

Kata kunci : Densitas, Massa, Volume, Ultrasonik, Loadcell  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Alat  timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 

pengukuran massa atau penimbangan (UU No.2 tahun 1981) . Keakurasian alat 

timbang yang digunakan sebagai alat jual beli menjadi salah satu persyaratan 

utama alat timbang dapat dipasarkan. Selain dari keakurasian alat timbang, 

kesalahan pembacaan dari alat timbang dipasaran haruslah tidak melebihi batas 

kesalahan yang diizinkan (BKD) dari alat timbangan tersebut. Untuk mengetahui 

apakah pembacaan alat timbang tidak melebihi BKD, alat tersebut haruslah 

dilakukan pengujian (kalibrasi). Kalibrasi alat timbang dilakukan dengan 

menggunakan anak timbangan standar. Anak timbangan standar yang digunakan 

untuk pengujian timbangan tidak boleh mempunyai kesalahan lebih besar dari 

1/3 BKD bagi timbangan untuk muatan (SK-Dirjen-SPK_131, 2015). 

Anak timbangan adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan 

karakteristik fisik dan metrologisnya yang meliputi: harga nominal, bahan, 

kontruksi, dimensi, massa jenis (densitas), kondisi permukaan, penandaan dan 

kesalahan maksimumnya (PPSDMK, 2011).  Dari sifat fisik dan metrologis 

anak timbangan yang diatur, densitas anak timbangan  harus sedemikian rupa 

sehingga penyimpangan dari 10% dari densitas yang seharusnya tidak 

menimbulkan kesalahan lebih dari 0.25 (1/4) kesalahan maksimum (OIML R-

111:2004). Selain itu, densitas anak timbangan menjadi salah satu komponen 

penting dalam proses kalibrasi anak timbangan. 

Densitas anak timbangan yang menjadi komponen dari ketidakpastian 

bouyancy  yang menjadi salah satu komponen yang menyumbangkan nilai pada 

hasil ketidakpastian kalibrasi. Pada proses kalibrasi dengan metode CSIRO, nilai 

ketidakpastian bouyancy memberikan kontribusi besar pada hasil akhir nilai 

ketidakpastian kalibrasi. Salah satu dokumen hasil kalibrasi anak timbangan 

yang dipublikasikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) menampilkan bahwa 

nilai ketidakpastian buoyancy berkontribusi  hampir mendekati nilai 90% 

untuk  hasil akhir nilai ketidakpastian gabungan saat proses kalibrasi tersebut 
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(KAN, 2002). Tingginya nilai ketidakpastian tersebut dikarenakan densitas anak 

timbangan uji masih diestimasi dari tabel densitas anak timbagan dalam rekomendasi OIML 

R-111 dan tidak mencerminkan nilai densitas yang sebenarnya. Dengan adanya nilai 

densitas anak timbangan uji, selisih densitas anak timbangan dapat diketahui dan nilai 

ketidakpastian buoyancy dapat ditentukan dengan tepat. Jika selisih densitasnya ternyata 

lebih kecil, maka nilai  ketidakpastian bouyancy dapat diperkecil. Hal ini menjadi salah 

satu alasan seberapa penting nilai densitas anak timbangan mempengaruhi hasil 

kalibrasi dan pembacaan dari anak timbangan tersebut. 

Karena pentingnya nilai densitas anak timbangan, dalam dokumen OIML 

R1-11 dijelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari nilai 

densitas anak timbangan. Dari beberapa metode yang dapat digunakan, metode C 

menjadi salah satu metode menentukan nilai densitas anak timbangan, yang 

mana pada metode ini pengukuran massa dan volume anak timbangan digunakan 

untuk menentukan nilai densitas anak timbangan (OIML R-111:2004). 

Penentuan nilai densitas anak timbangan menggunakan metode C, sebelumnya 

telah dilakukan pada tahun 2019, oleh Dudi, dkk pada penelitian ini pengukuran 

nilai densitas anak timbangan menjadi focus utama. Namun, pada penelitian 

t e r s e b u t  pengukuran massa dan volume yang digunakan untuk menentukan 

nilai densitas anak timbangan dilakukan dengan cara terpisah (Dudi, dkk: 2019). 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibuat prototipe alat ukur densitas 

anak timbangan yang teritegrasi  massa dan volume. Dimana proses 

pengukuran massa dan volume anak timbangan akan dilakukan secara bersamaan 

dalam satu prototipe sehingga lebih memudahkan dan mengefisenkan waktu 

dalam penentuan densitas anak timbangan yang akan digunakan. Selain itu,  

study  tentang  pengukuran densitas  anak timbangan sangat jarang dilakukan.  

Sebagian besar laboratorium kalibrasi masih menggunakan tabel densitas anak 

timbangan yang diberikan oleh OIML R-111 untuk penentuan ketidakpastian 

bouyancy pada proses kalibrasi anak timbangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

dibahas pada projek akhir ini adalah :  



3 
 

1. Bagaimana mengukur massa dan volume dalam satu waktu, sehingga 

penentuan densitas anak timbangan dapat langsung ditentukan. 

2. Bagaimana pengaruh sensor yang digunakan dalam pengukuran terhadap 

hasil pengujian yang dilakukan. 

3. Bagaimana perbedaan pengukuran massa anak timbangan saat penimbangan 

dilakukan di udara dan di dalam cairan sesuai dengan prosedur di dalam 

Rekomendasi OIML R-111 

4. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran densitas anak timbangan yang 

dilakukan dengan nilai densitas di dalam tabel densitas anak timbangan pada 

dokumen OIML R-111. 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Pembatasan masalah pada projek ini terpusat pada peengujian densitas anak 

timbangan oleh prototipe alat ukur densitas anak timbangan dengan nominal 

pengujian anak timbangan 100 gram , 200 gram dan 500 gram dengan kelas 

anak timbangan M3.  

2. Pengujian yang dilakukan diasumsikan berada pada suhu ruangan. 

Kelembaban dan suhu tidak termasuk dalam perhitungan. 

3. Cairan saat pengukuran diasumsikan tidak terjadi fluktuatif cairan, cairan 

yang digunakan berupa aquades.   

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari projek akhir ini adalah  

1. Menentukan densitas anak timbangan secara langsung dari pembacaan massa 

dan volume secara sekaligus. 

2. Menentukan nilai ketiakpastion sensor yang digunakan dalam pengukuran 

yang dilakukan. 

3. Menentukan perbedaan hasil pengukuran massa anak timbangan saat 

dilakukan penimbangan di udara dan di dalam cairan.  

4. Menentukan hasil pengukuran densitas anak timbangan hasil pengujian 

memenuhi syarat sesuai dengan tabel densitas anak timbangan yang 

direkomendasikan dokumen OIML R-111 
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1.5 Manfaat 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak. 

1. Bagi penulis  

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada program pendidkan D3 Akademi 

Meterologi dan Instrumentasi. Serta sebagai sarana menrapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan. 

2. Bagi civitas Akademika. 

Sebagai sarana refrensi tambahan untuk kegiatan atau proses pembelajaran 

untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai densitas anak timbangan . 

3. Bagi Masyarakat. 

Sebagai sarana pembelajaran mengenai densitas anak timbangan, selain itu 

dapat memudahkan menentukan nilai densitas anak timbangan sesuai dengan 

rekomendasi dokumen OIML R-111 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

sistematika laporan projek akhir ini dibagi ke dalam lima bab pembahasan 

dengan rincian sistematika setiap bab sebagai berikut :  

1. Bab I 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang pengujian, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar teori dasar yang membahas tentang teori secara 

umum serta konsep dasar mengenai komponen – komponen perangkat yang 

digunakan dalam pengujian. 

3. Bab III 

Bab III berisi informasi perancangan, dan pembuatan alat, dengan rincian 

mengenai desain alat, komponen yang digunakan, dan prinsip kerja alat. 

4. Bab IV 

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan dari pengujian yang telah 

dilakukan. dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil pembuatan alat, hasil 

pengujian dan pembahasan dari pengujian. 
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5. Bab V 

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang 

dilakukan,serta saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian yang 

telah dilakukan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Densitas 

 

2.1.1 Definisi Densitas 

Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap 

satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin 

besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda 

merupakan total massa dibagi dengan total volumenya (kbbi.go.id). Secara 

fisik, densitas bukan hanya terkait pembagian massa oleh volume, akan tetapi 

densitas termasuk sifat khas material karena setiap jenis material memiliki 

perwujudan tertentu terkait massa dan volume yang ditempatinya. Salah satu 

contoh penggunaan densitas adalah pemilihan nilai densitas tertentu untuk 

anak timbangan kelas tertentu. 

 

 

2.1.2 Densitas Anak Timbangan 

Anak timbangan merupakan benda ukur massa yang diatur karakter 

fisik dan karakter metrologisnya. Hal ini dikarenakan fungsi dari anak 

timbangan yang digunakan sebagai bahan ukur dengan massa tertentu yang 

akan digunakan sebagai standar untuk kalibrasi timbangan. Dengan ukuran 

yang membentuk konstruksi tertentu dengan volume tertentu, anak timbangan 

diharapkan dapat memiliki massa tertentu, oleh karenanya massa jenis anak 

timbangan harus diatur agar anak timbangan dapat menunjukan massa yang 

diinginkan.  

Massa jenis atau densitas anak timbangan digunakan untuk  

menentukan kelas anak timbangan sesuai dengan Rekomendasi OIML R-111. 

Seperti ditunjukan pada Tabel 2.1, semakin tinggi kelas anak timbangan, maka 

rentang densitasnya semakin sempit dan mendekati nilai 8000 kg/m
3
 maka 

kelas anak timbangan semakin baik. Hal ini menunjukan bahan yang 

digunakan untuk membuat anak timbangan semakin sempit pilihan 

densitasnya. Selain itu Densitas  bahan anak timbangan harus sedemikian rupa 
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sehingga penyimpangan 10% dari massa jenis yang seharusnya tidak 

menimbulkan kesalahan lebih dari 0,25 kesalahan maksimum yang diijinkan 

(OIML R-111:2004). 

Tabel 2.1 Densitas Anak Timbangan 

 

Sumber : Dokumen OIML R-111 

 

 

 

2.1.3 Perhitungan Densitas Anak Timbangan 

Dikarenakan massa jenis dari anak timbangan dapat mempengaruhi 

pembacaan massa anak timbangan, diperlukan perhitungan untuk mengetahui 

nilai massa jenis anak timbangan tersebut. Menurut OIML R-111 yang 

menjadi acuan untuk mengetahui massa jenis anak timbangan terdapat 6 

(enam) metode perhitungan massa jenis anak timbangan. 

Tabel 2.2 Metode untuk Menentukan Densitas Anak Timbangan 

Metode Deskripsi 

A Metode yang paling akurat.Teknik hidrostatik 

membandingkan berat uji dengan berat referensi baik di udara 

maupun dalam cairan dengan densitas yang diketahui 

B Metode tercepat dan paling cocok. Menimbang berat dalam 

air dan memverifikasi bahwa indikasi keseimbangan berada 

dalam nilai batas yang ditabulasikan, atau menghitung 

densitas dari indikasi keseimbangan dan massa aktual yang 
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diketahui dari berat uji. 

 

Tabel 2.2 Metode untuk Menentukan Densitas Anak Timbangan 

C Pisahkan penentuan massa dan volume berat uji. Volume 

ditentukan dari peningkatan pembacaan keseimbangan ketika 

beratnya ditangguhkan ke bak air ditempatkan di panci 

keseimbangan. 

D Teknik ini cocok untuk bobot> 1 kg. Menimbang wadah uji 

berisi cairan dengan kapasitas volume yang ditentukan 

dengan dan tanpa berat uji di dalam. 

E Teknik ini sesuai untuk bobot dengan rongga yang tidak 

boleh direndam dalam air. Menghitung volume dari dimensi 

bobot. 

F Memperkirakan kerapatan berdasarkan komposisi paduan 

yang diketahui dari mana berat diproduksi. 

     Sumber : Dokumen OIML R-111  

Berdasarkan perhitungan densitas anak timbangan yang 

direkomendasikan dokumen OIML R-111, dalam pengujian ini dilakukan 

menggunakan metode C. Untuk mengetahui densitas anak timbangan 

menggunakan Metode C dapat dilakukan dengan dua cara. Mengetahui massa 

konvesional anak timbangan dan tidak mengetahui massa konvensional anak 

timbangan. Berdasarkan prinsip bouyancy, dengan melakukan penimbangan 

anak timbangan didalam cairan dapat diketahui massa anak timbangan dan 

volume yang bertambah karena adanya perubahan volume akibat dari anak 

timbangan, yang memungkinkan untuk mengetahui densitas anak timbangan . 

 

2.2 Anak Timbangan 

 

2.2.1 Definisi Anak Timbangan  

Anak Timbangan (AT) adalah perangkat timbangan berupa batu 

timbangan dari logam dengan berbagai ukuran berat (100 gram, 500 gram, 1 

kg, dan seterusnya) sebagai pengukur berat barang-barang, bahan makanan 
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kering, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya; anak dacin (. Selain itu definisi 

lain dari Anak timbangan (AT) adalah benda ukur massa diperuntukkan atau 

dipakai sebagai pelengkap pada alat timbang yang menentukan hasil 

penimbangan. Karakter fisik dan metrologisnya diatur, yang meliputi : harga 

nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, 

penandaan dan kesalahan maksimumnya (PPSDMK, 2011). 

 

2.2.2 Kelas Anak Timbangan  

Berdasarkan Rekomendasi dari OIML kelas anak timbangan dibedakan 

menjadi anak timbangan kelas E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, M1-2, dan kelas 

M2-3. Akurasi minimum dari setiap kelas anak timbangan yang diukur harus 

sesuai dengan standar akurasi yang direkomendasikan oleh OIML[3]. 

 

2.3 Metode Kalibrasi Sensor 

 

2.3.1 Definisi Kalibrasi 

Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International 

Metrology (VIM) kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk 

hubungan antara nilai yang ditunjukan oleh instrument ukur atau sistem 

pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai – nilai yang 

sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi 

tertentu (ISO/IEC Guide 17025:2005) 

Dengan kata lain : kalibrasi adalah kegiatan untuk menetukan 

kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan 

cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur 

(treaceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran 

dan/atau internasional dan bahan – bahan acuan tersertifikasi. 

 

2.3.2 Kalibrasi Timbangan  

Kalibrasi timbangan elektronik mengacu pada acuan National 

Measurement Laboratory CSIRO, June 2004 dimana nilai ketidakpastian 

penimbangan diperoleh berdasarkan nilai ketidakpastian anak timbangan stand, 

pengujian daya ulang pembacaan, pengujian kebenaran, resolusi atau 

pembacaan skala timbangan dan pengaruh pembebanan tak terpusat [8] 
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2.3.3 Kalibrasi Sensor Volume 

Sensor volume yang digunakan berupa sensor ultrasonik dengan prinsip 

kerja pengukuran perbedaan jarak secara vertikal dengan media rambatan 

berupa cairan. Cara kerja sensor ultrasonik yang didasarkan pada prinsip dari 

pantulan suatu gelombang sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi 

(jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nilai ketidakpastian sensor 

diperoleh dari pengujian daya ulang pembacaan sensor pada titik – titik 

pengukuran dan juga nilai sekala sensor (Setiyawan, 2017).  

 

2.4 Komponen Prototipe 

Dalam pembuatan Prototipe alat ukur densitas anak timbangan 

menggunakan beberapa komponen pendukung yang mendukung pengukuran 

yang akan dilakukan untuk memperoleh nilai densitas dari anak timbangan. 

Beberapa komponen yang digunakan berupa : 

1. Arduino Uno R3 

Arduino UNO R3 adalah seri terakhir dan terbaru dari seri Arduino 

USB, dan merupakan papan pengembangan microcontroller yang berbasis 

chip ATmega328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input/output atau 

biasa ditulis I/O, yang mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai 

output PWM antara lain pin 0 sampai 13, 6 pin input analog, menggunakan 

crystal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, jack listrik, 

header ICSP dan tombol reset. 

 

  

 

Gambar 2.1 Arduino Uno R3 

2. Load cell  
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Load Cell merupakan sensor berat, apabila Load cell diberi beban 

pada inti besinya maka nilai resistansi di strain gauge akan berubah. 

Umumnya Load cell terdiri dari 4 buah kabel, dimana dua kabel sebagai 

eksitasi dan dua       kabel lainnya sebagai sinyal keluaran. Load Cell adalah 

alat elektromekanik yang biasa disebut Transducer, yaitu gaya yang bekerja 

berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya tegangan 

mekanis yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal 

listrik. Untuk menentukan tegangan mekanis didasarkan pada hasil penemuan 

Robert Hooke, bahwa hubungan antara tegangan mekanis dan deformasi 

yang diakibatkan disebut regangan. Regangan ini terjadi pada lapisan kulit 

dari material sehingga memungkinkan untuk diukur menggunakan sensor 

regangan atau Strain Gauge. 

 

Gambar 2.2 Load cell 

3. Sensor Ultrasonik HCSR-04 

Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian level cairan 

yang kemudian dikonversi untuk mendapatkan perubahan nilai volume 

cairan. Pengukuran tinggi dengan menggunakan sensor ini didasarkan pada 

prinsip pengukuran jarak secara vertikal.  Adapun konfigurasi pin pada 

sensor jarak ini terdiri dari 4 pin (dapat dilihat pada gambar x.x) yang 

nantinya akan dihubungkan dengan Arduino UNO R3. Pin Trig pada sensor 

dihubungkan dengan pin 12 pada Arduino sebagai pemancar atau pengantar 

sinyal , sedangkan Pin Echo dihubungkan dengan pin 13 sebagai receiver 

atau penerima dari sinya pemancar. Pin VCC pada sensor dihubungkan 

dengan VCC pada arduino sebagai power supply. Dan yang terakhir adalah 

pin GND sebagai Ground/0V Power Supply yang merupakan sumber 

tegangan  negatif sensor. 
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Gambar 2.3 Sensor Ultrasonik HCSR-04 

 

 

4. LCD 20 x 4 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah salah satu jenis display elektronik 

yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak 

menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya 

terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back- lit. LCD (Liquid 

Cristal Display) berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, 

huruf, angka ataupun grafik. Adapun fitur yang disajikan pada LCD 20x4 ini 

antara lain: 

 Terdiri dari 20 karakter dan 4 baris.  

 Terdapat karakter generator terprogram. 

 Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

 Dilengkapi dengan back light. 

 

 

Gambar 2.4 Display LCD 20 x 4 

 

5. Gelas Kimia 
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Gelas kimia adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk 

mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan 

dalam laboratorium. Gelas kimia secara umum berbentuk silinder dengan 

dasar yang rata dan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 1 mL sampai 

beberapa liter. 

 

Gambar 2.5 Gelas Kimia 

 

6. Gelas  Ukur  

Gelas ukur atau silinder pencampur adalah peralatan laboratorium 

umun yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Gelas ukur berfungsi 

untuk mengukur volume cairan, untuk Analisa tirimetri / volumetri. Untuk 

model dari gelas ukur sendiri terdiri dari gelas ukur ukuran 5 ml hingga 2 L.  

 

 

 

Gambar 2.6 Gelas Ukur
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi pengambilan data dan penulisan laporan proyek akhir 

dilakukan di Lab Massa, Lab Glassware di Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Kemetrologian. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan 

pengujian alat untuk pengambilan data. Studi literatur dilakukan dengan 

menggunakan metode pengujian yang telah ada pada OIML R-111 dan juga 

pengujian yang sama yang sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan 

pengambilan data secara empiric dilakukan dengan menguji prototipe yang 

telah dibuat menggunakan metode yang telah ditentukan dan alat-alat pada 

laboratorium . Data-data yang didapat kemudian dianalisis dan dipelajari 

lebih lanjut sehingga dapat melihat kemampuan alat dalam menentukan 

densitas anak timbangan yang akan diuji. 

 

3.3 Prinsip Kerja Prototipe 

Prototipe berfungsi untuk mengukur densitas anak timbangan dengan 

cara mengetahui massa dan volume anak timbangan tersebut secara 

bersamaan. Massa anak timbangan diukur dengan menggunakan sensor load 

cell yang diperkuat oleh modul HX711, sedangkan volume anak timbangan 

diukur menggunakan sensor ultrasonik HCSR-04. Pengujian massa dilakukan 

dengan cara menimbang anak timbangan pada gelas kimia yang telah terisi 

cairan, yang sebelumnya telah di – tare sehingga timbangan akan membaca 

massa anak timbangan yang dicelupkan. Pengujian volume anak timbangan 

dilakukan secara bersamaan dengan pengukuran massa dimana pemasukan 

anak timbangan ke dalam cairan di dalam gelas kimia menyebabkan kenaikan 

ketinggian cairan yang dapat dihitung menjadi perubahan volume. 

Selanjutnya nilai ketinggian tersebut  dijadikan titik 0.  
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Setelah anak timbangan dicelupkan, maka akan terjadi perubahan 

ketinggian cairan di dalam gelas kimia. Perubahan ketinggian yang terukur 

oleh sensor ultrasonik tersebut dikonversi menjadi perubahan ketinggian 

dengan luas lingkaran alas tabung (dari gelas kimia) menjadi persamaan 

volume silinder untuk mendapatkan nilai perubahan volume yang sebagai 

volume anak timbangan yang dicelupkan.  

Prototipe ini dilengkapi dengan tombol reset untuk pengujian yang 

dilakukan berulang dan untuk anak timbangan dengan nominal berbeda 

sehingga setelah pengujian pertama dilakukan, alat akan direset dan dapat 

melakukan pengujian selanjutnya.  

Berikut cara kerja prototipe yang dijabarkan dalam bentuk diagram blok. 

 

Gambar 3.1 Diagram Block Rancangan Prototipe 

Berdasarkan Gambar 3.1, prototipe memiliki dua (2) bagian input 

yang terdiri dari hasil pembacaan sesor ultrasonik dan load cell kemudian 

dikirimkan kepada Arduino untuk diproses selanjutnya berdasarkan kodingan 

projek. Hasil pembacaan dari sensor load cell diperkuat dan diproses terlebih 

dahulu oleh modul HX711 sebelum akhirnya dikirimkan kepada Arduino R3. 

Setelah data dari kedua sensor tersebut diterima, hasilnya diakuisisi dan 

dijalankan sesuai dengan program yang telah dibuat. Output terdiri dari LCD 

20x4 sebagai penampil data dari pengukuran massa, ketinggian air dari 

bawah, pertambahan ketinggian air, volume air atau pertambahan volume air 

dan densitas. 
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Berikut fungsi dari masing masing komponen; 

1. Sensor Timbangan (Load cell ) 

Sensor load cell digunakan untuk melakukan perngukuran massa 

anak timbangan uji. Pengujian dilakukan dengan mengukur massa anak 

timbangan uji yang dicelupkan ke dalam cairan dalam gelas kimia. 

Pengukuran massa anak timbangan menggunakan prinsip hanya 

mengukur nilai massa anak timbangan. Hal tersebut dikarenakan 

sebelum anak timbangan dicelupkan, prototipe anak timbangan yang 

telah mengukur massa cairan dalam gelas kimia akan di-tare. 

Selanjutnya setelah di-tare prototipe akan membaca nilai massa cairan 

dalam gelas kimia sama dengan 0. Sehingga ketika anak timbangan 

dicelupkan prototipe hanya akan membaca nilai massa anak timbangan. 

Selanjutnya nilai anak timbangan yang terbaca tersebut dijadikan salah 

satu komponen untuk mencari nilai densitas anak timbangan uji. Selain 

melakukan pengujian untuk menentukan nilai densitas, prototipe 

timbangan juga digunakan untuk mencari perbedaan nilai massa anak 

timbangan ketika pengukuran dilakukan di udara dan di dalam cairan.   

 

2. Sensor Ultrasonik HCSR-04 

Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur perubahan 

ketinggian cairan hingga dapat menampilkan volume cairan. Sensor 

ultrasonik HC-SR04 yang memiliki receiver dan transmitter 

mengirimkan sinyal melalui transmitter dan dipantulkan kembali hingga 

diterima oleh receiver untuk mengukur ketinggian cairan. Saat 

melakukan pengujian densitas, gelas kimia berisi cairan ditempatkan di 

bawah sensor ultrasonik, lalu setelah itu akan muncul nilai jarak antara 

sensor ultrasonik dengan permukaan cairan, jarak antar sensor dengan 

permukaan cairan tersebut akan ditampilkan pada display LCD sebagai 

variabel “s” . Selain variable “s” juga terdapat variable “j” yang 

diasumsikan sebagai jarak antara dasar gelas kimia dengan permukaan 

cairan. Nilai variable “j” merupakan nilai yang di inputkan oleh operator 

berdasarkan dari nilai “s” yang terbaca sebelum anak timbangan 

dicelupkan. Sehingga ketika nilai “j” sama dengan “s” saat sebelum 
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dicelupkan anak timbangan, diperoleh tinggi awal cairan. Ketika anak 

timbangan dicelupkan maka nilai variable “s” akan berubah. Perubahan 

nilai variable “s” diasumsikan sebagai perubahan ketinggian cairan 

akibat dari kenaikan volume cairan akibat dari penambahan volume anak 

timbangan yang dicelupkan. 

 

[ j = (besar “s” sebelum AT dimasukan) – (pembacaan “s” saat AT 

dimasukan) ] 

 

Contoh ; Jarak antara sensor dengan permukaan cairan sebelum 

dicelupkan anak timbangan 7 cm, maka nilai “s” adalah 7 cm, nilai 

tersebut kemudian di inputkan oleh operator menjadi nilai “j” 

 [ j = (7) – (pembacaan “s” saat itu 7) = 0 ] maka tinggi cairan dari 

permukaan adalah 0 dan digunakan sebagai titik awal untuk pengukuran 

selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut Ketika anak timbangan dicelupkan 

sensor akan mengukur perubahan ketinggian permukaan cairan. 

Selanjutnya , nilai perubahan ketinggian cairan digunakan untuk 

menentukan volume anak timbangan yang dicelupkan.  

 

3. Mikrokontroler Arduino Uno R3 

Mikrokontroler Arduino UNO R3 yang digunakan berfungsi 

untuk mengontrol input dari sensor-sensor yang bekerja, kemudian data 

tersebut diolah kembali berdasarkan program atau coding sistem yang 

telah dirancang sedemikian rupa hingga hasilnya ditampilkan sebagai 

output pada display LCD 20 x 4. 

 

4. Display LCD 20 x 4  

LCD digunakan untuk menampilkan output alat ukur pada layar 

dengan ukuran 20x4. Pemilihan LCD 20 x 4 dikarenakan output yang 

ditampilkan dalam pengukuran lebih dari 2 keluaran yaitu  . jarak 

permukaan cairan dengan sensor, ketinggian cairan dari dasar gelas 

kimia, volume anak timbangan , massa anak timbangan yang terukur, 

dan densitas anak timbangan.  
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3.4 Komponen – komponen Penyusun Prototipe 

Komponen penyusun prototipe pengukur densitas anak timbangan 

yang terintegrasi massa dan volume terdiri dari 4 komponen penyusun utama, 

yaitu sensor ultrasonik HCSR-04, load cell dengan modul HX711, LCD 20 x 

4, dan Arduino UNO R3. Adapun komponen pendukung berupa project 

board gelas kimia, keranjang plastik sebagai wadah alat, akrilik, dan pipa 

paralon. 

 

Gambar 3.2 Desain Prototipe alat ukur Densitas Anak Timbangan 

Berdasarkan desain prototipe, komponen Arduino UNO R3 dan 

protoboard yang digunakan diletakan didalam keranjang wadah prototipe 

sehingga gambar tidak terlihat dan hanya menampilkan timbangan dan sensor 

ultrasonik. 

Untuk rangkaian prototipe alat ukur densitas anak timbangan dapat dilihat 

dari Gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3.3 Rangkain Komponen Prototipe 

Selain gambar rangkaian komponen prototipe, gambaran dari proses pengukuran 

yang dilakukan prototipe dapat dilihat dalam bentuk diagram alir pada Gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4 Prosedur pengukuran Densitas Anak Timbangan 
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3.5 Prinsip Kerja Pengujian Densitas Anak Timbangan 

Pada pengujian prototipe alat ukur densitas anak timbangan dibutuhkan 

beberapa data lainnya selain hanya menguji densitas, berikut cara kerja alat 

pada tiap-tiap pengujian: 

 

3.5.1 Pengujian Densitas Anak Timbangan 

Pengujian densitas anak timbangan dilakukan sebanyak 30 kali untuk 

setiap nominal anak timbangan uji yakni 100, 200, dan 500 gram. Nilai 

densitas anak timbangan diperoleh berdasarkan massa anak timbangan yang 

terukur oleh prototipe timbangan yang digunakan dan volume anak 

timbangan yang diperoleh dari perubahan ketinggian permukaan cairan 

akibat adanya penambahan volume ketika anak timbangan dicelupkan.  

 

Perubahan ketinggian permukaan cairan di ukur menggunakan sensor 

ultrasonik, dengan prinsip pengukuran jarak secara vertikal. Berdasarkan 

hasil pengukuran massa dan volume anak timbangan uji yang terbaca oleh 

prototipe akan diperoleh densitas anak timbangan berdasarkan persamaan  

yang telah ditetapkan dalam coding mikrokontroler prototipe. Persamaan 

yang digunakan untuk menentukan densitas anak timbangan yaitu:  

  
 

 
         (3.1) 

Ket :  ρ : densitas anak timbangan uji 

 m : massa anak timbangan yang terbaca 

 v : volume anak timbangan yang terbaca 

 

3.5.2 Pengujian Kinerja Timbangan 

Pengujian kinerja timbangan dibutuhkan agar pengukuran massa 

untuk penentuan densitas dapat dipastikan keakurasiannya. Untuk 

mengetahui kinerja dari prototipe timbangan, dilakukan beberapa pengujian 

diantaranya berupa penentuan scale.set untuk penimbangan, pengujian 

kebenaran, pengujian daya ulang pembacaan, pengujian pembebanan tak 

ditengah, pengujian kepekaan pembacaan prototipe timbangan serta 

pengujian histerisis dan linearitas. Semua pengujian tersebut dilakukan 
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dilaboratorium massa pusat pengembangan sumber daya kemetrologian 

(PPSDMK) dengan menggunakan anak timbangan standar kelas F2 

terkalibrasi. Pengjian dilakukan agar diketahui bahwa prototipe yang 

digunakan dalam kondisi dan kinerja yang baik sehingga hasil pengukuran 

yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. 

 

3.5.3 Pengujian Kinerja Pengukur Volume 

Pengujian kinerja  pengukur volume dibutuhkan agar pengukuran 

volume untuk penentuan densitas dapat dipastikan keakurasiannya. Prototipe 

volume di dalam prototipe ini adalah berupa sensor ultrasonik yang 

digunakan untuk mengukur perubahan ketinggian jarak permukaan cairan 

yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh nilai volume yang terbaca 

dengan menggunakan persamaan  

                (3.2) 

Ket :  v  : volume yang diperoleh 

      : luas alas gelas kimia 

  j : perubahan ketinggian yang terbaca sensor ultrasonik 

penggunaan persamaan volume silinder untuk menentukan volume anak 

timbangan yang terbaca didasari oleh bentuk gelas kimia yang digunakan 

dimana gelas kimia tersebut adalah berbentuk silinder dan cairan akan selalu 

mengikuti bentuk wadahnya. 

Berdasarkan dengan prinsip tersebut untuk mengetahui kinerja sensor 

ultrasonik dilakukan pengujian daya ulang pembacaan ultrasonik pada titik – 

titik tertentu yang kemudian dibandingkan dengan jarak sebenarnya yang 

telah diukur menggunakan penggaris. Selain itu pengujian kebenaran untuk 

mengetahui nilai volume yang terbaca oleh prototipe dilakukan di 

laboratorium Glass ware Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 

(PPSDMK) dengan menggunakan gelas ukur yang telah terkalibrasi untuk 

mengetahui kinerja prototipe dalam menentukan volume yang terbaca.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Densitas anak timbangan ditentukan melalui pengukuran massa anak 

timbangan didalam cairan dan pengukuran massa volume anak timbangan yang 

dicelupkan dalam cairan. Kenaikan level cairan karena penambahan volume cairan 

akibat pengaruh anak timbangan yang dicelupkan diukur menggunakan sensor 

ultrasonik. Selanjutnya massa anak timbangan dan volume anak timbangan yang 

terukur digunakan untuk mencari  nilai densitas anak  timbangan  yang diukur, 

kemudian hasil pengukuran densitas anak timbangan  akan ditampilkan pada display 

prototipe. Dari pengujian tersebut, selanjutnya kesalahan pengukuran densitas dari 

prototipe akan ditentukan dengan memperhatikan hasil pengujian dari berbagai 

sensor yang digunakan di dalam prototipe.  

 

4.1 Pengujian Massa Anak Timbangan 

Pengujian massa anak timbangan dilakukan menggunakan sensor load 

cell dengan kapasitas maksimum 5 kg. Pengujian dilakukan menggunakan 

anak timbangan dengan nominal 100 gram, 200 gram, dan 500 gram. 

Sebelum melakukan pengujian penentuan nilai scale.set_scale pada prototipe 

timbangan diuji untuk menentukan nilai scale.set yang sesuai  untuk 

menentukan nilai akurasi dari prototipe timbangan yang digunakan.  

Tabel 4.1 Penyetelan scale.set 

 

Berdasarkan hasil penyetelan pada tabel scale.set nilai scale.set yang 

dapat menghasilkan penunjukan paling mendekati 100 gram adalah 400. 

Selanjutnya dengan nilai scale.set tersebut timbangan tersebut disetting dan 

digunakan untuk melakukan pengujian. 
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4.1.1 Pengujian Kebenaran 

Tabel 4.2 Pengujian Kebenaran Anak Timbangan 

Pengujian Kebenaran  

No 

Nominal Pengujian 

(gram) 

100 200 500 

1 100,1 200,9 500,6 

2 100,0 201,0 500,5 

3 100,0 201,0 500,5 

4 100,0 200,8 500,6 

5 100,1 200,9 500,6 

6 99,9 200,8 500,5 

7 100,0 200,8 500,6 

8 99,9 200,9 500,6 

9 100,0 200,8 500,5 

10 100,0 200,8 500,5 

11 99,9 201,0 500,6 

12 99,9 200,9 500,6 

13 99,9 200,9 500,6 

14 99,9 201,0 500,6 

15 100,0 200,8 500,5 

rata - rata  100,0 200,9 500,6 
Simpangan 

Baku  
0,1 0,1 0,0 

 

Hasil pengujian kebenaran pada Tabel 4.2 menggunakan anak timbangan 

standar kelas F2 untuk mengetahui hasil pembacaan rata – rata timbangan yang telah 

diprogram sesuai dengan scale.set yang telah diuji sebelumnya. Berdasarkan hasil 

pegujian tersebut hasil penimbangan rata – rata dibandingkan dengan massa 

konvensional anak timbangan standar sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat 

kalibrasi anak timbangan untuk mengetahui besar perbedaan penimbangan serta 

besar kesalahan anak timbangan.  

Tabel 4.3 Selisih Penimbangan 

No  
Nominal 

(g) 

Rata - rata 

Penunjukan 

(g) 

Penunjukan 

Standar (g)  

Selisih 

(g) 

Error 

(%) 

1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

2 200,0 200,9 200,0 -0,9 -0,4 

3 500,0 500,6 500,0 -0,6 -0,1 

rata - rata  -0,5 -0,2 
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Pada Tabel 4.3 ditampilkan selisih hasil penimbangan rata – rata 

timbangan dengan massa konvensional anak timbangan yang digunakan. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh selisih rata – rata hasil penimbangan 

AT dan massa konvesional AT sebesar -0,47 gram dan -0,18%.  

 

4.1.2 Pengujian Daya Ulang 

Pengujian daya ulang pembacaan massa prototipe alat ukur densitas 

anak timbangan dilakukan pada titik ukur yang akan diuji yakni 100 gram, 

200 gram, 500 gram. Pengujian daya ulang pembacaan dilakukan sebanyak 

lima belas (15) kali perulangan pada setiap nominal yang diuji. Hasil 

pengujian daya ulang pembacaan prototipe ditunjukkan pada Tabel 4.2. Pada 

Tabel 4.2 dapat diketahui hasil pengujian pembacaan berulang dan nilai rata 

– rata pengujian pada setiap massa nominal. Namun, kemampuan timbangan 

untuk menunjukkan nilai yang sama ditunjukkan oleh simpangan baku. Nilai 

simpangan baku dihitung dengan menggunakan persamaan  

   √
 

   
∑     ̅        (4.1) 

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh simpangan baku dari 

pengujian setiap massa nominal anak. Hasil simpangan baku pengujian daya 

ulang pembacaan ditampilkan pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Nilai Simpangan Baku 

No  
Nominal 

(g) 

Pembacaan 

rata -rata 

(g) 

Simpangan 

Baku  

1 100 99,973 0,068 

2 200 200,887 0,081 

3 500 500,560 0,049 

rata - rata  0,066 

maksimum 0,081 
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Dari hasil simpangan baku pengujian daya ulang pembacaan 

diperoleh nilai ketidakpastian baku pembacaan anak timbangan dengan 

menggunakan persamaan  

   
 

  
         (4.2) 

Dengan menggunakan nilai simpangan baku maksimum pada 

pengujian pembacaan daya ulang diperoleh nilai ketidakpastian baku 

pembacaan daya ulang sebesar  0,0208 gram.  

 

4.1.3 Pengujian Histerisis 

Pengujian histerisis adalah pengujian untuk mengetahui nilai 

perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran 

secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan (pengukuran naik 

dan pengukuran turun). Pengujian histerisis dilakukan pada nominal 

minimum – maksimum pengujian seperti pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Pengujian Histerisis 

No 

Pengujian Naik Pengujian Turun 

Nominal (g) 

100 200 500 100 200 500 

1 100,0 200,9 500,5 100,0 200,9 500,4 

2 100,0 200,8 500,6 99,9 200,9 500,6 

3 100,1 201,0 500,6 100,1 200,9 500,4 

4 99,9 200,8 500,6 99,9 200,8 500,5 

5 100,0 200,8 500,5 100,0 200,9 500,4 

6 100,0 200,9 500,5 100,0 200,9 500,4 

7 99,9 200,8 500,6 100,0 200,7 500,6 

8 99,9 200,8 500,6 99,9 200,7 500,6 

9 100,0 201,0 500,6 100,0 200,9 500,4 

10 100,1 200,9 500,5 100,0 200,7 500,4 

11 100,0 200,9 500,6 100,1 200,7 500,4 

12 99,9 201,0 500,6 100,0 200,9 500,6 

13 100,0 200,8 500,5 100,0 200,8 500,4 

14 100,0 200,9 500,5 100,0 200,9 500,6 

15 99,9 200,9 500,6 100,0 200,8 500,4 
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Tabel 4.6 Koreksi Histerisis 

Nominal 

(g) 

Rata - rata (g) 

Naik Turun Total 

100 100,0 100,0 100,0 

200 200,9 200,8 200,9 

500 500,6 500,5 500,5 

 

Berdasarkan hasil pengujian histerisis timbangan pada Tabel 4.5 

diperoleh hasil rata – rata histerisis, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.6. 

 

4.1.4 Pengujian Pembebanan tak Terpusat 

Pembebanan tak terpusat atau yang lebih umum diketahui dengan 

pengujian eksentrisitas merupakan pengujian untuk mengetahui nilai hasil 

pengukuran yang diinginkan apabila pengukuran dilakukan pada posisi 

(1,2,3, dan 4) yang mengacu pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Posisi Anak Timbangan 

Hasil pengujian efek pembebanan tidak terpusat terdapat pada tabel 

4.7. Pada masing – masing posisi penimbangan (1,2,3, dan 4) terdapat 

perbedaan pembacaan yang yaitu adanya koreksi pembacaan. Berdasarkan 

hasil pengujian tersebut perbedaan maksimum sebesar -1,6 gram yang 

terdapat pada posisi 1, 3, dan 4 pada nominal anak timbangan 200 g dengan 

maksimum error sebesar 0,82% pada posisi 3 di nominal 200 g. 
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Tabel 4.7 Pengujian Pembebanan Tak Terpusat 

 

 

4.1.5 Pengujian Kepekaan Pembacaan Prototipe Timbangan 

Pengujian kepekaan pembacaan dilakukan untuk mengetahui 

kepekaan pembacan prototipe timbangan saat ditambahkan atau dikurangi 

beban dengan nominal kecil. Pengujian ini dilakukan pada beban dengan 

nominal 100 g yang ditambahkan beban dengan nominal 10g + 5g + 2g + 1g , 

untuk mengetahui apakah prototipe timbangan dapat membaca perbedaan 

massa anak timbangan jika ditambahkan dengan nominal yang kecil. Hasil 

pengujian ini diperlihatkan pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Pengujian Kepekaan Pembacaan Prototipe Timbangan 
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Berdasarkan hasil pengukuran tersebut prototipe timbangan dapat 

membaca perbedaan massa beban saat ditambahkan beban dengan nominal 

yang lebih kecil. Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8 juga didapatkan 

persamaan regresi                  . Persamaan ini dapat diestimasi 

setiap naik satu (1) satuan penunjukan timbangan ke – i (xi) maka besar 

massa suatu benda ke – i  akan dikalikan dengan nilai 1,0076 yang kemudian 

dijumlahkan sebesar 99,891. Selain itu diperoleh nilai R
2
 = 1 yang 

menunjukan bahwa prototipe timbangan yang digunakan linear meskipun 

dengan penambahan massa nominal yang kecil. 

 

Gambar 4.2. Grafik Linearitas Prototipe timbangan 

 

4.1.6 Ketidakpastian Prototipe Timbangan 

Kalibrasi prototipe timbangan dilakukan untuk mengetahui nilai 

ketidakpastian dari prototipe timbangan yang digunakan. Nilai ketidakpastian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya nilai ketidakpastian 

anak timbangan standar yang digunakan. Dalam pengujian ini digunakan 

anak timbangan kelas F2 dengan nominal 100 gram, 200 gram, dan 500 gram 

yang telah terkalibrasi sebagai standar kalibrasi. Nilai ketidakpastian anak 

timbangan standar diperoleh dari sertifikat kalibrasi anak timbangan tersebut. 

Selanjutnya nilai ketidakpastian tersebut digunakan untuk mencari nilai 

ketidakpastian baku standar dengan menggunakan persamaan  

    
   

 
         (4.3) 

Ket :        : ketidakpastian Sertifikat 

    : Faktor cakupan  

y = 1,0076x + 99,891 
R² = 1 
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Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai ketidakpastian baku anak 

timbangan standar seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Ketidakpastian Anak Timbangan Standar 

Data Anak Timbangan Standar  

nominal  ketidakpastian  
faktor 

cakupan 
u standar  

100 0,00044 2 0,0002 

200 0,00087 2 0,0004 

500 0,0022 2 0,0011 

jumlah  0,0018 

 

Selain anak timbangan standar faktor lain yang mempengaruhi nilai 

ketidakpastian kalibrasi prototipe timbangan adalah resolusi prototipe 

timbangan. Pada prototipe timbangan yang digunakan resolusi prototipe 

timbangan sebesar 0,1 gram. Selanjutnya, nilai resolusi prototipe timbangan 

digunakan untuk mencari nilai ketidakpastian baku prototipe timbangan 

dengan menggunakan persamaan  

    
 

 ⁄

  
        (4.4) 

Ket :     : resolusi  

      : faktor cakupan (distribusi kotak) 

Dengan persamaan tersebut diperoleh nilai ketidakpastian baku 

resolusi sebesar 0,028. Selain kedua faktor sebelumnya faktor yang 

mempengaruhi nilai ketidakpastian kalibrasi diantaranya berupa 

ketidakpastian baku pembacaan daya ulang dan pembebanan tak terpusat. 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat diperoleh nilai ketidakpastian 

prototipe timbangan yang digunakan. Nilai ketidakpastian prototipe 

timbangan yang diperoleh dari hasil kalibrasi yang dilakukan ditampilkan 

pada tabel 4.10 
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. 

 

 

Tabel 4.10 nilai ketidakpastian prototipe timbangan 

 

Dari hasil kalibrasi prototipe timbangan yang dilakukan diperoleh 

nilai ketidakpastian prototipe timbangan sebesar ± 1,983 gram.  

 

4.1.7 Pengujian Massa Anak Timbangan 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe timbangan yang digunakan 

diperoleh nilai ketidakpastian sebesar ± 1,983 g dan kepekaan pembacaan 

hingga 1 gram. selanjutnya, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa prototipe 

timbangan dapat digunakan untuk melakukan pengujian densitas anak 

timbangan. Sebelum melakukan pengujian densitas anak timbangan yang 

menjadi pokok bahasan penelitian, pengujian massa anak timbangan uji di 

udara dan di dalam cairan untuk memastikan perbedaan massa anak 

timbangan uji ketika pengujian dilakukan di dua media yang berbeda. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan massa anak timbangan 

ketika dilakukan pengujian pada media yang berbeda. Hasil pengujian massa 

anak timbangan di udara dan didalam cairan seperti  yang ditampilkan pada 

Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11. Pengujian anak timbangan uji di udara dan di dalam cairan 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 4.11 diperoleh selisih 

pembacaan pengukuran massa anak timbangan uji di udara dan didalam 

cairan seperti pada tabel 412. 

Tabel 4.12 Selisih Pembacaan 

Nominal 

(g) 
100 200 500 

Selisih  

Max 

(g) 

Selisih 

Pembacaan 

(g) 

0,0 0,5 0,0 0,5 
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Selisih pembacaan anak timbangan baik saat penimbangan di udara 

maupun saat dilakukan penimbangan di dalam cairan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa Ketika penimbangan 

dilakukan di dua media yang berbeda nilai massa anak timbangan tidak 

terpengaruh oleh media tersebut. 

 

4.2 Pengujian Prototipe Pengukuran Volume 

Alat ukur volume yang dikembangkan dalam penelitian ini berasal 

dari sensor ultrasonik HC-SR04 yang berbasis pengukuran jarak secara 

vertikal. Posisi  ini dipilih karena prinsip kerja pembacaan volume dari 

prototipe yang dikembangkan berdasarkan kenaikan level cairan berakibat 

pada perubahan volume Ketika anak timbangan dimasukkan kedalam cairan 

dalam penentuan densitas anak timbangan. 

Pada pengujian ini volume yang terbaca diperoleh dari persamaan volume 

silinder (3.2) 

 

4.2.1 Pengujian Sensor pada Posisi Vertikal 

Pengujian ini adalah membandingkan ketinggian cairan dari 

pembacaan sensor dengan Panjang penggaris. 

Tabel 4.13 Hasil pengujian sensor pada posisi vertikal 
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Dari hasil pengujian pada tabel 11 diperoleh nilai kesalahan 

maksimum sebesar 4,41 mm dengan simpangan baku maksimum sebesar 

1,48.  Sensor tersebut ditempatkan pada ketinggian 74,9 mm dari dasar gelas 

ukur dalam pengukuran ketinggian volume cairan. Hasil pengujian volume 

cairan dengan prototipe dalam gelas kimia 100 ml dengan penunjukan 

volume dari gelas ukur terkalibrasi ditunjukan pada Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Hasil pengujian volume oleh sensor 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai kesalahan mutlak 

maksimum dari pembacaan volume oleh sensor sebesar 2,37 ml dengan 

kesalahan mutlak rata – rata pengukuran sebesar 1,42 ml. 

 

4.2.2 Ketidakpastian Sensor Ultrasonik 

Pengukuran volume dengan posisi vertikal pada titik – titik 

tertentu dilakukan untuk mengetahui kebenaran pengukuran dari sensor 

ultrasonik yang digunakan sebagai prototipe pengukur volume. 

Perbedaan hasil pengukuran tersebut nantinya akan memberikan nilai 

penyimpangan pembacaan sensor yang digunakan. Dengan menggunakan 

nilai tersebut akan diketahui nilai ketidakpastian dari pengukuran yang 

dilakukan.  
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Penentuan nilai ketidakpastian pengukuran prototipe alat ukur 

volume dipengaruhi oleh nilai ketidakpastian pengulangan pembacaan 

dan resolusi dari alat yang digunakan. Ketidakpastian pengulangan 

diperoleh dari persamaan (4.2). sedangkan, untuk ketidakpastian resolusi 

alat ukur dengan resolusi sebesar 0,1 mm diperoleh dengan menggunakan 

persamaan (4.4). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui nilai 

ketidakpastian pengukuran seperti yang ditampilkan pada tabel 4.15.  

Tabel 4.15 Nilai Ketidakpastian Sensor Ultrasonik 

No Komponen ui k ci v uici uici² uici⁴/v  

1 resolusi 0,0 √3  1,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Daya Ulang 

Pembacaan 
0,4 √15  1,0 14,0 0,4 0,1 0,0 

Ketidakpastian Bentangan 0,4 

Veff 14,2 

Faktor Cakupan 2,1 

Ketidakpastian Expanded 0,8 

 

Berdasarkan hasil kalibrasi pengukuran volume pada tabel 4.15, 

diperoleh nilai ketidakpastian pengukuran sebesar ± 0,822 mm.  

 

4.3 Hasil Pengujian Densitas Anak Timbangan 

Pengujian densitas anak timbangan pada penelitian ini menggunakan 

prinsip pengujian densitas dengan metode c sesuai dengan yang 

dipersyaratkan OIML R-111. Pengujian densitas dengan Metode C, dimana 

anak timbangan diuji dalam wadah berisi cairan untuk mengetahui massa 

anak timbangan tersebut. Perubahan volume cairan diasumsikan sebagai 

volume anak timbangan yang diuji yang kemudian digunakan sebagai dasar 

untuk mengetahui nilai densitas anak timbangan dengan menggunakan 

persamaan (3.1).  

Dalam pengujian ini prototipe alat ukur akan membaca massa anak 

timbangan yang terukur dalam cairan. Kemudian prototipe alat ukur volume 

akan membaca kenaikann level cairan Ketika anak timbangan dimasukkan 

selanjutnya didalam sistem akan dikonversi menjadi volume anak timbangan 

yang terbaca. Berdasarkan dua variable tersebut sistem akan  menkonversi 
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menjadi nilai densitas terukur dari anak timbangan uji. Selanjutnya hasil 

pembacaan massa, volume, dan densitas akan ditampilkan pada display 

secara bersamaan. Hasil pengujian densitas anak timbangan yang telah 

dilakukan menggunakan prototipe tersebut seperti pada tabel 4.16 

Tabel 4.16  Hasil Pengujian Densitas Anak Timbangan 

 

 

 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh pembacaan rata – rata densitas 

anak timbangan sebesar 7,520 g/ml dan simpangan baku maksimum sebesar 

0,075. Untuk mengetahui kesalahan pembacaan pada prototipe yang 

digunakan. Hasil pembacaan prototipe dibandingkan dengan nilai densitas 
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anak timbangan yang dihitung menggunakan persamaan (3.1) seperti yang 

ditampilkan pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Perbedaan Pembacaan Sensor dan Standar 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.17 hasil akurasi pengukuran 

menggunakan prototipe alat ukur memiliki akurasi yang cukup baik dengan 

kesalahan rata – rata sebesar 0,09 g/ml atau 1,26%. Dengan hasil pembacaan 

rata – rata sebesar 7,520 g/ml untuk hasil pembacaan sensor dan 7,425 g/ml 

untuk densitas standar yang dihitung menggunakan persamaan (3.1). kedua 

densitas tersebut mendekati rentang nilai densitas besi cor sebesar 7,1 g/ml 

hingga 7,8 g/ml . Dengan demikian dapat diketahui anak timbangan kelas M3 

yang diuji terbuat dari besi cor. Selain itu nilai densitas anak timbangan 

tersebut memenuhi persyaratan nilai densitas anak timbangan yang 

dipersyaratkan dalam rekomendasi OIML R-111 untuk anak timbangan kelas 

M3 sebesar ≥ 1,5 g/ml.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe alat ukur densitas anak timbangan 

yang terintegrasi massa dan volume yang dibuat dalam penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengukuran densitas anak timbangan yang terintegrasi massa dan volume 

dengan melaksanakan pengukuran yang bersamaan. Dilakukan dengan 

mengukur massa anak timbangan uji yang telah dimasukkan kedalam 

wadah gelas kimia yang telah berisi cairan. Anak timbangan yang 

dimasukkan kedalam gelas kimia akan menambah volume cairan 

sehingga penambahan volume tersebut diasumsikan sebagai volume 

cairan. Dari dua variable tersebut dapat ditentukan densitas anak 

timbangan yang sedang diuji. Dari hasil ini diperoleh densitas anak 

timbangan rata – rata untuk anak timbangan uji 100 gram, 200 gram, dan 

500 gram berturut – turut sebesar 7,533 g/ml, 7,457 g/ml dan 7,571 g/ml. 

2. Dari hasil pengujian yang dilakukan massa anak timbangan yang diuji di 

udara dan didalam cairan tidak memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan maksimum perbedaan yang diperoleh sebesar 0,5 g dengan massa 

di udara lebih besar dibandingkan saat dilakukan penimbangan didalam 

cairan. Dapat disimpulkan bahwa media pengujian berupa cairan akuades 

yang digunakan saat pengujian tidak banyak mempengaruhi massa anak 

timbangan. 

3. Kedua sensor yang digunakan dalam pengujian berupa sensor untuk 

prototipe anak timbangan yang memiliki nilai ketidakpastian sebesar ± 

1,983 gram dan ketidakpastian senor ultrasonik yang digunakan untuk 

prototipe volume sebesar ± 0,822 mm yang digunakan untuk membaca 

jarak perubahan level cairan.  

4. Densitas anak timbangan hasil pengujian menunjukkan nilai rata – rata 

pembacaan densitas sebesar 7,520 g/ml. Dengan hasil tersebut densitas 

anak timbangan  termasuk kedalam kategori densitas besi cor dan 

memenuhi persyaratan densitas anak timbangan berdasarkan rekomendasi 
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dokumen OIML R – 111 untuk anak timbangan kelas M3 dengan 

nominal ≥ 100 g pada densitas ≥ 1,5 g/ml. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan saran yang bisa diberikan 

penulis untuk pengujian ataupun pengembangan prototipe alat ukur densitas 

anak timbangan di masa yang akan datang berupa: 

1. Pengukuran densitas dapat dimaksimalkan dengan menggunakan nominal 

uji lebih bervariasi dari sebelumnya.  

2. Pengujian dilakukan di laboratorium yang tahan getar, hal tersebut 

dikarenakan media cairan yang digunakan untuk pengujian agar tidak 

berfluktuasi. 

3. Penggunaan gelas ukur yang sesuai dengan nominal uji. hal ini 

dikarenakan perubahan ketinggian cairan yang terlalu kecil sulit terbaca 

oleh sensor. 

4. Pengujian densitas dapat dimaksimalkan dengan baik dengan 

menggunakan komponen dengan spesifikasi lebih baik.
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