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ABSTRAK 

 

 
Landasan bejana ukur merupakan salah satu alat bantu yang digunakan dalam proses 

tera dan tera ulang volume. Landasan bejana ukur digunakan untuk meletakan bejana ukur 

agar bejana ukur berada pada kondisi datar. Saat ini pengaturan kedataran landasan bejana 

ukur masih dilakukan secara manual dengan cara memutar kaki landasan dengan dibantu 

oleh waterpass sebagai referensi. Hal tersebut tidak cukup praktis dilakukan karena 

waterpass hanya mendapatkan kondisi kedataran tanpa diketahui berapa derajat kemiringan 

yang terukur. Oleh karena itu, dibuat suatu prototipe landasan bejana ukur yang dapat secara 

otomatis mengatur kedataran. Prototipe yang dibuat memiliki komponen utama yaitu sensor 

accelerometer sebagai alat ukur sudut kemiringan landasan, microcontroller sebagai 

pengontrol sistem, dan motor stepper sebagai aktuator. Selain itu, terdapat komponen 

tambahan yaitu LCD sebagai display sudut kemiringan landasan dan LED sebagai indikator 

kondisi datar landasan. Metode pembuatan prototipe adalah menggunakan sistem kontrol 

closed loop untuk mengatur kedataran. Sudut kemiringan yang terukur akan dikalkulasi 

menggunakan persamaan trigonometri untuk mengatur gerak motor stepper. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa prototipe berhasil melakukan proses otomatisasi kedataran landasan 

dengan toleransi kemiringan ±0,1
o
. Selain itu, waktu yang dibutuhkan oleh prototipe dalam 

mengatur kemiringan berbading lurus dengan besar sudut kemiringan yang terukur. 

Kata kunci : Landasan Bejana Ukur, Kedataran, Otomatisasi, Accelerometer, motor stepper, 

closed loop, trigonometri 
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BAB I 

 

 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Alat ukur yang beredar di Indonesia terbagi menjadi wajib tera dan tera ulang, 

wajib tera dan bebas tera ulang, serta bebas tera dan tera ulang. Terdapat berbagai 

jenis alat ukur yang wajib dilakukan tera dan tera ulang. Salah satu jenis alat ukur 

yang wajib dilakukan tera dan tera ulang adalah Pompa Ukur BBM. Pompa Ukur 

BBM ditera ulang dalam jangka waktu satu tahun sekali. Alat ukur standar yang 

digunakan pada saat dilakukan tera ulang adalah Bejana Ukur. (Kementerian 

Perdagangan;, 2018) 

Bejana ukur adalah alat ukur volume yang digunakan sebagai standar untuk 

menguji alat ukur volume lainnya (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 

2010). Metode penentuan volume menggunakan bejana ukur terdapat 3 jenis yaitu 

volumetrik, gravimetrik, dan geometrik (Direktur Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen, 2015). Penentuan volume yang dilakukan pada pengujian 

pompa ukur BBM yaitu menggunakan metode volumetrik sehingga perlu 

diperhatikan kedataran landasan bejana ukur. 

Kedataran landasan bejana ukur seringkali menjadi faktor yang memengaruhi 

hasil pembacaan volume cairan yang ada dalam bejana ukur. Pengaruh dari 

kesalahan kedataran landasan memang tidak cukup besar, namun tetap saja 

mempengaruhi nilai pembacaan volume. Ketidak dataran landasan bejana ukur akan 

menyebabkan operator kesulitan dalam membaca skala nonius. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut operator melakukan pengaturan kedataran landasan 

bejana ukur secara manual dengan bantuan waterpass sebagai acuan. Pengaturan 

kedataran landasan secara manual cukup bagus namun tidak efektif karena cukup 

sulit untuk memastikan kedataran secara manual. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang 

landasan bejana ukur yang dapat mengatur kedataran secara otomatis. Penelitian ini 

dilakukan dalam bentuk prototipe yang dapat merepresentasikan otomatisasi 

kedataran landasan. Penelitian ini bertujuan agar dapat diterapkan pada landasan 
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bejana ukur yang sebenarnya sehingga operator tidak perlu melakukan pengaturan 

kedataran landasan bejana ukur secara manual. 

Agar dapat dilakukan pengaturan kedataran landasan secara otomatis, maka 

perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatur kedataran landasan apabila terdapat 

kemiringan pada landasan. Pengukuran kemiringan menjadi faktor penting dalam 

proses otomatisasi kedataran landasan. Oleh karena itu, diperlukan sensor yang tepat 

untuk mengukur kemiringan. Terdapat beberapa penelitian pengukuran kemiringan 

menggunakan sensor accelerometer yang telah dilakukan dengan jenis yang berbeda. 

Pengukuran kemiringan telah dilakukan menggunakan jenis sensor accelerometer 

MPU6050 yang menghasilkan kesalahan rata-rata 2,64% (Kurniawan, 2018). 

Pengukuran kemiringan lain yaitu menggunakan jenis accelerometer ADXL335 

menghasilkan akurasi yang cukup baik yaitu dengan kesalahan rata-rata 1,85% 

(Rajesh & Baranilingesan, 2018). Sementara pengukuran kemiringan menggunakan 

jenis accelerometer low-g yaitu MMA6200Q dan MMA7260Q memiliki hasil yang 

paling baik diantara ketiga jenis accelerometer dengan sensitivitas tinggi dan akurasi 

yang tinggi (Clifford & Gomez, 2005). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jenis 

accelerometer yang bagus digunakan adalah accelerometer MMA6200Q, 

MMA7260Q dan ADXL335. Namun karena sensor tersebut merupakan jenis sensor 

dengan output sinyal analog yang mengharuskan banyak perlakuan untuk 

menghindari noise dari berbagai hal, maka dipilih sensor MPU6050 yang merupakan 

sensor dengan output digital untuk digunakan dalam pengukuran kemiringan. 

Tingkat kesalahan rata-rata sensor accelerometer MPU6050 juga cukup kecil 

sehingga cukup untuk digunakan dalam alat ukur sudut kemiringan. 

Pada proses otomatisasi kedataran landasan bejana juga harus diperhatikan 

metode kontrol yang tepat agar dapat memberikan hasil yang akurat dan efisien. 

Terdapat penelitian tentang self balancing pada robot menggunakan kontrol PID 

dengan menggunakan accelerometer MPU6050 sebagai sensor kemiringan. Dalam 

penelitian tersebut, sistem kendali self balancing dibuat untuk mengendalikan gerak 

motor dengan kontrol PID berdasarkan kemiringan yang terukur oleh accelerometer 

MPU6050 (Kharisma et al., 2018). Pada penelitian lain, terdapat pula sistem self 

balancing robot dengan sistem closed loop menggunakan fuzzy logic. Pada penelitian 

tersebut, proses self balancing dilakukan dengan cara mengumpankan nilai 

kemiringan dari accelerometer dan dikalkulasikan dengan metode fuzzy logic untuk 

menggerakan motor sehingga robot dapat kembali berdiri tegak (Rachmawati, 2020). 
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Self balancing merupakan metode yang banyak digunakan dalam 

pengontrolan robot. Self balancing digunakan untuk mengatur robot dapat selalu 

tegak ketika diberikan kemiringan tertentu. Self balancing tidak hanya dapat 

digunakan pada robot, tetapi juga dapat diimplementasikan pada hal lain. 

Implementasi lain dari self balancing adalah pada pembuatan prototipe otomatisasi 

kedataran landasan bejana ukur. Pada penelitian otomatisasi kedataran landasan 

bejana ukur akan menggunakan prinsip yang sama namun terdapat perbedaan yaitu 

metode self balancing yang digunakan. Metode self balancing yang digunakan 

adalah dengan menggunakan closed loop control system dan akan digunakan 

implementasi persamaan trigonometri. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana membuat prototipe kedataran landasan bejana ukur otomatis 

b. Bagaimana accelerometer dapat digunakan sebagai sensor kedataran 

c. Bagaimana   karaktersistik   sensor accelerometer yang digunakan pada 

prototipe 

d. Bagaimana proses otomatisasi kedataran landasan dengan menggunakan 

motor stepper 

e. Bagaimana pengaruh besar sudut kemiringan terhadap waktu otomatisasi 

kedataran 

f. Bagaimana kondisi akhir landasan setelah dilakukan otomatisasi kedataran 

 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian proyek akhir ini adalah 

a. Untuk mengetahui cara membuat prototipe kedataran landasan bejana ukur 

otomatis 

b. Untuk mengetahui cara acceleromater dapat digunakan sebagai sensor 

kedataran 

c. Untuk mengetahui karaktersistik sensor accelerometer yang digunakan pada 

prototipe 
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d. Untuk mengetahui proses otomatisasi kedataran landasan dengan 

menggunakan motor stepper 

e. Untuk mengetahui pengaruh besar sudut kemiringan terhadap waktu 

otomatisasi kedataran 

f. Untuk mengetahui kondisi akhir landasan setelah dilakukan otomatisasi 

kedataran 

 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun dengan penelitian proyek akhir ini diharap dapat memberikan 

manfaat diantaranya : 

a. Memudahkan penera dalam mengatur kedataran landasan bejana ukur 

b. Mengurangi kesalahan pembacaan bejana ukur akibat landasan tidak datar 

 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Asumsi berikut ini sebagai batasan masalah yang dipakai untuk 

mengoptimalkan kinerja alat : 

a. Landasan yang digunakan adalah landasan bermaterial akrilik 

b. Menggunakan motor stepper yang memiliki torsi rendah 

c. Hanya digunakan untuk kemiringan yang kecil (±3
o
) 

d. Posisi accelerometer tidak boleh berubah. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini menjadi lima. Adapun rincian 

sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

 

a. BAB I 

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

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

b. BAB II 

BAB II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum 

dan konsep dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan. 

c. BAB III 
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BAB III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang desain alat, perancangan sistem mekanik dan elektrik, serta 

perancangan perangkat lunak. 

d. BAB IV 

BAB IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil 

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

e. BAB V 

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

 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kedataran 

Kedataran adalah kondisi ketika dua buah bidang membentuk keadaan sejajar 

terpisah oleh toleransi geometris yang salah satu bidang menjadi referensi atas 

bidang yang lain (Meadows, 2009). Bidang yang menjadi referensi adalah bidang 

permukaan air, sehingga suatu keadaan disebut datar ketika suatu bidang sejajar 

dengan permukaan air. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kedataran adalah 

“datar air”, yaitu suatu bidang yang tegak lurus terhadap gaya gravitasi bumi atau 

dianggap sejajar terhadap permukaan air. Suatu permukaan atau bidang dinyatakan 

datar apabila perubahan jarak tegak lurus dari titik-titik itu terhadap sebuah bidang 

geometrik yang sejajar permukaannya, mempunyai nilai di bawah toleransi tertentu. 

Kedataran merupakan hal yang sangat penting terutama dalam bidang 

pengukuran dan industri. Dalam bidang pengukuran, kedataran berfungsi sebagai 

parameter yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Dalam bidang industri, 

kedataran merupakan variabel yang penting karena dapat menyebabkan cacat produk 

terutama dalam industri manufaktur. 

Kedataran dapat diukur menggunakan waterpass yang menggunakan air 

sebagai media ukur. Selain itu, kedataran juga dapat diukur menggunakan alat ukur 

percepatan statis sehingga mengukur percepatan gravitasi yang terukur seperti 

accelerometer. Apabila terdapat perbedaan percepatan yang diukur dengan besar 

percepatan gravitasi di suatu tempat tersebut, maka dapat dipastikan bidang tersebut 

tidak datar. Nilai percepatan gravitasi juga dapat dikonversi menjadi kemiringan 

bidang berdasarkan persamaan trigonometri. 

 

 

2.2 Closed Loop Control system 

Control system adalah interkoneksi komponen yang membentuk sistem 

konfigurasi yang akan memberikan respon sistem yang diinginkan. Pada umumnya 

terdapat dua jenis control system, yaitu open loop dan closed loop. Open loop 

merupakan control system tanpa feedback, sementara closed loop merupakan sistem 

kontrol dengan feedback. (Dorf & Bishop, 2011) 
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Feedback 
Sensor 

Process Actuator 

Closed loop control system merupakan sistem kontrol yang menggunakan 

feedback control system. Feedback control system adalah sistem yang 

mempertahankan hubungan antara output dan input referensi (set poin) dengan 

membandingkan keduanya dan menggunakan selisih antara output dan input 

referensi sebagai alat kontrol sistem. Pada closed loop, ukuran kondisi output disebut 

sebagai sinyal feedback. Sinyal error (perbedaan sinyal set poin dan sinyal feedback) 

pada sistem kontrol closed loop diumpankan ke kontroler untuk mengurangi 

kesalahan dan membawa output menuju nilai yang diinginkan. (Bentley, 2005) 

 

Actual 

Output 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Diagram blok sistem kontrol closed loop 

Closed loop control system terdiri dari beberapa elemen utama yaitu sensor, 

controller, dan actuator. Dalam closed loop control system selalu terdapat variabel 

yang diukur dan dikendalikan yang disebut dengan controlled variable (Ogata, 

2010). Controlled variable akan diukur menggunakan sensor dan diolah 

menggunakan controller. Output dari controller menghasilkan suatu sinyal yang 

bernama control signal/manipulated variable. Manipulated variable adalah kondisi 

yang divariasikan oleh controller sehingga mempengaruhi nilai variabel yang 

dikendalikan. Manipulated variable berfungsi untuk mengatur pergerakan aktuator 

sehingga controlled variable sesuai dengan nilai yang diinginkan. (Ogata, 2010) 

Kelebihan dari closed loop control system adalah penggunaan feedback 

membuat respon relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal dan variasi 

internal dalam parameter sistem. Hal ini menyebabkan closed loop control system 

memungkinkan untuk menggunakan komponen yang murah dan tidak perlu akurat 

yang tinggi. Namun, kekurangan dari closed loop control system ada dalam faktor 

stabilitas, yang mungkin cenderung berlebihan dalam mengoreksi error dan dengan 

demikian dapat menyebabkan osilasi konstan. (Bentley, 2005) 

Desire 

Output 

Response 

Error 

Measurement Output 

Controller 
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2.3 Landasan Bejana Ukur 

Landasan bejana ukur adalah salah satu jenis alat perlengkapan yang 

digunakan untuk bejana ukur. Landasan bejana ukur termasuk ke dalam alat ukur 

bantu. Alat ukur bantu adalah alat ukur yang berfungsi untuk membantu dalam 

proses pengukuran. Alat ukur bantu sebenarnya tidak digunakan untuk mengukur 

objek, namun karena peranannya sangat penting dalam pengukuran maka alat ini 

dinamakan juga alat ukur (Junadi, 2019). 

Landasan bejana ukur berbentuk pelat lingkaran dengan bahan material besi. 

Landasan bejana ukur dilengkapi dengan 3 kaki yang terbuat dari mur dan baut yang 

berfungsi untuk mengatur pengaturan kedataran landasan secara manual. Pengaturan 

kedataran landasan bejana ukur menggunakan waterpass sebagai referensi kedataran. 

Landasan bejana ukur dapat membuat pengukuran volume pada bejana ukur menjadi 

lebih akurat. 

 

 

2.4 Accelerometer 

Accelerometer merupakan sensor yang berfungsi untuk pengukuran 

percepatan suatu objek/benda. Accelerometer mengukur percepatan suatu objek 

akibat gaya inersia atau eksitasi mekanis. Accelerometer dapat digunakan untuk 

mengukur percepatan statik dan dinamik. Pengukuran percepatan statik 

menggunakan accelerometer adalah pengukuran percepatan yang bekerja pada suatu 

benda dalam keadaan tidak bergerak, contohnya adalah pengukuran percepatan 

gravitasi. Sementara pengukuran percepatan dinamik adalah pengukuran percepatan 

suatu objek dalam keadaan sedang bergerak. Aplikasi pada pengukuran statik dapat 

digunakan untuk pengukuran kemiringan sudut suatu objek, sementara untuk 

percepatan dinamik digunakan dalam sensor pesawat. Gambar 2.2 merupakan contoh 

sensor accelerometer. 

 

 

Gambar 2. 2 Sensor accelerometer 

Sumber : (Sparkfun, 2011) 
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Prinsip kerja dari tranduser ini berdasarkan hukum fisika bahwa apabila suatu 

konduktor digerakkan melalui suatu medan magnet, atau jika suatu medan magnet 

digerakan melalui suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan induksi pada 

konduktor tersebut. Accelerometer yang diletakan di permukaan bumi dapat 

mendeteksi percepatan 1g (ukuran gravitasi bumi) pada titik vertikalnya, untuk 

percepatan yang dikarenakan oleh pergerakan horizontal maka accelerometer akan 

mengukur percepatannya secara langsung ketika bergerak secara horizontal. 

(Kurniawan, 2018) 

 

 

2.5 Motor Stepper 

Motor stepper adalah salah satu jenis brushless motor DC yang dikontrol 

dengan interaksi beberapa titik elektromagnetik yang hidup dan mati bergantian 

untuk menggerakan rotor dengan cara yang sangat terkontrol. Motor stepper 

merupakan pilihan motor untuk gerakan yang membutuhkan nilai presisi yang baik. 

(Westcott & Westcott, 2018) 

Terdapat tiga jenis motor stepper. Motor stepper jenis pertama adalah 

variable reluctance motor dengan ukuran yang besar, terdapat roda gigi besi di 

dalam seri elektromagnetik. Motor jenis kedua adalah permanent magnet type, masih 

menggunakan roda gigi, terdapat magnet permanen besar yang dibangun untuk 

memiliki strip bergantian kutub utara dan selatan. Medan elektromagnetik tercipta 

dari dua terminal eksternal yang menyebabkan gerak rotasi antara strip magnet. 

Motor jenis ketiga adalah gabungan dari variable reluctance dan permanent magnet. 

Pada motor jenis ini, permanent magnet berputar diantara terminal, namun rotor 

memiliki gigi untuk pergerakan yang lebih presisi. (Westcott & Westcott, 2018) 

 

 

2.6 Microcontroller 

Microcontroller adalah komputer yang dilengkapi dengan memori, 

input/output port, Central Processing Unit (CPU), dan analog to digital converter 

(ADC). Microcontroller tidak memiliki memori yang besar karena dirancang untuk 

melakukan tugas spesifik. Microcontroller biasa digunakan dalam sistem yang 

melibatkan banyak input/output, seperti sensor, switch, motor, dan display. (Westcott 

& Westcott, 2018) 
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Struktur microcontroller terdiri dari CPU, Random Access Memory (RAM), 

Read Only Memory (ROM), port I/O digital, antarmuka komunikasi serial, timer, 

ADC, dan Digital to Analog Converter (DAC) (Alciatore, 2019). CPU mengeksekusi 

program yang disimpan pada ROM dan mengendalikan semua komponen 

microcontroller. RAM digunakan untuk menyimpan pengaturan dan nilai yang 

digunakan oleh program eksekusi. ROM digunakan untuk menyimpan program dan 

seluruh data permanen yang dapat diprogram ulang oleh user. Data pada ROM, 

bersifat nonvolatile sehingga program dapat mengakses data ketika daya dimatikan 

dan dinyalakan kembali. (Alciatore, 2019) 

 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur microcontroller 

Sumber : (Alciatore, 2019) 

Port digital I/O memungkinkan data digital ditransferkan ke dan dari 

microcontroller menggunakan pin eksternal pada IC. Microcontroller juga dapat 

menggunakan serial port untuk mentransfer data ke dan dari perangkat eksternal 

dengan syarat memiliki protokol serial komunikasi yang sama. ADC memungkinkan 

microcontroller untuk mengkonversi tegangan analog eksternal menjadi nilai digital 

yang dapat diproses atau disimpan oleh CPU. Sementara DAC memungkinkan 

microcontroller untuk mengeluarkan tegangan analog untuk perangkat non digital 

seperti motor. (Alciatore, 2019) 

Open source hardware adalah hardware yang mempublikasikan skematik, 

desain printed circuit board (PCB), dan kode program. Microcontroller yang 

termasuk open source hardware adalah Arduino. (Westcott & Westcott, 2018) 
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2.7 Spesifikasi Komponen yang Digunakan 
 

2.7.1 Accelerometer MPU 6050 

MPU 6050 adalah perangkat motion tracking 6 sumbu terintegrasi yang 

menggabungkan 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, dan digital motion 

processor (DMP). MPU 6050 menggunakan chip micro electromechanical system 

(MEMS) gyroscope dan accelerometer. Komunikasi data MPU-6050 menggunakan 

inter integrated circuit (I2C). MPU-6050 memiliki 16 bit ADC untuk mengkonversi 

nilai output tiap axis gyroscope dan accelerometer. Komunikasi dengan semua 

perangkat register dilakukan menggunakan I2C pada 400kHz. Berikut merupakan 

gambar modul accelerometer MPU6050. 

 

 
Gambar 2.4 accelerometer MPU6050 

Sumber: (Anonim, 2018) 

 
2.7.2 Arduino Mega 

Arduino adalah microcontroller papan tunggal yang dirancang untuk 

membuat proses penggunaan elektronik dalam proyek multidisiplin lebih mudah 

diakses. Hardware arduino terdiri dari open source hardware sederhana yang 

dirancang dengan 8 bit Atmel AVR microcontroller dan yang terbaru dengan 32 bit 

Atmel ARM. Software arduino terdiri dari compiler bahasa pemrograman standar 

dan bootloader yang dijalankan pada microcontroller. Arduino Mega 2560 adalah 

papan microcontroller yang berbasis pada Atmega2560. 

 
Gambar 2.5 Arduino Mega 2560 

Sumber : (Robotshop, n.d.) 
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2.7.3 Motor Stepper 28BYJ-48 

Motor stepper 28BYJ-48 merupakan motor stepper yang memiliki low power 

and low torque. Motor ini dapat membagi satu putaran menjadi 64 langkah. Motor 

stepper ini termasuk ke dalam jenis permanent magnet. Berikut gambar dari motor 

stepper 28BYJ-48. 

 

 
Gambar 2.6 Motor stepper 28BYJ-48 

Sumber : (Kiatronics, n.d.) 

 
2.7.4 HW-130 Motor Shield 

HW-130 Motor Shield arduino merupakan modul driver untuk menggerakan 

beban induktif seperti relay, solenoida, motor DC, motor servo, dan motor stepper. 

Motor driver adalah integrated circuit (IC) yang digunakan untuk mengontrol motor. 

Motor driver umumnya digunakan sebagai penghubung antara motor dengan 

microcontroller. Pada dasarnya Motor driver adalah sebuah penguat arus (current 

amplifier) yang memperkuat sinyal arus dari microcontroller untuk dikirimkan ke 

motor. Motor driver bisa digunakan untuk mengontrol beberapa jenis motor seperti 

motor DC, motor servo, dan motor stepper. HW-130 motor shield memiliki 

komponen utama IC L293D. L293D adalah driver setengah jembatan H arus tinggi 

empat kali lipat. Driver ini dirancang untuk memberikan arus penggerak dua arah 

hingga 600 mA pada tegangan 4,5 V – 36 V. 
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2.7.5 Baterai AA 

Gambar 2.7 Motor shield HW-130 

Sumber : (ElectroPeak, 2019) 

Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpan 

menjadi energi listrik. Baterai dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik 

sebagai sumber energi. Terdapat dua jenis baterai yaitu baterai sekali pakai dan 

baterai isi ulang (rechargeable). Pada baterai jenis rechargeable terdapat berbagai 

jenis yaitu Nikel Kadmium (NiCd), Nikel-metal Hidrida (NiMH), lead acid, 

Lithium-ion (Li-ion), Lithium-ion polimer (Li-ion polymer), dan reusable alkaline. 

(Buchmann, 2001) 

Pada proyek digunakan baterai rechargeable sebagai sumber daya listrik. 

Jenis baterai yang digunakan dalam proyek adalah baterai NiCd rechargeable. 
 

 

 
Gambar 2.8 Baterai NiCd rechargeable 

Sumber : (Buchmann, 2001) 
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2.7.6   LCD 1602 

LCD merupakan salah satu jenis digital data presentation element yang 

berfungsi untuk mengkomunikasikan nilai variabel yang diukur kepada manusia 

(Bentley, 2005). LCD merupakan data presentation element yang menggunakan 

daya kecil (microwatt). Berikut ini merupakan gambar LCD. 

 

 
Gambar 2.9 LCD 1602 

Sumber : (Elektronika Dasar, 2020) 

 
2.7.7 LED RGB 

Light Emitting Diode (LED) adalah komponen elektronika yang dapat 

memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan. LED merupakan 

salah satu jenis dioda sehingga terbuat dari bahan semikonduktor. Warna cahaya 

yang dipancarkan oleh LED tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakan. 

Pada proyek akan digunakan LED RGB (Red, Green, and Blue). LED RGB 

kaki digunakan karena memiliki 3 warna dalam 1 lampu, sehingga lebih efisien 

untuk digunakan sebagai indikator. 

 
 

 
Gambar 2.10 LED RGB 

Sumber : (Dejan, n.d.) 

 
2.7.8 Switch 

Switch adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pemutus atau 

penyambung arus pada rangkaian elektronika. Switch terdiri dari setidaknya dua 

kontak yang menutup atau membuka saat tuas atau knob eksternal dibalik atau 

digerakan. 
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Gambar 2.11 Switch 

Sumber : (Platt, 2013) 

 
2.7.9 Resistor 

Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menghambat 

aliran arus listrik dan menurunkan tegangan. Prinsip kerja resistor adalah menyerap 

energi listrik yang kemudian didisipasikan menjadi energi panas. Resistor berfungsi 

sebagai komponen untuk membatasi laju pengisian kapasitor, memberikan tegangan 

kontrol untuk transistor, melindungi LED dari arus berlebih, membatasi respon 

frekuensi pada rangkaian audio, mengatur tegangan input pada IC, atau 

mengendalikan tegangan pada suatu titik rangkaian. (Platt, 2013) 

Pada proyek resistor digunakan sebagai komponen untuk melindungi LED 

dari arus berlebih. Resistor yang digunakan memiliki nilai tahanan 220 Ω. 

 

 
Gambar 2.12 Resistor 

Sumber : (Platt, 2013) 
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2.8 Pengolahan Statistik dan Karakteristik Instrumen 
 

2.8.1 Rata-rata (mean) 

Rata-rata atau dikenal juga dengan mean adalah nilai tengah dari suatu 

jumlah keseluruhan bilangan yang lebih dahulu dibagi dengan jumlah unit bilangan 

tersebut (Abdullah, 2015). Persamaan rara-rata adalah sebagai berikut. 

 
X  = 

∑ fiKi  ............................................................................................................................................................... (2.1) 
𝑛 

Dimana : 

X  = rata-rata 

fi = frekuensi munculnya data i 

Xi = data ke-i 

N = banyak data 

 
2.8.2 Resolusi 

Resolusi didefinisikan sebagai besar perubahan di input yang dapat 

menyebabkan perubahan pada output (Bentley, 2005). Resolusi juga berarti 

perubahan terkecil dalam input yang dapat dideteksi dengan pasti oleh suatu 

instrumen (Sawhney, 1985). Resolusi merupakan salah satu parameter performa 

suatu instrumen. 

2.8.3 Bias 

Bias adalah perbedaan antara rata-rata populasi dari pengukuran atau hasil 

pengujian dengan referensi yang diterima atau nilai sebenarnya (Bainbridge, 1985). 

Bias juga disebut sebagai sistematik error adalah keadaan yang menampilkan nilai 

error tetap pada saat dilakukan pengukuran berulang pada kondisi yang sama 

(Graham, 2000). Bias pengukuran umumnya disebabkan oleh perangkat atau 

prosedur pengukuran yang salah. Oleh karena itu, bias pengukuran biasanya tidak 

hilang dengan peningkatan upaya pengambilan sampel, karena semua pengukuran 

secara sistematis menjauhi nilai sebenarnya. Salah satu cara mengukur bias adalah 

dengan mengukur mean error (ME) yang merupakan rata-rata dari selisih nilai 

estimasi pengukuran dengan nilai sebenarnya (Walter & Moore, 2005). Cara lain 

untuk menentukan nilai bias adalah menggunakan metode regresi. Bias menunjukan 

kecenderungan nilai pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur 

dibandingkan dengan alat ukur standar. Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut. 
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𝑀𝐸 = 
1 
∑𝑛 

 

(   −   )...................................................................... (2.2) 
𝑛 

Dimana : 

i=1 𝑡𝑟𝑢𝑒 

ME = Mean error 

n = jumlah data 

   = nilai estimasi pengukuran 

 𝑡𝑟𝑢𝑒 = nilai sebenarnya 

 
2.8.4 Sensitivitas Pengukuran 

Sensitivitas pengukuran merupakan rasio perubahan output untuk setiap 

perubahan input (Bentley, 2005). Sensitivitas tidak hanya dapat dihitung 

menggunakan rasio output dengan input tetapi juga dapat dihitung menggunakan 

metode regresi seperti pada nilai bias. Metode regresi akan memberikan hasil yang 

lebih akurat namun tidak akan terlalu jauh berbeda dengan perhitungan rasio 

perubahan output dengan input. Sensitivitas pengukuran dirumuskan sebagai berikut. 

𝐾 = 
(0𝑚𝑎 −0min)−𝑀𝐸 

𝐼 𝑚𝑎 −𝐼𝑚i𝑛 

Dimana: 

K = Sensitivitas 

........................................................................... (2.3) 

Omax  = Output pada titik maksimal 

Omin = Output pada titik minimal 

Imax  = Input pada titik maksimal 

Imin  = Input pada titik minimal 

ME  = mean error (bias) 

2.8.5 Linearitas 

Linearitas adalah keadaan ketika hubungan input dan output proporsional 

membentuk garis lurus. Garis lurus ideal menghubungkan titik minimal (Imin, Omin) 

dan titik maksimal (Imax, Omax). (Bentley, 2005). Linearitas tidak menunjukan tingkat 

akurasi dari suatu sistem. Linearitas suatu pengukuran dapat ditunjukan 

menggunakan koefisien determinasi (R
2
). Koefisien determinasi berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi berkisar dari 0 s.d 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1) . Apabila nilai koefisien determinasi 

semakin mendekati 1 maka linearitas dari data yang diuji memiliki nilai linearitas 

yang tinggi. Namun apabila nilai koefisien determinasi lebih mendekati nilai 0 maka 
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data yang diuji memiliki nilai linearitas yang rendah. Persamaan koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005). 

𝑅2 = 
(𝑛 ∑ KiFi−(∑ Ki)(∑ Fi))2 

{𝑛 ∑ K2 − (∑ Ki)2}{𝑛 ∑ F2 − (∑ Fi)2} ……… ........................................ (2.4) 
i i 

Dimana : 

R
2
 = koefisien determinasi 

N = jumlah data 

Xi = nilai input 

𝑌i = nilai output 

 
2.8.6 Presisi 

Presisi merupakan ukuran variansi statistik dari prosedur estimasi. Presisi 

juga berarti sebaran data yang disebabkan oleh variabilitas statistik yang ada dalam 

sampel. Dalam situasi pengukuran, presisi muncul dari varians yang dihasilkan oleh 

perangkat atau prosedur pengukuran. Pengukuran tingkat presisi tidak perlu 

diketahui nilai sebenarnya dari data. Presisi dapat diukur menggunakan beberapa 

cara yaitu menggunakan variansi, standar deviasi, dan jangkauan (Walter & Moore, 

2005). Berikut merupakan persamaan standar deviasi. 

𝑠 = √
1 
∑𝑛 

 

(  −   )2 .......................................................................... (2.5) 
𝑛 

 

Dimana : 

i=1 i 

s = standar deviasi 

n         = jumlah data 

 i        = data ke-i 

   = rata-rata data 

Persamaan standar deviasi tersebut merupakan standar deviasi untuk populasi 

yaitu ketika jumlah data lebih dari 30. Sementara itu, apabila jumlah data kurang dari 

30 maka persamaan tersebut dikenal sebagai standar deviasi sampel. Persamaan 

standar deviasi sampel adalah sebagai berikut. 

𝑠 = √ 
1

 ∑𝑛 (  −   )2 ………. ........................................................ (2.6) 
 

𝑛−1 i=1 i 

 

2.8.7 Akurasi 

Akurasi adalah tingkat kesesuaian dari nilai yang ditunjukan dengan nilai 

standar yang diterima dan diakui, atau nilai ideal (Liptak, 2003). Akurasi pengukuran 

adalah variabel yang menyatakan nilai seberapa dekat nilai yang diukur terhadap 



19  

nilai sebenarnya (Bentley, 2005). Akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan 

Root Mean Square Error (RMSE) (Walter & Moore, 2005). RMSE merupakan 

besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi ketika nilainya semakin kecil (mendekati 0) 

maka semakin akurat data hasil prediksi. Persamaan RMSE adalah sebagai berikut. 

𝑅𝑀𝑆𝐸   =    √
1   
∑𝑛 (  −   )2   ........................................................ (2.7) 

𝑛 i=1 i 

Dimana : 

𝑡𝑟𝑢𝑒 

RMSE = Root Mean Square Error 

 
2.8.8 Histerisis 

Histerisis adalah selisih antara pengukuran naik dan turun (Bentley, 2005). 

Histerisis dapat terjadi pada perangkat mekanik maupun elektrik. Histerisis dapat 

dihitung menggunakan rumus berikut. 

𝐻 = 𝑂𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 − 𝑂𝑛𝑎i𝑘 ........................................................................ (2.7) 

Dimana : 

H = histerisis 

𝑂𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 = nilai output ketika dilakukan pengukuran turun 

𝑂𝑛𝑎i𝑘 = nilai output ketika dilakukan pengukuran naik 
 

 
 

2.9 Teknik Pengambilan Data 

Populasi merupakan kumpulan unit yang akan diteliti karakteristiknya. 

Populasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. 

Populasi terbatas adalah objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area, 

jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Populasi tak terbatas adalah objek penelitian 

yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit untuk dihitung, seperti air, pasir di 

pantai, dan tinta. (Yusuf, 2017) 

Sampel adalah elemen dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi 

tersebut (Yusuf, 2017). Sampel harus merepresentasikan seluruh karakteristik 

populasi sehingga harus dipilih dengan cara dan metode yang tepat. Terdapat dua 

jenis sampel yaitu sampel random dan sampel non random. Pada sampel random 

setiap data mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diambil secara 

random. Sedangkan sampel non random ada pertimbangan-pertimbangan tertentu 

yang digariskan terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya. Sampel non random 

umumnya digunakan pada penelitian kualitatif. 
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Pada sampel random terdapat 7 metode pengambilan data, namun yang 

paling sederhana adalah simple random sampling. Simple random sampling 

merupakan dasar dalam metode pengambilan sampel lain. Prinsip pengambilan data 

simple random sampling adalah dilakukan dengan undian atau acak. 

Dalam penelitian, hasil suatu penelitian juga dipengaruhi oleh ukuran sampel. 

Ukuran sampel yang akurat dapat diambil menggunakan metode statistik. Terdapat 

beberapa persamaan yang menyatakan ukuran sampel minimal, salah satunya adalah 

persamaan Slovin (Yusuf, 2017). Persamaan slovin digunakan ketika jumlah 

populasi diketahui. Dalam persamaan Slovin juga diperhitungkan ketidaktelitian 

pengambilan sampel. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

𝑛 = 
𝑁

 
(1+ 𝑁 .𝛼2) 

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

 

Dimana : 

 
n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

α = toleransi ketidaktelitian pengambilan sampel (%) 

 
Faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian adalah jumlah pengulangan 

sampel. Menurut Gomez dan Kwanchi (1995), jumlah pengulangan minimal tiap 

sampel dalam penelitian dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 

𝑡 . (𝑟 − 1) ≥ 21 …………… ............................................................. (2.9) 

 
Dimana : 

 
t = perlakuan/sampel 

r = pengulangan 
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BAB III 

 
 

RANCANG BANGUN 
 

 

3.1 Deskripsi Alat 

Prototipe otomatisasi kedataran   landasan   bejana   ukur   berbasis   sensor 

accelerometer memiliki spesifikasi seperti berikut: 

1. Berbentuk portable. 

2. Menggunakan 1 buah sensor accelerometer digital jenis GY-521. 

3. Sudut kemiringan yang dapat diukur mempunyai ketelitian 1º untuk rentang 

kemiringan 0 sampai ±3º, dan ketelitian 0,1º untuk rentang kemiringan ±0,1º 

sampai ±0,4º. 

4. Sudut kemiringan maksimal yang dapat diatur oleh prototipe ±3º. 

5. Data kemiringan alat ditampilkan oleh LCD. 

6. Indikator kedataran ditunjukan oleh LED. 
 

 

Gambar 3.1 Gambaran umum prototipe 
 

 

 

3.2 Prinsip Kerja 

Prototipe yang dirancang merupakan alat yang dapat mengatur kedataran 

landasan bejana ukur secara otomatis menggunakan sensor accelerometer. Prinsip 

kerja prototipe ditunjukan dalam gambar berikut. 
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Set poin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram blok prinsip kerja prototipe 

Secara umum, prinsip kerja dari prototipe yang dirancang adalah sebagai 

berikut: 

a. Sudut kemiringan landasan didapat dari percepatan yang diukur menggunakan 

sensor accelerometer dengan persamaan trigonometri. 

b. Sudut kemiringan dibandingkan dengan set poin baik sumbu X atau Y. 

c. Deviasi dari set poin digunakan untuk menentukan pergerakan motor stepper. 

d. Motor stepper akan mengatur posisi kedataran landasan. 

e. Motor stepper dikendalikan menggunakan motor shield dengan driver L293D. 

f. Besar kemiringan dan posisi kedataran landasan akan ditunjukan menggunakan 

LCD dan LED. 

g. Digunakan baterai 7,2 V sebagai catu daya microcontroller. Sedangkan sensor 

menggunakan catu daya 3,3 V dari microcontroller. 

 
Pada prototipe, sensor accelerometer digunakan untuk mengukur percepatan 

gravitasi. Pengukuran menggunakan metode percepatan gravitasi ini dapat juga 

dikonversi menjadi deviasi kemiringan bidang dengan menggunakan persamaan 

trigonometri (Nurhakim et al., 2017). Dengan menggunakan metode persamaan 

trigonometri, maka diharuskan untuk menggunakan lebih dari satu sumbu untuk 

mengukur percepatan gravitasi. Persamaan tersebut sebagai berikut. 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
 𝑎𝑦 ) ......................................................................... (3.1) 
√𝑎 2+ 𝑎z

2 

 

𝛽 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
 𝑎  ) ....................................................................... (3.2) 
√𝑎𝑦2+ 𝑎z

2 

Motor 

driver 

Baterai LED LCD 

 

 
microco 

ntroller 

Sensor 

accelerometer 

Posisi 

landasan 

Motor 

stepper 
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Dimana: α = sudut kemiringan terhadap sumbu Y 

β = sudut kemiringan terhadap sumbu X 

𝑎  = percepatan terhadap sumbu X 

𝑎𝑦 = percepatan terhadap sumbu Y 

𝑎𝑧 = percepatan terhadap sumbu Z 

 
Berdasarkan persamaan 3.1 dan 3.2, terdapat tiga nilai percepatan yaitu 

percepatan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Percepatan yang terukur pada 

semua sumbu tersebut digunakan dalam persamaan, sehingga tidak mungkin 

mengukur sudut kemiringan jika hanya digunakan 1 atau 2 percepatan saja. Pada 

prototipe, sumbu yang sejajar dengan percepatan gravitasi adalah sumbu Z. 

Sementara sumbu X dan Y saling tegak lurus terhadap percepatan gravitasi. 

 

Gambar 3.3 Integrasi accelerometer dengan landasan bejana ukur 

 
Hasil yang didapatkan dari persamaan 3.1 dan 3.2 akan dibandingkan dengan 

set poin. Set poin yang digunakan prototipe adalah sudut kemiringan 0 derajat 

terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika terdapat deviasi dari set poin maka akan 

dikalkulasi untuk menentukan besar pergerakan motor stepper. Besar sudut 

kemiringan yang diukur oleh accelerometer ditampilkan oleh LCD. Selain itu, 

terdapat lampu LED RGB sebagai indikator. LED merah mengindikasikan prototipe 

dalam keadaan miring dan dapat diatur oleh prototipe, LED hijau mengindikasikan 

prototipe sudah dalam keadaan datar, sementara LED biru mengindikasikan sudut 

kemiringan berada di luar batas prototipe. 
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Pada gambar 3.2 terlihat bahwa pergerakan motor stepper dipengaruhi oleh 

deviasi sudut kemiringan terhadap set poin. Deviasi tersebut akan dikalkulasi 

menggunakan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang diterapkan 

dalam prototipe dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 

 

a 
 
 
 
 

(a) (b) 

Gambar 3.4 (a) Persamaan trigonometri, (b) Ilustrasi persamaan trigonometri pada 

prototipe 

Pada gambar 3.4 (a) terdapat bangun segitiga sebagai ilustrasi persamaan 

trigonometri. Sementara gambar 3.4 (b) menunjukan ilustrasi penerapan persamaan 

trigonometri dalam prototipe. Dalam gambar tersebut terdapat tiga simbol yaitu ϴ, a, 

dan b. Simbol ϴ melambangkan sudut kemiringan yang terukur pada prototipe, 

sedangkan simbol a adalah perbedaan tinggi salah satu kaki landasan dengan kaki 

lain, dan simbol b adalah jarak kaki statis landasan dengan titik tengah kedua kaki 

dinamis. Pada prototipe, besar sudut (ϴ) diketahui dari pengukuran accelerometer 

dan jarak kaki statis landasan dengan titik tengah kedua kaki dinamis (b) juga 

diketahui, sedangkan perbedaan tinggi tinggi salah satu kaki landasan dengan kaki 

lain (a) adalah variabel yang harus dicari. Besar nilai a dapat dicari berdasarkan 

persamaan trigonometri sebagai berikut. 

𝑎 = sin 𝜃 . 𝑏 ......................................................................................... (3.3) 

Dari persamaan 3.3 dapat diketahui selisih ketinggian kaki landasan dengan 

kaki lainnya (a). Pada prototipe, nilai tersebut berfungsi untuk mengatur besar 

gerakan motor stepper. Perhitungan besar gerak motor stepper adalah sebagai 

berikut. 

𝐶 = 
𝑎 

................................................................................................... (3.4) 
  

Dimana : 

C = besar gerak stepper (putaran) 

a = selisih tinggi kaki landasan (mm) 

x = jarak pitch ulir (mm) 

b 

ϴ 
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3.3 Perancangan Desain Perangkat Keras (Hardware) 

Tahapan perancangan desain perangkat keras terdiri dari dua bagian utama 

yaitu pembuatan komponen mekanik alat dan perangkaian komponen elektronika. 

Pembuatan komponen mekanik alat terdiri dari pembuatan landasan, pembuatan kaki 

landasan, dan pembuatan ulir. Sedangkan perangkaian komponen elektronika terdiri 

dari perangkaian sensor, perangkaian sistem aktuator, perangkaian sistem penampil 

data, dan perangkaian power supply. Rangkaian seluruh komponen pada prototipe 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 

 
 

Gambar 3.5 Rangkaian antar komponen pada prototipe 
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3.3.1 Pembuatan komponen mekanik alat 
 

A. Landasan 

Landasan yang digunakan pada prototipe ini adalah pelat akrilik 

berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm dan memiliki ketebalan 3 mm. 

Landasan berbentuk lingkaran mengacu ke bentuk landasan bejana ukur manual 

pada umumnya. 

 

Gambar 3.6 Desain pelat landasan 

B. Kaki Landasan 

Pada prototipe ini kaki landasan terdiri dari 3 buah yang berbentuk 

silinder dan terbuat dari material alumunium dural. Terdapat 2 kaki dinamis dan 

1 kaki statis. Setiap kaki dinamis terdiri dari 1 pasang batang silinder yang 

terdiri dari batang ulir luar dan ulir dalam. Batang dengan ulir dalam memiliki 

diameter luar 20 mm dan tinggi 50 mm, sedangkan untuk batang dengan ulir luar 

memiliki diameter 8 mm dan tinggi 50 mm. Kaki statis hanya terdiri dari 1 

batang silinder yang memiliki diameter 20 mm dengan tinggi 100 mm. Jarak 

antar kaki pada landasan adalah sebesar 20 cm dan jarak tiap kaki ke pinggir 

landasan sebesar 15 mm. 

 
 

Gambar 3.7 Desain kaki landasan pada prototipe 

C. Ulir 

Kaki landasan diberikan ulir pada batang silinder dengan ukuran ulir 

sebesar M8 dan dimensi tiap pitch sebesar 1,25 mm baik untuk ulir dalam 

maupun ulir luar. Pitch adalah jarak antara puncak ulir ke puncak ulir terdekat. 

Pada batang berulir dalam terdapat ulir sebanyak 27 pitch, sedangkan pada 

batang berulir luar terdapat ulir sebanyak 30 pitch. Batang berulir luar 
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disambungkan dengan motor stepper dan batang berulir dalam dipasang ke 

landasan 

 

Gambar 3.8 Batang berulir luar pada kaki prototipe 
 

 
 

Gambar 3.9 Batang berulir dalam pada prototipe 

 

 
3.3.2 Perangkaian komponen elektronika alat 

 

A. Perangkaian Sensor 

Pada proyek akhir ini akan digunakan dua sumbu untuk mengukur 

kemiringan berdasarkan percepatan statis yang terukur akibat percepatan 

gravitasi. Pada prototipe ini posisi sensor accelerometer diletakan di sisi landasan 

dan di antara kedua kaki dinamis agar pembacaan sensor untuk sumbu x dan y 

pada landasan lebih akurat. Pada pengolahan data sensor akan ditransmisikan ke 

microcontroller Arduino Mega menggunakan Inter Integrated Circuit (I2C) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pin VCC sensor accelerometer dihubungkan ke sumber tegangan 5V 

arduino untuk memperoleh daya. 

2. Pin GND sensor accelerometer dihubungkan ke pin GND arduino 

3. Pin SCL sensor accelerometer dihubungkan ke pin SCL arduino 

4. Pin SDA sensor accelerometer dihubungkan ke pin SCL arduino 
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Gambar 3.10 Rangkaian sensor accelerometer 

B. Perangkaian Sistem Aktuator 

Perangkaian sistem aktuator pada prototipe ini terdiri dari motor stepper, 

motor shield dan microcontroller. Motor Stepper adalah komponen yang 

berfungsi sebagai penggerak batang berulir untuk sistem otomatisasi kedataran 

landasan pada prototope ini. Motor stepper bekerja dengan cara mengubah pulsa- 

pulsa input menjadi gerakan mekanik diskrit. Oleh karena itu, untuk 

menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang 

membangkitkan pulsa-pulsa periodik (datasheet). Komponen yang digunakan 

untuk mengendalikan motor stepper pada prototipe ini adalah motor shield driver 

tipe L293D. Motor shield L293D ini disambungkan langsung ke microcontroller 

sehingga seluruh kaki motor shield menyatu dengan pin microcontroller. 

Microcontroller yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. 

Pada sistem aktuator, motor stepper disambungkan ke motor shield 

dengan konfigurasi: 

1. Pin GND (merah) motor stepper dihubungkan dengan GND pada motor 

shield 

2. Pin 1 motor stepper (biru) dihubungkan dengan pin 1 pada motor shield 

3. Pin 2 motor stepper (pink) dihubungkan dengan pin 3 pada motor shield 

4. Pin 3 motor stepper (kuning) dihubungkan dengan pin 2 pada motor shield 

5. Pin 4 motor stepper (orange) dihubungkan dengan pin 4 pada motor shield 
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Gambar 3.11 Perangkaian sistem actuator 

C. Perangkaian Sistem Penampil Data 

Perangkat penampil data pada prototipe ini menggunakan 2 modul yaitu 

LCD dan LED. LCD (Liquid Crystal Display) merupakan perangkat display yang 

paling umum dipasangkan ke microcontroller, mengingat ukurannya yang kecil 

dan kemampuan menampilkan karakter atau grafik yang lebih baik dibandingkan 

display 7 segmen ataupun alfanumerik. LCD yang digunakan dalam prototipe ini 

berukuran 16x2 karakter dengan tambahan chip module I2C untuk 

mempermudah akses LCD tersebut. Dengan penggunaan modul I2C diharapkan 

dapat lebih menghemat penggunaan pin arduino yang akan digunakan, dimana 

hanya 4 buah pin arduino yang digunakan, yaitu pin SCL, pin SDA, pin VCC dan 

pin GND. 

Pada penampil   data   LCD   akan   ditransmisikan   ke   microcontroller 

menggunakan Inter Integrated Circuit (I2C) yaitu sebagai berikut: 

1. Pin VCC I2C dihubungkan ke sumber tegangan 5V arduino untuk 

memperoleh daya. 

2. Pin GND I2C dihubungkan ke pin GND arduino 

3. Pin SCL I2C dihubungkan ke pin 21 arduino 

4. Pin SDA I2C dihubungkan ke pin 20 arduino 

Arduino 

Mega 

Motor 

Shield 
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LED (light emitting diode) yang digunakan pada prototipe ini adalah 

LED RGB (red green blue) common anode. Pada LED RGB terdapat 4 pin yaitu 

3 pin untuk warna dengan masing-masing memiliki warna merah, hijau, biru, 

yang dihubungkan ke pin digital arduino dan 1 pin VCC dihubungkan ke pin 5 

V arduino. Pada perangkaian LED juga digunakan resistor 220 Ω pada tiap pin 

merah, hijau, biru pada LED untuk membatasi arus dan tegangan agar tidak 

merusak LED. 

Pada indikator data LED akan ditransmisikan ke microcontroller yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pin VCC LED dihubungkan ke sumber tegangan 5V arduino untuk 

memperoleh daya. 

2. Pin Merah LED dihubungkan ke pin 45 arduino 

3. Pin Hijau LED dihubungkan ke pin 39 arduino 

4. Pin Biru LED dihubungkan ke pin 33 arduino 
 

 

Gambar 3.12 Rangkaian sistem penampil data 

D. Perangkaian Sistem Power Supply 

Pada prototipe ini digunakan baterai rechargeable AA dengan kapasitas 

tegangan total 7,2 Volt sebagai power supply. Baterai akan dihubungkan 

langsung dengan motor shield dan arduino pada pin Vin dan GND. Selain itu, 

dalam sistem power supply ditambahkan switch yang berfungsi untuk memutus 

dan menyambungkan arus sehingga dapat menghidupkan dan mematikan 

prototipe. Berikut merupakan rangkaian sistem power supply. 



31  

 

Gambar 3.13 Perangkaian sistem power supply 
 

 

 

3.4 Perancangan Desain Perangkat Lunak (Software) 

Sensor accelerometer membutuhkan microcontroller yang telah diprogram 

untuk dapat beroperasi sebagai pengukur kemiringan sudut untuk dapat 

mengindentifikasi tiap kemiringan pada landasan. Pemrograman yang digunakan 

untuk dapat menjalankan proses otomatisasi sendiri digunakan dengan metode 

looping untuk pembacaan sensor accelerometer dan pergerakan aktuator secara terus 

menerus ke microcontroller. Berikut ini merupakan gambaran bagaimana program 

pada prototipe berjalan. 
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Gambar 3.14 Flowchart proses otomatisasi kedataran landasan bejana ukur 

 

 
Pada Gambar 3.14 dapat dilihat bahwa perangkat lunak dimulai dengan 

proses deklarasi variable yang terdiri dari pemanggilan library, penentuan, dan 

pemberian nilai awal variabel. Selanjutnya, akan dilakukan pengukuran sudut 

kemiringan yang dilakukan oleh accelerometer. Besar sudut kemiringan yang 

terbaca akan dibandingkan dengan nilai set poin. Apabila sudut kemiringan berbeda 

dengan set poin maka dilakukan proses pengaturan kedataran landasan. Namun 

apaila sudut kemiringan sudah sesuai dengan nilai set poin maka akan ditampilkan 

sudut kemiringan dan keterangan “sudah datar” serta akan ada indikator LED yang 

menyala dan program pun selesai. 
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Gambar 3.15 Flowchart proses pengukuran sudut kemiringan landasan 

Gambar 3.15 merupakan flowchart proses pengukuran landasan bejana ukur. 

Pada gambar tersebut dimulai dengan mengukur percepatan terhadap sumbu X, 

sumbu Y, dan sumbu Z. Pengukuran percepatan tersebut dilakukan pengulangan 

sebanyak 200 kali untuk mengurangi nilai fluktuatif pembacaan sensor 

accelerometer. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rata-rata percepatan pada 

sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nilai percepatan rata-rata pada ketiga sumbu 

kemudian dikonversi menjadi sudut kemiringan terhadap sumbu X dan sumbu Y 

dengan menggunakan persamaan 3.1 dan 3.2. Setelah didapat nilai sudut kemiringan, 

program pun selesai. 
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Gambar 3.16 Flowchart proses pengaturan kedataran landasan bejana ukur 

 

 
Gambar 3.16 menunjukan proses pengaturan kedataran landasan bejana ukur. 

Proses pengaturan kedataran dimulai dengan membandingkan nilai sudut kemiringan 

yang terukur pada sumbu X dan sumbu Y dengan nilai set poin awal yaitu 0
o
. 

Apabila terdapat deviasi kemiringan dari set poin maka nilai deviasi akan kembali 

dibandingkan dengan batas kemiringan yang dapat diatur oleh prototipe (-3
o
 < α < 

3
o
) . Apabila nilai kemiringan yang terbaca berada diluar batas kemiringan yang 

dapat diatur oleh prototipe maka program akan menjalankan fungsi untuk 

menampilkan nilai kemiringan dan keterangan “di luar batas” serta akan menyalakan 

lampu LED berwarna biru. Namun apabila nilai kemiringan berada dalam rentang 

kemiringan yang dapat diatur, maka program akan menjalankan fungsi menampilkan 
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nilai kemiringan dan menyalakan lampu LED merah serta melakukan kalkulasi besar 

pergerakan motor stepper. Kalkulasi besar pergerakan motor stepper dihitung 

dengan menggunakan persamaan 3.3 dan 3.4. Pada persamaan tersebut, perhitungan 

besar gerak motor stepper dipengaruhi oleh kemiringan sudut yang terukur. Setelah 

kalkulasi besar gerak motor stepper dilakukan, maka motor stepper akan bergerak 

berdasarkan nilai yang telah dikalkulasi. Apabila sudut kemiringan telah memiliki 

nilai 0
o
 terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka terjadi perubahan jenis variabel dari 

integer menjadi float dengan resolusi 0,1
o
. Selain itu, dilakukan pula perubahan set 

poin dari nilai 0 menjadi rentang nilai antara -0,1
o
 < ϴ < 0,1

o
. Nilai kemiringan yang 

terukur kemudian dibandingkan dengan nilai set poin yang baru (-0,1
o
 < ϴ < 0,1

o
). 

Apabila kemiringan yang terbaca berada diluar rentang set poin maka akan kembali 

dilakukan proses menyalakan LED merah dan ditampilkan nilai kemiringan pada 

LCD serta dilakukan proses kalkulasi besar gerak motor stepper seperti pada resolusi 

1 derajat. 
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BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Pengujian Sensor Accelerometer 

Untuk mengetahui performa prototipe otomatisasi landasan yang dirancang, 

maka dalam penelitian ini dilakukan dua pengujian yaitu pengujian sensor dan 

pengujian prototipe. Pengujian sensor dilakukan dengan membandingkan pembacaan 

dengan alat ukur standar. Alat ukur standar yang digunakan adalah inclinometer 

digital. Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik 

pembacaan dari sensor accelerometer yang digunakan terhadap sudut kemiringan 

yang berbeda. Dilakukan pengujian sensor terhadap 2 resolusi yaitu pada perubahan 

1
o
 dan perubahan 0,1

o
. 

Terdapat beberapa parameter yang dilihat dalam pengujian sensor, yaitu bias, 

akurasi, presisi, linearitas, dan histerisis. Parameter-parameter tersebut berfungsi 

untuk melihat performa dan karakteristik sensor yang digunakan. Titik uji yang 

digunakan adalah rentang kemiringan yang digunakan prototipe dengan jumlah 

pengulangan sebanyak 50 kali. 

Berikut ini akan dijelaskan prosedur pengujian sensor, yaitu: 

 
1. Sensor accelerometer diletakkan pada posisi tetap dan sejajar terhadap 

landasan yang digunakan. 

2. Tentukan titik pembacaan sensor accelerometer terhadap kemiringan sumbu 

X dan sumbu Y secara bergantian (-5º s.d 5º untuk resolusi 1º) dan (-0,5º s.d 

0,5º untuk resolusi 0,1º). 

3. Lakukan pengujian dengan cara membandingkan pembacaan sensor dengan 

pembacaan inclinometer digital. 

4. Lakukan pengujian sebanyak lima puluh kali (50x) pengulangan untuk tiap 

titik percobaan. 
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Gambar 4.1 Pengujian sensor dengan standar inclinometer 
 

 

 

4.2 Pengujian Prototipe 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian prototipe agar diketahui tingkat 

keberhasilan dari program yang dijalankan pada prototipe. Pengujian prototipe 

dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan prototipe dalam mengatur kedataran 

landasan dan menghitung waktu yang diperlukan prototipe untuk melakukan 

otomatisasi kedataran landasan terhadap suatu kemiringan sudut tertentu. 

Sebelum melakukan pengujian prototipe, dilakukan terlebih dahulu 

penentuan titik uji. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin untuk menguji semua 

titik yang dapat diatur kedatarannya oleh prototipe karena keterbatasan waktu. Maka 

dari itu, dilakukan pengambilan sampel pengujian prototipe. Sampel yang diuji harus 

dapat menggambarkan seluruh populasi sehingga jumlah sampel yang diuji tidak 

boleh sembarangan. Oleh karena itu dilakukan perhitungan jumlah sampel yang diuji 

berdasarkan persamaan Slovin. Persamaan Slovin dapat digunakan ketika jumlah 

populasi diketahui. Populasi pada penelitian adalah kemiringan yang dapat diatur 

oleh prototipe. Pada persamaan Slovin juga mempertimbangkan nilai kesalahan 

pengambilan sampel. Pada persamaan Slovin diketahui bahwa besar kesalahan 

pengambilan sampel berbanding terbalik dengan ukuran sampel. Oleh karena itu, 

semakin banyak ukuran sampel maka semakin kecil kesalahan pengambilan sampel. 

Perhitungan jumlah minimal sampel adalah sebagai berikut. 

A. Perhitungan jumlah minimal sampel pada resolusi 1
o
 

 
𝑁 =  

𝑛 

1+𝑛 𝛼2 

 
𝑁 = 

48 

1+48 0.22 
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𝑁 = 16,4 sampel 

 
B. Perhitungan jumlah minimal sampel pada resolusi 0,1

o
 

𝑁 =  
𝑛 

1+𝑛 𝛼2 

𝑁 =     
72 

1+72 0.22 

𝑁 = 18,6 sampel 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan persamaan Slovin, nilai sampel 

uji untuk resolusi 1
o
 adalah 16 sampel dan untuk resolusi 0,1

o
 adalah 19 sampel. 

Nilai tersebut merupakan jumlah minimal sampel, sehingga jumlah sampel boleh 

lebih dari nilai pada perhitungan. Pada pengujian prototipe, digunakan jumlah 

sampel sebanyak 20 sampel untuk resolusi 1
o
 dan jumlah sampel 25 untuk resolusi 

0,1
o
. Selain menghitung jumlah sampel yang diuji, harus dihitung juga jumlah 

pengulangan untuk setiap sampel yang diuji. Jumlah pengulangan tersebut dihitung 

sebagai berikut. 

A. Perhitungan jumlah minimal sampel pada resolusi 1
o
 

𝑡 . (𝑟 − 1) ≥ 21 

20 . (𝑟 − 1) ≥ 21 

r ≥ 2,05 

B. Perhitungan jumlah minimal sampel pada resolusi 0,1
o
 

𝑡 . (𝑟 − 1) ≥ 21 

25 . (𝑟 − 1) ≥ 21 

r ≥ 1,86 

Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat minimum jumlah pengulangan 

pada tiap sampel adalah 2,05 untuk resolusi 1
o
 dan 1,86 untuk resolusi 0,1

o
. Jumlah 

pengulangan yang digunakan pada pengujian tiap sampel adalah 3 kali. Jumlah 

tersebut diambil dengan pertimbangan berdasarkan perhitungan dan waktu untuk 

pengujian prototipe. Oleh karena itu, jumlah pengulangan pada tiap sampel pada uji 

prototipe akan digunakan sebanyak 3 kali pengulangan. 

Berikut ini akan dijelaskan prosedur pengujian prototipe, yaitu: 

 
1. Prototipe diletakkan di suatu bidang dan diberikan kemiringan tertentu 

pada landasan sehingga posisi landasan tidak datar 
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2. Jalankan prototipe dengan menekan menggeser tombol switch sehingga 

program aktif 

3. Hitung waktu yang dibutuhkan prototipe untuk otomatisasi landasan dari 

kemiringan menuju kedataran 

4. Lakukan pengujian terhadap 20 sampel kemiringan yang berbeda untuk 

resolusi 1º dan sebanyak 25 sampel kemiringan pada resolusi 0,1º 

5. Lakukan pengulangan sebanyak tiga kali (3x) untuk tiap sampel 

kemiringan 

6. Ulangi untuk posisi kemiringan yang lain. 
 

 
 

4.3 Hasil Pengujian Sensor 

Sensor accelerometer yang digunakan sebagai alat ukur kemiringan memiliki 

resolusi 0,1
o
. Pengujian sensor dilakukan dengan memberikan input berupas sudut 

kemiringan yang terukur oleh standar yaitu inclinometer dan dilihat output sudut 

kemiringan yang diukur oleh accelerometer. Pengujian sensor accelerometer 

dilakukan terhadap 2 sudut kemiringan, yaitu kemiringan terhadap sumbu X dan 

kemiringan terhadap sumbu Y. Variabel-variabel yang diuji pada sensor adalah bias, 

presisi, akurasi, sensitivitas, linearitas, dan histerisis. Pengujian sensor dilakukan 

pada setiap perubahan kemiringan 1
o
 dan 0,1

o
. Jumlah pengulangan pada titik 

pengujian adalah 50 kali. Tujuan dilakukannya pengulangan sebanyak 50 kali adalah 

agar data yang diambil terdistribusi normal. 

Pengujian sensor pada perubahan kemiringan 1
o
 dilakukan untuk rentang -5 

s.d 5
o
 pada sumbu X dan Y. Rentang pengujian tersebut dipilih karena prototipe 

yang digunakan memiliki kemampuan maksimal -3
o
 s.d 3

o
 sehingga rentang 

pengujian sensor sudah cukup menggambarkan performa sensor pada resolusi 1 

derajat. Hal ini dilakukan karena prototipe melakukan proses otomatisasi kedataran 

dengan resolusi 1
o
. 

Pengujian sensor pada perubahan kemiringan 0,1
o
 dilakukan untuk rentang 

0,5
o
 s.d 0,5

o
 pada sumbu X dan sumbu Y. Rentang pengujian tersebut dipilih karena 

prototipe yang digunakan memiliki kemampuan maksimal -0,4
o
 s.d 0,4

o
 sehingga 

rentang pengujian sensor sudah cukup menggambarkan performa sensor pada 

resolusi 0,1
o
. 
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Berdasarkan pengujian sensor yang dilakukan, maka didapatkan hasil 

pengujian yaitu sebagai berikut. 

4.3.1 Rata-rata 

Rata-rata nilai pengujian sensor dihitung untuk digunakan dalam perhitungan 

bias dan standar deviasi. Berikut merupakan contoh perhitungan rata-rata pembacaan 

sensor sumbu X pada kemiringan -4
o
. 

X  = 
∑ fiKi 

𝑛 

X  = 
(5 .(−4,1))+(45 .(−4.0)) 

50 

X  = 
−200,5 

50 

X  = −4,01o
 

Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai rata-rata pembacaan sensor 

sebanyak 50 kali pada kemiringan -4 derajat terhadap sumbu Y adalah -4,01
o
. Nilai 

rata-rata pada titik lain dihitung berdasarkan cara yang sama, sehingga menghasilkan 

nilai rata-rata pembacaan kemiringan pada sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 Rata-rata pembacaan sensor sumbu X dan Y perubahan kemiringan 1
o
 

 

Pembacaan Sumbu X (
o
) Pembacaan sumbu Y (

o
) 

Naik Turun Naik Turun 

-5,00 -5,02 -4,80 -4,70 

-4,01 -4,02 -3,80 -3,80 

-3,00 -3,09 -2,90 -2,80 

-1,90 -2,00 -1,90 -1,80 

-1,00 -1,00 -0,90 -0,90 

0,00 0,00 0,10 0,10 

0,90 1,00 1,10 1,10 

1,90 1,90 2,10 2,10 

2,80 2,90 3,10 3,10 

3,80 3,80 4,10 4,00 

4,80 4,80 5,10 5,10 

 
Tabel 4.2 Rata-rata pembacaan sensor sumbu X dan Y perubahan kemiringan 0,1

o
 

 

Pembacaan Sumbu X (
o
) Pembacaan sumbu Y (

o
) 

Naik Turun Naik Turun 

-0,50 -0,50 -0,50 -0,50 

-0,40 -0,40 -0,40 -0,40 
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Pembacaan Sumbu X (
o
) Pembacaan sumbu Y (

o
) 

Naik Turun Naik Turun 

-0,30 -0,30 -0,30 -0,30 

-0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,10 0,10 0,10 

0,20 0,20 0,20 0,20 

0,30 0,30 0,30 0,30 

0,40 0,40 0,40 0,40 

0,50 0,50 0,50 0,50 

 

 

4.3.2 Bias 

Bias pengukuran dihitung untuk mengetahui besar kesalahan sistematik pada 

sensor accelerometer. Semakin besar bias maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kesalahan pengukuran yang diukur oleh accelerometer. Bias pengukuran dihitung 

dengan menggunakan persamaan 2.2. Berikut contoh perhitungan bias pengukuran 

pada sumbu X naik. 

𝑀𝐸 = 
1 
∑𝑛   (    −   ) 

 

𝑛 i=1 7 𝑡𝑟𝑢𝑒 

𝑀𝐸 = 
1 
*(−5,0 − (−5,05)) + (−4,0 − (−4,05)) + (−3,0 − (−3,05)) + 

11 

(−1,9 − (−2,05)) + (−1,0 − (−1,05)) + (−0,0 − (−0,05)) + 

(0,9 − (0,95)) + (1,9 − (1,95)) + (2,8 − (2,95)) + (3,8 − (3,95)) + 

(4,8 − (4,95))} 

𝑀𝐸 = 
1 

(−0.16) 
11 

𝑀𝐸 = −0,01o
 

Tabel 4.3 Bias pengukuran sensor accelerometer pada rentang -5
o
 s.d 5

o
 

 

Sumbu Bias 

X naik -0,01 

X turun -0,01 

Y naik 0,02 

Y turun 0,03 

 

Tabel 4.4 bias pengukuran sensor a-ccelerometer pada rentang -0,5
o
 s.d 0,5

o
 

 

Sumbu Bias 

X naik 0,01 

X turun 0 

Y naik 0 

Y turun 0 
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Berdasarkan pengujian sensor, bias pada sensor accelerometer memiliki nilai 

yang kecil bahkan pada pengujian sensor rentang -0,4
o
 s.d 0,4

o
, bias pengukuran 

hanya terdapat pada pengukuran naik sumbu X. Pada tabel 4.3 yaitu bias pengukuran 

sensor accelerometer pada rentang pengujian -5
o
 s.d 5

o
, didapat bahwa bias 

pengukuran terbesar terdapat pada pengujian sumbu Y pengukuran turun yaitu 0,03
o
. 

Nilai bias ini tidak akan terlalu mempengaruhi hasil pengukuran karena pengukuran 

kemiringan menggunakan sensor accelerometer memiliki resolusi 0,1
o
. Pada rentang 

pengujian ini, titik uji lain menghasilkan bias sekitar ±0,01 sehingga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Sementara untuk pengujian rentang -0,5
o
 

s.d 0,5
o
, nilai bias hanya terdapat pada pengujian sumbu X naik yaitu 0,01

o
 seperti 

terlihat pada tabel 4.4. 

4.3.3 Sensitivitas 

Sensitivitas pengukuran digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel input 

terhadap output. Semakin tinggi nilai sensitivitas, maka pengaruh variabel input 

terhadap output semakin besar. Sensitivitas dapat dihitung berdasarkan persamaan 

2.3. Berikut merupakan contoh perhitungan sensitivitas pengukuran pada sumbu X 

naik. 

𝐾 = 
(0𝑚𝑎 −0min)−𝑀𝐸 

𝐼 𝑚𝑎 −𝐼𝑚i𝑛 

(4,8−(−5,0))−(−0,0145) 

𝐾 =  
 

4,95−(−5,05) 

𝐾 = 0,98 
 

Tabel 4.5 Nilai sensitivitas sumbu X dan Y pada rentang pengukuran -5
o
 s.d 5

o
 

 

Sumbu K 

X naik 0,98 

X turun 0,98 

Y naik 0,99 

Y turun 0,98 

 
Tabel 4.6 Nilai sensitivitas sumbu X dan Y pada rentang pengukuran -0,5

o
 s.d 0,5

o
 

 

Sumbu K 

X naik 0,94 

X turun 1 

Y naik 1 

Y turun 1 



43  

Berdasarkan pengujian sensor accelerometer pada rentang pengukuran -5
o
 s.d 

5
o
 dan -0,5

o
 s.d 0.5

o
 didapat nilai sensitivitas seperti pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 

Nilai sensitivitas ideal pada pengujian sensor accelerometer adalah 1. Hal ini karena 

seharusnya perbandingan selisih input dan selisih output memiliki nilai yang sama 

sehingga menghasilkan nilai 1. Oleh karena itu, perubahan pada input akan 

memberikan perubahan yang sama pada output. Semakin dekat nilai sensitivitas 

yang dihitung dengan sensitivitas ideal maka semakin tinggi pengaruh input terhadap 

output. Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai sensitivitas 

pengujian sangat dekat dengan nilai sensitivitas ideal. Hal ini berarti pengaruh input 

terhadap output sangat besar pula. 

4.3.4 Linearitas 

Linearitas sensor accelerometer dapat diketahui dengan melihat nilai 

koefisien determinasi (R
2
). Koefisien determinasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus 2.4. Koefisien determinasi menunjukan pengaruh input 

terhadap output. Berikut contoh perhitungan koefisien determinasi pada sumbu Y 

naik. 

𝑅2 = 
(𝑛 ∑ KiFi−(∑ Ki)(∑ Fi))2 

{𝑛 ∑ K2 − (∑ Ki)2}{𝑛 ∑ F2 − (∑ Fi)2} 
i i 

𝑅2 = 
(11(109,21)−(1,1)(1,3))2 

{11(110,11)−(1,1)2}{11(108,33)−(1,3)2} 

𝑅2 = 0,99 

 
Tabel 4.7 Nilai koefisien determinasi pada sumbu X dan Y resolusi 1 derajat 

 

Sumbu R2 

X naik 0,99 

X turun 0,99 

Y naik 0,99 

Y turun 0,99 

 

 
Tabel 4.8 Nilai koefisien determinasi pada sumbu X dan Y resolusi 0,1 derajat 

 

Sumbu R2 

X naik 0,99 

X turun 1 

Y naik 1 

Y turun 1 



44  

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi sensor accelerometer baik pada 

pengukuran rentang -5
o
 s.d 5

o
 maupun rentang -0,5

o
 s.d 0.5

o
 menunjukan bahwa 

accelerometer memiliki hubungan yang linear antara input dan output. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai perhitungan koefisien determinasi  pada tabel 4.7 dan tabel  4.8 

bahwa nilai koefisien determinasi sangat dekat dengan 1, bahkan ada beberapa yang 

memiliki nilai koefisien determinasi 1. Nilai koefisien determinasi hasil pengujian 

sensor rata-rata menghasilkan nilai 0,99. Nilai tersebut masih dikatakan linear karena 

masih dekat dengan nilai 1. 

Linearitas dari suatu instrumen memiliki hubungan dengan nilai bias dan 

sensitivitas. Nilai linearitas dari sekumpulan data dapat ditampilkan pada sebuah 

grafik bersamaan dengan nilai bias dan sensitivitas dalam bentuk persamaan regresi. 

Berikut merupakan nilai bias, sensitivitas, dan linearitas dari data pengujian sensor 

accelerometer yang ditampilkan dalam suatu grafik. 

 

Gambar 4.2 Grafik bias, sensitivitas, dan linearitas pada pengujian sumbu X turun 

4.3.5 Presisi 

Pengujian presisi digunakan untuk menyatakan seberapa jauh data 

pengukuran sensor accelerometer tersebar. Presisi dihitung dengan menggunakan 

rumus 2.5 yaitu rumus standar deviasi. Semakin besar nilai standar deviasi maka 

semakin tersebar pula data sehingga menyebabkan tingkat presisi semakin rendah. 

Berikut contoh perhitungan presisi pada kemiringan -4
o
 terhadap sumbu X naik. 

𝑠  =  √
1   
∑𝑛 (  −   )2 

𝑛 i=1 i 

Grafik Pengujian Sumbu X Turun 
6,00 

4,80 

4,00 
2,90 

3,80 
y = 0,9832x - 0,0174 

R² = 0,9997 

2,00 
1,00 

1,90 

0,00 

-6 -4 -2 -1,00 0 0,00 2 4 6 

-3,09 
-2,00 

-2,00 

-5,02 
-4,00 

-4,02 

Sumbu X Turun 

Linear (Sumbu X Turun) 

-6,00 
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 1  
𝑠 = √ (0,045) 

50 
 

𝑠 = 0,03o
 

 
Tabel 4.9 Standar deviasi sumbu X dan sumbu Y pada resolusi 1 derajat 

 

Sudut kemiringan (
o
) 

 Standar Deviasi (
o
)  

  Sumbu X Naik  Sumbu X Turun  Sumbu Y naik  Sumbu Y turun   

-5 0,00 0,04 0,00 0,00 

-4 0,03 0,04 0,00 0,00 

-3 0,00 0,02 0,00 0,00 

-2 0,00 0,00 0,00 0,00 

-1 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,05 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,01 0,00 

5 0,00 0,00 0,01 0,00 

 

 
Tabel 4.10 Standar deviasi sumbu X dan sumbu Y pada resolusi 0,1 derajat 

 

Sudut kemiringan (
o
) 

 Standar Deviasi (
o
)  

  Sumbu X Naik  Sumbu X Turun  Sumbu Y Naik  Sumbu Y Turun   

-0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Hasil perhitungan nilai standar deviasi pada pengukuran kemiringan 

menggunakan accelerometer menunjukan bahwa secara umum memiliki tingkat 

presisi yang baik karena memiliki nilai standar deviasi yang kecil. Nilai standar 

deviasi terbesar terdapat pada rentang pengukuran -5
o
 s.d 5

o
 yaitu pada kemiringan 

3
o
 terhadap sumbu X naik yaitu sebesar 0,05

o
. Pada titik lain, nilai standar deviasi 

berkisar antara 0,01 s.d 0,04 seperti terlihat pada tabel 4.9. Pada pengujian rentang - 
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0,5
o
 s.d 0,5

o
 menghasilkan nilai standar deviasi 0 pada semua titik. Hal ini 

menunjukan bahwa sensor accelerometer sangat presisi pada rentang tersebut. 

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sensor accelerometer 

memiliki tingkat presisi yang baik. 

4.3.6 Akurasi 

Akurasi digunakan untuk menentukan seberapa jauh perbedaan nilai 

pembacaaan accelerometer terhadap nilai standar. Akurasi accelerometer 

dipengaruhi juga oleh bias pengukuran. Tingkat akurasi sensor dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus 2.7 yaitu rumus RMSE. Semakin kecil nilai RMSE 

maka tingkat akurasi sensor semakin baik. Berikut contoh perhitungan RMSE pada 

kemiringan -4
o
 terhadap sumbu X naik. 

𝑅𝑀𝑆𝐸   =    √
1   
∑𝑛 (  −   )2 

𝑛 i=1 i 𝑡𝑟𝑢𝑒 

 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
 1 

(0,125) 
50 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0,05o
 

 
Tabel 4.11 Nilai RMSE untuk tiap sudut kemiringan pada resolusi 1

o
 

 

Sudut kemiringan (
o
) 

 RMSE(
o
)  

Sumbu X Naik Sumbu X Turun Sumbu Y naik Sumbu Y turun 

-5 0,05 0,05 0,10 0,20 

-4 0,05 0,05 0,10 0,10 

-3 0,05 0,05 0,00 0,10 

-2 0,15 0,05 0,00 0,10 

-1 0,05 0,05 0,00 0,00 

0 0,05 0,05 0,00 0,00 

1 0,05 0,05 0,00 0,00 

2 0,05 0,05 0,00 0,00 

3 0,12 0,05 0,00 0,00 

4 0,15 0,15 0,01 0,10 

5 0,15 0,15 0,01 0,00 

 

Tabel 4.12 Nilai RMSE untuk tiap sudut kemiringan pada resolusi 0,1
o
 

 

Sudut kemiringan (
o
) 

 RMSE (
o
)  

Sumbu X Naik Sumbu X Turun Sumbu Y naik Sumbu Y turun 

-0,5 0,05 0,00 0,00 0,00 

-0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sudut kemiringan (
o
) 

 RMSE (
o
)  

  Sumbu X Naik  Sumbu X Turun  Sumbu Y naik  Sumbu Y turun   

-0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

-0,1 0,05 0,00 0,00 0,00 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Hasil perhitungan nilai RMSE menunjukan bahwa akurasi secara umum 

memiliki akurasi yang baik karena memiliki nilai RMSE yang kecil. Tabel 4.11 

menunjukan nilai RMSE pada rentang pengujian -5
o
 s.d 5

o
. Nilai RMSE terbesar 

terdapat pada kemiringan -5 sumbu Y pengukuran turun yaitu sebesar 0,2
o
. Pada 

kemiringan lainnya, mayoritas nilai RMSE adalah sebesar 0,05
o
. Hal ini menunjukan 

bahwa akurasi sensor accelerometer pada rentang pengujian -5
o
 s.d 5

o
 memiliki 

akurasi yang baik. Tabel 4.12 menunjukan nilai RMSE pada rentang pengujian -0,5
o
 

s.d 0,5
o
. Nilai RMSE terbesar yang terdapat pada tabel adalah 0,05

o
 yang terdapat 

pada kemiringan -0,1
o
 dan -0,5

o
 pengukuran sumbu X naik. Pada titik lain, nilai 

RMSE yang didapatkan adalah 0
o
. Hal ini menunjukan bahwa secara umum pada 

rentang -0,5
o
 s.d 0.5

o
 accelerometer memiliki akurasi yang baik. 

4.3.7 Histerisis 

Histerisis berfungsi untuk mengetahui pengaruh pengukuran pada suatu titik 

oleh pengukuran pada titik sebelumnya. Histerisis sensor acceleromater dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 2.8. Berikut contoh perhitungan RMSE pada 

kemiringan -3
o
 terhadap sumbu X. 

𝐻 = 𝑂𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 − 𝑂𝑛𝑎i𝑘 

𝐻 = −3,1 − (−3,0) 

𝐻 = −0,1o
 

Tabel 4.13 Histerisis pengukuran kemiringan terhadap sumbu X 
 

 
Naik (

o
) 

 
Turun (

o
) 

 
Histerisis (

o
) 

-5,0 -5,0 0,0 

  -4,0  -4,0  0,0  
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Naik (
o
) Turun (

o
) Histerisis (

o
) 

-3,0 -3,1 -0,1 

-1,9 -2,0 -0,1 

-1,0 -1,0 0,0 

0,0 0 0,0 

0,9 1,0 0,1 

1,9 1,9 0,0 

2,8 2,9 0,1 

3,8 3,8 0,0 

4,8 4,8 0,0 

 

 

Tabel 4.14 Histerisis pengukuran kemiringan terhadap sumbu Y 
 

 
Naik (

o
) 

 
Turun (

o
) 

 
Histerisis (

o
) 

-4,8 -4,7 0,1 

-3,8 -3,8 0,0 

-2,9 -2,8 0,1 

-1,9 -1,8 0,1 

-0,9 -0,9 0,0 

0,1 0,1 0,0 

1,1 1,1 0,0 

2,1 2,1 0,0 

3,1 3,1 0,0 

4,1 4,0 -0,1 

5,1 5,1 0,0 

 
Berdasarkan tabel 4.13 dan tabel 4.14 menunjukan bahwa nilai histerisis pada 

rentang pengujian sensor -5
o
 s.d 5

o
 dan rentang -0,5

o
 s.d 0,5

o
 menghasilkan yang 

kecil. Nilai histerisis pengukuran berkisar antara -0.1
o
 s.d 0.1

o
. Hal ini menunjukan 

bahwa sensor accelerometer memiliki pengaruh histerisis dalam pengukuran. 

 
Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa sensor accelerometer 

memiliki performa yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai bias, presisi, akurasi, 

linearitas, dan histerisis memiliki hasil yang baik. Pengaruh bias pada sensor 

accelerometer cukup kecil yaitu memiliki nilai maksimal 0,03
o
 pada rentang 

pengujian -5
o
 s.d 5

o
. Sebaran data juga memiliki nilai yang rendah yang ditunjukan 

oleh nilai standar deviasi kecil pada semua titik sensor yang diuji. Nilai standar 

deviasi maksimal adalah 0,05
o
 sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor 
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accelerometer memiliki presisi yang baik. Sensor accelerometer juga memiliki 

akurasi tinggi yang ditunjukan dengan nilai RMSE maksimal sebesar 0,2
o
 hanya 

pada satu titik pengujian. Sensor accelerometer memiliki linearitas yang baik karena 

semua nilai koefisien determinasi memiliki nilai lebih dari 0,99. Selain itu, pengaruh 

histerisis pada sensor accelerometer cukup kecil yaitu ±0,1
o
. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa sensor accelerometer yang dipakai memiliki performa yang baik 

sehingga dapat digunakan dalam prototipe. 

 

 

4.4 Hasil Pengujian Prototipe 
 

4.4.1 Pengujian Karakterisik Prototipe dan Waktu Otomatisasi 

Pengujian yang dilakukan pada prototipe adalah presisi, akurasi, dan waktu 

proses otomatisasi kedataran. Hasil pengujian prototipe ditampilkan dalam tabel 

yang telah dilakukan pengolahan. Tabel hasil pengujian prototipe adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.15 Data hasil pengujian prototipe pada resolusi 1
o
 

 

 Kemiringan awal 
(

o
) 

Kondisi Akhir (
o
) Standar Deviasi (

o
) RMSE (

o
) 

 

Waktu 

(s) 
No 

      

Sumbu 

X 

Sumbu 

Y 

Sumbu 

X 

Sumbu 

Y 

Sumbu 

X 

Sumbu 

Y 

Sumbu 

X 

Sumbu 

Y 

1 2 0 0,07 -0,03 0,06 0,12 0,08 0,10 57,67 

2 -2 0 -0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,08 58,33 

3 -1 3 0,00 0,03 0,00 0,06 0,00 0,06 85,67 

4 1 -3 0,07 -0,03 0,06 0,06 0,08 0,06 85,33 

5 1 2 0,00 -0,03 0,00 0,06 0,00 0,06 72,33 

6 -1 -2 -0,03 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 71,33 

7 1 1 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 54,33 

8 -1 -1 0,07 -0,03 0,06 0,06 0,08 0,06 55,33 

9 1 0 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 38,00 

10 -1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,33 

11 -3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 

12 3 -3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,67 

13 -3 0 0,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 99,67 

14 3 0 0,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 99,33 

15 0 1 0,00 -0,03 0,00 0,06 0,00 0,06 39,33 

16 0 -1 -0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 38,67 

17 1 -1 0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 69,00 

18 -1 1 -0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 68,33 

19 2 -3 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 154,33 

20 -2 3 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 115,67 
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Tabel 4.16 Data hasil pengujian prototipe pada resolusi 0,1 derajat 
 

 Kemiringan awal 
(

o
) 

Kondisi Akhir (
o
) Standar Deviasi (

o
) RMSE (

o
) 

 

Waktu 

(s) 
No 

      

Sumbu 
X 

 

Sumbu 
X 

Sumbu 
Y 

Sumbu 
X 

Sumbu 
Y 

Sumbu 
X 

Sumbu 
Y 

 Sumbu Y 

1 0,4 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 

2 -0,4 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,33 

3 -0,4 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 

4 -0,3 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 

5 0,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

6 -0,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

7 0,2 0,1 0,00 0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 8,67 

8 -0,2 -0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

9 0,3 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 

10 -0,3 -0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67 

11 0,4 0,2 -0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 20,00 

12 -0,3 -0,2 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 16,00 

13 0,3 0,3 -0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 21,00 

14 -0,4 -0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,33 

15 -0,3 0,1 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 12,00 

16 0,1 -0,4 0,00 -0,03 0,00 0,06 0,00 0,06 10,00 

17 -0,4 0,1 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 13,00 

18 0,3 -0,1 0,03 -0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 12,00 

19 -0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 

20 -0,2 0,4 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 9,00 

21 0,0 -0,4 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 9,00 

22 0,3 -0,3 -0,03 -0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 18,00 

23 -0,1 -0,4 -0,10 -0,03 0,00 0,06 0,10 0,06 9,33 

24 -0,1 0,4 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 9,00 

25 0,0 -0,3 -0,07 0,00 0,06 0,00 0,08 0,00 8,00 

 
Berdasarkan hasil pengujian prototipe, didapatkan hasil seperti pada tabel 

4.15 dan tabel 4.16 Dalam kedua tabel tersebut terdapat kondisi kemiringan awal, 

kondisi kemiringan akhir setelah proses otomatisasi, nilai standar deviasi, nilai 

RMSE, dan waktu proses otomatisasi. Nilai yang ditampilkan pada tabel adalah nilai 

yang telah dilakukan pengolahan seperti kondisi akhir yang dinyatakan adalah rata- 

rata kondisi akhir setelah dilakukan 3 kali pengulangan. Begitu juga waktu proses 

otomatisasi juga merupakan hasil rata-rata dari 3 kali pengulangan. 
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Gambar 4.3 Validasi kedataran landasan dengan waterpass 

Pada tabel 4.15 dan 4.16 ditampilkan kondisi kemiringan akhir prototipe. 

Kondisi kemiringan akhir tersebut didefinisikan sebagai kondisi datar. Idealnya, 

kondisi datar adalah kondisi kemiringan 0,0
o
 baik terhadap sumbu X maupun sumbu 

Y. Namun, pada prototipe diberikan toleransi kemiringan ±0,1
o
 pada sumbu X dan 

sumbu Y sehingga terdapat 3 kondisi kemiringan yang didefinisikan sebagai kondisi 

datar yaitu -0,1
o
, 0,0

o
, dan 0,1

o
. Toleransi tersebut diberikan untuk mencegah 

kegagalan sistem. Kegagalan sistem yang dimaksud adalah prototipe bergerak terus 

menerus tanpa henti. Kegagalan sistem tersebut disebabkan oleh kekurangan sistem 

kontrol yang digunakan dan tingkat kebenaran dalam menentukan perhitungan 

pergerakan motor stepper. Sistem kontrol yang digunakan pada prototipe adalah 

closed loop control system. Pada sistem kontrol tersebut terdapat suatu kekurangan 

yaitu dalam hal stabilitas yakni akan terjadi suatu kondisi ketika sistem terus 

menerus berosilasi diantara 2 nilai tanpa berhenti. Sehingga, untuk menghindari 

kegagalan sistem maka diberikan toleransi definisi datar pada prototipe. Nilai 

toleransi datar yang diberikan tidak berpengaruh besar pada kondisi datar. Kondisi 

datar prototipe juga diuji dengan meletakan waterpass di atas landasan seperti pada 
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gambar 4.3. Pada gambar tersebut terlihat bahwa landasan masih berada dalam 

kondisi datar meski terdapat nilai toleransi 0,1
o
. 

Pengujian prototipe pada resolusi 1
o
 menunjukan tingkat presisi yang cukup 

baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi maksimal yang hanya dimiliki 

oleh 2 sampel dari total 20 sampel. Nilai standar deviasi maksimal yang dapat terjadi 

adalah 0,12. Hal ini karena kondisi akhir yang mungkin terjadi hanya terdapat 3 titik 

yaitu -0,1
o
, 0, dan 0,1

o
. Perhitungan standar deviasi pada pengujian prototipe 

menggunakan persamaan standar deviasi untuk sampel. Persamaan tersebut dipilih 

karena jumlah pengulangan yang dilakukan pada tiap titik kurang dari 30. Pengujian 

prototipe pada resolusi 0,1
o
 memiliki presisi yang lebih tinggi karena pada tabel 4.16 

hanya terdapat beberapa sampel yang memiliki nilai standar deviasi tidak nol. 

Akurasi pengujian prototipe dihitung dengan membandingkan kondisi 

kemiringan akhir prototipe dengan nilai 0,0
o
. Tingkat akurasi yang ditunjukan pada 

pengujian prototipe memiliki hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat jumlah sampel 

yang memiliki nilai RMSE maksimal. Nilai RMSE maksimal yang dapat terjadi pada 

uji coba prototipe adalah 0,1
o
. Hal ini karena kondisi akhir yang dapat terjadi hanya 

ada 3 titik yaitu -0,1
o
, 0

o
, dan 0,1

o
. Pada tabel 4.15 hanya terdapat 4 nilai RMSE 

maksimal dari 20 kondisi akhir sumbu X dan Y. Selain itu, pada tabel 4.16 juga 

hanya terdapat 7 nilai RMSE maksimal dari 25 kondisi akhir baik pada sumbu X dan 

Y. 

Pada tabel 4.15 dan 4.16 juga terdapat waktu proses otomatisasi kedataran. 

Waktu tersebut merupakan waktu yang diperlukan oleh prototipe untuk mengatur 

kemiringan yang terukur agar menjadi datar. Waktu proses otomatisasi kedataran 

berbanding lurus dengan besar sudut kemiringan yang terukur pada sumbu X dan Y. 

Semakin besar nilai kemiringan yang terukur, semakin besar pula waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai kedataran. Berikut ditampilkan hubungan sudut 

kemiringan denga waktu proses otomatisasi kedataran. 
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Gambar 4.4 Grafik waktu otomatisasi kedataran berbagai kemiringan pada resolusi 

1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Grafik waktu otomatisasi kedataran berbagai kemiringan pada resolusi 

0,1º 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe diatas menyatakan bahwa prototipe 

berhasil melakukan proses otomatisasi kedataran pada berbagai macam sampel 

pengujian. Tingkat keberhasilan prototipe dalam melakukan otomatisasi kedataran 

adalah 100% berhasil. Hal ini dibuktikan dengan kondisi akhir yang ditunjukan oleh 
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prototipe sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Pada pengujian tidak ada satu pun 

kegagalan dalam melakukan proses otomatisasi kedataran. 

4.4.2 Komparasi dengan Landasan Bejana Ukur Manual 

Pengujian prototipe juga dilakukan dengan membandingkan kondisi 

kedataran landasan bejana ukur otomatis dan landasan bejana ukur manual. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil akhir kondisi datar prototipe 

dengan landasan bejana ukur yang diatur kedataran secara manual yang telah 

dilakukan crosscheck terhadap 3 titik menggunakan waterpass sebagai acuan. 

Komparasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan waterpass dan inclinometer 

sebagai alat ukur kemiringan standar. Berikut tabel hasil komparasi prototipe dengan 

landasan bejana ukur manual. 

Tabel 4.17 Komparasi kedataran prototipe dengan landasan bejana ukur manual 
 

No Nilai kedataran prototipe(
o
) Nilai kedataran landasan manual (

o
) 

1 0,1 0,45 

2 0,1 0,5 

3 0,05 0,35 

 
Pada tabel 4.17 terdapat nilai hasil pengujian komparasi kedataran prototipe 

dengan landasan bejana ukur manual. Pada tabel tersebut terdapat nilai sudut 

kemiringan yang terukur oleh inclinometer ketika sudah berada pada posisi datar. 

Hasil yang didapatkan berdasarkan komparasi tersebut adalah prototipe memiliki 

nilai kedataran yang lebih bagus daripada landasana bejana ukur manual. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai sudut kemiringan yang terukur pada saat kondisi 

sudah datar, sehingga prototipe memiliki kondisi kedataran yang lebih baik pada 

landasan bejana ukur manual. Namun, apabila dibandingkan dengan menggunakan 

acuan waterpass, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara prototipe dengan 

landasan bejana ukur manual seperti pada gambar 4.6 dan gambar 4.7 
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Gambar 4.6 Pengujian kedataran landasan bejana ukur manual dengan waterpass 
 

Gambar 4.7 Pengujian kedataran prototipe dengan waterpass 
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BAB V 

 
 

PENUTUP 
 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek 

akhir maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prototipe otomatitasi kedataran landasan bejana ukur dibuat dengan 

mengintegrasikan accelerometer sebagai sensor kemiringan dengan sistem 

aktuator linear yang dibuat oleh motor stepper dengan sistem batang berulir. 

2. Sensor accelerometer dapat digunakan sebagai sensor kedataran dengan cara 

mendeteksi kemiringan yang terukur yaitu mengkalkulasi percepatan yang 

terukur pada sumbu X, Y dan Z menggunakan persamaan trigonometri. 

3. Karakteristik sensor accelerometer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Bias maksimal pada pengujian accelerometer menghasilkan nilai 0,3
o
. 

b. Sensitivitas yang didapatkan pada pengujian accelerometer sangat 

mendekati nilai sensitivitas idealnya. 

c. Linearitas sensor accelerometer sangat baik, yang ditunjukan dengan 

nilai koefisien determinasi lebih dari 0,9 pada semua pengujian. 

d. Tingkat presisi accelerometer secara umum sangat baik yang dibuktikan 

dengan nilai standar deviasi maksimal hanya sebesar 0,05
o
. 

e. Tingkat akurasi accelerometer secara umum baik karena nilai RMSE 

maksimal adalah 0,2
o
 yaitu pada kemiringan -5 derajat terhadap sumbu 

Y. 

f. Histerisis maksimal yang didapatkan pada pengujian adalah ±0,1
o
 

sehingga pengaruh histerisis cukup kecil 

4. Proses otomatisasi kedataran menggunakan motor stepper dilakukan dengan 

menggunakan closed loop control system sehingga besar kemiringan yang 

diukur accelerometer akan mengatur gerakan motor stepper. 

5. Hubungan besar sudut kemiringan dengan waktu proses otomatisasi landasan 

adalah berbanding lurus. 

6. Kondisi kemiringan akhir setelah dilakukan otomatisasi kedataran berkisar 

antara -0,1
o
 s.d 0,1

o
. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan, antara lain: 

1. Validasi sensor kemiringan dengan menggunakan alat ukur standar yang 

tertelusur. 

2. Pembuatan prototipe menggunakan komponen-komponen yang lebih bagus 

seperti pelat landasan dan batang berulir menggunakan material besi, dan 

menggunakan motor stepper yang memiliki spesifikasi torsi yang lebih kuat, 

sehingga dapat diimplementasikan langsung ke bejana ukur 5 liter. 
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