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ABSTRAK 

 
Bejana Ukur Standar digunakan untuk menguji alat ukur volume seperti pompa 

ukur bahan bakar minyak (PU BBM). Pengujian PU BBM dilakukan dengan metode 

volumetri dan gravimetri. Pada pengujian secara gravimetri diperlukan tahapan 

mengonversi massa menjadi volume dengan memperhatikan pengukuran massa dan 

pengukuran densitas bensin. Sehingga, proyek akhir ini dibuat prototipe timbangan 

dengan 3 load cell sebagai alat uji PU BBM metode gravimetri berbasis mikrokontroler 

Arduino uno menggunakan standar bejana ukur berkapasitas 5 liter. Prototipe 

timbangan dibuat untuk mempersingkat waktu perhitungan konversi massa menjadi 

volume pada pengujian secara gravimetri. Keluaran sensor akan diakuisisi oleh 

mikrokontroler arduino dan nilai volume akan ditampilkan pada LCD. Pada pengujian 

linearitas load cell, dihasilnya nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 1. Pengujian 

keterulangan (Repeatability) dari prototipe timbangan diperoleh nilai standar deviasi 

sebesar 5,20 gram. Hasil pengujian kebenaran prototipe timbangan yaitu memiliki 

kesalahan sebesar 21,27 gram atau 0,29%. Sedangkan, hasil pengujian prototipe 

timbangan dengan 3 load cell menggunakan bejana ukur standarmemperoleh rata-rata 

volume terbaca sebesar 5008,26 mL, nilai standar deviasi sebesar 5,49 mL, nilai bias 

sebesar -8,26 mL, nilai akurasi sebesar 99,51%, nilai presisi sebesar 99,67% dan nilai 

kesalahan sebesar 0,49%. 

 

Kata Kunci: Load cell, Timbangan, Volume, Bensin, Gravimetri, Densitas, Hidrometer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam metrologi legal, salah satu alat ukur yang wajib untuk ditera dan ditera ulang 

adalah pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM). Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) 

adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk 

mengukur kuantitas BBM yang diisikan/diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor. 

Peran metrologi legal, sangat penting untuk mengetahui kebenaran dari kuantitas BBM 

yang diserahkan ke pelanggan agar kesalahan yang dihasilkan oleh pompa ukur BBM tidak 

melebihi batas kesalahan yang diizinkan. Standar uji adalah alat yang digunakan sebagai 

penguji dalam tera dan tera ulang pompa ukur BBM salah satunya ialah bejana ukur standar. 

Bejana ukur standar (BUS) adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk 

menguji alat ukur lainnya. Untuk mengetahui volume sebenarnya pada bejana ukur, dapat 

dilakukan pengujian dengan metode volumetri atau gravimetri. Pengujian menggunakan 

metode volumetri ialah metode pengujian alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

(UTTP) dengan cara menakar menggunakan alat ukur volume sejenis atau alat ukur lain dengan 

volume yang lebih kecil. Sedangkan pengujian menggunakan metode gravimetri adalah 

metode pengujian alat UTTP dengan cara penimbangan. 

Pengujian dengan BUS metode gravimetri yang sebelumnya telah dilakukan pada 

tahun 2019, oleh Alfira, dkk hanya menggunakan fluida air saja serta penggunaan 1 buah load 

cell untuk prototipe timbangan. Pengukuran densitas air dilakukan dengan menggunakan 

sensor suhu yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai densitas. Pengujian tersebut 

difokuskan untuk kalibrasi BUS dengan memperhatikan kondisi suhu lingkungan saat 

pengujian. 

Namun, pada penelitian ini pengukuran massa fluida BUS, mengukur densitas, dan 

mengonversi massa fluida menjadi volume dilakukan pada fluida jenis bensin pertalite karena 

prototipe ini difokuskan untuk kegiatan tera atau tera ulang PU BBM. Prototipe ini 

menggunakan 3 load cell yang dirangkai dengan konfigurasi “Y” dengan piring muatan yang 

berbentuk bulat agar menyesuaikan dengan bentuk bagian bawah BUS. Selain itu, konstruksi 

piring muatan dibuat lebih stabil dan tidak mudah bergetar ketika BUS diletakkan di atas piring 

muatan timbangan. Hal ini dianggap sangat penting karena berpengaruh terhadap hasil 
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pembacaan load cell. Penggunaan mikrokontroler ialah mempermudah dalam perhitungan 

konversi massa menjadi volume sebenarnya ketika pengujian PU BBM secara gravimetri, 

sehingga penggunaan prototipe ini dapat mempersingkat waktu pengujian PU BBM. 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini dibuat prototipe timbangan dengan 3 load cell yang 

akan mengonversi massa bensin menjadi volume sebenarnya. Timbangan akan mengukur 

massa dari BUS dan fluida di dalam BUS, kemudian nilai densitas dari fluida akan diukur 

dengan hidrometer. Setelah nilai massa dan densitas yang telah diperoleh, mikrokontroler 

akan melakukan perhitungan hingga dihasilkan nilai volume sebenarnya dari bensin yang ada 

di dalam BUS. Timbangan akan menampilkan nilai volume dari bensin tersebut melalui 

LCD. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana membuat prototipe timbangan sebagai alat uji pompa ukur BBM dengan 3 

load cell berdasarkan metode gravimetri 

b. Bagaimana mengonversi massa menjadi volume dengan mikrokontroler 

c. Bagaimana menampilkan volume fluida dalam BUS pada LCD 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Asumsi berikut ini sebagai batasan masalah yang dipakai untuk mengoptimalkan 

kinerja dari alat: 

a. Pembuatan prototipe timbangan 3 load cell hanya berfokus pada fluida jenis bensin 

pertalite; 

b. Timbangan difokuskan untuk BUS dengan kapasitas 5 liter; 

c. Metode yang digunakan ialah metode gravimetri; 

d. Hanya berfokus menggunakan 3 load cell dan hidrometer dengan menginput nilai 

densitas secara manual menggunakan keypad. 

 
1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah untuk: 

a. Membuat prototipe timbangan 3 load cell sebagai alat uji pompa ukur BBM berbasis 

Arduino dengan tampilan output pada LCD; 

b. Menentukan volume sebenarnya fluida bensin dalam BUS kapasitas 5 liter dengan 

menggunakan prototipe timbangan pengkonversi massa menjadi volume; 
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c. Prototipe alat ukur dapat menampilkan volume dari fluida dalam BUS melalui LCD. 

 
 

1.5 Manfaat 

Adapun dengan penulisan proyek akhir ini diharap dapat memberikan manfaat 

diantaranya: 

a. Prototipe ini diharap dapat digunakan di dunia kerja khususnya kemetrologian 

sehingga dapat memudahkan dalam proses pengujian alat ukur volume statis 

khususnya bejana ukur kapasitas 5 liter dengan metode gravimetri 

b. Prototipe ini diharap dapat menjadi salah satu alat dalam rangka pengembangan ipteks 

c. Prototipe ini diharap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

yang berhubungan dengan kemetrologian 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun rincian 

sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

a. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II 

Bab II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum serta konsep 

dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

c. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain 

alat, komponen-komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap komponen sistem, 

serta metode pengujian alat 

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 Jenis UTTP Menurut UU Metrologi Legal 

Menurut Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 12 

dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya yang: 

a. Wajib ditera dan ditera ulang; 

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya; 

c. Syarat-syarat harus dipenuhi. 

 

 
2.2 UTTP yang Wajib Ditera dan Tera 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Pasal 2 UTTP yang wajib 

ditera dan ditera ulang yaitu UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan 

atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil 

pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: 

a. Kepentingan umum; 

b. Usaha; 

c. Menyerahkan atau menerima barang; 

d. Menentukan pungutan atau upah; 

e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; 

f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

 

 
2.3 Tera dan Tera Ulang 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1981, pengertian tera dan tera ulang: 

 
a. Tera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang 

berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera 

sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang 
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berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat 

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai; 

b. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera 

batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 

bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai 

yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat- 

alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; 

 
 

2.4 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak 

PU BBM adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu kesatuan 

yang digunakan untuk mengukur kuantitas BBM yang diisikan/ diserahkan ke dalam 

tangki kendaraan bermotor. PU BBM merupakan salah satu instalasi ukur yang 

digunakan dalam transaksi perdagangan sehingga berdasarkan Undang-Undang 

Metrologi Legal, PU BBM menjadi salah satu instalasi ukur yang wajib ditera atau 

ditera ulang. 

Batas kesalahan yang diizinkan atau selanjutnya disebut BKD adalah kesalahan 

maksimum yang masih berada dalam rentang operasional yang ditentukan pada meter 

BBM atau pompa ukur elpiji. BKD untuk pengukuran meter BBM dengan jumlah 

penyerahan lebih besar dari atau sama dengan 2 L atau lebih besar dari atau sama 

dengan 2 kg, yaitu ±0,5%. 

 

 
2.5 Rumus Perhitungan 

 

Dalam pengujian gravimetri untuk tera atau tera ulang PU BBM diperlukan suatu 

rumus konversi massa menjadi volume sebenarnya dari bensin yang berada di dalam 

BUS. Rumus konversi massa menjadi volume sebenarnya yakni sebagai berikut: 

𝑉𝑏𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛 = 0,99985(𝑚𝐹−𝑚𝐸) .................................................................................(2.5.1) 
(𝜌𝑏𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛−1,2) 

 
di mana: 
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mF adalah massa bejana kosong (gram) 

mE adalah massa bejana + bensin (gram) 

ρbensin adalah massa jenis bensin (kg/m3) 

Vbensin adalah volume terbaca dari bensin (L) 

 
Terdapat 2 parameter penting yang menjadi input prototipe timbangan sehingga 

dapat diketahui nilai volume bensin sebenarnya, yaitu nilai massa dari bensin dan nilai 

densitas dari bensin ketika pengujian dilakukan. Nilai massa dari bensin akan diperoleh 

dengan menggunakan load cell sedangkan nilai densitas bensin akan diperoleh dari 

nilai berat jenis yang diukur menggunakan hidrometer. 

 

 
2.6 Dasar Teori Komponen pada 

Dalam pembuatan prototipe timbangan diperlukan beberapa komponen penting 

yang digunakan secara kesinambungan sehingga dapat melakukan pengukuran hingga 

memperoleh hasil akhir yang diinginkan, yaitu nilai volume sebenarnya dari bensin 

dalam BUS. Komponen-komponen penting yang digunakan, yaitu: 

2.6.1 Sensor Load Cell 

Strain gauge adalah sensor yang mengukur berbagai tekanan yang diterima. 

Strain gauge merubah kekuatan tekanan, ketegangan dan berat ke dalam bentuk 

tahanan elektrik yang dapat diukur (Souw mpie et al, 2012). 

Load cell adalah suatu alat transducer yang menghasilkan output yang 

proporsional dengan beban atau gaya yang diberikan load cell digunakan untuk 

mengonversikan tegangan pada logam ke tahanan variabel (Pitoyo, 2005). 

 

 
Gambar 2.1 Rangkaian Wheatstone Bridge 
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Prinsip kerjanya ialah sensor load cell mendeteksi beban pada inti besi. 

Penggunaan load cell diperlukan tegangan eksitasi agar load cell dapat mengukur 

perubahan beban. Dapat dilihat pada gambar 2.1, di dalam load cell terdapat strain 

gauge yang dirangkai dengan konfigurasi wheatstone bridge. R1 akan senilai dengan 

R4 dan R2 akan senilai dengan R3, maka tidak ada beda tegangan pada load cell. 

Namun, ketika load cell diberi beban, akan terjadi regangan pada load cell yang 

menyebabkan perubahan resistansi pada strain gauge. Perubahan resistansi ini akan 

menyebabkan perbedaan tegangan pada wheatstone bridge. 

2.6.2 Modul HX711 

HX711 adalah 24 bit ADC dengan integrated ampilfier yang menyediakan gain 

maksimal yaitu 128 dengan cara menyolder kabel konektor dan menghubungkan pin 

data ke pin mikrokontroler (Arduino). Selain itu dengan menghubungkan kabel load 

cell dengan pin pada HX711. 

Kelebihan dari IC HX711 adalah struktur yang sederhana, mudah dalam 

penggunaan dan hasil yang stabil serta memiliki sensitivitas tinggi. Dalam aplikasinya 

IC HX711 digunakan untuk ADC load cell dimana load cell mengukur gaya, gaya 

tekanan, perpindahan, gaya tarikan, torsi. 

2.6.3 Bejana Ukur 

Bejana ukur adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk menguji alat 

ukur volume lainnya. Bejana ukur memiliki beragam kapasitas nominal diantaranya 

mulai dari 1 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter, 50 liter, 100 liter, 200 liter, 500 liter sampai 

1000 liter. Bejana uji yang mempunyai kapasitas kecil (<50 liter) dipergunakan untuk 

pengujian pompa ukur BBM sedangkan yang kapasitas besar (>50 liter) dipergunakan 

untuk pengujian meter arus, tangki ukur mobil dan sebagainya. Persyaratan 

kemetrologian untuk bejana ukur meliputi batas kesalahan yang diizinkan, perubahan 

ketinggian cairan dan ketidakpastian yang diperluas. Pada pembuatan prototipe kali ini 

digunakan bejana ukur berkapasitas nominal sebesar 5 liter. 
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2.6.4 Mikrokontroler Arduino Uno 

Ardunino adalah pengendali micro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik 

dalam berbagai bidang. Hardware memiliki prosesor Atmel AVR dan software 

memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino didefinisikan sebagai sebuah platform 

elektronik yang open source, berbasis pada software dan hardware yang fleksible dan 

mudah digunakan. Papan Arduino Uno dapat mengambil daya dari USB port pada 

komputer dengan menggunakan USB charger atau dapat pula mengambil daya dengan 

menggunakan suatu AC adapter dengan tegangan 9 volt. 

2.6.5 Hidrometer 

Hidrometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis 

suatu zat cair dan prinsip kerjanya menggunakan Hukum Archimedes, yang 

menyatakan bahwa benda tercelup ke dalam fluida mengalami gaya ke atas seberat 

fluida yang dipindahkan. Di dalam Hidrometer terdapat zat cair yang berat jenisnya 

lebih besar daripada berat jenis air, dan di bagian bawah Hidrometer terdapat timbal 

yang berfungsi untuk membuat tabung kaca terapung tegak di dalam fluida yang akan 

diukur berat jenisnya. Proses pengukuran berat jenis zat cair menggunakan Hidrometer 

dilakukan dengan cara menentukan Hidrometer ke dalam zat cair tersebut. Angka yang 

ditunjukkan oleh Hidrometer telah dikalibrasi sehingga akan menunjukkan nilai berat 

jenis zat cair yang diukur. 

Berat jenis atau specific gravity adalah nilai densitas cairan pada suhu tertentu 

dibagi dengan nilai densitas air pada suhu tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

nilai densitas, maka nilai berat jenis yang terbaca oleh hidrometer harus dikalikan 

dengan nilai densitas air pada suhu ketika pengujian dilakukan. 

2.6.6 LCD 16x2 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai 

bidang misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar 

komputer. Pada proyek akhir ini aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dot matriks 



9 
 

 

dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya 

akan dipergunakan untuk menampilkan status kerja alat. 

2.6.7 Push On Button 

Push on button merupakan sakelar yang beroperasi dengan cara ditekan dan 

dapat melakukan dua fungsi berbeda, yakni menutup sirkuit bila ditekan atau membuka 

sirkuit bila ditekan. Ketika menggunakan suatu switch, push button, sebagai data input 

ke microcontroller terkadang terjadi masalah nilai tidak terbaca. Nilai input tersebut 

mengambang, float state, antara high dan low. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

digunakan resistor pull-up atau pull-down. Pada dasarnya baik resistor pull-up maupun 

pull-down, keduanya sama-sama berfungsi untuk menghindari suatu node mengalami 

nilai yang mengambang float, antara low dan high. 

 

 
2.7 Karakteristik Pengukuran 

Dalam setiap pengukuran hal yang didapatkan belum tentu sesuai dengan nilai 

yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan dapat diketahui 

ketertelusurannya. 

2.7.1 Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Bias menunjukkan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih 

besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. 

Persamaan bias sebagai berikut: 

Bias = xbenar - 𝑥̅  ................................................................................................ (2.7.1.1) 

 
2.7.2 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

sebenarnya. 
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𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 −  𝑏𝑖𝑎𝑠+3𝛼 ) 100% ...................................................................(2.7.2.1) 
𝑥̅𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 

𝛼 =  √
∑(𝑥̅𝑖− 𝑥̅ )(𝑥̅𝑖− 𝑥̅ ) 

..............................................................................(2.7.2.2) 
𝑛−1 

 

𝑥̅  = 
∑ 𝑥̅𝑖 

.................................................................................................(2.7.2.3) 
𝑛 

 

di mana: 

 
α adalah standar deviasi 

 
xbenar adalah nilai pengukuran standar 

xi adalah nilai pengukuran 

𝑥̅  adalah nilai rata-rata pengukuranN 

adalah jumlah data 

2.7.3 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan alat 

ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran berulang. 

2.7.4 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai 

sebenarnya dari sinyal yang terukur. 

2.7.5 Linearitas 

Linearitas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrumen. Linearitas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan output 

yang sebanding lurus. Linearitas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan garis: 

eo = mei + b....................................................................................................... (2.7.5.1) 
 

m = 𝑁  
∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜−(∑ 𝑒𝑖)(∑ 𝑒𝑜) 

......................................................................................(2.7.5.2) 
 

𝑁  ∑ 𝑒𝑖   −2(∑ 𝑒𝑖) 
2
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b = 
∑ 𝑒𝑜  ∑ 𝑒𝑖2− ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜  ∑ 𝑒𝑖  ............................................................................................................................... 

(2.7.5.3)
 

𝑁  ∑ 𝑒𝑖2−(∑ 𝑒𝑖)2 

 
di mana: 

 
eo adalah output pengukuran 

ei adalah input pengukuran 

m adalah linearitas 

b adalah konstanta 

 
2.7.6 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan ouput dengan input untuk perubahan 

input naik dan turun. Karena histerisis merupakan perbedaan kurva naik dan kurva 

turun makan persamaan histerisis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Histerisis = 𝑒𝑖 𝑛𝑎𝑖𝑘 − 𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛..................................................................................................................(2.7.6.2) 



 

 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
 

3.1 Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian 

(PPSDK) yang berlokasi di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat dan Direktorat 

Metrologi yang berlokasi di Pasteur, Kota Bandung. 

 

 
3.2 Alat dan Perlengkapan Penelitian 

 
Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari objek 

ukur dan komponen penyusun prototipe. Objek ukur yaitu bejana ukur kapasitas 5 liter. 

Komponen penyusun prototipe terdiri dari Arduino Uno beserta kabel USB 

penghubungnya, 3 buah load cell, hidrometer, power supply, kabel jumper, LCD 16x2, 

keypad, dan push button. Fungsi dari alat dan perlengkapan tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Fungsi dari komponen prototipe 

 
No Komponen Fungsi 

1 Bejana Ukur Standar Wadah media penelitian 

2 Load cell Pengukur massa media penelitian 

3 Hidrometer Pengukur massa jenis bensin 

4 Arduino Uno Pengontrol sistem kerja rangkaian 

penelitian 

5 USB Arduino Penghubung daya ke Arduino 

6 Power supply Supply tegangan 

7 Kabel jumper Penghubung antar komponen 

8 LCD 16x2 Penampil hasil pengukuran 
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9 Keypad Tombol untuk menginput nilai hasil 

pembacaan hidrometer 

10 Push button Tombol reset 

 
 

3.3 Bahan Penelitian 

 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bensin berjenis pertalite. 

Bensin digunakan sebagai objek ukur dalam mengetahui hasil penimbangan load cell 

sehingga dapat diketahui volume bensin yang terdapat di dalam bejana ukur standar. 

Bensin dipilih karena penelitian ini diperuntukkan dalam pengujian pompa ukur BBM. 

3.4 Perancangan Perangkat Keras 

3.4.1 Load cell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Skema Load cell 

 
Load cell merupakan komponen elektronika yang dapat mengukur perubahan 

beban. Load cell memiliki peran yang sangat penting, karena prinsip utama prototipe 

yang akan dibuat ialah perubahan beban akibat bensin yang dituang ke dalam BUS. 

Pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa timbangan yang dibuat dengan merangkai 3 load 

cell dan 3 HX711 ke Arduino. Load cell yang digunakan memiliki kapasitas maksimum 

20 kg. Ketika sensor diberi beban atau muatan maka nilai resistansi di strain gauge 

akan berubah sehingga akan menghasilkan tegangan keluaran melalui 2 buah kabel 

hijau dan putih yang berfungsi sebagai pendeteksi (sensing) yang akan memberikan 

nilai Vout dari load cell. Dengan memanfaatkan wheatstone bridge maka apabila diberi 
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kabel hijau serta kabel putih yang akan menghasilkan tegangan keluaran. Load cell 

kemudian disambungkan ke HX711 dan Arduino UNO. 

 
Tabel 3.2 HX711 menuju Arduino Uno 

Gambar 3.2 Konfigurasi Pemasangan Load Cell 

Prototipe ini menggunakan 3 load cell yang dipasang sesuai dengan gambar 3.2 yang 

disesuaikan dengan bentuk alas BUS dengan bagian load cell yang meregang tidak 

 

beban maka nilai resistansi pada strain gauge akan berubah. Perubahan ini 

menyebabkan perbedaan tegangan pada wheatstone bridge dan terjadi perubahan 

tegangan keluaran pada 2 kabel hijau dan kabel putih pada load cell. Pada gambar 3.1 

dapat dilihat bahwa load cell memiliki 4 kabel yaitu kabel merah, kabel putih, kabel 

hitam dan kabel hijau. Kabel merah sebagai VCC, kabel hitam sebagai ground dan 

 

 

 

 

 

 

 

Pin HX711 Pin Arduino Uno 

GND GND 

DT 2, 4, 6 

SCK 3, 5, 7 

VCC 5V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tertumpu pada bagian tengah, melainkan dipasang pada bagian luar. Penggunaan 3 load 
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3.4.2 HX711 

Gambar 3.3 Skema HX711 

 
HX711 digunakan sebagai analog to digital converter (ADC) dan penguat dengan 

integrated amplifier yang menyediakan gain maksimal 128. Sesuai dengan Gambar 

3.3, HX711 digunakan dengan menghubungkan kabel dari load cell menuju HX711, 

kemudian dari HX711 menuju VCC, ground dan pin pada Arduino Uno. Untuk 

menjalankan program HX711 pada software Arduino IDE dapat dilakukan dengan 

 

cell ini ditujukan agar pengukuran berat tepat pada bagian bawah BUS menekan sisi 

load cell yang meregang. 

 
Tabel 3.3 Spesifikasi Load cell 

 
Weighting Sensor 20 kg 

Rated Output 1.0 ± 0.15mV/V 

Recommended Operating Voltage 5V 

Maximum Operating Voltage 10V 

Material Aluminium 

Safety Overload Rate 150% F.S 

Ultimate Overload Rate 200% F.S 

Zero Temperature Effect 0.05% F.S/ͦ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mengunduh library HX711. Urutan sambungan kabel dapat dilihat pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.5 Spesifikasi HX711 

3.4.3 Hidrometer 

Gambar 3.4 Hidrometer 

 

Tabel 3.4 Load Cell menuju HX711 

 
Warna Kabel Load Cell Pin HX711 

Merah E+ 

Hitam E- 

Hijau A- 

Putih A+ 

 

 

 

 

 

Differential Input Voltage ±40mV (Full-scale differential input voltage 

±40mV) hasil dari penguatan pada PGA. 

Data Accuracy 24 bit (24 bit A/D converter chip) 

Refresh Frequency 80 Hz 

Operating Voltage 5V DC 

Operating Current <10 mA 

Size 38mm x 21mm x 10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Hidrometer digunakan untuk pengukuran berat jenis bensin yang dilakukan 

secara manual. Namun, untuk memperoleh volume bensin sebenarnya diperlukannilai 

massa jenis, maka perlu dilakukan konversi terhadap nilai berat jenis yang diperoleh 

ketika pengujian dilakukan. Hidrometer digunakan terpisah atau tidak terpasang pada 

prototipe. Hasil pengukuran massa jenis dengan hidrometer akan diinput secara manual 

oleh keypad. Gambar 3.4 ialah gambar hidrometer yang digunakan untuk mengukur 

massa jenis bensin. Massa jenis bensin diperlukan untuk mengetahui volume 

sebenarnya dari bensin pada saat pengujian. 

3.4.4 Keypad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Skema Keypad 

 
Keypad berfungsi untuk memasukkan nilai hasil pengukuran hidrometer ke 

dalam perhitungan untuk mengetahui volume aktual bensin. Selain itu, dalam 

pemrograman keypad juga digunakan sebagai tombol untuk melanjutkan tahapan 

program. Keypad memiliki 8 pin seperti pada skema Gambar 3.5 yang akan terhubung 

pada pin Arduino. Keypad 4x4 berfungsi untuk menentukan data yang akan dipilih oleh 

pengguna dengan memasukkan data secara manual dengan cara menekan angka-angka 

yang terdapat pada keypad yang selanjutnya akan diolah oleh mikrokontroler. Keypad 

4x4 terdiri dari 16 sakelar push button dengan konfigurasi 4 baris dan 4 kolom, 8 line 

terdiri dari 4 batis dan 4 kolom dihubungkan dengan port mikrokontroler 8 bit. Sisi 
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Gambar 3.6 Skema LCD 16x2 I2C 

Gambar 3.7 Contoh Tampilan pada LCD 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media display (tampilan) yang 

menggunakan kristal cair (liquid crystal) untuk menghasilkan gambar yang terlihat. 

LCD yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. Dalam 

prototipe timbangan yang dibuat, LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan proses 

 

baris dari matriks keypad dinamakan Row1, Row2, Row3 dan Row4, kemudian sisi 

kolom dinamakan Col1, Col2, Col3 dan Col4. 

 

 
3.4.5 LCD 16x2 I2C 
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3.4.6 Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter 

Gambar 3.8 Bejana Ukur Standar 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Bejana ukur adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk menguji alat 

ukur volume lainnya. Bejana ukur yang dipakai pada pengujian ini menggunakan 

kapasitas sebesar 5 liter dan memiliki merek DB. 

 

pengukuran oleh prototipe hingga menghasilkan volume akhir bensin yang dimasukkan 

ke dalam BUS. 

Tabel 3.6 Konfigurasi Pin LCD 16x2 I2C dengan Arduino Uno 

 
No Pin LCD 16x2 I2C Pin Arduino Uno 

1 GND GND 

2 Vcc +5v 

3 SDL A5 

4 SDA A4 
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3.4.7 Arduino Uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Arduino Uno 

(Sumber: www.arduino.cc) 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATMega328 yang 

memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan 

sebagai output PWM dan 6 pin input analog, koneksi USB, jack power, dan tombol 

reset. Arduino Uno dapat diaktifkan dengan menghubungkan Board Arduino Uno ke 

komputer dengan kabel USB atau dengan catu daya eksternal. Catu daya eksternal 

(non-USB) tersebut dapat berasal dari AC-ke adaptor-DC atau baterai. Adaptor ini 

dapat dihubungkan dengan menancapkan plug jack pusat positif ukuran 2.1 mm 

konektor power. 

Pada proyek akhir ini, Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler untuk 

mengatur jalannya program timbangan dan memproses input yang dalam hal ini ialah 

perubahan massa dari bensin dalam BUS dan nilai densitas bensin menjadi nilai 

volume bensin sebenarnya yang ada di dalam BUS. 
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3.4.8 Breadboard Power Supply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Breadboard Power Supply 

 
(Sumber: https://components101.com/modules/5v-mb102- 

 

breadboard-power-supply-module) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Skema Breadboard Power Supply 

 
Breadboard power supply dihubungkan langsung ke breadboard tanpa solder 

dan memberikan daya 3,3V dan 5V langsung ke rel daya breadboard. Breadboard 

power supply menerima input 7V sampai 12V melalui colokan listrik DC standar dan 

menerima input 5V melalui USB. 

Dalam prototipe timbangan, breadboard power supply akan memberikan 

tegangan melalui breadboard kepada 3 load cell, LCD 16x2, dan Arduino Uno. 

https://components101.com/modules/5v-mb102-
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3.4.9 Push Button 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Push Button 

 
(Sumber: https://components101.com/switches/push-button) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13 Skema Push Button 

 
Push button adalah sebuah sakelar yang berfungsi untuk menghubungkan dan 

memutuskan aliran arus listrik dan terdapat NC (Normally Close) dan NO (Normally 

Open). NC (Normally Close) adalah dimana kondisi normalnya tertutup (mengalirkan 

listrik), ketika tombol sakelar push button ditekan kontak NC akan membuka, sehingga 

memutuskan aliran arus listrik, NC digunakan sebagai push button off. Sedangkan NO 

(Normally Open) adalah dimana kondisi normalnya terbuka (aliran arus listrik tidak 

mengalir), ketika tombol sakelar ditekan kontak NO akan menutup dan mengalirkan 

atau menghubungkan arus listrik, NO digunakan sebagai push button on. Cara kerja 

push button yaitu ketika tombol ditekan maka arus akan terputus dan ketika tombol 

dilepas maka arus akan terhubung. 



24 
 

 

Penggunaan dalam prototipe timbangan yang dibuat, push button digunakan 

untuk melakukan reset program, sehingga timbangan akan berjalan mengulang dari 

awal program dimulai. 

3.4.10 Power Supply 5V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Power Supply 5V 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Power supply adalah alat atau sistem yang memiliki fungsi menyalurkan energi 

listrik atau bentuk energi jenis apa pun yang sering digunakan untuk menyalurkan 

energi listrik. Pada prototipe ini digunakan power supply dengan tegangan 5V 1A. 

 

 
3.5 Prinsip Kerja Prototipe 

 

Pembuatan prototipe timbangan sebagai alat uji pompa ukur BBM dengan 

menggunakan 3 load cell berkapasitas maksimum 20 kilogram akan mendeteksi massa 

BUS yang telah berisi bensin. Output dari load cell akan dikirim ke modul HX711 

untuk dikuatkan dan sinyal akan diubah menjadi digital. Hidrometer akan mengukur 

nilai specific gravity bensin sesuai keadaan lingkungan saat pengujian. Nilai specific 

gravity diperlukan untuk mengetahui nilai densitas bensin, dimana nilai densitas bensin 

berfungsi sebagai salah satu parameter untuk mengubah massa bensin di dalam bejana 

menjadi volume sebenarnya, sehingga nilai densitas yang diketahui akan diinput 

melalui keypad yang terhubung ke Arduino. Nilai massa dan densitas yang telah 

diperoleh akan diproses menggunakan mikrokontroler Arduino Uno untuk menghitung 

nilai volume sebenarnya dari bensin yang berada di dalam BUS kapasitas 5 liter. Nilai 
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volume sebenarnya yang telah diproses oleh Arduino Uno akan ditampilkan pada LCD 

16x2. Prinsip kerja prototipe timbangan secara umum dapat digambarkan melalui 

diagram blok pada gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Diagram Blok Prinsip Kerja Prototipe Timbangan 
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Gambar 3.16 Skema Prototipe Timbangan 

 
Berdasarkan gambar 3.15 dan gambar 3.16 dapat dijelaskan bahwa ketika 

bejana ukur diberi bensin, masing – masing load cell akan mengukur perubahan beban 

yang terjadi. Output yang berasal dari load cell akan dikirim ke modul HX711. Modul 

HX711 berfungsi untuk menguatkan output dari load cell serta sebagai Analog to 

Digital Converter (ADC). Pada Arduino IDE, dapat digunakan library dari HX711 

untuk menentukan nilai massa dari timbangan. Perubahan beban yang terjadi akibat 

penambahan bensin ke dalam BUS menjadi input pertama prototipe timbangan. Untuk 

mengonversi massa bensin menjadi nilai volume, diperlukan nilai densitas sesuai 

dengan keadaan lingkungan saat pengujian, sehingga dilakukan pengukuran specific 

gravity bensin menggunakan hidrometer ketika pengujian dilakukan, lalu nilai tersebut 

dikonversi menjadi nilai densitas bensin. Pengukuran densitas bensin dilakukan secara 

manual, sehingga diperlukan keypad untuk menginput nilai densitas agar dapat 

diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno. Nilai densitas ialah input kedua dalam 

prototipe timbangan. Setelah nilai massa dan nilai densitas diketahui, maka dilakukan 

perhitungan konversi untuk mengubah nilai massa bensin menjadi volume sebenarnya. 

Arduino Uno pada prototipe ini berfungsi sebagai menerima data dan memproses data 

menjadi hasil akhir yang diinginkan yaitu dalam hal ini volume bensin sebenarnya yang 

berada di dalam BUS. Selanjutnya hasil proses data yang dilakukan Arduino akan 

ditampilkan melalui LCD I2C 16x2. Push button reset digunakan jika diperlukan untuk 

mengulang program timbangan dari awal. 
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3.6 Mikrokontroler dan Program Arduino 

Gambar 3.17 Flow Chart Prototipe Timbangan 
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Dalam prototipe timbangan ini, Arduino Uno digunakan untuk pengolah sinyal 

serta pengontrol proses kerja prototipe. Arduino menerima output dari HX711 berupa 

sinyal digital akibat perubahan massa pada load cell. Dengan Arduino IDE dan library 

HX711, sinyal digital dapat dikonversi menjadi nilai massa yang diperoleh. Sesuai 

dengan gambar, terdapat empat tahap dalam eksekusi program yaitu tahap pertama 

dimulai dengan menghidupkan alat hingga menuang bensin ke dalam BUS, tahap 

kedua dimulai dengan mengukur massa hingga menampilkannya pada LCD, tahap 

ketiga yaitu mengukur nilai densitas bensin, dan tahap keempat yaitu proses 

memperoleh volume bensin sebenarnya. 

Tahap pertama, ketika prototipe dihidupkan dengan menyambungkan prototipe 

dengan supply tegangan, maka program Arduino akan memulai untuk mengeksekusi 

perintah program diawali dengan tare timbangan yang di atasnya telah diletakkan BUS 

kosong. Setelah selesai tare timbangan, LCD akan menampilkan “Tuang bensin” dan 

“D. Selesai”, sehingga ketika bensin pertalite telah dituangkan ke dalam BUS sesuai 

dengan volume BUS yaitu 5 liter, tombol “D” dalam keypad harus ditekan untuk 

menuju proses selanjutnya. 

Tahap kedua, setelah tombol “D” pada keypad ditekan, LCD akan 

menampilkan “Mengukur massa” dan proses pengukuran massa dilakukan hingga nilai 

massa bensin dalam BUS diperoleh dan ditampilkan pada LCD. Nilai massa yang 

diperoleh akan digunakan sebagai salah satu parameter untuk perhitungan hingga 

memperoleh volume sebenarnya. 

Tahap ketiga, pengukuran nilai densitas dengan hidrometer yang dilakukan 

secara manual. Hasil pengukuran oleh hidrometer akan dimasukkan ke dalam program 

Arduino melalui keypad dan nilai yang dimasukkan akan langsung ditampilkan oleh 

LCD. Setelah nilai densitas diinput, tombol “D” kembali ditekan untuk mengeksekusi 

perhitungan volume bensin sebenarnya yang berada di dalam BUS. LCD akan 

menampilkan “Volume” beserta hasil perhitungan yang dilakukan oleh Arduino. 
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Tahap keempat, jika memerlukan pengujian BUS berulang kali, tombol “C” 

harus ditekan untuk kembali melakukan tare timbangan dan mengulang proses 

pengukuran bensin sesuai dengan tahap yang telah dijelaskan sebelumnya. 

3.7 Prosedur Pengujian Alat 
 

Gambar 3.18 Flowchart Prosedur Pengujian Timbangan 
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Pengujian timbangan dilakukan sesuai dengan Gambar 3.18 dengan 

menyesuaikan banyaknya pengulangan data yang diambil ketika pengujian dilakukan. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Timbangan dengan 3 Load Cell 
 

 

Gambar 4.1 Prototipe Timbangan dengan 3 Load Cell 

 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 
Prototipe timbangan dengan 3 load cell sebagai alat uji PU BBM ini akan 

mengukur massa bensin yang berada di dalam BUS untuk dikonversikan agar dapat 

mengetahui volume dari bensin yang ada di dalam BUS. Serta dibutuhkan hidrometer 

untuk mengukur densitas bensin yang menjadi salah satu parameter yang diperlukan 

untuk mengonversi massa bensin menjadi volume. Ketiga parameter tersebut akan 

diolah oleh mikrokontroler Arduino Uno. 
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Pada perangkaian prototipe timbangan ini memanfaatkan 3 load cell untuk 

mengukur perubahan massa yang terjadi akibat pemberian bensin ke dalam BUS. Load 

cell yang telah disambungkan ke HX711 dan Arduino akan diuji linearitasnya dengan 

diberi muatan massa anak timbangan. Pengujian linearitas dilakukan kepada masing- 

masing load cell dan dilakukan kepada 3 load cell sekaligus dimana prototipe 

timbangan menggunakan 3 load cell yang bekerja secara bersamaan. Adapun hasil 

pengujian linearitas yang telah didapatkan dapat dilihat pada 

Linearitas Load Cell 1 
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Massa Konvensional AT F2 (g) 

Gambar 4.2 Grafik Linearitas Load Cell 1 

 

4.2 Hasil Pengujian Prototipe Timbangan dengan 3 Load Cell 

 
Berikut ini merupakan penyajian serta pembahasan terhadao data hasil 

pengujian yang dilakukan, diantaranya: 

4.2.1 Pengujian Load Cell 
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Gambar 4.3 Grafik Linearitas Load Cell 2 
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Gambar 4.4 Grafik Linearitas Load Cell 3 
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Gambar 4.5 Pengujian Linearitas Load Cell 
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Pengujian masing-masing load cell dilakukan dengan menghubungkan load 

cell dengan HX711 dan Arduino. Dapat dilihat pada gambar 4.5, pengujian masing- 

masing load cell dilakukan di atas piring muatan yang dipasang di atas load cell 

kemudian diberi muatan berupa anak timbangan. Hasil pembacaan load cell dapat 

dilihat pada serial monitor aplikasi Arduino IDE. Sesuai dengan gambar 4.2, gambar 

4.3, dan gambar 4.4 diperoleh grafik pengujian linearitas load cell 1, 2, dan 3 yang 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Linearitas Masing-Masing Load Cell 

 
Massa konvensional AT F2 Load cell 1 Load cell 2 Load cell 3 

(g) 

199,99984 196,57 200,16 200,20 

399,99965 396,15 400,34 400,27 

600,00025 595,55 600,20 600,12 

800,00009 796,06 800,58 800,23 

999,99995 997,33 1.000,49 1.000,29 

1.199,99979 1.197,13 1.200,78 1.200,51 

1.399,99960 1.397,38 1.400,85 1.400,51 

1.600,00020 1.597,60 1.600,85 1.600,77 

1.800,00004 1.797,81 1.801,20 1.800,74 

2.000,00460 1.998,07 2.001,48 2.000,35 

2.200,00444 2.198,07 2.201,39 2.200,44 

2.400,00425 2.398,37 2.401,35 2.400,06 

2.600,00485 2.598,64 2.601,75 2.600,31 

2.800,00469 2.799,07 2.801,83 2.800,27 

3.000,00455 2.999,05 3.000,24 3.001,56 

3.200,00439 3.199,14 3.200,17 3.200,92 

3.400,00420 3.399,36 3.400,16 3.400,78 

3.600,00480 3.599,41 3.599,66 3.601,38 

3.800,00464 3.799,70 3.799,84 3.801,19 

4.000,01650 3.998,68 3.999,37 4.000,96 

4.200,01634 4.198,46 4.199,02 4.200,54 

4.400,01615 4.398,63 4.399,17 4.400,51 

4.600,01675 4.598,51 4.598,75 4.600,36 

4.800,01659 4.798,52 4.800,34 4.800,41 

5.000,04000 4.999,06 4.998,16 5.000,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
membandingkan nominal massa konvensional anak timbangan (AT) F2 dengan hasil 

pembacaan load cell 1, 2, dan 3 memiliki nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 1. 
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Hal ini menandakan bahwa keluaran load cell yang telah melalui HX711 dan 

ditampilkan pada serial monitor aplikasi Arduino IDE dengan massa konvensional AT 

F2 linear karena nilai R2 sama dengan 1. Grafik linearitas tersebut dibuat berdasarkan 

data yang diperoleh sesuai dengan tabel 4.1. 

 

Linearitas Timbangan dengan 3 Load cell 
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Gambar 4.6 Grafik Linearitas Timbangan dengan 3 Load Cell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pengujian Linearitas Timbangan 
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Tabel 4.2 Pengujian Linearitas Timbangan dengan 3 Load Cell 

 
Massa Konvensional AT F2 Pembacaan Kesalahan Kesalahan 

(g) (%) 

500,00045 498,00 2,00 0,40 

999,99995 995,10 4,90 0,49 

1.500,00040 1.494,59 5,41 0,36 

2.000,00460 1.993,27 6,73 0,34 

2.500,00505 2.490,62 9,39 0,38 

3.000,00455 2.991,08 8,92 0,30 

3.500,00500 3.489,20 10,81 0,31 

4.000,01650 3.996,78 3,24 0,08 

4.500,01695 4.495,32 4,70 0,10 

5.000,04000 4.996,78 3,26 0,07 

5.500,04045 5.494,70 5,34 0,10 

6.000,03995 6.014,22 14,18 0,24 

6.500,04040 6.512,77 12,73 0,20 

7.000,04460 7.006,96 6,92 0,10 

7.500,04505 7.515,69 15,64 0,21 

8.000,04455 8.021,78 21,74 0,27 

8.500,04500 8.518,75 18,70 0,22 

9.000,05650 9.018,43 18,37 0,20 

9.500,05695 9.519,79 19,73 0,21 

10.000,01000 10.038,57 38,56 0,38 

10.500,01045 10.543,33 43,32 0,41 

11.000,00995 11.045,50 45,49 0,41 

11.500,01040 11.548,16 48,15 0,42 

12.000,01460 12.057,37 57,36 0,48 

12.500,01505 12.561,02 61,00 0,49 

13.000,01455 13.066,37 66,36 0,51 

Rata-rata Kesalahan 21,27 0,29 
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Kesalahan Pengujian Linearitas Timbangan 
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Gambar 4.8 Grafik Kesalahan Pembacaan pada Uji Linearitas 

 
Pengujian timbangan dengan 3 load cell dilakukan dengan menyambungkan 3 

load cell kepada HX711 dan Arduino Uno. Dapat dilihat pada gambar 4.7 pengujian 

timbangan dilakukan di atas piring muatan dan tambahan alas. Tambahan alas ini 

diperlukan karena bagian load cell yang meregang tidak dipasang dibagian tengah 

melainkan mengikuti bentuk alas BUS yang mirip seperti tambahan alas yang 

digunakan ketika pengujian. Sehingga dengan penggunaan alas ini ditujukan agar hasil 

pembacaan load cell pada timbangan sesuai dengan ketika penggunaan BUS 

diterapkan. Hasil pembacaan ketiga load cell ditampilkan pada serial monitor aplikasi 

Arduino IDE. Sesuai dengan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa grafik linearitas antara 

massa konvensional AT F2 dengan keluaran load cell memiliki nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 1. Hal ini menandakan hubungan antara massa konvensional 

AT F2 dengan keluaran load cell linear karena nilai R2 sama dengan 1. 

Selain pengujian linearitas, dapat dilihat dalam tabel 4.2 dan gambar 4.8 

dicantumkan nilai kesalahan yang diperoleh dari masing-masing nominal. Nilai 

kesalahan dicantumkan pada tabel 4.2 dalam gram dan persen. Kesalahan rata-rata 

yang diperoleh yaitu 21,27 gram atau 0,29%. Nilai kesalahan ini dapat disebabkan 

karena masing-masing load cell memiliki kesalahan tersendiri, sehingga dapat 

menyebabkan kemungkinan kesalahan membesar jika menggunakan 3 load cell secara 

langsung, selain itu dapat penggunaan kabel yang semakin banyak dapat berpengaruh 
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4.1.2 Pengujian Histerisis Prototipe Timbangan dengan 3 Load Cell 

Pengujian Histerisis 

Nominal Massa Konvensional AT F2 (g) 

Pengukuran Turun Pengukuran Naik 

Gambar 4.9 Grafik Pengujian Histerisis 

 

terhadap hasil pengukuran sensor akibat setiap kabel memiliki hambatan. Selain itu, 

posisi anak timbangan juga dapat mempengaruhi hasil pembacaan load cell, hal ini 

dikarenakan jika penempatan tidak di tengah dapat menyebabkan masing-masing load 

cell tidak memperoleh beban muatan yang sama. Sehingga, hasil pembacaan dapat 

berbeda. 
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Tabel 4.2 Pengujian Histerisis 

 
Massa Konvensional AT F2 Pengukuran naik Pengukuran turun Histerisis 

(g) 

999,99995 999,37 990,85 8,52 

2.000,00460 2.000,25 1.994,43 5,83 

3.000,00455 3.001,88 2.997,91 3,97 

4.000,01650 4.003,90 4.002,07 1,83 

5.000,04000 5.003,95 5.018,12 14,17 

6.000,03995 6.005,76 6.019,76 14,00 

7.000,04460 7.010,56 7.023,90 13,33 

8.000,04455 8.014,98 8.026,39 11,41 

9.000,05650 9.023,27 9.028,15 4,88 

10.000,01000 10.042,14 10.061,75 19,61 

11.000,00995 11.048,06 11.066,88 18,82 

12.000,01460 12.058,75 12.073,06 14,31 

13.000,01455 13.075,44 13.080,70 5,26 

 
Pengujian histerisis timbangan dilakukan seperti gambar 4.7 dengan 

menghubungkan load cell dengan HX711 dan Arduino. Dalam pengujian histerisis, 

dilakukan pengukuran naik dan pengukuran turun yang dimulai dari nominal 1000 

gram hingga 13.000 gram. Sesuai dengan gambar 4.9 dan tabel 4.2 diperoleh hasil 

pengujian naik dan pengujian turun serta nilai histerisis dari masing-masing nominal. 

Nilai histerisis terbesar yaitu terdapat pada nominal 10.000 gram, sehingga dapat 

diketahui nilai histerisis timbangan yakni sebesar 0,20%. Nilai histerisis dapat 

diperoleh akibat penggunaan load cell yang terlalu lama karena pengujian-pengujian 

yang sebelumnya dilakukan. Pengaruh pengujian sebelumnya dapat menyebabkan 

adanya perbedaan hasil pembacaan yang terjadi pada load cell. 

 

 
4.1.3 Pengujian Keterulangan (Repeatability) Timbangan 

 
Tabel 4.3 Pengujian Keterulangan (Repeatability) Timbangan 
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No 
Massa AT Konvensional F2 Pembacaan Timbangan Kesalahan 

(g) 

1 4.000,0165 4.002,17 2,15 

2 4.000,0165 3.997,24 2,78 

3 4.000,0165 3.999,03 0,99 

4 4.000,0165 4.003,11 3,09 

5 4.000,0165 4.009,19 9,17 

6 4.000,0165 4.006,55 6,53 

7 4.000,0165 3.998,52 1,50 

8 4.000,0165 3.996,28 3,74 

9 4.000,0165 3.995,44 4,58 

10 4.000,0165 3.990,66 9,36 

11 4.000,0165 3.995,22 4,80 

12 4.000,0165 3.990,03 9,99 

13 4.000,0165 3.988,89 11,13 

14 4.000,0165 4.000,73 0,71 

15 4.000,0165 4.002,77 2,75 

16 4.000,0165 3.999,82 0,20 

17 4.000,0165 4.004,12 4,10 

18 4.000,0165 3.993,50 6,52 

19 4.000,0165 3.994,98 5,04 

20 4.000,0165 3.993,54 6,48 

21 4.000,0165 4.004,29 4,27 

22 4.000,0165 3.991,65 8,37 

23 4.000,0165 4.001,66 1,64 

24 4.000,0165 3.994,26 5,76 

25 4.000,0165 4.001,05 1,03 

26 4.000,0165 3.998,70 1,32 

27 4.000,0165 3.992,49 7,53 

28 4.000,0165 4.007,95 7,93 

29 4.000,0165 3.995,30 4,72 

30 4.000,0165 4.001,66 1,64 

31 4.000,0165 3.991,75 8,27 

32 4.000,0165 3.998,86 1,16 

33 4.000,0165 4.002,69 2,67 

34 4.000,0165 3.990,16 9,86 

35 4.000,0165 3.994,04 5,98 

36 4.000,0165 3.991,79 8,23 

37 4.000,0165 3.996,15 3,87 

38 4.000,0165 3.999,31 0,71 

39 4.000,0165 3.997,75 2,27 

40 4.000,0165 3.990,56 9,46 

Rata-rata 3.997,60 4,81 

Standar deviasi 5,20  
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Gambar 4.10 Grafik Kesalahan pada Pengujian Repeatability 

 
Pengujian keterulangan dilakukan pada nominal 4000 gram atau 4000.0165 

gram untuk nilai konvensional AT F2. Pengujian dilakukan pada nominal 4000 gram 

karena titik kerja prototipe ini menggunakan BUS nominal 5 liter dengan fluida bensin 

berada pada kisaran 4000 gram. Dapat dilihat pada tabel 4.3, pengujian keterulangan 

dilakukan sebanyak 40 kali sehingga memperoleh nilai rata-rata sebesar 3997,60 gram 

dengan standar deviasi sebesar 5,20 gram. Dikarenakan nilai standar deviasi yang 

besar, maka variasi data yang diperoleh termasuk lebar dalam pengujian keterulangan 

ini. 

4.1.4 Pengujian Prototipe Timbangan menggunakan BUS Kapasitas 5 Liter 

 

Pengujian timbangan dengan 3 load cell menggunakan BUS kapasitas 5 liter 

dengan fluida bensin dilakukan pada suhu ruangan 20.35℃ dan kelembaban 50,5%. 

Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali pengulangan. 
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Gambar 4.11 Hasil Kalibrasi Hidrometer 

 
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Timbangan dengan 3 Load Cell 

 
 
No 

Massa Bensin Densitas Volume Terbaca 

Mb rb Vb 

(g) kg/m3 mL 

1 3.703,47 740,1 5.011,09 

2 3.703,05 740,1 5.010,52 

3 3.700,38 740,6 5.003,52 

4 3.701,89 740,6 5.005,56 

5 3.701,52 740,6 5.005,06 

6 3.698,96 740,6 5.001,60 

7 3.702,23 740,6 5.006,02 

8 3.696,00 740,6 4.997,60 

9 3.703,09 740,6 5.007,19 

10 3.703,74 740,6 5.008,06 

11 3.705,68 740,6 5.010,69 

12 3.705,32 740,6 5.010,20 

13 3.706,07 740,6 5.011,22 

14 3.703,40 740,6 5.007,60 

15 3.707,02 740,6 5.012,50 

16 3.704,86 740,6 5.009,58 

17 3.706,00 740,6 5.011,12 

18 3.700,18 740,6 5.003,25 

19 3.694,64 740,6 4.995,76 

20 3.696,53 740,6 4.998,32 

21 3.699,93 741,1 4.999,53 

22 3.703,68 741,1 5.004,60 

23 3.701,52 741,1 5.001,68 

24 3.708,20 741,1 5.010,70 

25 3.707,80 741,1 5.010,16 

26 3.714,18 741,1 5.018,78 

27 3.705,54 741,1 5.007,11 

28 3.710,02 741,1 5.013,16 

29 3.707,12 741,1 5.009,24 

30 3.712,94 741,1 5.017,11 

Vb rata-rata 5.007,29 

Standar Deviasi 5,49 
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Gambar 4.12 Grafik Pengujian Timbangan 

 
Berdasarkan gambar 4.11 yang diperoleh melalui sertifikat dari hidrometer 

yang digunakan ketika pengujian dilakukan, diketahui nilai densitas dan nilai specific 

gravity dari hidrometer yang digunakan. Nilai specific gravity yang terbaca oleh 

hidrometer sudah ditambahkan oleh nilai koreksi dan telah diketahui nilai densitas dari 

hasil pembacaan hidrometer. Jika diperhatikan, dapat diperoleh nilai densitas air ketika 

kalibrasi dilakukan, yaitu: 

Misal: 

 
x = nilai densitas air pada suhu saat kalibrasi 

 

 

Specific gravity= 
nilai densitas cairan pada suhu saat kalibrasi 

x 

0,70515 g/cm3 
0,70517= 

x
 

0,70515 g/cm3 
x= 

0,70517 

x=0,99997 g/cm3 
 

Nilai suhu densitas air sesuai dalam kondisi kalibrasi sesuai dengan hasil 

perhitungan diperoleh 0,99997 g/cm3. Dikarenakan tidak dilakukan pengukuran 
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densitas air ketika pengujian timbangan dengan 3 load cell dilakukan, maka nilai 

densitas air yang digunakan sesuai dengan yang diperoleh pada sertifikat kalibrasi. Jika 

nilai tersebut dikalikan dengan specific grafity yang terbaca oleh hidrometer pada 

penggunaan ketika pengujian timbangan 3 load cell kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus konversi massa menjadi volume bensin sebenarnya hasil yang diperoleh seperti 

pada tabel 4.4. 

Berikut hasil karakteristik pengukuran dari pengujian prototipe timbangan 

dengan 3 load cell sebagai alat uji PU BBM yang telah dibuat: 

Tabel 4.5 Karakteristik Hasil Pengujian Prototipe Timbangan dengan 3 load cell 

Bias (mL) Akurasi (%) Presisi (%) Kesalahan (%) 

-7,29 99,52 99,67 0,48 

 
Pengujian prototipe timbangan dengan 3 load cell sebagai alat uji PU BBM 

dilakukan menggunakan BUS kapasitas 5 liter dan bensin jenis pertalite. Pengujian 

dilakukan dengan menimbang massa bensin yang terdapat di dalam BUS. Kedataran 

timbangan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa timbangan sudah datar. 

Bensin pertalite dituangkan ke dalam BUS dengan menggunakan pompa dan selang 

agar BUS menjadi basah, kemudian bensin dipompa dari bejana ukur ke dalam jerigen 

dengan memperhatikan waktu tetes selama 10 detik, hal ini dikarenakan metode yang 

digunakan pada pengujian ini adalah metode basah. Bensin pertalite dituangkan ke 

gelas ukur dan memasukkan hidrometer ke dalam gelas ukur yang telah berisi bensin 

untuk mengetahui nilai densitas bensin pada suhu ketika pengujian dilakukan. BUS 

diletakkan diatas timbangan, kemudian timbangan dihidupkan. Ketika timbangan 

dihidupkan, timbangan sudah otomatis melakukan tare untuk BUS yang sudah 

diletakkan di atas timbangan. Bensin pertalite kembali dipompa ke dalam BUS hingga 

mencapai skala nominal BUS. Setelah BUS terisi dengan bensin, keypad tombol “D” 

ditekan agar LCD menampilkan hasil pengukuran massa bensin. Kemudian, lakukan 

pembacaan nilai densitas pada hidrometer, setelah mengetahui nilai densitas maka nilai 

densitas dapat diinput secara manual melalui keypad. Tombol “D” pada keypad 
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kembali ditekan setelah memasukkan nilai densitas hingga LCD akan menampilkan 

volume yang diperoleh. 

 

 
4.2 Analisis Pengujian Timbangan dengan 3 load cell sebagai Alat Uji PU BBM 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan BUS kapasitas 

5 liter dan bensin pertalite, diperoleh rata-rata volume terbaca sebesar 5007,29 mL dan 

nilai standar deviasi sebesar 5,49 mL. Dengan bias sebesar -7,29 mL, nilai akurasi 

sebesar 99,52%, nilai presisi sebesar 99.67%, dan nilai kesalahan sebesar 0,48%. 

Karena BUS yang digunakan belum dilakukan kalibrasi sebelumnya, sehingga nilai 

volume terbaca hanya dibandingkan dengan kapasitas nominal BUS yaitu 5000 mL. 

Dari pengujian yang telah dilakukan, terdapat selisih sebesar 7,29 mL. Pengujian 

yang dilakukan tidak dengan menuangkan bensin langsung dari PU BBM, melainkan 

masih menggunakan bensin dari dalam jerigen dipompa ke dalam BUS dan disesuaikan 

dengan nominal BUS. Maka, selisih hasil pengujian dibandingkan dengan Batas 

Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari BUS yaitu sebesar ±2,5 mL. Diperoleh hasil 

pengujian prototipe timbangan melebihi nilai BKD BUS. 

Adanya perbedaan nilai antara volume dari BUS dengan rata-rata hasil pengujian 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengaruh penguji, peletakan BUS 

pengaruh lingkungan, wiring, keterbatasan sensor, dan lain-lain. 

Pengaruh penguji dapat terjadi dalam pembacaan skala dari BUS ketika BUS diisi 

bensin pertalite. Pembacaan BUS dilakukan dengan membaca skala nonius dengan 

memperhatikan meniskus dari permukaan bensin yang ada di dalam BUS. Pada saat 

pengambilan data sebanyak 30 kali, dapat memungkinkan adanya perbedaan dalam 

pembacaan skala nonius yang seharusnya tepat pada skala nol. Selain itu, pembacaan 

skala juga dilakukan ketika penggunaan hidrometer. Pembacaan hidrometer dilakukan 

dengan memperhatikan tinggi larutan dengan skala pada hidrometer yang berimpit. 

Perubahan densitas bensin ketika pengujian tidak memberikan perubahan yang 

signifikan, namun dapat saja terjadi kesalahan ketika tinggi bensin berada di antara 
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garis skala yang satu dengan yang lainnya. Kesalahan ini dapat dikatakan sebagai 

kesalahan paralaks. 

Peletakan posisi BUS di atas timbangan dapat mempengaruhi hasil pembacaan 

karena jika peletakan tidak di tengah dapat menyebabkan adanya perbedaan hasil 

pengukuran. Pengaruh lingkungan dapat disebabkan karena suhu, getaran dan 

kelembaban ketika pengujian berlangsung. Selain itu, BUS yang digunakan belum 

terkalibrasi sehingga belum diketahui nilai kesalahan dari BUS. 

Dilihat dari keterbatasan kinerja, masing-masing load cell telah memiliki 

kesalahannya masing-masing, Sehingga, ketika digunakan dalam satu sistem dapat 

menyebabkan adanya kesalahan yang lebih besar. Penggunaan 3 Load Cell 

mengakibatkan banyak kabel yang digunakan dimana, semakin banyak kabel yang 

digunakan pada prototipe akan mempengaruhi pembacaan. Load cell yang digunakan 

sebagai komponen utama dalam timbangan diperoleh dengan harga yang cukup murah 

dan belum dapat dipastikan mengenai pembuatan load cell sudah sesuai dengan standar 

pabrik atau tidak. Selain itu, menurut Finite Element Analysis of Load Cell, penurunan 

kinerja load cell dapat disebabkan karena penurunan bahan pada Load Cell, life time 

dari strain gauge yang ada pada load cell. Strain gauge yang yang ditempelkan pada 

batang load cell dengan menggunakan lem atau perekat khusus memiliki life time 

antara 3-6 bulan sejak dikeluarkan dari pabrik. Load cell telah digunakan terhitung 

semenjak dibuatnya prototipe timbangan pada bulan Desember 2019 hingga 

pengambilan data dilakukan yaitu Oktober 2020. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Terdapat tiga simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Simpulan 

tersebut, yaitu: 

1. Prototipe timbangan dengan 3 load cell sebagai alat uji pompa ukur BBM 

berbasis Arduino dan tampilan output pada LCD telah berhasil dibuat, 

digunakan bejana ukur standar kapasitas 5 liter sebagai alat bantu pengujian. 

Prototipe timbangan yang dibuat memiliki nilai rata-rata kesalahan sebesar 

21,27 gram atau 0,29%, nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 1 dan standar 

deviasi sebesar 5,20 gram. 

2. Prototipe timbangan pengkonversi massa menjadi volume telah digunakan 

untuk menentukan volume bensin sebenarnya dalam BUS kapasitas 5 liter 

dengan 30 kali pengulangan. Rata-rata volume terbaca yang diperoleh yaitu 

sebesar 5007,29 mL dengan standar deviasi 5,49 mL. Prototipe timbangan 

memiliki bias sebesar -7,29 mL, nilai akurasi sebesar 99,52%, nilai presisi 

sebesar 99,67% dan nilai kesalahan sebesar 0,48%. 

3. Prototipe timbangan dapat menampilkan volume bensin sebenarnya melalui 

LCD I2C 16x2. 

 

 
5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya prototipe timbangan sebagai alat uji PU BBM 

ini ditujukan untuk mempermudah pengujian PU BBM. Pada kenyataannya, alat yang 

dibuat belum cukup optimal, sehingga masih diperlukan beberapa perbaikan. Beberapa 

saran yang dapat diberikan untuk perkembangan alat, antara lain: 

1. Meminimalisir penggunaan banyak sensor untuk mengurangi penggunaan 

kabel pada rangkaian prototipe dan meminimalisir kesalahan pembacaan 

prototipe. 

2. Pemilihan load cell yang berkualitas agar dapat meminimalisir kesalahan pada 

hasil pengukuran. 

3. Penambahan baterai dengan fitur charging agar mudah dibawa kemana-mana. 

4. Perlu dilakukan kalibrasi untuk BUS yang digunakan agar diketahui nilai 

kesalahan dari BUS tersebut. 
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5. Mengukur nilai densitas air saat pengujian tera atau tera ulang dilakukan agar 

diketahui nilai densitas ketika pengujian berlangsung. 

6. Penambahan coding untuk menginput nilai densitas air agar dapat 

mengotomatisasi konversi specific gravity ke densitas. 
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