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ABSTRAK 

 
 

Tepat pada hari metrologi dunia pada 20 Mei 2019 CGPM menetapkan redefinisi 

besaran massa yang sebelumnya merupakan artefak International Prototype of 

Kilograms yang disimpan di Perancis, menjadi sebuah definisi dari konstanta Planck 

h = 6,626x10-34 kg m2s-1. Perubahan definisi tersebut didasarkan pada Kibble Balance 

yang dapat memberikan hubungan antara massa, arus listrik dan konstanta Planck. 

Pada alat ini dilakukan dua percobaan yaitu mode weighing dan moving. Proyek akhir 

ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara massa dan arus melalui satu langkah 

percobaan dengan menggunakan solenoid linear sebagai media penyeimbang lengan 

neraca. Besarnya arus diatur oleh modul Buck Converter XL4015 dan dideteksi 

dengan sensor arus ACS712 untuk diolah oleh Arduino dan ditampilkan pada LCD. 

Hasil dari pengujian didapatkan nilai arus yang dibutuhkan agar solenoid 

menyeimbangkan lengan neraca yang sebanding dengan beban yang digunakan. Nilai 

kepresisian berdasarkan RSD berada pada rentang 1,85%-6,58%, sedangkan nilai 

linieritas berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil pengujian 

cukup linier dengan nilai 0,98. Jadi, prototipe ini dapat digunakan sebagai representasi 

sederhana dari Kibble Balance untuk menentukan hubungan antara arus dan massa. 

 
Kata kunci : arus, massa, solenoid, sensor arus ACS712, modul XL4015 dan neraca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Bab I merupakan penjelasan singkat tentang latar belakang pemilihan judul 

proyek akhir, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan laporan proyek akhir. 

 
1.1 Latar Belakang 

Menurut de Mirandés sejak tahun 1889, telah ditetapkan secara resmi oleh 

BIPM Satuan Internasional dari unit massa yaitu kilogram, yang didefinisikan dalam 

bentuk artefak International Prototype of Kilograms (IPK), sebuah silinder dengan 

diameter dan tinggi 39 mm dibuat dari 90% Platinum dan 10% Iridium. Dari IPK 

tersebut diturunkan menjadi enam buah salinan yang digunakan sebagai pembanding, 

dan sepuluh standar kerja. IPK dan keenam salinannya dilakukan pembersihan secara 

berkala, dan dalam permbersihan tersebut rata-rata massa yang hilang dari artefak 

tersebut adalah 15µg. IPK, keenam salinan, dan standar kerja juga dilakukan 

perbandingan pada tahun 1899, 1946, dan 1989. Perbandingan ini menunjukkan 

kecenderungan nilai massa yang lebih besar untuk sebagian prototipe sekitar 50µg 

pada lebih dari 100 tahun (M. Stock et al, 2015). Oleh karena variansi yang terjadi, 

BIPM memutuskan pada tahun 2002 untuk membuat rancangan Watt balance, dan 

pada tahun 2005 adalah pengembangan pertama (Picard et al, 2007) dapat 

diwujudkan. Tahun 2018 pada konferensi ke-26 CGPM menyepakati untuk redefinisi 

kilogram menjadi konstanta fundamental, yaitu konstanta Planck, efektif pada 20 Mei 

2019 bertepatan dengan hari metrologi dunia. 

Menurut M. Stock pada 2012 kilogram (kg) adalah satuan massa, besarnya 

ditentukan dengan memperbaiki nilai numerik konstanta Planck agar sama dengan 

6.62606 × 10−34 dinyatakan dalam satuan s− 1 m2kg, yang sama dengan Js. Nilai 

konstanta Planck diberikan oleh alam, definisi meter dan detik didefinisikan dalam SI. 

Watt balance membentuk hubungan antara massa makroskopik m dan konstanta 

Planck h. Pada watt balance dibagi menjadi dua tahap percobaan, yaitu fase statis 

(percobaan weighing) dan fase dinamis (percobaan moving). Pada fase statis, berat 

suatu massa m yang mengalami percepatan gravitasi g diimbangi oleh gaya Lorentz 

pada sebuah kumparan dengan arus I. Dalam fase dinamis koil dipindahkan secara 
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vertikal melalui medan magnet yang sama seperti pada fase statis, sehingga tegangan 

dapat diinduksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada studi ini dibuat prototipe 

neraca dengan penyeimbang gaya solenoid linear yang bertujuan untuk mengeliminasi 

dua percobaan pada watt balance sehingga hanya perlu dilakukan satu kali percobaan, 

dengan mencari hubungan antara arus dan massa. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diambil, maka  rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat rancang bangun neraca dengan penyeimbang 

solenoid? 

2. Bagaimana cara menentukan hubungan antara besaran arus dengan besaran 

massa? 

3. Bagaimana hubungan antara besaran arus dengan besaran massa? 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pengerjaan proyek akhir ini batasan masalah yang ditentukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan alat ukur watt balance menggunakan solenoid linear dengan 

maksimum beban 20N, maksimum arus 2 A, dan tegangan 12V. 

2. Sensor yang digunakan adalah sensor arus untuk mengukur besarnya arus 

yang dibutuhkan agar neraca setimbang, dan waterpass sebagai sensor 

kesetimbangan, tidak untuk otomatisasi. 

3. Beban maksimum (anak timbangan) yang digunakan adalah 300 gram 

dengan kenaikan beban setiap 100 gram, dan piringan beban juga dihitung 

sebagai beban solenoid. 

4. Regulasi pengujian neraca berbasis arus belum ditetapkan, sehingga 

pengujian hanya berdasarkan prinsip kesetimbangan. 

 
1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat prototipe alat ukur watt balance berbasis solenoid linear dengan 

tampilan output pada LCD. 
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2. Untuk menentukan hubungan antara besaran massa dengan besaran arus 

melalui prinsip kesetimbangan neraca. 

3. Untuk menentukan tingkat keberulangan dan kepresisian dari prototipe 

Watt balance. 

 
 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Masyarakat khususnya pada dunia pendidikan dapat mempelajari 

perkembangan definisi dari besaran massa berdasarkan konstanta Planck. 

2. Masyarakat dapat mempelajari aplikasi dari redefinisi massa dalam 

instrumen yang telah dibuat. 

3. Pada dunia industri dapat mengembangkan instrumen ukur massa 

berdasarkan besaran arus listrik. 

 
1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memahami lebih mudah laporan hasil penelitian tugas akhir ini, maka 

materi yang tertera pada laporan dikelompokkan menjadi bab-bab berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, 

manfaat, dan rumusan masalah penelitian, serta sistematika dari penulisan 

laporan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian 

dan pembuatan rancang bangun instrumen ukur neraca berbasis solenoid 

linear ini. 

3. Bab III Rancang Bangun 

Secara umum bab ini menjelaskan tentang instrumen yang dibuat, seperti 

desain, deskripsi, cara kerja, modifikasi, dan spesifikasi yang digunakan. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menampilkan data-data penelitian, permasalahan yang dihadapi 

dan bagaimana mengatasinya, serta membahas keterkaitan teori dengan 

hasil penelitian yang didapatkan. 
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5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir menjelaskan apa yang didapat selama penelitian untuk 

menjawab tujuan, dan saran yang harus dilakukan di masa depan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada Bab 2 dibahas teori umum mengenai neraca dan komponen-komponen 

yang digunakan pada proyek akhir penyeimbang neraca dengan solenoid linear. 

 
2.1 Kibble Balance 

Kibble Balance atau Watt Balance sebelumnya dikenal dengan kumparan yang 

bergerak Watt Balance, alat ini ditemukan di National Physical Laboratory (NPL) 

oleh Bryan Kibble pada tahun 1975 dan ini berhubungan dengan Virtual Mechanical 

dan energi listrik. Dr. Kibble meninggal dunia pada tahun 2016 dan kini Watt Balance 

telah berganti nama menjadi Kibble Balance untuk menghormati Dr. Kibble sebagai 

penemu teori Watt Balance. Pada awalnya Kibble Balance digunakan sebagai alat 

pengukur arus listrik yang mana mendapatkan ampere pada definisinya, ketika di- 

kombinasikan dengan SI ohm yang didapat dari kapasitor yang mempunyai nilai, 

Kibble Balance untuk mendapatkan hubungan tegangan dan arus. 

Kibble Balance terdiri dari kumparan kawat yang mana menggantung dari 

salah satu lengan timbangan yang ditempatkan pada medan magnet yang kuat. 

Menurut BIPM alat ini memiliki dua mode pengukuran : Weighing mode dan Moving 

mode dimana dapat dilihat ilustrasinya pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 

 

Gambar 2.1 Weighing mode Gambar 2.2 Moving mode 
 

Dalam Weighing mode dapat dilihat pada ilustrasi timbangan harus dalam 

keadaan setimbang dimana berat dari mg diseimbangkan oleh gaya vertikal dari BIL 

yang dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam kumparan kawat panjang dalam 

kepadatan fluks magnetik sehingga 

𝐵𝐼𝐿 = 𝑚𝑔 ..........................................................................................................(2.1) 
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Sedangkan pada Moving mode massa ditiadakan dan kumparan bergerak 

dengan kecepatan tertentu pada medan magnet yang menimbulkan adanya tegangan 

𝑉 = 𝐵𝐿𝑣 ............................................................................................................(2.2) 

Dapat diasumsikan bahwa variabel BL tidak berubah antara Weighing mode 

dan Moving mode sehingga variabel BL dapat dieliminasi. 

𝑚𝑔  
= 

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

𝑖 𝑣 

𝑚 = 
𝑉𝑖 

.................................................................................................................(2.4) 
𝑔𝑣 

 

 

Berdasarkan persamaan tersebut massa pada beban dapat ditentukan. Karena 

nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari massa sudah diketahui dan pengukuran 

gaya dan arus dipisahkan dari kecepatan dan tegangan,dimana hal ini menyamakan 

listrik virtual ke daya mekanik virtual. Dasarnya membandingkan energi virtual dapat 

menghilangkan efek mekanisme dari kehilangan energi seperti kerugian resistif, 

gesekan, dan kerugian arus eddy, yang dapat menghambat perbandingan energi secara 

langsung. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan ketidakpastian keseluruhan 

yang sangat rendah yang diperlukan untuk redefinisi kilogram. 

Pada proyek kali ini didasari oleh teori Kibble balance dengan menggunakan 

satu mode pengujian yaitu Weighing Mode dikarenakan proyek ini menggunakan 

Solenoid Linear. Solenoid Linear memiliki nilai B dan L yang tetap sehingga tidak 

perlu untuk mencari nilai B dan L, Solenoid Linear memiliki spesifikasi yaitu 20 N 

untuk maksimum beban dan arus maksimum 2A. 

 
2.2 Solenoid Linear 

Solenoida atau Solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat 

mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Energi gerakan yang dihasilkan oleh 

solenoid biasanya hanya gerakan mendorong (push) dan menarik (pull). Pada 

dasarnya, solenoid hanya terdiri dari sebuah kumparan listrik (electrical coil) yang 

dililitkan di sekitar tabung silinder dengan aktuator ferro-magnetic atau sebuah 

plunger yang bebas bergerak “Masuk” dan “Keluar” dari bodi kumparan. Sebagai 

informasi tambahan, yang dimaksud dengan aktuator (actuator) adalah sebuah 

peralatan mekanis yang dapat bergerak atau mengontrol suatu mekanisme. Solenoid 
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juga tergolong sebagai keluarga transduser, yaitu perangkat yang dapat mengubah 

suatu energi ke energi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Solenoid Linear 

Sumber : https://www.emworks.com/application/linear-solenoid-actuator 

Tabel 2.1 Spesifikasi Solenoid 

Product name DC Solenoid Electromagnet 

Model TAU-0826B 

Rated Voltage DC 12V 

Type Pull Push 

Rated Current 2A 

Force&Stroke 20N/10mm 

 

2.3 Neraca 

Neraca merupakan timbangan sederhana yang digunakan sebagai alat untuk 

mengukur massa suatu benda dengan cara membandingkan dengan anak timbangan 

yang sudah tertelusur dengan kelas anak timbangan diatasnya. Prinsip pengukuran 

pada neraca yaitu prinsip kestimbangan sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitasi. 

Pada proyek akhir kali ini menggunakan neraca dua lengan dengan prinsip kerja yang 

berbeda dengan prinsip kerja neraca pada umumnya pada proyek ini neraca digunakan 

sebagai alat penyeimbang dengan solenoid linear. 

 

Menurut Mealabs fungsi dari setiap bagian neraca yaitu : 

1. Beam, Knife Edge, Fulcurm, Arrest dan Knob 

Bagian ini biasanya terbuat dari brass atau alumunium dengan panjang dan 

bentuk yang bervariasi. Pada neraca dua lengan atau neraca tiga lengan, bagian lengan 

ayun terdapat angka-angka yang menunjuk massa beban terimbang. Angka-angka 

tersebut biasanya bergradasi dengan skala 1-10 dan terdapat penanda pada setiap 

gradasi. Sedangkan pada neraca sama lengan, beam ini diletakkan pada bagian tengah 

(knife edge) pilar, yang berupa batu akik (agate). Tempat meletakkannya disebut 

https://www.emworks.com/application/linear-solenoid-actuator
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fulcrum. Bagian penahan (arrest) berfungsi untuk mencegah knife edge tidak tumpul. 

Arrest dapat dioperasikan dengan memutar knob secara perlahan. Knob dapat dijumpai 

pada bagian samping neraca. 

2. Pan (piringan beban) 

Neraca sama lengan memiliki dua buah piringan (pan) digantungkan pada 

setiap ujung lengan ayun (beam) yang berjarak sama dari fulcrum. Pan berfungsi 

untuk meletakkan bahan tertimbang dan anak timbangan (weights). 

3. Penunjuk Skala (Pointer) 

Pada neraca sama lengan, dua jarum diletakkan pada fulcrum. Penunjuk skala 

ini biasanya akan menunjuk angka nol pada skala bagian bawah timbangan, jika 

lengan ayun dalam kondisi setimbang. Sebaiknya meletakkan timbangan di tempat 

yang datar secara horizontal. Jika perlu, gunakan waterpass yang dapat membantu 

menunjukkan datarnya suatu tempat. Sebagian timbangan berlengan, timbangan 

dilengkapi dengan plumb yang berfungsi untuk mengetahui apakah timbangan sudah 

dalam kondisi tegak lurus dengan dudukan atau belum. 

 

 

 
Gambar 2.4 Neraca dan Bagian-Bagiannya 

Sumber : https://www.mealabs-timbangan.com/2019/07/fungsi-dan-bagian-neraca- 
laboratorium.html 

 

 

 

2.4 Sensor arus ACS712 

ACS712 merupakan sebuah modul sensor yang mengukur besar arus AC 

maupun arus DC yang menggunakan teknologi Hall effect. Teknologi Hall effect 

ditemukan oleh Edwin H. Hall (1855-1938) bahwa jika arus listrik mengalir melalui 

penghantar yang ditempatkan pada garis lintang medan magnet yang kuat, hal ini akan 

https://www.mealabs-timbangan.com/2019/07/fungsi-dan-bagian-neraca-laboratorium.html
https://www.mealabs-timbangan.com/2019/07/fungsi-dan-bagian-neraca-laboratorium.html
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menghasilkan beda potensial yang melewati penghantar pada kedua sudut penghantar 

itu. 

Modul sensor arus ACS712 mempunyai 3 varian, yaitu: 

a. ACS712-05B untuk pengukuran arus dalam rentang -5A sampai 5A 

b. ACS712-20A untuk pengukuran arus dalam rentang -20A sampai 20A 

c. ACS712-30A untuk pengukuran arus dalam rentang -30A sampai 30A 
 

 

 

Gambar 2.5 Sensor Arus ACS712 

Sumber : https://iseerobot.com/product/acs712-20a-range-hall-current-sensor- 

arus-module-acs-712-for-arduino/ 

 

2.5 Arduino UNO 

Arduino merupakan sebuah kit elektronik open source digunakan untuk 

mengembangkan perangkat elektronik yang dapat mengontrol dengan bermacam 

macam sensor, Arduino Uno memiliki 14 pin digital input/output, bahasa 

pemrograman yang dipakai mirip dengan bahasa pemrograman C++ sehingga mudah 

untuk digunakan para pemula yang berkreativitas dengan alat elektronik. Arduino 

mendeteksi kondisi lingkungan dengan menerima masukan dari banyak sensor, dan 

memengaruhi lingkungannya dengan mengendalikan lampu, motor, dan aktuator 

lainnya. 

Perangkat lunak Arduino mudah digunakan untuk pemula, namun cukup 

fleksibel untuk pengguna tingkat lanjut dan dapat berjalan pada sistem operasi Mac, 

Windows, dan Linux. Arduino diciptakan di Ivrea Interaction Design Institute sebagai 

alat untuk membuat prototipe dengan cepat, ditujukan untuk siswa tanpa latar 

belakang elektronik dan pemrograman. Setelah mencapai komunitas yang lebih luas, 

Arduino mulai berubah untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan baru, 

membedakan penawarannya dari papan 8-bit sederhana hingga produk untuk aplikasi 

IoT atau pencetakan 3D. Semua Arduino dan perangkat lunaknya merupakan open- 

https://iseerobot.com/product/acs712-20a-range-hall-current-sensor-arus-module-acs-712-for-arduino/
https://iseerobot.com/product/acs712-20a-range-hall-current-sensor-arus-module-acs-712-for-arduino/
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source, memberdayakan pengguna untuk membangunnya secara mandiri dan akhirnya 

menyesuaikannya dengan kebutuhan khusus mereka. 

 

 

Gambar 2.6 Arduino UNO 
Sumber : https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino UNO 
 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
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Tabel 2.3 Deskripsi Pin Arduino 
 

Pin Category Pin Name Details 

Power Vin, 3.3V, 5V, GND Vin: Input voltage to Arduino when 

using an external power source. 

5V: Regulated power supply used to 

power microcontroller and other 

components on the board. 

3.3V: 3.3V supply generated by on- 

board voltage regulator. Maximum 

current draw is 50mA. 
GND: ground pins. 

Reset Reset Resets the microcontroller. 

Analog Pins A0 – A5 Used to provide analog input in the 

range of 0-5V 
Input/Output Pins Digital Pins 0 – 13 Can be used as input or output pins. 

Serial 0(Rx), 1(Tx) Used to receive and transmit TTL 
serial data. 

External 

Interrupts 
2, 3 To trigger an interrupt. 

PWM 3, 5, 6, 9, 11 Provides 8-bit PWM output. 

SPI 10 (SS), 11 (MOSI), 12 

(MISO) and 13 (SCK) 
Used for SPI communication. 

Inbuilt LED 13 To turn on the inbuilt LED. 

TWI A4 (SDA), A5 (SCA) Used for TWI communication. 

 

 
 

2.6 LCD 16x2 dan I2C 

2.6.1 LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi 

CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan 

cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari 

back-lit. LCD (Liquid Crystal Display) berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. Adapun fitur yang disajikan pada LCD 

16x2 ini antara lain: 

• Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

• Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

• Terdapat karakter generator terprogram. 

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

• Dilengkapi dengan back light. 

Spesifikasi kaki pada LCD 16x2 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.4 Fungsi Kaki-Kaki LCD 16x2 
 

Pin Deskripsi 

1 Ground 

2 Vcc 

3 Pengatur Kontras 

4 RS 

5 R/W 

6 EN (Enable) 

7-14 Data I/O Pins 

15 Vcc 

16 Ground 

 

 

 
 

 

Gambar 2.7 LCD 16x2 

sumber: https://www.nyebarilmu.com/cara-mengakses-modul-display-lcd-16x2/ 

https://www.nyebarilmu.com/cara-mengakses-modul-display-lcd-16x2/
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2.6.2 I2C (Inter Intergrated Circuit) 

LCD 16×2 pada umumnya menggunakan 16 pin sebagai kontrolnya, tentunya 

akan sangat boros apabila menggunakan 16 pin tersebut. Karena itu, digunakan driver 

khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan jalur I2C. melalui I2C maka LCD dapat 

dikontrol dengan menggunakan 2 pin saja yaitu SDA dan SCL. 

 

Gambar 2.8 Skematik Arduino Uno R3 dan I2C 

Sumber : https://create.arduino.cc/projecthub/Oniichan_is_ded/lcd-i2c-tutorial- 

664e5a 
 
 

2.7 Anak Timbangan dan Standar Massa 

Anak Timbangan adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan 

karakteristik fisik dan metrologisnya yaitu meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, 

dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan maksimumnya. 

Dalam pengukuran massa dikenal massa sebenarnya, massa konvensional, dan massa 

nominal. Massa sebenarnya adalah massa yang mencerminkan suatu massa yang 

terdefinisi secara sempurna dalam kondisi dimana massa tersebut ditentukan. Massa 

konvensional adalah hasil penimbangan di udara antara suatu benda dengan massa 

standar dengan massa jenis konvensional dan pada temperatur konvensional, yang 

nilai konvensionalnya yaitu pada temperatur referensi 20°C, massa jenis massa 

standarnya pada 20° adalah 8000 kg/m3, dan massa jenis udara (ρ) = 1,2 kg/m3. 

Sedangkan massa nominal adalah nilai yang dipergunakan untuk menandai 

karakteristik atau sebagi petunjuk massa suatu benda. Selain itu, pada anak timbangan 

dikenal kelas ketelitian (akurasi) anak timbangan, yaitu kelas anak timbangan yang 

memenuhi syarat-syarat metrologis tertentu agar kesalahannya masih dalam batas 

yang diijinkan (BKD). 

https://create.arduino.cc/projecthub/Oniichan_is_ded/lcd-i2c-tutorial-664e5a
https://create.arduino.cc/projecthub/Oniichan_is_ded/lcd-i2c-tutorial-664e5a
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Gambar 2.9 Ketertelusuran Standar Massa 

Sumber : https://metrologilegal.files.wordpress.com/2011/06/bab-5_verifikasi- 

standar-massa.pdf 
 

 

Pemilihan kelas anak timbangan biasanya disesuaikan dengan kelas timbangan 

yang digunakan, antara lain:  

1. Kelas E2 dan F1 adalah kelas ketelitian anak timbangan yang dipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas I. 

2. Kelas F2 dan M1 adalah kelas ketelitian anak timbangan yang dipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas II (biasanya kelas F2 untuk menimbang obat 

dan M1 untuk menimbang logam mulia). 

3. Kelas M2 adalah kelas ketelitian anak timbangan yang dipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas III. 

4. Kelas M3 adalah kelas ketelitian anak timbangan yangdipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas III dan IIII. 

https://metrologilegal.files.wordpress.com/2011/06/bab-5_verifikasi-standar-massa.pdf
https://metrologilegal.files.wordpress.com/2011/06/bab-5_verifikasi-standar-massa.pdf
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Gambar 2.10 Anak timbangan 

Sumber : 

https://www.mt.com/id/id/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights.ht 

ml 

https://www.mt.com/id/id/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights.html
https://www.mt.com/id/id/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights.html
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Pada Bab ini dibahas hal-hal berkaitan tentang prototipe yang dibuat, terdiri 

dari prinsip kerja, komponen yang digunakan, dan prosedur pengujian. 

3.1 Prinsip Kerja Prototipe 

Cara kerja dari prototipe neraca berbasis solenoid linier ini yaitu menggunakan 

solenoid linier tipe 0826B dengan beban maksimum 20 N pada salah satu lengan 

sebagai penyeimbang beban pada lengan neraca. Keseimbangan lengan neraca dapat 

diindikasikan dari waterpass yang terdapat di tengah lengan neraca. Pergerakan dari 

solenoid diatur dari kit regulator arus dan tegangan, yang dalam hal ini tegangan telah 

ditentukan sebesar 12V sehingga kekuatan penarikan oleh solenoid ditentukan oleh 

besarnya arus. Besarnya arus yang dibutuhkan diukur dengan sensor arus ACS712 

dengan rentang pengukuran maksimum 5A untuk kemudian dapat ditentukan 

hubungan antara arus dengan massa. Hasil pembacaan arus akan ditampilkan pada 

LCD untuk kemudian dianalisis hubungan antara arus dengan massa beban neraca. 

Komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan prototipe ini yaitu Arduino UNO R3, 

kit regulator arus dan tegangan, sensor arus ACS712, solenoid linier, LCD & I2C 

2x16, dan konverter AC/DC 12V. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Prototipe 
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3.2 Power Supply 

Dalam proyek akhir ini digunakan power supply 12V sebagai sumber tegangan 

untuk Arduino dan sumber tegangan untuk modul XL4015. Fungsi utama power 

supply ini yaitu untuk menurunkan sekaligus mengubah sumber tegangan PLN 220 

Vac menjadi 12 Vdc agar dapat digunakan. Power supply jenis ini telah banyak dijual 

di pasaran dengan harga terjangkau. 

 

Gambar 3.2 Power Supply 12V5A 

 

 

3.3 Modul Current Regulator XL4015 

Pada prototipe neraca penyeimbang solenoid linier ini digunakan modul 

regulator arus dan tegangan konverter DC/DC XL4015 untuk mengatur besarnya arus 

pada solenoid yang digunakan sebagai penyeimbang beban neraca. Modul ini secara 

umum berguna untuk pengisian baterai dan sebagai catu daya. Menurut Tabel 3.1 

modul ini memerlukan tegangan input antara 8V-36 V DC dan dapat memberikan 

tegangan keluaran sebesar 1,25 V hingga 32 V dengan arus maksimum 5A. Untuk 

dapat mengetahui besarnya arus yang yang keluar dari modul, maka diperlukan sensor 

arus yang terintegrasi ke Arduino agar dapat menampilkan nilai arus yang mengalir 

pada LCD. 
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Tabel 3.1 Fitur Modul Buck Konverter XL4015 
 

No. Fitur Modul XL4015 

1. Wide 8V to 36V Input Voltage Range 

2. Output Adjustable from 1.25V to 32V 

3. Maximum Duty Cycle 100% 

4. Minimum Drop Out 0.3V 

5. Fixed 180KHz Switching Frequency 

6. 5A Constant Output Current Capability 

7. Internal Optimize Power MOSFET 

8. High efficiency up to 96% 

9. Excellent line and load regulation 

10. Built in thermal shutdown function 

11. Built in current limit function 

12. Built in output short protection function 

 
 

Gambar 3.3 Sirkuit XL4015 
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Gambar 3.4 Buck Konverter XL4015 

 

 

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4 masukan dari modul ini adalah tegangan 

DC, yang pada proyek ini digunakan tegangan 12V dan arus sebesar 5A. Sedangkan 

keluaran dapat diatur dengan memutar trimpot CV (constant voltage) untuk mengatur 

tegangan, dan CC (constant current) untuk mengatur arus pada rangkaian. 

 
3.4 Mikrokontroler Arduino Uno R3 

Mikrokontroler yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek akhir ini yaitu 

Arduino Uno R3 yang digunakan sebagai pengolah data dan pembaca sensor arus 

ACS712 untuk ditampilkan pada LCD 2x16. Arduino ini menerima sumber tegangan 

dari catu daya bersamaan dengan modul XL4015. 



20  

 

 
 

 

Gambar 3.5 Skema Komponen Arduino 

Pada Gambar 3.5 digunakan kapasitor 100nF dan dioda 1n4148 untuk 

mendukung kestabilan pembacaan, sedangkan pin yang digunakan pada Arduino 

yaitu: 

a. A0 sebagai penerima data keluaran dari sensor ACS712 

b. A5 disambungkan dengan pin SCL I2C LCD16x2 

c. A4 disambungkan dengan pin SDAI2C LCD 162 

d. GND dihubungkan dengan GND sensor ACS712 sekaligus I2C LCD16x2 

e. 5V dihubungkan dengan Vcc sensor ACS712 sekaligus I2C LCD16x2 
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Gambar 3.6 Diagram Alir Prototipe Neraca 

 
 

Gambar 3.6 merupakan diagram yang menjelaskan petunjuk penggunaan 

prototipe neraca ini dimulai dengan mengatur arus yang dibutuhkan kemudian 

menghubungkan catu daya pada arduino agar dapat mengolah data yang dimasukkan 

dari modul XL4015. Arduino akan mengolah data analog arus hingga dapat 
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ditampilkan pada layar LCD dalam bentuk digital agar mudah dibaca. Pada LCD 

ditampilkan hasil keluaran sensor dalam bentuk analog, nilai tegangan, dan nilai arus 

terukur. Hasil pengukuran ini untuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

hubungan antara arus dan massa. 

 
3.5 Pengujian Neraca 

Metode pengujian neraca pada proyek ini yaitu dengan langsung 

membandingkan dengan beban di satu lengan neraca, yaitu menggunakan anak 

timbangan. 

3.5.1 Pengujian Sensor Arus ACS712 

Sebelum pengujian dilakukan kalibrasi sensor arus ACS712 dengan 

membandingkan antara pembacaan sensor pada arduino dan pembacaan arus 

pada multimeter komersil. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir error yang 

mungkin terjadi pada pembacaan sensor oleh arduino. Rangkaian kalibrasi ini 

dilakukan dengan memasang sensor arus dan multimeter secara seri diantara 

beban dan keluaran positif dari modul XL4015. Pengujian sensor ini dilakukan 

pada rentang 0A hingga 1A dan pada tiap titik diambil 30 kali data. 
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Gambar 3.7 Diagram Alir Pengujian Sensor Arus ACS712 

 
 

3.5.2 Prosedur Pengujian Neraca Penyeimbang Solenoid Linier 

a. Pengecekan Kesetimbangan Neraca Tanpa Beban 

Neraca merupakan alat ukur massa dengan konsep kesetimbangan. 

Oleh karena itu, saat tidak ada beban maupun ada beban posisi neraca harus 

dalam keadaan setimbang. Regulasi yang mengatur neraca dengan 

penyeimbang berbasis arus belum ditetapkan khususnya di Indonesia, maka 

pengujian dilakukan dengan hanya menggunakan prinsip kesetimbangan. 

Kesetimbangan neraca ditandai dengan posisi gelembung waterpass yang 

berada di tengah. Perlu digarisbawahi bahwa piringan beban memiliki massa 

yang memengaruhi hasil percobaan sehingga piringan beban juga dianggap 

sebagai beban neraca. 
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Waterpass 

Piringan beban 

Solenoid Beam 

 
 

Gambar 3.8 Kesetimbangan Neraca Saat Tanpa Beban 
 

Gambar 3.9 Ketidaksetimbangan Neraca dengan Piringan Beban 
 

 

Gambar 3.10 Desain Neraca 
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b. Pengujian Neraca dengan Beban 
 
 

Gambar 3.11 Diagram Alir Pengujian Neraca 

Pada Gambar 3.10 dapat dijelaskan bahwa pengujian neraca dimulai 

dari menyiapkan komponen yang dibutuhkan dan memastikan bahwa 

komponen telah dihubungkan pada catu daya sesuai spesifikasi. Penentuan 
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titik beban diawali dengan menggunakan piringan beban tanpa anak 

timbangan, kemudian satu persatu ditambah dengan anak timbangan kelas M3 

yang telah ditentukan. Setelah beban ditambahkan langkah selanjutnya yaitu 

mengatur arus yang mengalir pada solenoid dengan memutar trimpot arus 

setelah tegangan ditetapkan sebesar 12V. 

Besarnya nominal arus yang dibutuhkan untuk memicu solenoid 

menarik secara penuh dicatat untuk dianalisis. Meskipun gerak solenoid hanya 

on dan off, namun arus yang dibutuhkan untuk membuat solenoid dalam 

kondisi full on pada setiap beban akan berbeda. Perbedaan ini yang kemudian 

dilakukan analisa hubungan antara massa beban dan arus. Pengambilan data 

dilakukan sebanyak 30 kali pada setiap titik uji beban. 

3.5.3 Penentuan Hubungan Arus dan Massa 

a. Linearitas 

Data yang didapatkan selama proses pengujian kemudian diolah untuk 

mendapatkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan nilai 

linieritas. Pengujian linieritas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa rata- 

rata yang diperoleh dari kelompok data sampel terletak dalam garis-garis lurus. 

Mencari linieritas data dapat ditentukan dengan langkah mencari persamaan 

regresi linier yaitu 

Y=a+bx. ................................................................................................... (3.1) 

Kemudian dicari nilai koefisien determinasi (R2) yang berada pada 

rentang nilai nol dan satu. Semakin mendekati 1 maka data percobaan semakin 

linier. Nilai R2 ditentukan dalam rumus: 

R2 = 
𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 
...................................................................(3.2) 

Perhitungan persamaan regresi dan koefisien determinasi dapat dengan 

mudah dihitung dengan Microsoft excel. 

b. Repeatability 

Selain linearitas juga ditentukan tingkat kepresisian dari prototipe yang 

dibuat yaitu menggunakan data keberulangan (repeatability). Repeatability 

merupakan sifat yang menyatakan kemampuan timbangan itu menunjukkan 

harga yang sama apabila dimuati berulang-ulang dengan muatan yang sama 

atau dalam kondisi yang ditentukan, biasanya ditandai dengan nilai standar 
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deviasi. Semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar rentang nilai 

penimbangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Bab empat merupakan penjabaran hasil pengujian prototipe dan analisis 

mengenai fenomena yang terjadi pada pembuatan prototipe. 

4.1 Kalibrasi Sensor ACS712 

Sebelum pengujian neraca perlu dilakukan pengujian sensor arus untuk 

mengetahui kebenaran hasil pembacaan sensor pada Arduino. Rangkaian sensor dan 

multimeter dipasang secara seri kepada beban yaitu solenoid yang belum dirangkai 

dengan neraca, dengan kata lain tanpa beban anak timbangan. Pada tiap nominal 

merupakan hasil rata-rata yang diambil dari 30 kali percobaan. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor ACS712 
 

 
No. 

Multimeter(A) 
Nilai 

ADC 

Arus 

(A) 

Tegangan 

(mV) 

Error (S-P) 
(mV) 

1 0.00 506 0.00 2470.21 0.00 

2 0.25 521 0.23 2542.97 0.01 

3 0.35 526 0.37 2567.71 -0.02 

4 0.45 529 0.44 2583.01 0.01 

5 0.55 532 0.52 2596.35 0.03 

6 0.64 535 0.61 2612.79 0.03 

7 0.72 539 0.71 2632.16 0.01 

8 0.85 544 0.85 2657.06 0.00 

9 0.92 545 0.87 2660.81 0.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Pengujian Sensor Arus ACS712 

Grafik Pengujian Sensor Arus 
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Dalam Gambar 4.1 dan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa error paling besar 

terdapat pada nominal 0.92A, sedangkan pada nominal lain memiliki error lebih kecil. 

Hal ini disebabkan karena rentang waktu pembacaan multimeter lebih cepat sehingga 

saat nilai arus sudah berubah pada multimeter, namun pada LCD masih belum 

membaca perubahan arus, karena delay pembacaan disetel 1000 ms atau 1 detik. 

Selain itu, nilai arus baik pada multimeter maupun sensor bersifat fluktuatif, artinya 

nilai selalu berubah-ubah sedangkan pencatatan hasil pembacaan multimeter 

dilakukan secara manual. Jika dilihat dari koefisien determinasi yang memiliki nilai 

0.971 maka disimpulkan hasil pengukuran cukup linier. 

 
4.2 Hasil Pengujian Neraca dengan Anak Timbangan 

Dalam pengujian prototipe neraca ini digunakan anak timbangan kelas M3 

dengan massa nominal 100g, 200g, dan 300g. Namun karena piringan beban juga 

memiliki massa, maka piringan juga dianggap sebagai beban yang memiliki nilai 

sebesar 35g. Oleh karena itu, data pembacaan arus dibandingkan dengan massa anak 

timbangan ditambah dengan massa piringan. Pada setiap titik beban pengujian 

dilakukan masing-masing sebanyak 30 kali. Trimpot pengatur arus diputar secara 

perlahan sampai solenoid dapat menarik beban hingga neraca setimbang. 
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Tabel 4.2 Hasil Pengujian Neraca 
 

Pengujian 
ke- 

Pengukuran 

arus tanpa 
beban (A) 

Pengukuran 

arus dengan 
pan 35g (A) 

Massa AT + Pan (A) 

135g 235g 335g 

1 0.21 0.32 0.66 0.84 1.06 

2 0.24 0.34 0.63 0.87 1.00 

3 0.24 0.34 0.69 0.84 1.03 

4 0.24 0.35 0.66 0.87 1.03 

5 0.21 0.32 0.61 0.9 1.08 

6 0.21 0.34 0.63 0.84 1.06 

7 0.21 0.35 0.63 0.87 1.06 

8 0.24 0.32 0.61 0.87 1.06 

9 0.24 0.34 0.61 0.9 1.08 

10 0.21 0.32 0.66 0.87 1.06 

11 0.24 0.32 0.63 0.87 1.06 

12 0.21 0.35 0.66 0.87 1.08 

13 0.21 0.34 0.63 0.87 1.08 

14 0.24 0.34 0.63 0.87 1.06 

15 0.24 0.34 0.61 0.9 1.08 

16 0.21 0.32 0.66 0.87 1.08 

17 0.21 0.34 0.69 0.87 1.08 

18 0.24 0.35 0.69 0.9 1.06 

19 0.24 0.35 0.66 0.87 1.06 

20 0.21 0.32 0.66 0.84 1.08 

21 0.24 0.34 0.63 0.87 1.06 

22 0.21 0.35 0.63 0.87 1.06 

23 0.21 0.34 0.63 0.87 1.06 

24 0.24 0.32 0.69 0.9 1.03 

25 0.22 0.33 0.63 0.87 1.06 

26 0.24 0.34 0.61 0.87 1.08 

27 0.23 0.32 0.66 0.9 1.03 

28 0.21 0.32 0.63 0.87 1.06 

29 0.24 0.34 0.66 0.9 1.06 

30 0.21 0.34 0.66 0.87 1.08 

Rata-rata 0.22 0.33 0.64 0.87 1.06 

stdev 0.0148 0.0117 0.0256 0.0182 0.0196 

repeat 4,93x10-4 3,89x10-4 8,52x10-4 6,07x10-4 6,54x10-4 

RSD(%) 6.58 3.48 3.96 2.09 1.85 
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Gambar 4.2 Grafik Hubungan Antara Massa dan Arus 

 
 

Pada Tabel 4.2 didapatkan rata-rata pada tiap titik uji yaitu 

𝜇= 
∑ 𝑋𝑖 

𝑛 

 
................................................................................................................(4.1) 

dimana xi merupakan data ke-i dan n merupakan jumlah data. Nilai rata-rata pada 

persamaan (1) digunakan untuk mencari nilai standar deviasi yang diperoleh dari 

persamaan 

√
∑(𝑋𝑖−𝜇) 2 

 s = ......................................................................................................................... (4.2) 
𝑛 

Setelah diperoleh nilai standar deviasi pada masing-masing titik uji maka dapat 

ditentukan repeatability dari persamaan (2) 

R=  
𝑠

 
√𝑛 

..................................................................................................................(4.3) 

Tingkat kepresisian dapat ditentukan dari standar deviasi atau RSD (Standar Deviasi 

Relatif), yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata data. Semakin kecil nilai RSD 

maka tingkat kepresisian semakin tinggi. Berdasarkan Tabel 4.2 hasil pengujian 

neraca menunjukkan bahwa pengukuran memiliki kepresisian paling tinggi pada 

massa 335 g yakni sebesar 1,58 % dan yang memiliki kepresisian paling rendah yaitu 

pada titik tanpa beban, yakni sebesar 6,58%. 
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Dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pengujian cukup linier 

ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi lebih dari 0,9. 

Sedangkan untuk tingkat kepresisian ditunjukkan bahwa pada massa beban 335g pada 

arus 1,06A memiliki tingkat presisi paling bagus, dan nominal 0,2 A atau tanpa beban 

memiliki tingkat presisi paling rendah. Secara teori, besar arus berbanding lurus 

dengan besar massa. Namun hubungan antara arus dan massa dapat ditentukan oleh 

besaran lain, seperti percepatan gravitasi ataupun kuat medan magnet yang belum 

dilakukan pengukuran dalam pengujian ini. 

Permasalahan yang ada pada pengujian ini yaitu letak tatakan yang kurang 

tinggi sehingga solenoid berbenturan dengan alas tatakan dan menimbulkan getaran 

dengan suara yang keras namun tidak membuat lengan neraca berfluktuasi. Selain itu 

sulit untuk membuat lengan neraca setimbang pada saat tidak ada beban, oleh karena 

itu dilakukan modifikasi dengan melepas per solenoid dan melepas piringan beban 

karena piringan memberikan gaya tarik pada solenoid. Setelah piringan dan per dilepas 

pengaturan kesetimbangan lengan neraca dapat dilakukan lebih mudah. 

 
4.3 Percobaan Kumparan Elektromagnetik 

Selain dengan menggunakan solenoid yang telah tersedia di pasaran, metode 

perbandingan arus dan massa dapat juga dilakukan dengan membuat sendiri kumparan 

elektromagnetik yang terbuat dari kawat tembaga dengan email. Dalam pengujian 

metode kumparan digunakan kawat dengan diameter 0.3 mm dan 300 lilitan pada baut 

diameter 6 mm dan panjang 60 mm. Rangkaian yang digunakan sama dengan neraca 

solenoid namun posisi solenoid digantikan dengan kumparan kawat tembaga. Hasil 

percobaan menunjukkan bahwa kumparan tersebut sudah menghasilkan medan 

magnet namun belum mampu untuk mengangkat beban anak timbangan 100 g. Hal ini 

dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain jumlah lilitan yang kurang, atau arus 

yang kurang besar, disimpulkan dari persamaan 

B=µ0.I.N/l .............................................................................................................. (4.4) 

dimana B merupakan kuat medan magnet, µ0 merupakan permeabilitas bahan magnet, 

I melambangkan arus yang mengalir dan N/l melambangkan jumlah lilitan persatuan 

panjang. 
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Gambar 4.3 Kumparan Tembaga 300 Lilitan 

Tabel 4.3 Hasil Percobaan Kumparan 

 
No 

 Massa beban dan pan 

Tanpa 

beban 
35g 135g 235g 335g 

1. 
Arus 

(A) 
1,4A 

Tidak dapat 

menarik beban 

Tidak dapat 

menarik beban 

Tidak dapat 

menarik beban 

Tidak dapat 

menarik beban 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

1. Prototipe neraca dengan penyeimbang solenoid linear telah dibuat dari 

prinsip kesetimbangan dengan meletakkan piringan beban pada satu lengan dan 

solenoid pada lengan lainnya yang pergerakannya ditentukan oleh besarnya arus yang 

diatur oleh modul XL4015. 

2. Hubungan antara arus dan massa dapat ditentukan dari kesetimbangan 

neraca, yaitu dengan mengatur nilai arus yang dibutuhkan untuk beban tertentu agar 

lengan neraca setimbang yang dideteksi dari waterpass. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hubungan arus dan massa cukup linear dilihat 

dari nilai koefisien determinasi yang melebihi 0,9, artinya sejalan dengan teori bahwa 

arus sebanding dengan massa. Sedangkan kepresisian paling tinggi ada pada nominal 

335g ditunjukan dengan nilai RSD yang kecil yaitu 1,58%, dan kepresisian paling 

rendah ada pada pengukuran tanpa beban dengan nilai 6,58%. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disarankan untuk 

menggunakan motor stepper agar pergerakan lengan neraca lebih halus. Selain itu 

dapat digunakan metode kumparan elektromagnetik dengan memvariasikan jumlah 

kumparan agar lebih banyak atau memvariasikan diameter inti kumparan dan tebal 

kawat tembaga. 
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