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ABSTRAK 

 

Berbagai alat ukur cairan yang beredar di pasaran saat ini masih belum ada yang mampu 

mengukur suatu cairan dalam rentang pengukuran yang luas dan bersifat portabel untuk 

dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan. Dengan hadirnya prototipe alat ukur volume 

cairan portabel digital akan memudahkan masyarakat untuk mengukur volume cairan 

lebih leluasa tanpa khawatir mudah pecah. Pada penelitian ini telah dibuat prototipe alat 

ukur volume cairan portabel digital dengan menggunakan turbine flow sensor. Komponen 

utama peyusun dari prototipe adalah water flow sensor, real time clock (RTC), Modul 

MicroSd Card dan LCD 20x4. Pengujian dilakukan dengan metode penakaran keluar 

antara alat ukur dengan standar yaitu gelas ukur. Pengujian pertama dilakukan tanpa 

perlakuan khusus. Pengujian yang kedua menggunakan perlakuan khusus. Volume 

pengujian yang dilakukan antara rentang 0-3500 mL. Untuk mengetahui karakteristik 

prototipe dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penentuan konstanta 

water flow sensor dengan titik uji volume 1000 mL, 2000 mL dan 3000 mL dengan 

masing-masing titik uji dilakukan pengulangan sebanyak 30 kali. Tahap kedua adalah 

pengujian penunjukkan volume prototipe tanpa menggunakan perlakuan khusus untuk 

volume 0 – 3500 mL dengan kelipatan 100 mL dengan masing-masing titik nominal 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Yang terakhir untuk pengujian penunjukkan 

volume prototipe dengan menggunakan perlakuan khusus dengan volume nominal yang 

sama seperti pada tahap kedua. Berdasarkan data yang dikumpulkan, konstanta pengali 

konversi dari perputaran pinwheel pada flow sensor menjadi volume adalah 1,83. Dari 

hasil pengujian penunjukkan volume tanpa perlakuan khusus diperoleh nilai kesalahan 

penunjukan volume prototipe tanpa perlakuan khusus paling kecil adalah pada nominal 

1700 mL sebesar -2,80 % sedangkan yang paling besar adalah pada 100 mL sebesar - 

10,33 %. Sedangkan untuk pengujian menggunakan perlakuan khusus kesalahan paling 

kecil adalah pada nominal 3100 mL sebesar -0,30 % sedangkan yang paling besar adalah 

pada 100 mL sebesar -5,00 %. Secara grafik, data hasil pengujian tersebut maka diperoleh 

garis lurus y = 0,9548x – 7,3725 dan R² = 0,9996 untuk pengujian tanpa perlakuan khusus 

dan untuk pengujian dengan perlakuan khusus diperoleh garis lurus y = 0,9949x – 10,718 

dan R² = 0,9998. 

Kata Kunci: cairan, portabel, volume cairan, flow sensor 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak tergantung dengan alat ukur yang 

digunakan untuk menentukan volume cairan, baik yang digunakan di rumah tangga 

maupun di industri. Beberapa contoh alat ukur tersebut diantaranya adalah Tangki 

Ukur Mobil (TUM), Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PU BBM), gelas ukur, bejana 

ukur, takaran dan meter air. 

Dalam penggunaanya, selain PU BBM dan meter air, alat-alat ukur tersebut 

memiliki keterbatasan pada kapasitas volume yang diukur. Misalnya bejana ukur 

dengan nominal 1000 L hanya bisa digunakan untuk mengukur volume 1000 L. Begitu 

juga dengan gelas ukur. Walaupun gelas ukur dapat mengukur cairan pada nominal 

yang berbeda-beda akan tetapi rentang ukur volume yang kecil, misalnya gelas ukur 

berkapasitas 0 mL – 100 mL, 0 mL – 500 mL, 0 mL – 1000 mL dan seterusnya. 

Dari segi portabilitas dalam penggunaannya, hanya PU BBM yang tidak dapat 

dipindah-pindahkan dengan mudah. Alat ukur tersebut diletakkan di tempat tertentu 

di lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun alat ukur lainnya, 

dapat dipindah tempatkan dengan mudah dan dapat mengukur cairan pada lokasi yang 

berbeda. Contohnya adalah benjana ukur, gelas ukur, takaran, dan meter air. Walaupun 

meter air merupakan alat ukur yang portabel dan memiliki rentang pengukuran yang 

luas, namun karena penggunaannya yang spesifik, meter air dipasang secara menetap 

pada satu lokasi pada suatu periode tertentu. Hal ini dikarenakan meter air digunakan 

sebagai alat ukur yang menentukan besar biaya penggunaan volume air suatu rumah 

tangga atau industri. 

Berdasarkan hal tersebut, alat ukur volume cairan yang mungkin memiliki 

rentang pengukuran yang luas dan dibuat secara portabel penggunanya adalah alat 

ukur yang mengikuti prinsip kerja dari meter air atau alat lain yang sering disebut flow 

meter. Hal ini dikarenakan meter air menggunakan prinsip kerja pengukur aliran 

cairan dengan menggunakan pembacaan putaran turbin dengan menggunakan sensor 

tertentu sehingga dapat diperoleh penunjukan volume cairan yang akurat. Portabilitas 

mungkin dapat diperoleh jika meter air difungsikan sebagai alat ukur volume cairan 

yang dapat dibawa kemana-mana seperti gelas ukur dan bejana ukur. 
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Ada beberapa penelitian yang menggunakan flow sensor untuk pengukuran 

volume cairan. Yang pertama adalah Simanjuntak, Budiyanto dan Sepriyawan (2018). 

Mereka pernah membuat perancangan alat ukur untuk penakaran bensin eceran yang 

minimalis dengan mengunakan sensor water flow sensor tipe YF-S201 dan 

mikrokontroler Arduino Nano. Prototipe tersebut memiliki bentuk yang sangat 

minimalis atau portable. Selain itu, prototipe alat ukur tersebut diuji aliran 

pengujiannya menggunakan gelas ukur dengan nominal 1 liter. Kekurangan dari 

penelitian tersebut adalah tidak diketahui nilai konstanta dari sensor yang digunakan. 

Selain itu, tidak dijelaskan mengenai karakterisik dari prototipe alat ukur dan 

pengambilan sampel data yang sangat sedikit. Penelitian yang kedua adalah Hakim, 

Budijanto dan Widjanarko (2018) dengan judul sistem monitoring penggunaan air 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada rumah tangga menggunakan flow 

sensor yang berbasis mikrokontroller NODEMCU. Kelebihan sistem tersebut adalah 

tampilan dari keluaran sensor bisa ditampilkan pada layar smartphone. 

Kekurangannya adalah tidak diketahui konstanta dari water flow sensor tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dibuat sebuah prototipe alat 

ukur volume cairan portabel digital dengan menggunakan sensor yang sama yaitu flow 

sensor. Prototipe tersebut akan menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai 

pengolah atau pemroses input dari flow sensor dan modul RTC. Output dari prototipe 

ini akan dikirimkan oleh mikrokontroler untuk ditampilkan pada layar LCD 20x4 

berupa waktu secara real time, debit dalam satuan liter per menit, dan volume dalam 

satuan mililiter. Hasil dari data yang didapat berupa file.txt yang disimpan di MicroSD 

Card. Selain itu, prototipe tersebut akan dapat digunakan secara portabel. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat prototipe alat ukur volume cairan portabel dengan 

menggunakan turbin flow sensor berbasis mikrokontroler. 

2. Bagaimana cara prototipe dapat menampilkan penunjukkan volume, debit dan 

waktu prototipe pada layar LCD dan menyimpan data pengukuran ke microSD 

card. 

3. Bagaimana mengetahui karakteristik linearitas dari penunjukkan volume 

prototipe yang dibuat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Percobaan dilakukan dengan menggunakan air. 

2. Pengujian dilakukan dengan arah aliran vertikal. 

3. Pengujian dilakukan dengan mengabaikan suhu dan kelembaban ruangan. 

4. Standar ukuran menggunakan gelas ukur berkapasitas 100 mL, 250 mL, 500 mL, 

1000 mL, 2000 mL. 

5. Volume uji maksimum adalah 3500 mL. 

6. Karakteristik prototipe yang akan dicari adalah linearitas penunjukan volume, 

pada volume 0-3500 mL dengan kelipatan 100 mL. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari projek akhir ini adalah: 

1. Membuat prototipe alat ukur volume cairan portabel dengan menggunakan turbin 

flow sensor berbasis mikrokontroler. 

2. Menampilkan penunjukan prototipe berupa volume, debit dan waktu prototipe 

pada layar LCD 20x4 dengan menyimpan data pengukuran ke micro SD card. 

3. Mengetahui linearitas penunjukan volume prototipe yang telah dibuat. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu menentukan karakteristik linearitas penunjukkan volume dan eror dari 

turbin flow sensor yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

2. Mempermudah dalam melakukan pengukuran cairan untuk keperluan-keperluan 

rumah tangga dengan rentang ukur yang luas dan portabilitas yang baik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bagian. 

Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

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

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 
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2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep dasar 

mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan proyek akhir. 

3. Bab III 

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

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

serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, data 

hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Alat-Alat Pengukur Volume Cairan 

Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur volume cairan dapat ditemui dimana- 

mana termasuk di lingkungan rumah tangga. Alat ukur volume cairan yang sering 

digunakan di lingkungan rumah tangga adalah meter air dan takaran. Meter air 

digunakan untuk mengukur kebutuhan volume air pada suatu rumah tangga adapun 

akaran digunakan untuk mengukur volume cairan pada kebutuhan rumah tangga 

seperti pembuatan kue. 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 

Gambar 2.1 Alat ukur cairan rumah tangga 

(a) Meter air rumah tangga (b) Takaran 

Sumber: (a) (Medium, 2019) (b) (Jirifarm, 2019) 

Di SPBU, alat ukur volume cairan yang sering ditemui adalah PU BBM dan 

bejana ukur. PU BBM digunakan sebagai alat ukur cairan BBM untuk mengisi bahan 

bakar kendaraan dan bejana ukur digunakan sebagai standar untuk menjamin 

kebenaran penunjukan volume BBM dari PU BBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 2.2 Alat ukur cairan di SPBU 

(a) Pompa Ukur BBM (b) Bejana Ukur 

Sumber: (a) (Ratna, 2011) (b) (Ankatama, 2019) 
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Di bidang industri, ada alat ukur volume cairan seperti gelas ukur, TUM, meter 

air industri, flow meter dan meter prover. TUM digunakan untuk mengukur volume 

cairan berupa BBM dan air minum yang ditempatkan di atas landasan mobil. Gelas 

ukur digunakan untuk mengukur volume cairan pada kebutuhan laboratorium. Meter 

air industri digunakan untuk mengukur kebutuhan volume air pada suatu industri. 

Flow meter digunakan untuk mengukur volume fluida yang digunakan pada di 

lingkungan industri. Meter prover digunakan untuk menentukan ketepatan peralatan 

pengukuran fluida seperti flow meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 
Gambar 2.3 Alat-alat ukur di industri 

(a) Tangki Ukur Mobil (b) Gelas Ukur (c) Flow meter 

Sumber: (a) (sentosa, 2017) (b) (Polostyle, 2019) (c) (Kompasiana, 2017) 

 
2.2 Kalibrasi 

Kalibrasi, pada umumnya, merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran atau 

indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang 

digunakan dalam akurasi tertentu. Contohnya, termometer dapat dikalibrasi sehingga 

kesalahan indikasi atau koreksi dapat ditentukan dan disesuaikan (melalui konstanta 

kalibrasi). Akibatnya termometer tersebut menunjukan temperatur yang sebenarnya 

dalam celcius pada titik-titik tertentu di skala. 

Proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja 

suatu alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan perbandingan langsung 

terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat. Keluaran dari kalibrasi 

adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat, biasanya juga ada label atau stiker yang 

disematkan pada alat yang sudah dikalibrasi. 

Ada tiga alasan penting mengapa sebuah alat ukur perlu dikalibrasi: (BSN, 

2009) 
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1. Memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran 

lainnya. 

2. Menentukan akurasi penunjukan alat. 

3. Mengetahui keandalan alat, yaitu bahwa alat tersebut dapat dipercayai. 

Sebelum melakukan kalibrasi, terdapat beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

1. Standar acuan yang mampu telusur ke standar Nasional/Internasional. 

2. Metode kalibrasi yang diakui secara Nasional/Internasional. 

3. Personil   kalibrasi yang   terlatih, yang dibuktikan dengan sertifikasi dari 

laboratorium atau tempat pelatihan yang terakreditasi. 

4. Ruangan/tempat kalibrasi yang terkondisi, seperti suhu, kelembaban, tekanan 

udara, aliran udara, dan kedap getaran. 

5. Alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik/tidak rusak. 

 
2.3 Flow Meter 

Flow meter merupakan instrumen untuk mengukur aliran dari suatu fluida liquid 

dan gas. Prinsip kerja dari flow meter berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang 

akan diukur. Flow meter mempunyai berbagai jenis, yaitu Turbin Flow meter, Vortex 

flow meter, positive displacement, Coriolis flow meter dan lain-lain. 

2.4 Water Flow Sensor 

Water Flow Sensor merupakan sebuah perangkat sensor yang digunakan untuk 

mengukur debit fluida air. Pada perancangan penelitian ini tipe water flow sensor yang 

digunakan merupakan water flow sensor. Sensor tipe ini memiliki pinwheel dan 

transduser hall-effect didalamnya untuk mendeteksi putaran pinwheel ketika fluida 

melewatinya. (Lihat Gambar 2.4) putaran tersebut akan menghasilkan pulsa digital 

yang banyaknya sebanding dengan banyaknya fluida yang mengalir melewatinya. 

Volume cairan diperoleh dengan menggunakan formula pada persamaan (2.1). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 × 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎................................. (2.1) 
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Gambar 2.4 Cara Kerja Water Flow Sensor 

Sumber: (Swagatam,2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Water Flow Sensor 

Flow sensor yang digunakan adalah flow sensor dengan model tipe FS300A 

G3/4 (Lihat Gambar 2.5). Spesifikasi sensor yang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 

di bawah ini. 

Tabel 2.1 Spesifikasi water flow sensor 
 

Spesifikasi Keterangan 

Tipe Sensor Hall Effect 

Tegangan Kerja 5 – 24 V DC 

Arus Maksimal 15mA 

Flow Rate 1 – 60 L/Menit 

Range Suhu -25°C to +80°C 

Kelembaban 25% - 90% RH 

Tekanan Maksimal <1.20 MPa 

Output Duty Cycle 40% ± 60% 

Durability Minimum 300.000 cycles 

Panjang Kabel 15 cm 

Akurasi 3% (flow rate 1L – 10 L/m 
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2.5 Arduino Nano 

Arduino Nano merupakan salah satu mikrokontroler keluaran dari Arduino. 

Arduino Nano merupakan papan yang paling kecil dari mikrokontroler Arduino 

lainnya. Arduino Nano dapat diaktifkan menggunakan papan breakout menggunakan 

catudaya langsung dari mini-USB port atau menggunakan catudaya luar yang dapat 

diberikan pada pin 30 (+) dan pin 29 (-) untuk tegangan kerja 7 – 12 V atau pin 28 (+) 

dan pin 29 (-) untuk tegangan 5V. Arduino Nano mempunyai 14 pin digital yang dapat 

digunakan sebagai pin input atau output. Pin ini akan mengeluarkan tegangan 5V 

untuk mode HIGH dan 0 V untuk mode LOW. Besar arus listrik yang diijinkan untuk 

melewati pin digital I/O adalah 40 mA. Pin digital I/O ini juga sudah dilengkapi 

dengan resistor pull-up sebesar 20-50 kΩ. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Arduino Nano 

 
2.6 Real Time Clock (RTC) DS3231 

RTC (Real Time Clock) DS3231 adalah integrated circuit (IC) yang dibuat oleh 

perusahaan Dallas Semiconductor. DS3231 merupakan sebuah IC yang dapat 

digunakan sebagai pengatur waktu yang meliputi detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan 

dan tahun. Pengaksesan data dilakukan dengan sistem serial sehingga hanya 

membutuhkan dua jalur untuk berkomunikasi yaitu jalur clock untuk membawa 

informasi data clock dan jalur data yang membawa data atau yang sering disebut 

dengan I2C (Inter-integrated Circuit). 

RTC DS3231 memiliki beberapa kelebihan seperti, tegangan operasi antara 

3.3V sampai 5.5V, mempunyai cadangan baterai, memilki kristal yang sudah 

terintegrasi (tidak perlu kristal eksternal), terdapat sensor suhu dengan akurasi ± 3°C, 

memiliki dua alarm waktu terprogram, akurasi lebih tinggi dengan pin out 32.768 kHz, 

ketepatan jam kisaran 0-40, akuarasi jam 2 ppm, kesalahan jam 1 menit; dan terdapat 

chip memori AT24C32 dengan kapasitas 32K EEPROM untuk menyimpan data, serta 

fitur data logging. (Faudin, 2017) 
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Gambar 2.7 Real Time Clock (RTC) DS3231 

Sumber: (Faudin, 2017) 

Pin-pin pada RTC DS3231 dapat dijelaskan pada Tabel 2.2 di bawah ini. 

 
Tabel 2.2 Pin-Pin RTC DS3231 

 

Pin Fungsi 

Vcc, Vbat Sebagai power supply. Jika Vcc2 > Vcc1 (+0.2 V) maka 

Vcc2 menjadi power DS3231 

SCL Untuk sinkronisasi data pada serial interface (clock) 

SDA Pin data bidireksional (input/output) 

GND Ground 

32 KHz Output gelombang kotak deprogram 

INT/SQWout Output interupsi dari RTC yang dapat diprogram sebagai 

pemberi informasi perubahan waktu 
RST Pin reset RTC 

Sumber: (Faudin, 2017) 

2.7 Liquid Crystal Display (LCD) 20x4 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah perangkat yang berfungsi sebagai media 

penampil suatu karakter, baik itu angka, huruf atau karakter tertentu, dengan 

memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil utama (Elektronika, 2018). LCD 

tentunya sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti 

media elektronika televisi atau layar komputer sekalipun, LCD yang digunakan 

berukuran 20x4 karakter dengan tambahan chip module I2C untuk memperhemat 

penggunaan pin Arduino yang akan digunakan. 
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Gambar 2.8 LCD 20x4 I2C 

Tabel 2.3 Pin LCD 20x4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Indah & Triadi, 2019) 

Pada penggunaannya, LCD dihubungkan ke arduino melalui koneksi I2C (Inter- 

integrated Circuit). Tujuannya untuk menghemat pin di arduino agar lebih efektif. 

Sebelum menggunakan I2C, LCD 20x4 memiliki 16 pin. Penjelasan pin dapat dilihat 

di Tabel 2.3. Kemudian setelah menggunakan I2C pin LCD menjadi 4 pin yang terdiri 

dari VCC, GND, SDA dan SCL. Adapun spesifikasi I2C dapat dilihat pada Tabel 2.4 

di bawah ini. 

Tabel 2.4 Spesifikasi I2C untuk LCD 
 

Spesifikasi Keterangan 

Rentang alamat 4 baris dengan 20 karakter 

Tegangan operasi 5 vdc 

Lampu latar Putih 

Kontras Dapat diatur dengan potensiometer pada I2C 

No. Pin Nama Keterangan 

1 GND Ground 

2 Vcc Power Supplt +5V 

3 Vo Tegangan Kontras LCD 

4 RS Register Select 

5 R/w 1 = Read, 0 = White 

6 E Enable Clock LCD 

7-14 D0 – D7 Data 

15 Anoda Tegangan backlight positif 

16 Katoda Tegangan backlight negatif 
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Spesifikasi Keterangan 

Daya 5 vdc 

Pin VCC, GND, SDL, SDA 

 

2.8 Modul MicroSD Card 

Modul microSD card digunakan sebagai penyimpanan sistem, sehingga data- 

data yang dihasilkan dari pengukuran suatu sistem dapat secara otomatis tersimpan 

didalam memori (microSD card). Modul ini juga mudah dihubungkan ke Arduino 

menggunakan microSD card library. Library ini dapat membaca dan menulis pada 

microSD card serta dapat dipakai untuk keperluan menyimpan seperti gambar, teks, 

video dan sebagainya. Modul ini memiliki antar muka yang menggunakan komunikasi 

SPI. microSD card memiliki 6 pin yaitu VCC, GND, MISO, MOSI, SCK dan CS. 

modul ini dapat bekerja pada tegangan 3.3 V DC atau 5 V DC. (Elmech, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
2.9 Tombol 

Gambar 2.9 Modul MicroSD Card 

Sumber: (Elmech, 2016) 

Tombol merupakan komponen bantu yang biasa digunakan sebagai penghubung 

atau pemutus aliran listrik pada suatu rangkaian elektronik. Jenis tombol bermacam- 

macam tergantung fungsi pemakaiannya. Seperti saklar, push button, toggle, dan lain- 

lain. Pada penelitian ini, tombol yang digunakan yaitu saklar on/off dan push button. 

2.9.1 Push Button 

Push Button merupakan tombol yang berbentuk seperti Gambar 2.10. Dengan 

jumlah kakinya beragam sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prinsip kerja push 

button sama saja seperti tombol lainnya yaitu memutus dan menghubungkan 

rangkaian agar arus listrik dapat mengalir. Namun, rangkaian push button hanya akan 

terhubung apabila ditekan saja dan jika dilepas maka rangkaian akan terbuka. Prinsip 

kerja seperti ini cocok digunakan sebagai counter untuk memanggil perintah (low- 
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high-low). Oleh karena itu, push button sering digunakan untuk menjalankan suatu 

fungsi perintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Push Button 

2.9.2 Saklar on/off 

Saklar on/off merupakan salah satu jenis tombol yang memiliki bentuk seperti 

Gambar 2.11. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran 

listrik hanya dengan menekan salah satu sisi saklar. Jika saklar satu sisi ditekan maka 

pin akan menyentuh dan rangkaian menjadi tertutup sehingga aliran listrik dapat 

mengalir. Sebaliknya, jika sisi lainnya ditekan maka pin akan mengangkat dan 

rangkaian listrik menjadi terbuka sehingga arus listrik terputus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Saklar on/off 

 
2.10 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian menggunakan flow sensor sebagai alat ukur volume telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Simanjuntak, Budiyanto dan Sepriyawan 

(2018), Shatter, Shaikh, dan David (2018), serta Hakim, Budijanto dan Widjanarko 

(2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak, Budiyanto dan Sepriyawan 

(2018) mengambil judul “DBE Meter Untuk Penakaran Bensin Eceran”. Rancangan 

alat ukur yang mereka buat ditujukan untuk penakaran bensin eceran yang minimalis 

dengan mengunakan water flow sensor tipe YF-S201 dengan mikrokontroller Arduino 

Nano dan LCD 16x2 dengan output tampilan volume dalam satuan mL dan debit 

dalam satuan mL/s. Kelebihan prototipe tersebut adalah bentuk prototipe yang sangat 
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minimalis atau portabel. Prototipe alat ukur tersebut diuji penunjukkan volumenya 

dengan menggunakan gelas ukur nominal satu liter dan penelitian tersebut dilakukan 

dengan dua arah penuangan yang berbeda. Hasil pengujian dari penelitian tersebut 

memiliki nilai eror sebesar ± 2,8%. Berdasarkan hasil penelitian, arah penuangan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. Kelemahan pada penelitian tersebut tidak 

dijelaskan bagaimana pengujian alatnya dan sampel yang diambil terlalu sedikit. 

Rancangan tersebut tidak menentukan nilai linearitas dari prototipe alatnya, dan pada 

perancangan desain, sensor diletakkan di bagian tengah dari komponen-komponen. 

Perancangan tersebut dapat menyebabkan kerusakan komponen pada saat pengujian 

dikarenakan ada bagian yang bisa bocor. Data penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Hasil Pengujian Volume Bahan Bakar Minyak 
 

No. Jenis 

Penuangan 

Volume Awal 

(mL) 

Volume 

Pengukuran 

(mL) 

Eror 

Pengukuran 

(%) 
1  

Tegak 

1000 972 2.8 

2 2000 1980 1.0 

3 3000 2972 0.9 

4  

Menyudut 

1000 974 2.8 

5 2000 1975 1.2 

6 3000 2960 1.3 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Shatter, Shaikh, dan David (2018) mengambil 

judul “Digital Fuel Metering Device”. Rancangan ini menghasilkan sebuah alat untuk 

melakukan validasi volume dari BBM yang dimasukkan ke dalam tangki motor 

menggunakan water flow sensor dan ditampilkan di LCD 16x2 yang terpasang pada 

tangki motor. Tetapi pada rancangan tersebut tidak dijelaskan bagaimana pengujian 

alatnya dan karakteristik dari alat tersebut. Rancangan tersebut juga tidak bersifat 

portabel karena alat dipasang menempel pada tangki motor. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hakim, Budijanto dan Widjanarko 

(2018) mengambil judul “Sistem Monitoring Penggunaan Air PDAM Pada Rumah 

Tangga Menggunakan Mikrokontroler Nodemcu Berbasis Smartphone Android”. 

Penelitian tersebut menggunakan water flow sensor yang berbasis mikrokontroler 

NodeMCU. Kelebihan sistem tersebut adalah tampilan dari keluaran sensor bisa 

ditampilkan pada layar smartphone. Kekuranganya adalah tidak ada proses penentuan 

konstanta dari water flow sensor tersebut. (Indah & Triadi, 2019) 
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2.11 Akurasi dan Presisi 

Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan nilai hasil 

pengukuran dengan nilai objek ukur sesungguhnya yang dianggap benar. Akurasi 

berhubungan dengan besar kecilnya penyimpangan yang ditunjukkan oleh suatu alat 

ukur dalam memberikan hasil pengukuran. Nilai akurasi ditunjukkan dalam presentase 

yang berasal dari presentase eror hasil pengukuran, seperti pada persamaan dua. 

 

𝐸𝑟𝑜𝑟 
 

(%) 

 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟− 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

= | 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

| 𝑥 100 ................... (2.2) 

 

Presisi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan antara nilai- 

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

Presisi menunjukkan kekonsistenan suatu alat ukur dalam memberikan hasil 

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

besar penyimpangan nilai penunjukkan yang diukur terhadap nilai penunjukkan lain 

(dari keterulangan pengukuran), bukan terhadap acuannya. Presisi dirumuskan sebagi 

presentase dari simpangan baku atau standar deviasi dibagi rata-rata data atau disebut 

sebagai koefisian variasi. (Riyanto, 2014) 

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

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

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

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

pada Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.12 Perbedaan Akurasi dan Presisi 

Sumber: Riyanto, 2014 

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

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

dengan harga titik tengah sasaran. Eror sistematik menyebabkan nilai hasil 
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pengukuran menyimpang terhadap nilai acuanya, namun dapat diperbaiki dengan 

membetulkan sumber penyebab erornya. Adapun eror acak dinyatakan dengan selisih 

antara nilai-nilai hasil pengukuran. Eror ini menyebabkan nilai hasil pengukuran 

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

sulit untuk diperbaiki. (Rochim, 2001). 

 

2.12 Software Fritzing 

Fritzing adalah software yang digunakan untuk membuat sebuah skema wiring 

atau pengabelan suatu rangkaian elektronika. Software ini bersifat terbuka dan dapat 

di download di fritzing.org dan dipasang secara gratis di computer dengan sistem 

operasi Windows maupun Linux. Fitur yang dimiliki software tersebut sangat 

beragam. Adapun fitur yang dimaksud untuk membuat sebuah perancangan sistem 

elektronik sesuai dengan keinginan pengguna. Selain itu, terdapat fitur untuk 

melakukan pemrograman, misalnya untuk sistem Arduino, sehingga Fritzing cukup 

lengkap untuk menjadi alat bantu dalam mengembangkan sistem prototipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13 Tampilan Software Fritzing 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Kemetrologian (PPSDK) berlokasi di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. 

3.2 Alat dan Perlengkapan Penelitian 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari objek 

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

dari komponen penyusun prototipe, serta alat dan perlengkapannya dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Komponen dan Fungsi 
 

No Komponen Fungsi 

1 Arduino Nano Pengontrol sitem kerja prototipe 

2 Modul SD Card Menyimpan data hasil pengukurran 

3 LCD 20x4 Menampilkan data pengukuran 

4 Flow Sensor Mengukur laju aliran dan volume fluida 

5 Baterai 9V Menjadi Power Supply 

6 Kabel Jumper Penghubung antar komponen 

7 Corong Pengkondisian aliran 

8 Printed Circuit Board (PCB) Papan khusus untuk menghubungkan antar 

komponen 

9 Gelas Ukur Standar ukur untuk prototipe 

10 Modul Real Time Clock (RTC) Memberikan informasi waktu 

11 Suntikan Alat bantu memindahkan cairan kedalam 

atau keluar wadah 

12 Air Berseih Cairan yang digunakan 

13 Pipa SDA 3/4 Pengondisi aliran 

14 Ball Valve Pengondisi aliran 

15 Seal Tape Melindungi pipa dari kebocoran 

16 Meja Datar Sebagai alas agar tetap datar 

17 Stopwatch Menghitung waktu aliran 
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3.3 Bahan Penelitan 

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah air bersih yang berfungsi 

sebagai objek yang diukur. Air yang sudah ditakar menggunakan gelas ukur kemudian 

akan dialirkan melewati prototipe. Laju aliran dari air bersih yang melewati sensor 

akan memberikan hasil pengukuran dalam bentuk volume dan debit yang ditampilkan 

pada LCD dan menyimpan data pengujian pada MicroSD card. 

3.4 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki lima tahapan kerja yang perlu dilakukan. Tahapan- 

tahapan tersebut adalah studi literatur, penentuan spesifikasi rancangan, perancangan 

perangkat keras, pembuatan alat, dan pengujian alat. 

3.5 Luaran 

3.5.1 Studi Literatur 

Penelitian ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa referensi 

dari penelitian yang serupa. Uraian dari beberapa referensi penelitian ini dapat dilihat 

pada daftar pustaka. Berdasarkan uraian dari referensi sebelumnya, penelitian ini dapat 

memiliki pengembangan dalam pengkondisian laju aliran dan sifat yang portabel. 

 

3.5.2 Penentuan Spesifikasi Rancangan 

Spesifikasi rancangan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu spesifikasi 

rancangan untuk perangkat kerasnya dan spesifikasi rancangan untuk perangkat 

lunaknya. Spesifikasi rancangan perangkat kerasnya terdiri dari alat dan bahan seperti 

ada dalam Tabel 3.1 (untuk alat) dan poin-poin pada uraian 3.3 (untuk bahan). 

Spesifikasi rancangan perangkat lunaknya terdiri atas program yang akan membaca 

putaran pinwheel yang selanjutnya akan dikonversi menjadi tegangan dan akan 

mempresentasikan nilai debit berikut volumenya. Semua data pembacaan akan 

dikontrol waktunya dengan RTC dan disimpan datanya menggunakan MicroSD dalam 

format txt. Output alat akan ditampilkan pada layar LCD. 

3.5.3 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras dari komponen-komponen yang ada pada Tabel 

3.1 mengikuti diagram blok pada Gambar 3.2. Secara umum laju aliran akan dibaca 

oleh flow sensor. Output dari flow sensor berupa sinyal atau pulsa yang berbanding 

lurus dengan kecepatan pinwheel. Output tersebut diteruskan ke mikrokontroler 

Arduino Nano yang diberi supply dari baterai sembilan volt. Data analog dirubah 



19  

menjadi data digital berupa volume dan debit yang ditampilkan pada LCD. Data 

tersebut akan disimpan pada MicroSD Card. Pengambilan data pengujian akan 

dikontrol waktunya dengan menggunakan modul RTC untuk dibandingkan dengan 

standar. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang prototipe pada kondisi awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Blok Prototipe Alat Ukur Volume Cairan Portabel Digital 

dengan Menggunakan Turbin Flow Sensor 

Diagram blok yang telah dibuat kemudian dijadikan acuan untuk membuat 

skema wiring prototipe seperti pada Gambar 3.2. Wiring tersebut tersusun atas 

beberapa komponen elektronik yang dihubungkan satu sama lain, sesuai dengan 

konfigurasi pin masing-masing. Konfigurasi pin dari masing-masing komponen 

penyusunan prototipe dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Wiring Prototipe 
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Flow Sensor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Wiring Flow Sensor 

Gambar 3.3 menunjukkan wiring flow sensor yang dihubungkan ke Arduino 

Nano. Kabel bewarna merah berfungsi sebagai supply, kabel bewarna hitam berfungsi 

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

kabel tersebut dihubungkan pada Arduino sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Tabel 3.2 Konfigurasi pin flow sensor dengan Arduino Nano 
 

No. Pin Nama Pin Flow Sensor Nama Pin Arduino 

1 Vout D2 

2 GND GND 

3 Vcc +5V 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4 Tampak Dalam water flow sensor 

 

Flow Sensor yang digunakan adalah FS300A Water Flow Sensor. Lihat Gambar 

3.4 di atas. flow sensor tersebut berkerja dengan cara mendeteksi laju aliran dengan 

counter dari hall-effect yang dihasilkan oleh perputaran pinwheel. Ketika pinwheel 

semakin banyak berputar maka volume yang dihasikan semakin banyak dan 

sebaliknya apabila pinwheel hanya berputar sedikit maka volume yang dihasilkan juga 

sedikit. Dengan jumlah putaran dari pinwheel yang dihasilkan, maka nilai volume 

yang terbaca diperkirakan sesuai dengan volume sebenarnya. 
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Flow sensor mendapatkan nilai volume berdasarkan banyaknya pulsa yang 

dikirim dari counter. Satu pulsa adalah satu kali counter yang terjadi pada sensor hall- 

effect. Berdasarkan hal tersebut, konversi dari bentuk sinyal pulsa menjadi volume 

perlu dicari nilai pengali konstanta. Nilai konstanta didapatkan dari banyaknya jumlah 

pulsa yang dikirimkan dibagi oleh nilai volume nominal yang dialirkan. Dengan begitu 

didapatkan persamaan seperti yang telah dijabarkan pada bab dua sebagai berikut: 

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

Adapun nilai flow didapatkan dengan menggunakan persamaan (3.2). 

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

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

 

Volume yang digunakan merupakan besarnya volume pada satu pulsa. Waktu yang 

digunakan merupakan periode pada satu pulsa. Nilai periode didapatkan dari besarnya 

frekuensi pada satu pulsa yang didapatkan dari RTC. Dengan begitu periode sama 

dengan persamaan (3.3). 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = 
1

 
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 

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

 

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

divalidasi menggunakan osiloskop seperti pada Gambar 3.5 frekuensi sebenarnya 

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

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

waktu 4 µs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Frekuensi pada RTC di Osiloskop 
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Modul Real Time Clock (RTC) 

Modul RTC digunakan untuk merekam waktu dan tanggal pengambilan data. 

Pin-pin pada modul RTC yang akan dihubungkan ke modul Arduino adalah pin SCL, 

SDA, VCC, dan GND. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Wiring RTC dengan Arduino Nano 

Gambar di atas menunjukkan konfigurasi hubungan pin yang terdapat di modul 

RTC dengan Arduino. Pin SDA dari modul RTC disambungkan dengan pin A4 di 

Arduino, Pin SDL dari modul RTC disambungkan dengan pin A5 di Arduino, pin 

GND dari modul RTC disambungkan dengan pin GND di pin Arduino, dan pin VCC 

pada modul RTC disambungkan dengan pin +5V di Arduino. 

Tabel 3.3 Konfigurasi pin modul RTC dengan Arduino Nano 
 

No Pin Nama Pin RTC Nama Pin Arduino 

1 Vcc +5 V 

2 GND GND 

3 SDA A4 

4 SCL A5 

5 32K A0 

6 SQW - 

 
Modul MicroSD Card 

Modul MicroSD Card berfungsi untuk menyimpan data hasil pengukuran 

dalam bentuk txt. Pin-pin pada modul MicroSD yang akan dihubungkan ke modul 

Arduino adalah pin MISO, MOSI, SCK, VCC, CS dan GND. 
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Gambar 3.7 Wiring MicroSD Card 

Tabel 3.4 Konfigurasi pin dimodul microSD dengan Arduino Nano 
 

No Pin Modul MicroSD Pin Arduino 

1 Vcc +5V 

2 GND GND 

3 CS D10 

4 SCK D13 

5 MISO D12 

6 MOSI D11 

 
Pin-pin pada modul MicroSD Card yang akan dihubungkan ke modul Arduino 

adalah Pin MOSI, MISO, dan SCK digunakan sebagai serial parallel interface (SPI) 

untuk komunikasi data. Adapun pin CS merupakan Chip Select Signal Pin. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. 

Perancangan LCD 20x4 

LCD 20x4 digunakan untuk menampilkan suhu lingkungan, kelembaban 

lingkungan, volume dan debit ketika pengambilan data. Pin pada modul LCD yang 

dipasangkan ke Arduino adalah pin SCL, SDA, VCC, dan GND. 
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Gambar 3.8 Wiring LCD 20x4 

Gambar di atas menunjukkan konfigurasi antara LCD 20x4 dengan Arduino. Pin 

SDA dari LCD 20x4 disambungkan dengan pin A4 di Arduino. Pin SDL dari modul 

LCD 20x4 disambungkan dengan pin A5 di Arduino. Pin GND dari modul LCD 20x4 

disambungkan dengan pin GND di pin Arduino. Yang terakhir, pin VCC pada LCD 

20x4 disambungkan dengan pin +5V di Arduino. 

Penghubung Arduino dengan LCD 20x4 digunakan komunikasi Inter- 

Integrated Circuit (I2C) untuk lebih efisien dalam menyambungkan ke pin-pin di 

Arduino. Konfigurasi tersebut adalah seperti pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Konfigurasi pin LCD I2C dengan Arduino Nano 
 

No Pin Pin LCD I2C Pin Arduino 

1 Vcc +5V 

2 GND GND 

3 SDA A4 

4 SCL A5 

 
3.5.4 Pembuatan Alat 

Perancangan prototipe alat secara keseluruhan terbagi menjadi dua bagian. 

Yang pertama adalah tanpa perlakuan khusus. Yang kedua adalah menggunakan 

perlakuan khusus. Prototipe alat ukur tersebut dirangkai berdasarkan wiring sesuai 

dengan Gambar 3.2 hingga membentuk prototipe seperti yang ditunjukan oleh Gambar 

3.9 dan diuji dengan perlakuan yang berbeda. 



25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3.9 Prototipe Alat Ukur 

(a) prototipe tanpa valve (b) prototipe dengan valve 

Prototipe alat ukur yang ada pada Gambar 3.9 dirangkai tanpa menggunakan 

perlakuan khusus seperti Gambar 3.9 (a) prototipe tanpa valve dan Gambar 3.9 (b) 

prototipe dengan valve. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai karakteristik dari 

prototipe. Prototipe tanpa valve akan digunakan sebagai pembanding dari penunjukan 

prototipe yang dengan menggunakan valve sehingga informasi mengenai karakteristik 

sensor yang terpasang pada alat ini akan lebih lengkap. 

3.5.5 Pengujian Fungsionalitas Komponen 

Pengujian fungsionalitas komponen yang dimaksud adalah mengecek 

fungsionalitas rancangan perangkat keras dengan menjalankan perangkat lunak yang 

telah ada pada Arduino. Perangkat lunak yang dimaksud adalah program bawaan 

masing-masing komponen yang tersedia di Library Arduino IDE. Berfungsi atau 

tidaknya suatu rancangan dapat dilihat pada tampilan serial monitor dan LCD (khusus 

untuk fungsionalitas LCD). Pengujian ini terdiri dari pengujian output flow sensor, 

pengujian fungsional LCD 20x4, pengujian fungsonalitas RTC dan pengujian 

fungsionalitas MicroSD. 

Pengujian Output Flow Sensor 

Pengujian output Sensor dilakukan dengan meniup sensor dan melihat output- 

nya pada serial monitor. output pengujian dapat dilihat seperti pada Gambar 3.10 di 

atas. 
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Gambar 3.10 Output Flow Sensor 

Pengujian Fungsionalitas LCD 20x4 

Pengujian fungsionalitas LCD 20x4 I2C dapat diketahui dari keluaran nilai alfa 

atau numerik pada layar LCD sesuai input yang diberikan melalui program Arduino. 

Jika LCD tersebut memiliki fungsionalitas yang baik maka akan mengeluarkan 

susunan digital 12 karakter sesuai dengan input yang diinginkan. Dalam pengujian 

input berupa waktu ketika dijalankan di Arduino maka diperoleh hasil sebagaimana 

Gambar 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.11 Tampilan LCD dalam uji fungsionalitas 
 

Pengujian Fungsionalitas RTC 

Pengujian fungsionalitas RTC dilakukan dengan menjalankan program RTC 

pada Arduino dan komponen RTC-nya juga terhubung pada Arduino Nano. Output- 

nya dapat terlihat pada monitor apakah sudah berhasil di inisialisasi atau belum. Hasil 

yang diperoleh RTC berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang ditampilkan oleh 

Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Tampilan serial monitor dalam uji fungsionalitas RTC 

Pengujian Fungsionalitas MicroSD Card 

Pengujian fungsionalitas modul MicroSD Card dilakukan sama seperti 

pengujian RTC, dengan menjalankan program MicroSD Card pada Arduino dan 

komponen modul MicroSD Card nya juga terhubung pada Arduino Nano. Output-nya 

dapat terlihat pada serial monitor apakah sudah berhasil diinisialisasi atau belum. 

Hasilnya, modul MicroSD Card berfungsi sebagaimana mestinya seperti ditunjukkan 

oleh Gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Tampilan serial monitor pada uji fungsionalitas modul MicroSD 

Pengujian Fungsionalitas Prototipe 

Secara sistem, prototipe yang tersusun dari semua komponen yang telah teruji 

fungsionalitasnya masing-masing dinyalakan dan juga diuji fungsionalitasnya dengan 

melihat output dari prototipe tersebut. Hasilnya semua komponen berfungsi dengan 

baik dan dapat ditunjukkan melalui output dari LCD 20x4 dan MicroSD Card seperti 

pada Gambar 3.14 dan Gambar 3.15 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tampilan Output Prototipe pada LCD 20x4 
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Berdasarkan output pada LCD 20x4 tersebut menjelaskan bahwa komponen- 

komponen penyusun prototipe sudah berfungsi dengan baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya tampilan tanggal, waktu, volume dan debit pada LCD 20x4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.15 Tampilan Output Prototipe pada MicroSD Card 

Berdasarkan output yang tersimpan di MicroSD, prototipe telah berfungsi dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan oleh file yang terdapat pada MicroSD tersebut berisi 

informasi atau data yang juga ditampilkan pada LCD. Contoh outputnya dapat dilihat 

pada Gambar 3.15 di atas. 

. 

 
3.6 Pengujian Prototipe 

Untuk mengetahui karakteristik prototipe dilakukan beberapa pengujian 

menggunakan air bersih. Pengujian tidak memerhatikan suhu dan kelembaban 

lingkungan karena suhu yang memiliki cukup pengaruh pada pengujian adalah suhu 

pada cairan. Selain itu, mengacu pada instruksi kerja pengujian tera dan atau tera ulang 

pada SPBU suhu lingkungan tidak terlalu diperhatikan dan dianggap ideal. Yang 

pertama adalah pengujian konstanta dari flow sensor. Yang kedua adalah pengujian 

karakteristik linearitas penunjukan volume prototipe dengan dua perlakuan berbeda. 

Perlakuan yang dimaksud adalah tanpa perlakuan khusus seperti pada Gambar 3.16 

(a) yaitu prototipe tanpa menggunakan sebuah ball valve,magnet dan pengondisi 

arah aliran. Percobaan yang kedua adalah seperti pada Gambar 3.16 (b) yaitu 

prototipe menggunakan sebuah ball valve, magnet dan pengondisian arah aliran. 

Fungsi masing- masing alat atau perlengkapanya dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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(a) (b) 

Gambar 3.16 Prototipe alat ukur dan alat bantu 

(a) Prototipe tanpa perlakuan khusus (b) Protitipe dengan perlakuan khusus 

3.6.1 Penentuan Konstanta Flow Sensor 

Penentuan konstanta dilakukan dengan memasukan air ke dalam flow sensor 

dengan memperhatikan banyaknya counter yang terjadi pada serial monitor. 

Banyaknya counter tersebut didapatkan dengan cara: 

a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk pengujian, seperti gelas ukur, 

suntikan, pompa air dan meja datar. 

b. Letakkan gelas ukur di meja datar. 

c. Takar air sebanyak 1000 mL ke dalam gelas ukur menggunakan pompa air. 

d. Tuangkan 1000 mL air ke dalam prototipe melalui corong. 

e. Ketika flow sensor tidak bergerak lagi, lalu catat penunjukan counter yang 

ditampilkan di serial monitor. 

f. Lakukan kembali dari langkah b sampai e hingga terkumpul 30 data. 

g. Lakukan kembali dari langkah b sampai f untuk volume 2000 mL dan 3000 

mL. 

3.6.2 Pengujian linearitas penunjukan volume dari prototipe 

Pengujian ini dilakukan dengan perlakuan yang berbeda. Tujuanya adalah 

untuk mengetahui perlakuan mana yang mendapat akurasi penunjukan volume yang 

lebih baik. Perlakuan yang pertama adalah prototipe tanpa perlakuan khusus dan 

perlakuan yang kedua adalah dengan memberikan perlakuan khusus pada prototipe 

seperti menggunakan ball valve, magnet dan pengodisi arah aliran. Nominal titik uji 

pada setiap pengujian adalah 0–3500 mL setiap kelipatan 100 mL. Adapun 

pengulangan setiap titik uji sebanyak tiga kali. 
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3.6.3 Pengujian Penunjukkan Volume Prototipe Tanpa Perlakuan Khusus 

Pengujian ini dilakukan dengan memasukan air kedalam flow sensor dengan 

memerhatikan nilai penunjukkan volume pada LCD lalu dibandingkan dengan volume 

cairan yang sudah ditakar dengan gelas ukur. Nilai tersebut didapatkan dengan cara: 

a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk pengujian, seperti gelas ukur, 

stopwatch, suntikan, pompa air dan meja datar. 

b. Letakkan gelas ukur di meja datar. 

c. Takar air sebanyak 100 mL ke dalam gelas ukur dengan pompa air. 

d. Tuangkan 100 mL air ke dalam prototipe melalui corong. 

e. Ketika flow sensor tidak bergerak lagi, lalu catat penunjukan volume yang 

ditampilkan pada LCD. 

f. Bandingkan penunjukkan pada LCD dengan volume nominal gelas ukur. 

g. Lakukan kembali dari langkah b sampai f hingga terkumpul tiga data. 

h. Lakukan kembali dari langkah b sampai g dengan volume yang berbeda 

sampai dengan volume 3500 mL dengan kelipatan 100 mL. 

3.6.4 Pengujian Penunjukkan Volume Prototipe dengan Perlakuan Khusus 

Pada pengujian ini, prototipe diberi perlakuan khusus seperti pengondisi arah 

aliran (Gambar 3.17), ball valve, dan pengondisi pinwheel dengan magnet (Gambar 

3.18). Komponen pengondisi arah aliran diletakkan pada keluaran pipa terakhir 

sebelum masuk ke flow sensor. Komponen tersebut berupa potongan pipa berbentuk 

kerucut. Tujuannya adalah agar aliran dapat langsung menyentuh bagian pinwheel 

untuk menghindari terjadinya slip pada aliran. Adapun pengondisian flow sensor 

menggunakan magnet berguna untuk membuat pinwheel selalu dalam posisi yang 

sama setiap kali melakukan pengujian. Pengondisian pinwheel diperlukan karena 

posisi magnet pinwheel bisa saja berada dekat atau jauh dengan sensor hall-effect yang 

memungkinkan berpengaruh terhadup pembacaan pulsa yang dikirimkan. Magnet di 

dekatkan di sisi luar lalu diputar seperti pada Gambar 3.18 sampai penunjukkan 

volume pada LCD berubah. Putaran berhenti di arah jam enam untuk memposisikan 

pinwheel sesuai dengan arah gravitasi. Jauhkan magnet dengan menjauhkannya kearah 

bawah agar tidak membuat pinwheel berubah lagi. 
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Gambar 3.17 Pengondisi Arah Aliran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 
7 Gambar 3.18 Pengondisian dengan menggunakan Magnet 

Pengujian ini dilakukan dengan memasukan air ke dalam flow sensor dengan 

memerhatikan nilai penunjukkan volume pada LCD lalu dibandingkan dengan volume 

cairan yang sudah ditakar dengan gelas ukur. Nilai tersebut didapatkan dengan cara: 

a. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk pengujian, seperti gelas ukur, 

stopwatch, magnet, suntikan, pompa air dan meja datar. 

b. Letakkan gelas ukur di meja datar. 

c. Pastikan ball valve dalam posisi tertutup. 

d. Takar air sebanyak 100 mL ke dalam gelas ukur. 

e. Kondisikan pinwheel flow sensor dengan menggunakan magnet. 

f. Tuangkan 100 mL air ke dalam corong. 

g. Buka ball valve dan nyalakan stopwatch secara bersamaan. 

h. Ketika sudah tidak ada aliran yang melewati flow sensor matikan 

stopwatch dan; 

i. Catat penunjukan volume yang ditampilkan pada LCD. 

j. Bandingkan penunjukkan pada LCD dengan volume nominal gelas ukur. 

k. Lakukan kembali dari langkah b sampai j hingga terkumpul tiga data. 

l. Lakukan kembali dari langkah b sampai k dengan volume yang berbeda 

sampai dengan volume 3500 mL dengan kelipatan 100 mL. 
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3.7 Pengujian Daya Tahan Baterai Prototipe 

Pengujian daya tahan baterai dilakukan untuk mengetahui berapa lama baterai 

dapat digunakan untuk memberi suplai tegangan pada prototipe. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara menyalakan prototipe dan menggunakannya hingga prototipe 

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

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

HASIL DAN PEMBAHSAN 

 
4.1   Hasil Penentuan Konstanta Water Flow Sensor 

Sebelum melakukan pengujian volume prototipe, flow sensor yang digunakan 

perlu diambil data terlebih dahulu untuk menentukan konstanta dari flow sensor. 

Pengambilan data dilakukan pada tiga titik nominal yang berbeda, yaitu 1000 mL, 

2000 mL, dan 3000 mL. Pada setiap titik volume uji diambil data counter sebanyak 

30 kali. Hal ini disebabkan untuk memperoleh konstanta, perlu diketahui counter 

terdahulu. Counter disini berarti banyaknya pulsa dari putaran pinwheel yang melalui 

hall sensor yang sebanding dengan penunjukan volume di gelas ukur. Hasil 

pengambilan data untuk menemukan konstanta dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data banyaknya pulsa counter 

 

No Counter 
1000mL 

Counter 
2000mL 

Counter 
3000mL 

1 558 1091 1624 

2 563 1069 1675 

3 570 1114 1658 

4 527 1047 1667 

5 534 982 1630 

6 566 1108 1650 

7 573 1110 1647 

8 531 1114 1643 

9 507 1057 1607 

10 576 1144 1612 

11 524 1045 1666 

12 540 1063 1686 

13 546 1110 1674 

14 562 1150 1538 

15 550 1085 1620 

16 529 1125 1621 

17 575 1100 1625 

18 553 1056 1559 

19 520 1136 1652 

20 570 1154 1638 

21 562 1129 1621 

22 524 1112 1630 

23 497 1159 1621 

24 553 1106 1659 

25 531 1124 1617 

26 543 1143 1643 

27 544 1137 1630 
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No Counter 
1000mL 

Counter 
2000mL 

Counter 
3000mL 

28 568 1077 1686 

29 556 1018 1680 

30 516 1044 1572 

Rata-rata 545,60 1096,97 1635,03 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 rata-rata counter dari 1000 mL, 2000 mL dan 3000 mL 

berturut-turut adalah 545,60, 1096,9 dan 1635,03. Nilai Nilai konstanta didapatkan 

dari volume dibagi dengan rata-rata counter. Konstanta ini berguna agar counter rata- 

rata yang dihasilkan oleh sensor dapat mendekati atau sama dengan penunjukan 

volume yang diinginkan. Volume yang digunakan dalam hal ini adalah volume gelas 

ukur sebagai volume standar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan di bawah: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

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

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
1000 𝑚𝐿 

= 1,83 𝑚𝐿 ............................... (4.2) 
545,6 

 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
2000 𝑚𝐿 

= 1,82 𝑚𝐿 ............................... (4.3) 
1096,97 

 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
3000 𝑚𝐿 

= 1,83 𝑚𝐿 ............................... (4.4) 
1635,03 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk volume nominal 1000 mL, nilai konstanta 

flow sensor adalah 1,83 mL. Untuk volume nominal 2000 mL, nilai konstanta flow 

sensor adalah 1,82 mL. Untuk volume nominal 3000 mL, nilai konstanta flow sensor 

adalah 1,83 mL. Dari tiga nilai konstanta tersebut kemudian dibuat rata-ratanya 

menjadi 1,83 mL. Banyaknya counter sama dengan banyaknya pulsa yang dikirimkan. 

Dapat disimpulkan bahwa satu pulse sama dengan 1,83 mL. Konstanta ini kemudian 

digunakan untuk faktor pengali konversi dari banyaknya pulsa menjadi volume. 

Dengan demikian, persamaannya menjadi seperti persamaan (4.5). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 × 1,83 𝑚𝐿 .................................... (4.5) 

Banyaknya nilai Counter untuk setiap volume nominal bisa menggunakan 

pendekatan dengan pola hitungan antara counter pada volume nominal tertentu 

terhadap waktu. Misalnya, penentuan konstanta berdasarkan banyaknya counter 

terhadap waktu yang dibutuhkan prototipe untuk menunjukkan volume 1000 mL, 

2000 mL, dan 3000 mL dibuat menjadi grafik. Kemudian, dari grafik yang diperoleh 

ditentukan pendekatan perhitungan luas trapesium untuk memperoleh total counter. 

Setelah itu, nilai konstanta dapat dihitung dengan membagi nominal volume standar 
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terhadap total counter. Harapannya setelah diketahui konstanta, prototipe dapat 

menunjukkan volume yang sama dengan penunjukan volume standar. Banyaknya 

counter terhadap waktu pada volume 1000 mL dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Banyaknya counter terhadap waktu pada volume 1000 mL 

 
Waktu 
(Sekon) 

Counter 1000 
mL 

0 0 

1 27 

2 35 

3 37 

4 36 

5 37 

6 36 

7 37 

8 37 

9 37 

10 37 

11 37 

12 37 

13 37 

14 36 

15 25 

16 0 

Dari Tabel 4.2 kemudian dibuat menjadi grafik perubahan counter terhadap waktu 

untuk melihat karakter dari pembacaan counter dari flow sensor. 

 

Perubahan Counter Terhadap Waktu Pada 1000 mL 

40 

 
30 

 
20 

 
10 

 

0 

0 5 10 15 20 

Waktu (Sekon) 

 

Gambar 4.1 Grafik perubahan counter terhadap waktu pada volume 1000 mL 

Dari grafik pada Gambar 4.1 total counter dapat dihitung dengan cara menentukan 

luas daerah yang dibatasi kurva yang dibentuk oleh counter terhadap waktu. 

C
o

u
n

te
r 

(P
u

ls
a)

 

 

 
 

 

 

    

 

     

 

    

    

    

 



36  

Berdasarkan grafik tersebut, daerah yang terbentuk diasumsikan lebih mendekati 

bentuk trapesium. Dengan begitu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dapat 

digunakan rumus trapesium. Perhitungan luas menjadi seperti persamaan (4.6). 

Luas Trapesium = 1 × ( 
2 

𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ) × 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 .............(4.6) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 = 1 × ( 
2 

12 + 16) 𝑠 × 37 = 518 ................... (4.7) 

Dari perhitungan didapatkan hasil 518. Nilai tersebut seperti termasuk pada 

nilai rentang counter yang ada pada Tabel 4.1. Dengan menggunakan nilai counter 

tersebut, konstanta dapat dihitung dengan membagi volume nominal dari standar 

terhadap nilai counter tersebut. Sesuai dengan persamaan (4.1) sehingga akan 

diperoleh konstanta sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
1000 𝑚𝐿 

= 1,93 𝑚𝐿 ............................... (4.8) 
518 

 

Dengan demikian, nilai konstanta untuk volume nominal 1000 mL adalah 1.93 mL. 

Selanjutnya banyaknya counter terhadap waktu pada volume 2000 mL dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Banyaknya counter terhadap waktu pada volume 2000 mL 
 

Waktu 
(Sekon) 

Counter 
2000 mL 

0 0 

1 25 

2 30 

3 34 

4 36 

5 37 

6 36 

7 37 

8 36 

9 37 

10 36 

11 37 

12 37 

13 37 

14 37 

15 37 

16 37 

17 37 

18 37 

19 37 

20 37 

21 37 
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Waktu 
(Sekon) 

Counter 
2000 mL 

22 37 

23 37 

24 37 

25 37 

26 37 

27 36 

28 36 

29 34 

30 30 

31 24 

32 0 

Dari Tabel 4.3 kemudian dibuat menjadi grafik perubahan counter terhadap 

waktu untuk melihat karakter dari pembacaan counter dari flow sensor. 

 
 

Perubahan Counter Terhadap Waktu Pada 2000 

mL 
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Gambar 4.2 Grafik perubahan counter terhadap waktu pada volume 2000 mL 

Dari grafik pada Gambar 4.2 total counter dapat dihitung dengan cara menentukan 

luas daerah yang dibatasi kurva yang dibentuk oleh counter terhadap waktu. 

Berdasarkan grafik tersebut, daerah yang terbentuk diasumsikan lebih mendekati 

bentuk trapesium. Dengan begitu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dapat 

digunakan rumus trapesium dengan panjang atas sebesar 26 panjang bawah sebesar 

32, dan tinggi sebesar 37. Perhitungan luas menjadi seperti persamaan (4.9). 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 = 1 × ( 
2 

26 + 32) × 37 = 1073 ................. (4.9) 

Dari perhitungan didapatkan hasil 1073. Nilai tersebut seperti termasuk pada 

nilai rentang counter yang ada pada Tabel 4.1. Dengan menggunakan nilai counter 

tersebut, konstanta dapat dihitung dengan membagi volume nominal dari standar 

terhadap nilai counter tersebut. Sesuai dengan persamaan (4.1) sehingga akan 

diperoleh konstanta sebagai berikut: 
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𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
2000 𝑚𝐿 

= 1,86 𝑚𝐿…………................(4.10) 
1073 

Dengan demikian, nilai konstanta untuk volume nominal 2000 mL adalah 1.86 mL. 

Selanjutnya banyaknya counter terhadap waktu pada volume 3000 mL dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Banyaknya counter terhadap waktu pada volume 3000 mL 
 

Waktu 
(Sekon) 

Counter 
3000 mL 

0 0 

1 15 

2 30 

3 35 

4 36 

5 36 

6 37 

7 36 

8 36 

9 36 

10 37 

11 36 

12 37 

13 37 

14 37 

15 37 

16 37 

17 37 

18 37 

19 37 

20 37 

21 37 

22 37 

23 37 

24 37 

25 37 

26 37 

27 37 

28 37 

29 37 

30 37 

31 37 

32 37 

33 37 

34 37 
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Waktu 
(Sekon) 

Counter 
3000 mL 

35 37 

36 37 

37 37 

38 37 

39 37 

40 37 

41 36 

42 36 

43 36 

44 35 

45 28 

46 14 

47 0 

Dari Tabel 4.4 kemudian dibuat menjadi grafik perubahan counter terhadap 

waktu untuk melihat karakter dari pembacaan counter dari flow sensor. 

Perubahan Counter Terhadap Waktu Pada 3000 mL 
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Gambar 4.3 Grafik perubahan counter terhadap waktu pada volume 3000 mL 

Dari grafik pada Gambar 4.3 total counter dapat dihitung dengan cara menentukan 

luas daerah yang dibatasi kurva yang dibentuk oleh counter terhadap waktu. 

Berdasarkan grafik tersebut, daerah yang terbentuk diasumsikan lebih mendekati 

bentuk trapesium. Dengan begitu untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dapat 

digunakan rumus trapesium dengan panjang atas sebesar 41 panjang bawah sebesar 

47, dan tinggi sebesar 37. Perhitungan luas menjadi seperti persamaan (4.11) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 = 1 × ( 
2 

41 + 47) 
 

× 37 = 1628 ................. (4.11) 

Dari perhitungan didapatkan hasil 1628. Nilai tersebut seperti termasuk pada 

nilai rentang counter yang ada pada Tabel 4.1. Dengan menggunakan nilai counter 
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tersebut, konstanta dapat dihitung dengan membagi volume nominal dari standar 

terhadap nilai counter tersebut (4.12). Sesuai dengan persamaan (4.1) sehingga akan 

diperoleh konstanta sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 = 
3000 𝑚𝐿 

= 1,84 𝑚𝐿 .................................... (4.12) 
1628 

 

Dengan demikian, nilai konstanta untuk volume nominal 3000 mL adalah 1.84 mL. 

 
4.2 Hasil Pengujian Linearitas Penunjukan Volume dari Prototipe Tanpa 

Perlakuan Khusus 

Pengujian linearitas penunjukan volume dari prototipe tanpa perlakuan khusus 

artinya prototipe tidak dipasang alat pengondisi aliran, ball valve ataupun didekatkan 

dengan magnet. Pada pengujian ini digunakan air dengan nominal 0 – 3500 mL dengan 

kelipatan 100 mL dengan menggunakan gelas ukur. Masing-masing volume nominal 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Hasil rata-rata pengujian prototipe dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. Adapun detail data hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.5 Data Pengujian Penunjukan Volume Prototipe Tanpa Perlakuan Khusus 
 

 

No 

Titik 

Uji 

Volume 

Rata-rata 

Eror 

rata-rata 

mL Prototipe 

mL 

mL % 

1 100 89,67 -10,33 -10,33 

2 200 184,67 -15,33 -7,67 

3 300 278,00 -22,00 -7,33 

4 400 379,33 -20,67 -5,17 

5 500 474,33 -25,67 -5,13 

6 600 560,00 -40,00 -6,67 

7 700 654,33 -45,67 -6,52 

8 800 765,00 -35,00 -4,38 

9 900 846,33 -53,67 -5,96 

10 1000 943,33 -56,67 -5,67 

11 1100 1043,33 -56,67 -5,15 

12 1200 1122,00 -78,00 -6,50 

13 1300 1246,00 -54,00 -4,15 

14 1400 1336,33 -63,67 -4,55 

15 1500 1454,67 -45,33 -3,02 

16 1600 1552,00 -48,00 -3,00 

17 1700 1652,33 -47,67 -2,80 

18 1800 1698,00 -102,00 -5,67 
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No 

Titik 

Uji 

Volume 

Rata-rata 

Eror 

rata-rata 

mL Prototipe 

mL 

mL % 

19 1900 1784,67 -115,33 -6,07 

20 2000 1895,00 -105,00 -5,25 

21 2100 1975,00 -125,00 -5,95 

22 2200 2072,67 -127,33 -5,79 

23 2300 2154,67 -145,33 -6,32 

24 2400 2256,67 -143,33 -5,97 

25 2500 2396,00 -104,00 -4,16 

26 2600 2494,00 -106,00 -4,08 

27 2700 2584,00 -116,00 -4,30 

28 2800 2605,00 -195,00 -6,96 

29 2900 2760,33 -139,67 -4,82 

30 3000 2869,67 -130,33 -4,34 

31 3100 2944,33 -155,67 -5,02 

32 3200 3063,00 -137,00 -4,28 

33 3300 3136,33 -163,67 -4,96 

34 3400 3251,33 -148,67 -4,37 

35 3500 3369,33 -130,67 -3,73 
 

Secara umum eror pengujian rata-rata volume prototipe paling kecil berada di 

nominal 1700 mL, yaitu sebesar -2,80 %. Eror pengujian rata-rata volume prototipe 

paling besar berada di nominal 100 mL, yaitu -10,33 %. Nilai Eror tersebut bisa 

disebabkan karena beberapa hal, yang pertama disebabkan oleh keterbatasan besaran 

momen inersia yang dihasilkan oleh flow sensor tersebut. Yang kedua adalah terjadi 

slip pada pinwheel sensor sehingga tidak semua air mengenai pinwheel. Yang ketiga 

dikarenakan posisi letak magnet pada pinwheel dengan sensor hall-effect yang tidak 

menentu sehingga letak pinwheel sensor tidak konsisten dimana awal mula pulsa 

terbaca. Yang keempat disebabkan oleh kesalahan kumulatif dari gelas ukur. 

Linearitas penunjukan volume prototipe dapat dilihat pada grafik yang dibuat 

berdasarkan data pada Tabel 4.5. Grafik yang mewakili data tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 
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Penunjukkan Volume Prototipe vs Standar 
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Gambar 4.4 Grafik Linearitas Pengujian Penunjukan Prototipe Tanpa Perlakuan 

Khusus 

Berdasarkan pada Gambar 4.4, penunjukan volume tanpa perlakuan khusus dapat 

dinyatakan kedalam persamaan linear y = 0,9548x – 7,3725. Artinya nilai keluaran 

prototipe senilai dengan besar nominal standar dikalikan dengan 0,9548 dikurangi 

0,73725. Nilai R2 yang didapatkan adalah 99,96%. Artinya, variasi yang dapat 

dijelaskan oleh variable input berupa nominal volume uji sebesar 99,96%. 

Berdasarkan nilai R2 yang didapat, grafik tersebut dapat dikatakan linear. 

 

4.3 Hasil Pengujian Linearitas Penunjukan Volume dari Prototipe Dengan 

Perlakuan Khusus 

Pengujian linearitas penunjukan volume dari prototipe dengan perlakuan khusus 

artinya prototipe dipasang alat pengondisi aliran, ball valve ataupun didekatkan 

dengan magnet. Pada pengujian ini digunakan air dengan nominal 0 – 3500 mL dengan 

kelipatan 100 mL dengan menggunakan gelas ukur. Masing-masing volume nominal 

dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Hasil rata-rata pengujian prototipe dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. Adapun detail data hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran. 
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y = 0,9548 
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Tabel 4.6 Data pengujian dengan ball valve dan magnet 
 

 
No 

 
Titik Uji 

 
Volume Rata-Rata 

 
Eror Rata-Rata 

mL Prototipe mL % 

1 100 95,00 -5,00 -5,00 

2 200 191,00 -9,00 -4,50 

3 300 286,67 -13,33 -4,44 

4 400 385,00 -15,00 -3,75 

5 500 491,33 -8,67 -1,73 

6 600 590,00 -10,00 -1,67 

7 700 686,67 -13,33 -1,90 

8 800 783,00 -17,00 -2,13 

9 900 893,33 -6,67 -0,74 

10 1000 1009,67 9,67 0,97 

11 1100 1091,33 -8,67 -0,79 

12 1200 1185,67 -14,33 -1,19 

13 1300 1286,00 -14,00 -1,08 

14 1400 1393,00 -7,00 -0,50 

15 1500 1489,33 -10,67 -0,71 

16 1600 1554,00 -46,00 -2,88 

17 1700 1653,33 -46,67 -2,75 

18 1800 1771,00 -29,00 -1,61 

19 1900 1871,67 -28,33 -1,49 

20 2000 1993,33 -6,67 -0,33 

21 2100 2057,67 -42,33 -2,02 

22 2200 2175,00 -25,00 -1,14 

23 2300 2253,00 -47,00 -2,04 

24 2400 2363,00 -37,00 -1,54 

25 2500 2437,00 -63,00 -2,52 

26 2600 2589,00 -11,00 -0,42 

27 2700 2688,67 -11,33 -0,42 

28 2800 2760,00 -40,00 -1,43 

29 2900 2866,67 -33,33 -1,15 

30 3000 2987,33 -12,67 -0,42 

31 3100 3090,67 -9,33 -0,30 

32 3200 3183,67 -16,33 -0,51 

33 3300 3288,00 -12,00 -0,36 

34 3400 3379,67 -20,33 -0,60 

35 3500 3483,67 -16,33 -0,47 

 
Secara umum eror pengujian rata-rata volume prototipe paling kecil berada di 

nominal 3100 mL, yaitu sebesar -0,3%. Sebaliknya, eror pengujian rata-rata volume 

prototipe paling besar berada di nominal 100 mL, yaitu -5,0%. Nilai Eror tersebut  

bisa 
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disebabkan karena beberapa hal, yang pertama disebabkan oleh keterbatasan besaran 

momen inersia yang dihasilkan oleh flow sensor tersebut. Yang kedua adalah 

disebabkan oleh kesalahan kumulatif dari gelas ukur. 

Linearitas penunjukan volume prototipe dapat dilihat pada grafik yang dibuat 

berdasarkan data pada Tabel 4.6. Grafik yang mewakili data tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Grafik Linearitas Pengujian Penunjukan Prototipe Dengan Perlakuan 

Khusus 

Berdasarkan pada Gambar 4.5, penunjukan volume dengan perlakuan khusus dapat 

dinyatakan kedalam persamaan linear y = 0,9949x – 10,718. Artinya nilai keluaran 

prototipe senilai dengan besar nominal standar dikalikan dengan 0,9949 dikurangi 

10,718. Nilai R2 yang didapatkan adalah 99,98%. Artinya, variasi yang dapat 

dijelaskan oleh variable input berupa nominal volume uji sebesar 99,98%. 

Berdasarkan nilai R2 yang didapat, grafik tersebut dapat dikatakan linear. 

Berdasarkan uraian di atas, pengambilan data pengujian yang paling akurat 

adalah dengan perlakuan khusus. Perlakuan tersebut memiliki hasil pengujian yang 

cukup akurat dan presisi. 
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4.4 Hasil Pengujian Daya Tahan Baterai Pada Prototipe 

Pengujian daya tahan baterai pada prototipe dilakukan dengan menggunakan 

baterai sembilan volt yang masih baru. Pengujian ini dilakukan sebanyak tiga kali. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Pengujian Daya Tahan Baterai 
 

 

No 
Waktu Pengujian Daya Tahan Baterai 

(menit) 

1 91 

2 95 

3 93 

Rata-rata 93 

 
Berdasarkan Tabel 4.7, dari tiga kali pengujian didapatkan rata-rata daya tahan 

baterai mulai dari prototipe menyala dan digunakan hingga mati adalah 93 menit. 

Dalam waktu 93 menit prototipe cukup untuk melakukan pengujian linearitas sekitar 

10 titik pengujian dengan masing-masing titik diuji sebanyak tiga kali. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 

Terdapat delapan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Kedelapan 

kesimpulan tersebut adalah: 

1. Prototipe alat ukur pembanding volume cairan portabel digital dengan 

menggunakan turbin flow sensor telah berhasil dibuat. 

2. Prototipe dapat menampilkan penunjukan volume dalam satuan mL, debit dalam 

mL/s, waktu, tanggal dan dapat menyimpan didalam SD Card 

3. Konstanta pada flow sensor berturut-turut untuk nominal 1000 mL, 2000 mL dan 

3000 mL adalah 1.83, 1.82 dan 1.83. 

4. Karakteristik penunjukan volume prototipe dilakukan dengan pengujian tanpa 

perlakuan khusus dan dengan perlakuan khusus (menggunakan ball valve dan 

magnet). 

5. Kesalahan penunjukan volume prototipe tanpa perlakuan khusus paling kecil 

adalah pada nominal 1700 mL sebesar -2,80 % sedangkan yang paling besar adalah 

pada 100 mL sebesar -10,33 %. 

6. Persamaan linear yang dapat mewakili penunjukkan volume tanpa perlakuan 

khusus adalah y = 0,9548x – 7,3725 dengan nilai R2 sebesar 99,96 %. 

7. Kesalahan penunjukan volume prototipe dengan perlakuan khusus paling kecil 

adalah pada nominal 3100 mL sebesar -0,30 % sedangkan yang paling besar adalah 

pada 100 mL sebesar -5,00 %. 

8. Persamaan linear yang dapat mewakili penunjukkan volume dengan perlakuan 

khusus adalah y = 0,9949x – 10,718 dengan nilai R2 sebesar 99,98 %. 

5.2 Saran 

 
Untuk penelitian selanjutnya, prototipe ini dapat dilakukan beberapa 

pengembangan. Pengembangan yang dapat dilakukan diantaranya adalah titik 

pengujian yang diambil lebih luas, portabilitas prototipe dapat ditingkatkan dan untuk 

penentuan konstanta dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linier dan bisa 

ditambahkan sebuah indikator baterai. 
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