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ABSTRAK 

Timbangan jembatan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk 

yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindahkan dengan kegunaan untuk 

mengetahui berat kendaraan beserta muatannya dalam hal pengawasan. Pengujian 

timbangan jembatan diperlukan standar untuk pengujian, yaitu anak timbangan standar, 

namun di lapangan karena anak timbangan standar terbatas, maka digunakan ballast. 

Pengujian di lapangan ketersediaan ballast juga tidak memenuhi jumlah muatan yang 

seharusnya diujikan, sehingga pada muatan tertentu akhirnya tidak dapat diuji. 

Berdasarkan itu, maka pada projek akhir ini dibuat pemodelan prototipe pengganti 

ballast, dimana timbangan jembatan digantikan dengan timbangan elektronik dan 

ballast digantikan dengan sistem tekanan dari elektrik linear aktuator dan timbangan 

dapur. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian eksentrisitas dengan menggunakan 

tegangan elektrik linear aktuator 3 - 12 V. Pengujian timbangan elektronik 

menggunakan tekanan elektrik linear aktuator dengan cara menumpuk timbangan, 

dimana timbangan uji di posisi bawah dan timbangan acuan di atas untuk 

membandingkan hasil pengukurannya, dimana hasilnya yaitu akurasi sebesar 99,84% 

- 99,86%. Nilai kesalahan yang didapakan dari pengujian yaitu antara 4,7 g – 9,8 g, 

serta linearitas data hubungan tegangan dengan massa yang ditunjukkan oleh koefisien 

korelasi (R
2
) sebesar 0,96 hingga 0,99. 

Kata kunci: timbangan jembatan, ballast, elektrik linear aktuator, timbangan 

elektronik, pengujian eksentrisitas. 



vii  

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................. iv 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi 

ABSTRAK ................................................................................................................ viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii 

DAFTAR PERSAMAAN ........................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. ix 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1 

1.2 Perumusan Masalah .............................................................................................. 2 

1.3 Pembatasan Masalah ............................................................................................. 2 

1.4 Tujuan Projek Akhir ............................................................................................. 3 

1.5 Manfaat Projek Akhir ........................................................................................... 3 

1.6 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 3 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 5 

2.1 Timbangan Elektronik........................................................................................... 5 

2.2 Timbangan Jembatan ............................................................................................ 6 

2.2.1 Bagian-Bagian Timbangan Jembatan ....................................................... 6 

2.2.2 Prinsip Kerja ............................................................................................. 8 

2.2.3 Pengujian Timbangan Jembatan ............................................................... 8 

2.3 Elektrik Linear Aktuator ..................................................................................... 10 

2.4 Load Cell ............................................................................................................. 11 

2.5 Power Supply ...................................................................................................... 13 

2.6 Arduino ............................................................................................................... 14 

2.7 Relay ................................................................................................................... 15 

2.8 Push Button ......................................................................................................... 16 

2.9 Prinsip Tekanan .................................................................................................. 17 



viii 

 

2.10 BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan)............................................................. 18 

2.11 Karakteristik Statik ............................................................................................. 19 

BAB III RANCANG BANGUN ................................................................................ 20 

3.1 Deskripsi Prototipe .............................................................................................. 20 

3.2 Desain Prototipe .................................................................................................. 20 

3.3 Tipe dan Spesifikasi Komponen Prototipe ......................................................... 21 

3.4 Prinsip Kerja dan Rangkaian Elektronik Prototipe .............................................. 22 

3.6 Prosedur Pengujian ............................................................................................. 25 

3.6.1 Pengujian Timbangan Uji Menggunakan Anak Timbangan ................... 26 

3.6.2 Pengujian Timbangan Acuan Menggunakan Anak Timbangan.............. 26 

3.6.3 Prosedur Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa ............................. 27 

3.6.4 Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator .................................................................................................. 28 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 30 

4.1 Pemodelan Prototipe ........................................................................................... 30 

4.2 Hasil Pengujian Timbangan Uji Menggunakan Anak Timbangan ..................... 30 

4.3 Hasil Pengujian Timbangan Acuan Menggunakan Anak Timbangan ................ 32 

4.4 Hasil Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa ............................................... 33 

4.5 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator .............................................................................................................. 36 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 41 

5.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 41 

5.2 Saran ................................................................................................................... 41 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 43 

LAMPIRAN 



ix  

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Ketentuan Jumlah AT Standar Berdasarkan Pengujian Kemampuan 

Ulang ............................................................................................................. 9 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno .............................................................................. 14 

Tabel 2.2 Tabel Kelas Timbangan ............................................................................... 18 

Tabel 2.3 Batas Kesalahan yang Diizinkan ................................................................. 18 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kemampuan Ulang Timbangan Uji dengan AT 10 kg ...... 31 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Eksentrisitas Timbangan Uji ............................................. 32 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kemampuan Ulang Timbangan Acuan ............................. 33 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa Terukur .......................... 34 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 1 ......................................................................................... 37 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 2 ......................................................................................... 37 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 3 ......................................................................................... 38 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 4 ......................................................................................... 38 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 5 ......................................................................................... 39 



x  

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Konstruksi Timbangan Jembatan ............................................................... 7 

Gambar 2.2 Elektrik Linear Aktuator .......................................................................... 10 

Gambar 2.3 Load Cell .................................................................................................. 11 

Gambar 2.4 Power Supply ........................................................................................... 13 

Gambar 2.5 Arduino Uno ............................................................................................. 14 

Gambar 2.6 Relay ......................................................................................................... 15 

Gambar 2.7 Push Button .............................................................................................. 16 

Gambar 3.1 Desain Prototipe ....................................................................................... 21 

Gambar 3.2 Diagram Blok Prototipe ........................................................................... 22 

Gambar 3.3 Rangkaian Elektronik Prototipe ............................................................... 23 

Gambar 3.4 Diagram Alir Program ............................................................................. 25 

Gambar 3.5 Posisi Titik Uji Pengujian Eksentrisitas ................................................... 28 

Gambar 4.1 Perangkat Pemodelan ............................................................................... 30 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 1 .... 34 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 2 .... 34 

Gambar 4.4 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 3 .... 35 

Gambar 4.5 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 4 .... 35 

Gambar 4.6 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 5 .... 35 



xi  

DAFTAR PERSAMAAN 

 

Persamaan 2.1 Persamaan Hambatan Listrik ............................................................... 12 

Persamaan 2.2 Persamaan Tekanan ............................................................................. 17 

Persamaan 2.3 Persamaan Gaya................................................................................... 17 



xii  

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Program Relay pada Arduino IDE 

Lampiran 2 Data Pengujian TE Menggunakan Elektrik Linear Aktuator 

Lampiran 3 Data Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa Terukur 



1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Timbangan jembatan atau jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk 

menimbang kendaraanbarang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat 

dipindah-pindahkan (portabel) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan 

beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur 

besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian (Bahri, 2011). Timbangan 

jembatan yang kegunaannya untuk perdagangan dan kepentingan umum, maka 

timbangan jembatan merupakan alat ukur yang wajib tera dan tera ulang. 

Pada timbangan jembatan dilakukan beberapa pengujian, yaitu yang pertama 

pengujian kemampuan ulang atau repeatability, dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi penunjukan timbangan saat diberikan muatan yang sama pada posisi yang 

relatif sama (Nugraha & Faila, 2013). Pengujian yang kedua adalah pengujian 

eksentrisitas, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja timbangan ketika diberikan 

muatan pada titik atau lantai muatan yang berbeda. Pengujian ketiga adalah pengujian 

penyetelan nol, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja penyetel nol timbangan 

setelah timbangan disetel nol. Pengujian keempat adalah pengujian kebenaran, dimana 

dilakukan setelah pengujian kemampuan ulang. 

Pengujian timbangan jembatan memerlukan suatu standar untuk pengujiannya, 

yaitu anak timbangan standar, namun untuk penggunaannya di lapangan karena anak 

timbangan standar terbatas, maka digunakan ballast. Ballast merupakan muatan 

konstan lain yang bukan anak timbangan standar. Ballast sendiri idealnya harus 

memiliki muatan yang sama dengan anak timbangan standar yang digunakan. Pada 

pengujian di lapangan ketersediaan ballast juga tidak memenuhi jumlah muatan yang 

seharusnya diujikan, sehingga pada muatan tertentu akhirnya tidak dapat di uji 

kebenarannya. Pengujian yang tidak sesuai dengan prosedur pada akhirnya akan 

meragukan hasil pengukuran. 

Angga Taufik Nugraha dan Sri Fahmi Faila (2013) pernah melakukan 

pembuatan prototipe berkaitan pengujian timbangan jembatan. Prototipe tersebut 

menggunakan pemodelan pengujian kebenaran timbangan jembatan dengan sistem 

gaya konstan menggunakan silinder pneumatik sebagai pemberi gaya konstan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Truk
https://id.wikipedia.org/wiki/Berat
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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pengganti ballast. Berdasarkan hasil pengujian manual dan otomatis berturut-turut 

diperoleh kesalahan maksimum massa hasil pengujian terhadap massa hasil 

perhitungan sebesar 6,26% dan 8,46%. Rentang akurasi pada pengujian manual dan 

otomatis berturut-turut yaitu 93,74% - 99,71% dan 91,54% - 99,54%. Untuk presisi 

pada pengujian manual berkisar pada 98,62% - 99,82%. 

Berdasarkan permasalahan dan studi terdahulu tersebut, maka pada projek akhir 

ini akan dibuat suatu pemodelan prototipe yang dapat digunakan sebagai pengganti 

ballast. Prototipe ini bertujuan untuk mewakili dari perangkat sebenarnyadi lapangan, 

sehingga untuk timbangan jembatan akan digantikan dengan timbanganelektronik dan 

ballast akan digantikan dengan sistem tekanan dari elektrik linear aktuator dan 

timbangan dapur. Pembuatan prototipe ini diharapkan dapat melakukan pengujian 

eksentrisitas timbangan elektronik sesuai titik ujinya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana hasil pengukuran pada timbangan uji dengan pengukuran pada 

timbangan acuan? 

2. Bagaimana keakuratan prototipe pengujian eksentrisitas timbangan 

elektronik menggunakan elektrik linear aktuator? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 
Adapun batasan masalah yang muncul pada pembuatan projek akhir ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengujian timbangan elektronik yang dimaksudkan untuk membandingkan 

nilai hasil pengukuran dari pengujian eksentrisitas. 

2. Pengujian prototipe ini dilakukan dengan menggunakan variasi tegangan 

rentang 3 V sampai 12 V. 

3. Pengujian timbangan elektronik ini dilakukan dengan menggunakan 

muatan yang kurang dari 10 kg. 

4. Pengujian timbangan elektronik yang dilakukan yaitu pengujian secara 

manual dengan menentukan posisi ujinya yang dilakukan oleh operator. 
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1.4 Tujuan Projek Akhir 

 
Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Membuat suatu prototipe pengganti ballast dengan sistem tekanan 

menggunakan tekanan dari elektrik linear aktuator. 

2. Mengetahui kehandalan (akurasi dan linearitas) dari prototipe yang dibuat. 

 

 
1.5 Manfaat Projek Akhir 

 
Manfaat dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau 

pedoman yang berguna untuk pengembangan teknologi pengukuran 

kedepannya, khususnya dalam pengujian timbangan jembatan. 

2. Prototipe pengujian timbangan elektronik ini diharapkan dapat membantu 

petugas dalam pengujian timbangan jembatan. 

3. Prototipe pengujian eksentrisitas timbangan elektronik menggunakan 

tekanan elektrik linear aktuator ini diharapkan dapat menggantikan muatan 

pengganti (ballast) pada pengujian timbangan jembatan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bagian pertama dari penulisan laporan tugas akhir ini mencakup latar 

belakang penulisan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian 

yang akan dicapai, dan manfaat pelaksanaan penelitian. Selainitu, pada bab 

ini juga dibahas mengenai batasan masalah agar penelitian tidak meluas 

dan tetap sesuai dengan garis besar tujuan penelitian yang telah ditentukan. 

Terakhir, pada bab ini terdapat sistematika penulisan yang menjelaskan 

poin – poin penting pada setiap bab naskah Projek Akhir yang nantinya 

akan menjadi pedoman dalam penulisan laporan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai komponen – komponen yang berhubungan 
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dengan topik penelitian dengan mengacu kepada literatur ilmiah, seperti: 

jurnah ilmiah, skripsi, dan situs – situs yang terkait dengan topik. 

3. BAB III: RANCANG BANGUN 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan prototipe yang berisi 

tentang deskripsi prototipe, desain prototipe, prinsip kerja prototipe, 

diagram blok dari prototipe, serta metode pengujian prototipe. 

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil dan penjelasan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Hasil penelitian berupa data - data yang diambil dari pengujian 

prototipe yang dirancang dan analisis hasil pengujian. 

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan 

selama proses perancangan dan pembuatan prototipe untuk pengembangan 

prototipe di masa yang akan datang. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Timbangan Elektronik 

 
Timbangan elektronik yang biasa juga disebut timbangan digital menggunakan 

energi listrik dalam pengoperasiannya sehingga dapat dikatakan bahwa timbangan 

digital ini adalah timbangan listrik (Nuryanto, 2016). Kemajuan teknologi yang begitu 

pesat membuat kegiatan-kegiatan hidup lebih mudah dan lebih sederhana dengan 

adanya penemuan-penemuan ataupun ide-ide praktis, seperti halnya timbangan 

elektronik yang memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

timbangan analog. 

Timbangan elektronik berbeda dengan timbangan analog yang menggunakan 

tuas dan pegas untuk pengukuran bebannya. Timbangan elektronik dalam 

pengaplikasiannya menggunakan mikrokontroler sebagai alat pemrosesannya. 

Timbangan elektronik banyak dijumpai pada kegiatan sehari-hari, seperti halnya 

menimbang berat badan menggunakan timbangan badan digital, menimbang bumbu 

dapur menggunakan timbangan dapur digital, hingga transaksi jual-beli di pasar yang 

menggunakan timbangan elektronik dan timbangan hibrid. Penggunaan timbangan 

disesuaikan dengan penggunaanya berdasarkan kapasitas dari timbangan itu sendiri. 

Timbangan elektronik lebih banyak digunakan karena hasil pengukurannya lebih 

presisi dan pada umumnya displaynya lebih menarik dibandingkan dengan timbangan 

analog (Yandra et al., 2016). Selain itu, keunggulan timbangan elektronik dibanding 

timbangan mekanik adalah respon yang tinggi dan kepraktisan dalam penggunaan. 

Prinsip kerja dari timbangan elektronik yaitu ketika benda diletakkan di atas 

lantai muatan akan muncul gaya yang menekan load cell dan mengakibatkan 

deformasi pada load cell. Deformasi tersebut membuat perubahan resistansi pada 

strain gauge yang dikonfigurasi dalam rangkain Jembatan Wheatstone, sehingga 

menghasilkan beda tegangan pada lengan-lengan rangkaian jembatan yang 

sebelumnya pada kondisi setimbang. Keluaran sinyal tegangan tersebut akan masuk 

ke filter untuk dihilangkan noise yang menyertai sinyal hasil pengukuran. Nilai 

tegangan tersebut akan diperkuat oleh rangkaian penguat (amplifier) agar dapat diolah 

oleh komponen lain. Keluaran tegangan yang sudah difilter dan dikuatkan menjadi 
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sinyal standar yang masuk ke analog to digital converter ke dalam bentukbit yang akan 

diolah oleh kontroler. Kontroler ini yang sebagai pusat pengolahan hasil penimbangan 

sehingga dapat terbaca pada indikator. 

Pada dasarnya timbangan elektronik memiliki kesamaan dengan timbangan 

jembatan. Timbangan elektronik pada umumnya memiliki prinsip kerja yang sama 

dengan timbangan jembatan, yaitu dengan menggunakan 4 buah sensor load cell di 

setiap sudut timbangan. Perbedaannya terletak pada kapasitasnya, timbangan jembatan 

memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada timbangan elektronik. Timbangan 

jembatan memiliki muatan satuan ton dengan kapasitas hingga puluhan ton serta 

tergantung pada penggunaannya. 

 
2.2 Timbangan Jembatan 

 
Timbangan jembatan atau jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk 

menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang 

dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat 

kendaraan beserta muatannya (Bahri, 2011). 

Timbangan jembatan merupakan salah satu alat ukur massa yang wajib untuk 

dilakukan tera/tera ulang dengan pengujian. Konstruksi timbangan jembatan pada 

dasarnya hampir sama dengan timbangan elektronik, yang membedakan yaitu 

muatannya, dimana muatan pada timbangan jembatan adalah kapasitas besar dan 

timbangan elektronik memiliki kapasitas kecil. Pada pengujian timbangan jembatan, 

pengujian dilakukan dengan menggunakan anak timbangan standar sebagai standar 

pengujiannya, sama halnya dengan timbangan elektronik. Anak timbangan standar 

pada pengujian timbangan jembatan di lapangan memiliki ketersediaan yang terbatas, 

sehingga anak timbangan standar ini digantikan dengan ballast. Ballast menurut 

keterangan dalam Surat Keterangan Dirjen SPK Nomor 131 tahun 2015 tentang Syarat 

Timbangan Bukan Otomatis merupakan muatan konstan pengganti muatan standar 

yang nilainya tetap. 

 
2.2.1 Bagian-Bagian Timbangan Jembatan 

 
Timbangan jembatan memiliki bagian-bagian utama yaitu platform, load cell, 
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indikator digital, dan junction box. Berikut ini merupakan konstruksi dan bagian dari 

timbangan jembatan. 

Gambar 2.1 Konstruksi Timbangan Jembatan 

 

 
Dari Gambar 2.1 konstruksi timbangan jembatan terdiri dari platform, load 

cell, indikator digital, dan juction box. Komponen tersebut memiliki fungsi tersendiri. 

a. Platform 

Platform ini sejenis dengan lantai muatan yang digunakan pada 

timbangan jembatan. Platform terbuat dari bahan yang kuat, tahan karat, dan 

didesain khusus untuk timbangan, dan permukaannya rata karena truk akan 

sering lalu lalang. 

b. Load Cell 

Load cell merupakan sensor sekaligus transduser pada timbangan 

jembatan dengan bantuan strain gauge dalam konfigurasi rangkaian Jembatan 

Wheatstone. Penggabungan keduanya berfungsi untuk merasakan deformasi 

akibat adanya gaya dari beban yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik 

untuk ditransmisikan pada timbangan. 

c. Indikator Digital 

Indikator digital adalah sistem indikasi atau pencatatan di mana nilai- 

nilai yang disajikan dalam bentuk digital. Indikator digital pada timbangan 

jembatan akan menunjukkan hasil penimbangan yang akan terbaca langsung. 

d. Juction Box 

Junction box berfungsi untuk adjusment output dari load cell. Fungsi 

utama komponen ini adalah untuk meratakan output load cell ke indikator 

(Anonim, n.d.). 
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2.2.3 Prinsip Kerja 

 
Timbangan jembatan memiliki prinsip kerja yang sama dengan timbangan 

elektronik. Prinsipnya yaitu dengan mendeteksi beban pada load cell, kemudian akan 

terjadi pengolahan sinyal yang hasilnya akan ditampilkan dalam tampilan digital. 

 

2.2.4 Pengujian Timbangan Jembatan 

 
Pengujian timbangan jembatan menurut Surat Keterangan Dirjen SPK Nomor 

131 tahun 2015 tentang Syarat Timbangan Bukan Otomatis terdapat lima pengujian, 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Pengujian Kemampuan Ulang 

Pengujian kemampuan ulang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kekonsistenan dalam penunjukan timbangan apabila diberi muatan yang sama 

secara berulang dengan posisi yang relatif sama. Muatan uji yang dipergunakan 

adalah beban yang bersifat tetap dengan massa anak timbangan standar 

sekurang-kurangnya 10% dari kapasitas maksimum timbangan. Pada 

praktiknya di lapangan, standar yang digunakan biasanya digantikan dengan 

material substitusi atau ballast yang kapasitasnya mendekati kapasitas standar 

yang digunakan. 

b. Pengujian Eksentrisitas 

Tujuan dari pengujian eksentrisitas adalah untuk mengetahui kinerja 

timbangan dalam memberikan hasil penimbangan apabila muatan yang sama 

diletakkan pada posisi yang berbeda-beda di atas platform. Pada umumnya 

pengujian ini dilakukan dengan menghitung jumlah penyangga lantai/load cell 

penerima muatan. Muatan uji yang digunakan adalah anak timbangan standar 

dengan minimal 10% dari kapasitas maksimal timbangan. 

c. Pengujian Diskriminasi 

Pengujian diskriminasi biasa dipergunakan untuk timbanganelektronik. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui respon timbangan terhadap 

perubahan kecil dari muatan yang diberikan. Pengujian ini dilakukandengan 

menggunakan anak timbangan standar dengan muatan 10% dari kapasitas 

maksimal timbangan. 

d. Pengujian Penunjukan Nol 
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Pengaturan posisi nol biasanya dilakukan sebelum penimbangan 

dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pengukuran. Pengujian penunjukan 

nol dimaksudkan untuk mengetahui kinerja penyetel nol setelah dilakukan 

pengaturan nol pada indikator timbangan. 

e. Pengujian Kebenaran 

Pengujian kebenaran dilakukan pada beberapa titik uji menggunakan 

anak timbangan standar agar diketahui hasil penimbangan pada titik uji 

tersebut. Kapasitas timbangan jembatan yang bernilai besar, maka biasanya 

anak timbangan standar yang ada tidak mencukupi untuk pengujian sampai 

kapasitas maksimum. Dengan kondisi tersebut, metode untuk pengujian 

kebenaran digunakan metode substitusi, yaitu mengganti anak timbangan 

standar dengan material pengganti anak timbangan standar atau yang biasa 

disebut ballast. Metode substitusi dilakukan setelah pengujian kemampuan 

ulang untuk menetukan standar yang akan digunakan. Penentuan anak 

timbangan standar yang digunakan untuk pengujian kebenaran dilakukan 

berdasarkan hasil uji kemampuan ulang. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat 

bagaimana penentuan anak timbangan standar yang digunakan dalam 

pengujian kebenaran berdasarkan hasil uji kemampuan ulang. 

 

Tabel 1.1 Ketentuan Jumlah AT Standar Berdasarkan Pengujian 

Kemampuan Ulang 

Repeatability 
Massa Anak Timbangan Standar 

Minimal 

R ≤ 0,1 e 10% kapasitas maksimum 

0,1 e < R ≤ 0,2 e 20% kapasitas maksimum 

0,2 e < R ≤ 0,3 e 35% kapasitas maksimum 

R ˃ 0,3 e 50% kapasitas maksimum 

 

Pengujian timbangan jembatan menggunakan muatan berupa anak timbangan 

standar, selain anak timbangan standar dapat juga menggunakan muatan konstan lain 

(ballast) yang bukan anak timbangan standar. Ballast tersebut dapat digantikan 

menggunakan sistem tekanan yang dihasilkan dari berbagai alat, misalnya dalam 

penelitian ini adalah tekanan dari elektrik linear aktuator. Dalam keterkaitannya 
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dengan tekanan dan massa, prinsip yang dapat diterapkan dalam penggunaan elektrik 

linear aktuator ini yaitu dengan memberikan tekanan pada lantai muatan dari piston 

yang bergerak keluar atau extend. 

 

 
2.3 Elektrik Linear Aktuator 

 
Linear aktuator adalah alat yang mengubah gerak rotasi menjadi gerak linier – 

gerak lurus naik-turun. Elektrik linear aktuator menggunakan energi listrik untuk 

memungkinkan pergerakan dalam garis langsung (Team, 2020). Elektrik linear 

aktuator beroperasi menggerakkan piston bolak-balik sesuai dengan sinyal listrik dan 

digunakan terutama untuk gerakan seperti menarik, mendorong, memblokir, 

mengangkat, mengeluarkan, atau menjepit. Pergerakan linear aktuator pada umumnya 

hanya dapat berhenti pada kedua ujung terminalnya (endpoint). Beberapa keunggulan 

aktuator elektrik yaitu: 

a. Mudah dalam pengontrolan. 

b. Berkecepatan tinggi, yaitu 1000 sampai 10.000 rpm. 

c. Banyak macamnya. 

d. Akurasi tinggi. 

e. Torsi ideal untuk pergerakan. 

f. Efisiensi tinggi. 
 

 
 

Gambar 2.2 Elektrik Linear Aktuator 

 

 
Gambar 2.2 memperlihatkan bagian dalam dari elektrik linier aktuator. Linier 

aktuator bekerja dengan motor yang menciptakan gerakan rotasi kecepatan tinggi 

bersama dengan kotak roda gigi yang memperlambat benturannya. Pada bagian ini 
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akan mengakibatkan naiknya torsi yang akan menimbulkan gerakan linier dari poros 

yang berputar. Pengubahan polaritas dari sumber tegangan atau power supply dapat 

membuat mesin elektrik linear aktuator berputar ke arah yang berlawanan. Adanya 

berbagai roda gigi, kecepatan yang berbeda-beda pada elektrik linear aktuator dapat 

dicapai. Secara umum, semakin besar kecepatan sekrup maka semakin sedikit drive 

yang dihasilkan. 

Elektrik linear aktuator menjadi solusi pilihan apabila menginginkan gerakan 

yang nyaman, aman, dan bersih dengan presisi yang akurat serta kontrol gerakan yang 

halus yang dapat diaplikasikan dalam suatu alat. Selain itu pengukuran dari pemodelan 

prototipe pengujian timbangan elektronik yang dibuat ini menggunakan sensor tekanan 

yang terdapat dalam rangkaian dalam timbangan elektronik. Salah satu sensor berat 

yang terdapat di timbangan elektronik adalah load cell. 

 

 
2.4 Load Cell 

 
Load cell menjadi komponen utama pada sistem timbangan elektronik. Tingkat 

keakurasian suatu timbangan digital tergantung dari jenis dan tipe load cell yang 

digunakan. Setiap timbangan diharuskan melakukan tera dan tera ulang karena dalam 

pemakaiannya timbangan akan mengalami deformasi mekanis/drift pada jangka 

waktu tertentu, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keakurasian dari load cell 

timbangan tersebut. 

Load cell adalah suatu alat transduser yang menghasilkan output proporsional 

dengan beban atau gaya yang diberikan. Load cell dapat memberikan pengukuran yang 

akurat dari gaya dan beban. Load cell digunakan untuk mengkonversikan regangan 

pada logam ke tahanan variabel (Suhendra, 2015). 

 

Gambar 2.3 Load Cell 
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Load cell terdiri dari beberapa tipe, diantaranya adalah load cell double ended 

beam, load ell single ended beam, load cell S beam, load cell single point, load cell 

type canister, dan sebagainya. Load cell yang paling sederhana adalah load cell yang 

terdiri dari bending beam dan strain gauge. Gambar 2.3 merupakan salah satu load 

cell jenis load cell strain gauge. 

Untuk mengetahui besarnya tegangan atau stress dapat dilakukan dengan cara 

mengukur regangan atau strain, yaitu dengan menggunakan strain gauge. Regangan 

berbagai benda dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab diantaranya adalah tarikan atau 

beban. Pada dasarnya load cell adalah strain gauge, dimana tegangan yang terjadi pada 

benda berasal dari load cell. 

Strain gauge bisa dihasilkan dari sistem optis, sistem elektris, sistem akusitis, 

dan lain-lain. Untuk keperluan praktis jenis yang paling banyak digunakan adalah 

sistem elektris. Sistem elektris terdiri dari beberapa sistem, antara lain: 

a. dengan sistem resistansi (tahanan); 

b. dengan sistem kapasitansi (kapasitor); 

c. dengan sistem infuktansi (induktor). 

Dari ketiga sistem di atas yang paling banyak digunakan adalah sistem 

resistansi atau load cell jenis resistansi. Load cell sistem resistansi berasal dari tahanan 

variabel. Sebagaimana diketahui, bahwa tahanan terdiri dari tahanan tetap (baku), 

tahanan variabel, dan tahanan yang dapat di ukur. 

Tahanan variabel dapat berubah akibat tekanan, sinar, magnit, dan karena 

pengaruh isinya. Sedangkan tahanan tetap ditandai dengan kode arah tekanan tahanan 

yang dapat diatur yang berupa rangkaian tahanan dan tahanan variabel. Tekanan yang 

akan memanjang, menyebabkan tahanan akan membesar. Perubahan tahanan dapat 

diketahui dengan mengukur strain gauge. Besaran strain gauge yang dihasilkan 

melalui Jembatan Wheatstone adalah tegangan (V). Rumus terkait yang digunakan 

adalah: 

R = ρ 𝐿
.................................................................................................................... 

(2.1) 
𝐴 

 

Keterangan: 

R = hambatan jenis (ohm) 

𝐿 = panjang (m) 

A = luas permukaan (m
2
) 
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Pada setiap rangkaian elektronik agar dapat bekerja, maka diperlukan suatu 

sumber tegangan. Sumber tegangan sendiri terdiri dari sumber tegangan AC dan DC. 

Penggunaannya tergantung dari keperluan dan spesifikasi dari komponen yang 

terhubung dengan sumber tegangan tersebut. Salah satu sumber tegangan yang banyak 

digunakan dan sangat umum adalah power supply. 

 

 
2.5 Power Supply 

 
Catu daya atau power supply merupakan bagian terpenting pada sebuah 

rangkaian elektronik, karena catu daya merupakan sumber energi dari sebuah 

rangkaian. Terdapat dua buah tegangan yaitu Direct Current (DC) dan Alternating 

Current (AC). Sedangkan dalam kebiasaan sehari-hari banyak menggunakan arus AC, 

maka dari itu diperlukan power supply untuk dapat mengubah sumber teganganAC 

menjadi DC. 

 

 
Gambar 2.4 Power Supply 

Gambar 2.4 merupakan power supply adjustable yang mana tegangan dan 

arusnya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Power supply sendiri merupakan 

kumpulan dari beberapa perangkat elektronika diantarnya adalah trafo, penyearah 

(rectifier), filter, dan regulator. power supply memperoleh sumber tegangan dari PLN 

sebesar 220 Volt AC yang kemudian diturunkan menjadi 12 Volt AC dengan 

menggunakan trafo step down (Ninla Elmawati Falabiba, 2019). 

Berkaitan dengan pemodelan prototipe yang dibuat, power supply yang 

digunakan sebagai sumber tegangan DC untuk menggerakan elektrik linear aktuator 

melalui modul relay yang digunakan. Modul relay ini menghubungkan beberapa 

komponen, antara lain elektrik linear aktuator, arduino, dan push button. 
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2.6 Arduino 

 
Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik 

dalam berbagai bidang (Soares, 2018). Berikut ini adalah spesifikasi dari arduino uno. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno 
 

Tegangan Operasi 5 V 

Tegangan Input (disarankan) 7-12 V 

Batas Tegangan Input 6-20 V 

Pin Digital I/O 14 (di mana 6 pin output PWM) 

Pin Analog Input 6 

Arus DC perI/O Pin 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) , dimana 0,5 
KB digunakan oleh bootloader. 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 

Clock 16 MHz 

 
 

Hardware arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan software arduino yang 

memiliki bahasa pemrograman bahasa C. Clock pada board uno menggunakan XTAL 

dengan frekuensi 16 Mhz. Dari segi daya, arduino membutuhkan tegangan aktif 

kisaran 5 V, sehingga arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB. 

 

Gambar 2.5 Arduino Uno 

 

 
Gambar 2.5 merupakan arduino uno R3 yang memiliki 28 kaki. Untuk digital 

I/O terdiri dari 14 kaki, kaki 0 sampai kaki 13, dengan 6 kaki mampu memberikan 

output PWM (kaki 3, 5, 6, 9, 10, dan 11). Masing-masing dari 14 kaki digital di 

arduino uno beroperasi dengan tegangan maksimum 5 V dan dapat memberikan atau 
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menerima maksimum 40 mA. Untuk analog input terdiri dari 6 kaki, yaitu kaki A0 

sampai kaki A5. Kaki Vin merupakan tempat input tegangan kepada arduino uno saat 

menggunakan sumber daya eksternal selain USB dan adaptor. 

Arduino yang digunakan pada pemodelan prototipe yang dibuat merupakan 

komponen yang terhubung dengan sumber tegangan 9 V yang berasal dari batu 

baterai dan terhubung dengan push button. Push button inilah yang juga akan 

terhubung dengan modul relay untuk membentuk sistem otomasi sedehana dalam 

mengontrol gerakan elektrik linear aktuator. 

 

 
2.7 Relay 

 
Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang digerakkan 

oleh arus listrik. Relay biasanya digunakan untuk mengerakkan arus/tegangan yang 

besar (misalnya peralatan listrik 4 A/AC 220 V) dengan memakai arus/tegangan 

yang kecil (misalnya 0.1 A/ 12 volt DC) (Sakti, 2013). 

 

Gambar 2.6 Relay 

 

Relay merupakan bagian yang penting dalam sistem kontrol, karena 

kegunaannya dalam kendali jarak jauh, dan mengendalikan listrik tegangan tinggi 

dengan menggunakan listrik tegangan rendah. Ketika tegangan mengalir ke dalam 

elektromagnet pada sistem kontrol relay, maka magnet akan menarik lengan logam 

pada arah magnet, dengan demikian kontak akan terjadi. Relay bisa memiliki jenis 

NO atau NC ataupun keduanya. Relay yang digunakan merupakan module relay 2 

channel seperti pada Gambar 2.6. 

Pada rangkaian pemodelan prototipe yang dibuat, terdapat push button 

sebagai penggerak elektrik linear aktuator untuk extend dan retract. Relay ini akan 
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terhubung dengan push button, dan fungsi push button sendiri sebagai pengontrol 

gerakan elektrik linear aktuator. Pada prototipe ini digunakan 2 push button yang 

keduanya memilki fungsi berbeda. 

 

 
2.8 Push Button 

 
Push button merupakan saklar sederhana yang berfungsi untuk 

menghubungkan atau memutuskan aliran arus lisrik dengan sistem kerja tekan unlock 

(tidak mengunci) (Suprianto, 2015). Saklar akan menjadi alat penghubung atau 

pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan dan saat tombol tidak ditekan maka 

saklar akan kembali pada kondisi normal. 

 

Gambar 2.7 Push Button 

 

 
Ada 2 tipe push button yaitu push button 2 kaki dan 4 kaki. Push button yang 

digunakan pada prototipe yang dibuat adalah push button 4 kaki seperti pada Gambar 

2.7. Berdasarkan fungsi kerjanya yang menghubungkan dan memutuskan, push button 

switch mempunyai 2 tipe kontak yaitu NC (Normally Close) dan NO (NormallyOpen). 

a. NO (Normally Open) 

NO (Normally Open) merupakan kontak terminal dimana kondisi 

normalnya terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir). Dan ketika tombol saklar 

ditekan, kontak yang NO ini akan menjadi menutup (close) dan mengalirkan 

atau menghubungkan arus listrik. Kontak NO digunakan sebagaipenghubung 

atau menyalakan sistem sirkuit (push button on). 

 
 

b. NC (Normally Close) 

NC (Normally Close) merupakan kontak terminal dimana kondisi 

normalnya tertutup (mengalirkan arus litrik). Dan ketika tombol saklar push 

https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
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button ditekan, kontak NC ini akan menjadi membuka (open), sehingga 

memutus aliran arus listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus atau 

mematikan sistem sirkuit (push button off). 

 

 
2.9 Prinsip Tekanan 

 
Tekanan zat adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya per satuan luas. Gaya 

yang dimaksud merupakan gaya tegak lurus dengan permukaan suatu objek. Konsep 

tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Apabila gaya 

yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga 

bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan berbanding lurus. Berkaitan dengan gaya, 

tekanan, serta luas bidang tekan, dapat diketahui dari gaya tekanan dibagi dengan luas 

bidang permukaan yang akan dihasilkan tekanan pada benda tersebut atau lebih 

jelasnya dinyatakan dengan rumus: 

𝑃 = 
𝐹 

...................................................................................................................... (2.2) 
𝐴 

 

Keterangan: 

P = Tekanan (Pascal) 

F = Gaya (N) 

A = Luas permukaan (m
2
) 

Selain itu gaya (F) merupakan sebuah besaran turunan dari hasil perkalian 

antara massa (m) dengan percepatan (a). Satuan dari gaya adalah kg.m/s
2
 dan akhirnya 

disebut dengan satuan N (Newton). Hukum II Newton menyatakan bahwa “Percepatan 

sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding 

terbalik dengan massanya”. Kesimpulan dari hukum Newton II antara lain jika sebuah 

benda dengan massa mengalami resultan gaya sebesar maka akan mengalami 

percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Selain itu besarnya berbanding lurus 

terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa atau dinyatakan dalam rumus: 

 

F = m x a .................................................................................................................. (2.3) 

 

Keterangan: 

F = Gaya (N) 

m = Massa (kg) 

https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
https://www.se.com/id/id/product-category/4800-pushbuttons%2C-switches%2C-pilot-lights-and-joysticks/
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a = Percepatan (m/s
2
) 

Resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari 

momentum linear benda tersebut terhadap waktu. 

 
2.10 BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) 

 
Kesalahan yang Diizinkan (BKD) adalah perbedaan maksimum (positif atau 

negatif) yang diizinkan antara penunjukan timbangan dan nilai massa sebenarnya pada 

kedudukan referensinya. Dalam mengetahui BKD perlu diketahui kelas timbangan. 

Untuk menetukan kelas timbangan diperlukan tabel klasifikasi kelas timbangan. 

Berikut ini adalah tabel klasifikasi kelas timbangan. 

Tabel 2.2 Tabel Kelas Timbangan 
 

 

Kelas 

 

 
Interval skala 

verifikasi (e) 

Jumlah interval skala 

Verifikasi (e = 
Max

 ) 
𝑛 

 

 
Kapasitas 

minimum 
Minimum Maksimum 

I 0,001 g ≤ e *) 50.000 - 100 e 

II 
0,001 g ≤ e ≤ 100 100.000 20 e 

0,05 g 0,1 g ≤ e 5.000 100.000 50 e 

III 
0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10.000 20 e 

5 g ≤ e 500 10.000 20 e 

IIII 5 g ≤ e 100 1.000 10 e 

 
Dalam penentuan kelas timbangan diperlukan informasi kapasitas maksimum 

timbangan dan interval skala (e) untuk menentukan jumlah interval skala, dan 

selanjutnya dapat ditentukan BKD sesuai muatan. Berikut ini adalah tabel BKD. 

Tabel 2.3 Batas Kesalahan yang Diizinkan 
 

 

BKD 

Untuk muatan (m) yang dinyatakan dalam interval 

skala verifikasi (e) 

Kelas Satu 

(Khusus) 

Kelas Dua 

(Halus) 

Kelas Tiga 

(Sedang) 

Kelas Empat 

(Biasa) 

± 0,5 e 
0 ≤ m ≤ 

50.000 

0 ≤ m ≤ 

5.000 
0 ≤ m ≤ 500 0 ≤ m ≤ 50 

± 1,0 e 
50.000 ≤ m ≤ 

200.000 

5.000 < m ≤ 

20.000 

500 < m ≤ 

2.000 

50 < m ≤ 

200 

± 1,5 e 200.000 < m 
20.000 < m 

≤ 100.000 

2.000 < m ≤ 

10.000 

2.00 < m ≤ 

1.000 
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2.11 Karakteristik Statik 

 
Karakteristik statik merupakan karakteristik alat berkaitan dengan input 

konstan yang bekerja pada alat ukur, dan diamati setelah keadaan steady state (tunak) 

dicapai. Berikut penjelasan mengenai karakteristik statik. 

a. Akurasi 

Akurasi dalam pengukuran merupakan tingkat kedekatan pengukuran 

kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya (Fitrya et al., 2017). Maksudnya, 

akurasi menunjukkan kedekatan harga penunjukan alat ukur dengan harga 

yang sebenarnya. Harga yang dianggap benar tersebut didapat dari penunjukan 

alat standar ataupun nilai hasil perhitungan. 

b. Kesalahan 

Kesalahan pengukuran menunjukkan perbedaan harga pengukuran 

terhadap harga benar. Dapat dipastikan tidak akan ada pengukuran yang tidak 

mempunyai kesalahan sedikitpun, baik kesalahan positif ataupun kesalahan 

negatif, karena diantara keduanya tidak saling menghilangkan. 

c. Linearitas 

Linearitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mereproduksi 

karakteristik input secara simetris dan menunjukkan kedekatan kurva kalibrasi 

terhadap garis lurus. Cara untuk uji linearitas salah satunya adalah dengan 

melihat koefisien korelasi (R). Nilai koefisien korelasi untuk uji linearitas 

dapat dihitung dengan cara mengolah angka pada Microsoft Excel. Nilai 

koefisien korelasi (R) berkisar antara 0 - 1. Nilai R semakin mendekati 1, maka 

data mempunyai linearitas yang semakin baik. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

3.1 Deskripsi Prototipe 

 
Prototipe pengujian eksentrisitas timbangan elektronik menggunakan tekanan 

elektrik linear aktuator dirancang untuk digunakan sebagai simulasi atau miniatur 

pengujian timbangan jembatan dimana ballast (muatan untuk menguji timbangan 

jembatan) digantikan dengan sistem tekanan dari elektrik linear aktuator, dan timbangan 

jembatan digantikan dengan timbangan elektronik. Timbangan elektronik pada 

prototipe ini menggunakan timbangan berat badan sebagai timbangan uji yang mana 

timbangan ini menggunakan sensor tekanan load cell pada setiap sudutnya. Selain itu 

juga menggunakan timbangan dapur sebagai timbangan acuan yang nilai 

pengukurannya dari hasil tekanan yang diberikan langsung oleh elektrik linear 

aktuator. Adanya penggunaan tekanan dari elektrik linear aktuator disini agar dapat 

mempermudah pengujian timbangan jembatan di lapangan tanpa menggunakan ballast 

dalam jumlah yang banyak untuk dibawa ke tempat pengujian. 

 
 

3.2 Desain Prototipe 

 
Prototipe pengujian eksentrisitas timbangan elektronik menggunakan elektrik 

linear aktuator dirancang menggunakan mikrokontroler arduino uno yang terintegrasi 

dengan relay. Elektrik linear aktuator dioperasikan menggunakan push button untuk 

melakukan stroke dan rectracted. Selain menggunakan push button, juga dibutuhkan 

power supply sebagai sumber tegangan untuk menggerakan elektrik linear aktuator. 

Pada prototipe ini menggunakan mikrokontroler yang terintegrasi dengan relay 

seperti yang sudah dijelaskan diatas. Konstruksi prototipe pengujian eksentrisitas 

timbangan elektronik menggunakan elektrik linear aktuator didesain mengunakan 

kerangka aluminium profil 20 x 20 x 300 mm sebagai tumpuan timbangan dan 

aluminium profil 20 x 40 x 220 mm sebagai tiang penyangga elektrik linear aktuator. 
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Gambar 3.1 Desain Prototipe 

 

Pada Gambar 3.1 merupakan desain prototipe beserta ukuran-ukuran pada 

konstruksinya. Untuk ukuran elektrik linear aktuator sendiri memiliki panjang 150 mm 

dengan ukuran stroke 50 mm. 

Penggunaan aluminium profil selain sebagai kerangka juga sebagai jalur 

wheel/roda yang digunakan sebagai slider. Slider berfungsi untuk memudahkan 

perubahan posisi elektrik linear aktuator untuk melakukan pengujian eksentrisitas. 

Pengujian eksentrisitas sesuai dengan teori dilakukan pada 5 titik uji, yaitu titik tengah 

dan keempat sudut dari lantai muatan. Perpindahan posisi elektrik linear aktuator ini 

dilakukan dengan sistem manual, dimana pengaturan posisi dilakukan oleh operator. 

 

 
3.3 Tipe dan Spesifikasi Komponen Prototipe 

 
Terdapat 3 komponen utama yang digunakan pada prototipe yang dibuat, 

diantaranya elektrik linear aktuator, timbangan berat badan, dan timbangan kue. 

Komponen tersebut memiliki tipe dan spesifikasi masing-masing. Elektrik linear 

aktuator yang digunakan memiliki spesifikasi yaitu sebagai berikut. 

Model : HY01 – 12 – A2 – 155 – 50 

Input Voltage : 12 VDC 

Stroke Length : 50 mm 

Load Capacity : 750 N 

Elektrik Linear 

Aktuator 

    20x40x220 mm 

    20x20x300 mm 

    20x20x300 mm  

Timbangan 

Acuan 

Timbangan 

Uji 
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Baterai 9 V Mikrokontroler 

Relay 

Power Supply 
Elektrik Linear 

Aktuaor 

Timbangan 

Acuan 

Timbangan 

Uji 

No-load Speed : 10 mm/s 

Duty Cycle : 2 min ON/18 min OFF 

Selain itu juga terdapat timbangan berat badan dengan spesifikasi yaitu sebagai 

berikut. 

Satuan ukur : Kilogram 

Dimensi : 26 x 26 x 2 cm 

LCD : 45 x 27 mm 

Material : ABS Plastic Part, 6 mm tempered glass platform 

Fungsi : Pengukuran berat dan suhu/temperatur 

Kapasitas : 180 kg 

Daya : 2 baterai AAA 

Adapun untuk timbangan kue yang digunakan yaitu memiliki spesifikasi sebagai 

berikut. 

Model : SF - 400 

Kapasitas : 10 kgrrrrrrrr 

Daya : 2 baterai AAA 

Ketelitian : 1 gram 

Ukuran : 24 x 16.5 x 3.5 cm 

Satuan ukur : gram dan ons 

 

 
3.4 Prinsip Kerja dan Rangkaian Elektronik Prototipe 

 
Prinsip kerja prototipe pengujian eksentrisitas timbangan elektronik 

menggunakan tekanan elektrik linear aktuator lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 

blok Gambar 3.2 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Prototipe 
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Berdasarkan Gambar 3.2 elektrik linear aktuator akan mendapatkan sumber 

tegangan dari power supply. Sedangkan mikrokontroler mendapatkan sumber 

tegangan dari baterai 9 V. Pergerakan elektrik linear aktuator diatur oleh 

mikrokontroler yang terhubung dengan push button, dimana mikrokontroler dan 

elektrik linear aktuator terhubung melalui sebuah modul relay. Terdapat dua push 

button, dimana digunakan untuk mengeluarkan piston (extend) dan push button 

lainnya untuk mengembalikan piston ke posisi semula (rectracted). Piston tersebut 

akan memberi tekanan pada lantai muatan timbangan sehingga display menampilkan 

massa yang terukur. 

Rangkaian elektronik prototipe terdiri dari relay, elektrik linear aktuator, 

arduino uno, dan push button yang saling terhubung oleh kabel jumper. Jelasnya dapat 

dilihat pada gambar rangkaian berikut ini. 

Gambar 3.3 Rangkaian Elektronik Prototipe 

 

 
Pada rangkaian diatas, relay yang digunakan adalah relay 2 channel dimana 

terdapat 2 output terminal. Pada masing-masing output terminal terdapat pin NO 

(Normally Open), COM (Common), dan NC (Normally Close). 

 

Keterangan: 

 NC terminal 1 dihubungkan ke NC terminal 2 dan power supply. 

 NO terminal 1 dihubungkan ke NO terminal 2 dan power supply. 

 Kabel elektrik linear aktuator terhubung ke kedua COM. 

Di sisi yang lain pada modul, terdapat 4 pin yaitu pin ground, VCC, dan 2 
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input pin IN1 dan IN2 untuk mengontrol relay. 

 
Keterangan: 

 

 Pin GND dihubungkan dengan pin GND yang ada di arduino. 

 Pin VCC dihubungkan dengan pin 5 Volt yang ada di arduino. 

 Pin IN1 dihubungkan dengan pin 6 pada arduino. 

 Pin IN2 dihubungkan dengan pin 7 pada arduino. 

Untuk menggunakan 4 pin tersebut harus menggunakan kabel jumper male- 

female yang memiliki ujung konektor yang berbeda pada tiap ujungnya. 

Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian push button. Rangkaian push button 

merupakan input logika digital bagi mikrokontroler. Arduino yang digunakan pada 

rangkaian ini merupakan arduino uno yang sama pada rangkaian elektrik linear 

aktuator namun penggunaan pinnya yang berbeda. Push button yang digunakan 

sebanyak 2 buah, dimana masing-masing push button terhubung dengan pin 2 dan pin 

3 pada arduino. Untuk melakukan retract dan extend pada linear aktuator harus 

dilakukan perubahan polaritas pada sumber tegangan/power supply, namun hal 

tersebut kurang efektif, sehingga digunakanlah push button berjumlah 2 buah, yang 

mana push button 1 untuk membuat piston extend atau untuk mengeluarkan piston dan 

push button lainnya untuk retract atau mengembalikan piston pada tempat semula. 

 

3.5 Diagram Alir Program 

 
Diagram alir program yang digunakan utnuk perangkat pengujian ini cukup 

sederhana. Berikut ini adalah diagram alir program yang digunakan pada perangkat 

pengujian yang dibuat. 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Program 

 

Pada diagram alir diatas, program diawali dengan mulai yang kemudian 

arduino akan menginisi program. Ketika program telah terinisiasi, selanjutnya yaitu 

menekan push button. Saat push button ditekan, piston akan keluar dan memberikan 

tekanan pada lantai muatan yang menyebabkan pengukuran berat terjadi, sehingga 

hasil pengukuran akan ditampilkan oleh display pada masing-masing timbangan, yaitu 

timbangan uji dan timbangan acuan. 

 

3.6 Prosedur Pengujian 

 
Ada beberapa prosedur pengujian yang dilakukan, diantaranya yaitu pengujian 

timbangan uji menggunakan anak timbangan, pengujian timbangan acuan 

menggunakan anak timbangan, pengujian hubungan tegangan dan massa, dan 

pengujian timbangan elektronik menggunakan tekanan elektrik linear aktuator. 
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3.6.1 Pengujian Timbangan Uji Menggunakan Anak Timbangan 

 

 
Timbangan berat badan atau sebagai timbangan uji, diuji pada titik pengukuran 

5 kg dan 10 kg dengan menggunakan anak timbangan (AT) kelas M2 yang telah 

bertanda tera sah tahun 2021. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

timbangan berat badan yang digunakan dalam keadaan baik. Pengujian yang 

dilakukan adalah pengujian eksentrisitas dan kemampuan ulang (repeatability). 

Prosedur pengujian eksentrisitas adalah sebagai berikut: 

1. Setel nol timbangan. 

2. Muati dengan anak timbangan 5 kg pada posisi yang diuji. 

3. Catat penunjukannya. 

4. Ulangi langkah 2 pada posisi lain yang diuji dan diulangi sebanyak 

10 kali serta dilanjut dengan muatan anak timbangan 10 kg dan catat 

penunjukannya. 

Prosedur pengujian kemampuan ulang (repeatability): 

1. Muati anak timbangan muatan 10 kg pada lantai muatan. 

2. Catat penunjukan. 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 pada posisi yang lain sebanyak 10 kali. 

 

 
3.6.2 Pengujian Timbangan Acuan Menggunakan Anak Timbangan 

 

Timbangan dapur atau timbangan acuan diuji pada titik pengukuran 8 kg 

dengan menggunakan anak timbangan (AT) kelas M2 yang telah bertanda tera sah tahun 

2021.Pengujian timbangan acuan dengan anak timbangan ini bertujuan memastikan 

bahwa timbangan acuan yang digunakan baik untuk diambil nilai pengukurannya. 

Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kemampuan ulang (repeatability). Berikut 

adalah prosedur pengujian kemampuan ulang: 

1. Muati anak timbangan muatan 8 kg pada lantai muatan. 

2. Catat penunjukan. 

3. Ulangi langkah 1 dan 2 pada posisi yang lain sebanyak 10 kali serta 

dilanjut dengan muatan anak timbangan 10 kg dan catat 

penunjukannya. 



27  

3.6.3 Prosedur Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa 

 
Pengujian yang dilakukan adalah pengujian eksentrisitas. Dimana pengujian 

 
eksentrisitas menggunakan muatan 1/3 maksimal. Timbangan elektronik yang 

digunakan memiliki kapasitas maksimum sebesar 180 kg sehingga seharusnya 

menggunakan muatan 60 kg namun dalam pengujian prototipe ini menggunakan 

muatan dengan nominal yang berbeda. Dengan cara mengeluarkan panjang piston 

maksimal dan menekan pada lantai muatan timbangan elektronik. Adapun langkah- 

langkah yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tegangan masuk yang 

digunakan untuk menggerakan elektrik linear aktuator terhadap gaya yang dihasilkan 

elektrik linear aktuator pada pengujian timbangan elektronik menggunakan tekanan 

elektrik linear aktuator yaitu sebagai berikut: 

1. Perangkat pengujian disiapkan dengan diletakkan pada lantai yang 

datar. 

2. Timbangan berat badan diletakkan pada suatu alas yang datar dan 

dipastikan elektrik linear aktuator dapat mengenai setiap sudut 

timbangan berat badan. 

3. Dipastikan elektrik linear aktuator, relay, push button, arduino uno 

telah saling terhubung rangkaiannya, serta arduino uno sendiri telah 

terhubung dengan sumber tegangan (batu baterai). 

4. Power supply dihubungkan pada sumber listrik 220 Vac. 

5. Lakukan pengaturan tegangan pada power supply. 

6. Pengujian dilakukan dengan menekan push button sampai aktuator 

extend dan berada pada panjang maksimal. 

7. Catat hasil pembacaan dari timbangan berat badan. 

8. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian eksentrisitas pada 5 

titik uji pada timbangan berat badan. Berikut merupakan titik uji 

eksentrisitas pada timbangan elektronik. 
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Gambar 3.5 Posisi Titik Uji Pengujian Eksentrisitas 

9. Pada setiap titik uji dilakukan variasi tegangan dari 3 V - 12 V. 

 
 

3.6.4 Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator 

Pengujian prototipe pengujian timbangan elektronik menggunakan tekanan 

elektrik linear aktutor yaitu dengan menggunakan sistem tumpuk timbangan. Sistem 

tumpuk timbangan dimaksudkan untuk membandingkan pengukuran pada timbangan 

yang satu dengan yang lainnya. Timbangan yang digunakan adalah timbangan acuan 

dengan kapasitas 10 kg dengan d (nilai skala terkecil) yaitu 100 g dan timbangan berat 

badan (timbangan uji) kapasitas 180 kg. Prosedur yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Perangkat pengujian disiapkan dengan diletakkan pada lantai yang 

datar. 

2. Timbangan uji diletakkan pada alas yang datar. 

3. Pastikan rangkaian elektrik linear aktuator, relay, push button, arduino 

uno telah saling terhubung, serta arduino uno sendiri telah terhubung 

dengan sumber tegangan (batu baterai). 

4. Timbangan acuan diletakkan di atas timbangan uji, dan usahakan 

aktuator dapat mengenai bagian tengah dari timbangan acuan untuk 

setiap pengukuran. 

5. Power supply dihubungkan pada sumber listrik 220 Vac. 

6. Lakukan pengaturan tegangan pada power supply. 

7. Pengujian dilakukan dengan menekan push button sampai aktuator 

extend dan berada pada panjang maksimal. 

8. Catat hasil pembacaan dari timbangan uji dan timbangan acuan. 

9. Pengujian dilakukan pada 5 titik uji timbangan uji dengan posisi 
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pada Gambar 3.5. 

10. Dibandingkan nilai antara hasil penunjukan timbangan acuan 

dengan timbangan uji. 

 

Pengukuran ini dilakukan dengan memastikan posisi aktuator menekan 

timbangan acuan di posisi tengah.  
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pemodelan Prototipe 

 
Berdasarkan dari studi literatur sebelumnya, desain prototipe, rancangan sistem 

yang telah ada dan dibuat, maka prototipe pengujian eksentrisitas timbangan elektronik 

menggunakan tekanan elektrik linear aktuator telah berhasil dibuat. Fokus pada model 

prototipe adalah dapat dilakukan pengujian eksentrisitas pada timbangan elektronik 

dengan sistem tekanan dari elektrik linear aktuator. Prototipe tersusun dari komponen 

utama antara lain alumunium profil sebagai konstruksi dasar prototipe, elektrik linear 

aktuator, relay, arduino uno, power supply, dan timbangan elektronik yang terdiri dari 

timbangan uji dan timbangan acuan. Hasil pembuatan prototipe dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Perangkat Pemodelan 

 

 
4.2 Hasil Pengujian Timbangan Uji Menggunakan Anak Timbangan 

 
Pengujian timbangan uji menggunakan Anak Timbangan (AT) kelas M2 

dengan nominal 10 kg untuk pengujian kemampuan ulang (repeatability), dan AT M2 

nominal 5 kg untuk pengujian eksentrisitas. Ketentuan AT yang seharusnya digunakan 

untuk pengujian kemampuan ulang adalah 0,8 maksimal dari kapasitas timbangan yang 

diuji namun karena adanya keterbatasan AT yang tersedia, maka digunakanlah AT 

maksimal yang ada yaitu nominal 10 kg. Sedangkan Ketentuan AT yang seharusnya 

digunakan untuk pengujian eksentrisitas adalah 1/3 maksimal dari kapasitas timbangan 
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yang diuji, apabila dibandingkan dengan pengujian kemampuan ulang maka kebutuhan 

AT yang digunakan untuk pengujian eksentrisitas lebih kecil sehingga dipilihlah AT 

nominal 5 kg. Adapun untuk hasil pengujian kemampuan ulang timbangan uji sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kemampuan Ulang Timbangan Uji dengan AT 10 kg 
 

Massa 
Konvensional 

AT 

Penunjukan 
Timbangan 

 

Kesalahan 
Persentase 
Kesalahan 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

    

10 kg 9,90 kg -0,1 kg 1% 

Rata-Rata 9,90 kg -0,1 kg 1% 

Standar 
Deviasi 

0,00 kg 
 

 
Pengujian kemampuan ulang dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Dari 

setiap pengukuran yang dilakukan timbangan uji menunjukkan hasil pengukuran yang 

sama yaitu 9,90 kg sehingga menghasilkan standar deviasi sebesar 0,00 kg artinya 

timbangan uji yang digunakan pada pengujian ini memiliki kepresisian yang baik. 

Dalam segi keakuratan pengukuran timbangan uji memiliki persentase kesalahan 

sebesar 1% ini terjadi karena adanya penyimpangan hasil pengukuran dari nilai yang 

sebenarnya. Selain itu, juga dilakukan pengujian eksentrisitas yaitu pada posisi sesuai 

kelima titik uji pada timbangan uji, dimana hasilnya tertera pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2 Hasil Pengujian Eksentrisitas Timbangan Uji 
 

Massa 
Konvensional 

AT 

 

Posisi 1 
 

Posisi 2 
 

Posisi 3 
 

Posisi 4 
 

Posisi 5 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

5 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 4,95 kg 

Rata-Rata 
Kesalahan 

-0,05 kg -0,05 kg -0,05 kg -0,05 kg -0,05 kg 

Standar Deviasi 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 0,00 kg 
 

Pengujian eksentrisitas pada setiap titik uji dilakukan pengulangan sebanyak 

10 kali. Dari hasil pengukuran yang didapat, setiap titik uji menunjukkan hasil yang 

sama yaitu 4,95 kg artinya 4 buah sensor tekanan atau load cell pada timbangan uji 

tersebut cukup baik dan juga memiliki kepresisian yang bagus karena nilai standar 

deviasi yang didapat pada pengujian ini sebesar 0. 

 

 
4.3 Hasil Pengujian Timbangan Acuan Menggunakan Anak Timbangan 

 
Pengujian yang dilakukan pada timbangan acuan hanya pengujian kemampuan 

ulang, karena lantai muatan yang berbentuk lingkaran dan berukuran kecil sehingga 

tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian eksentrisitas untuk AT nominal 8 kg. 

Pemilihan nominal uji 8 kg karena ketentuan syarat teknis untuk pengujian 

kemampuan ulang timbangan elektronik sebesar 0,8 dari kapasitas maksimal. 

Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Kemampuan Ulang Timbangan Acuan 
 

Massa 
Konvensional AT 

Penunjukan 
Timbangan 

Kesalahan 

Pengukuran 

8 kg 7,972 kg 0,028 kg 

8 kg 7,976 kg 0,024 kg 

8 kg 7,975 kg 0,025 kg 

8 kg 7,973 kg 0,027 kg 

8 kg 7,976 kg 0,024 kg 

8 kg 7,973 kg 0,027 kg 

8 kg 7,975 kg 0,025 kg 

8 kg 7,977 kg 0,023 kg 

8 kg 7,975 kg 0,025 kg 

8 kg 7,976 kg 0,024 kg 

Rata- Rata Kesal ahan 0,0252 kg 

Standar Deviasi 0,00154 kg 

 

Standar deviasi yang didapat dari pengujian kemampuan ulang nominal anak 

timbangan 8 kg sebesar 0,00154 kg. Nilai standar deviasi yang diperoleh sangat kecil 

sehingga dapat dikatakan bahwa timbangan acuan ini memiliki presisi yang baik serta 

memiliki akurasi yang baik pula karena memiliki nilai kesalahan yang sangat kecil 

sehingga hasil pengukurannya mendekati nominal anak timbangan yang digunakan. 

 
 

4.4 Hasil Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa 

 
Timbangan elektronik yang diuji yaitu timbangan berat badan dengan 

kapasitas 180 kg. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian eksentrisitas 

menggunakan sistem tekanan dengan elektrik linear aktuator pada 5 titik uji sesuai 

Gambar 3.6. Pengujian eksentrisitas bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran 

apabila elektrik linear aktuator melakukan extend maksimal (panjang piston 

maksimal) pada posisi yang berbeda. Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh data 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Hubungan Tegangan dan Massa Terukur 
 

Tegangan 
(Volt) 

Posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 Posisi 4 Posisi 5 

3 8,25 kg 8,35 kg 8,30 kg 7,95 kg 7,95 kg 

4 8,45 kg 8,55 kg 8,55 kg 8,10 kg 8,25 kg 

5 8,50 kg 8,70 kg 8,60 kg 8,20 kg 8,35 kg 

6 8,75 kg 8,90 kg 8,95 kg 8,50 kg 8,60 kg 

7 8,90 kg 9,15 kg 9,00 kg 8,70 kg 8,85 kg 

8 9,10 kg 9,20 kg 9,20 kg 9,00 kg 9,00 kg 

9 9,25 kg 9,40 kg 9,45 kg 9,15 kg 9,15 kg 

10 9,30 kg 9,55 kg 9,60 kg 9,25 kg 9,20 kg 

11 9,50 kg 9,70 kg 9,75 kg 9,35 kg 9,35 kg 

12 9,65 kg 9,80 kg 9,95 kg 9,40 kg 9,50 kg 
 

Data tersebut merupakan hasil rata-rata dari tiga kali pengujian berulang di 5 

titik pengujian eksentrisitas dengan variasi tegangan. Data keseluruhan yang diperoleh 

dapat dilihat di lampiran. Berdasarkan data di atas, hasil pengujian timbangan berat 

badan menggunakan tekanan dari elektrik linear aktuator dengan variasi tegangan 

dapat dibuat grafik yaitu sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 2 
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Gambar 4.4 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Hubungan Tegangan dengan Penunjukan Timbangan Posisi 5 
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tersebut elektrik linear aktuator tersebut mulai dapat bergerak untuk stroke dengan 

menghasilkan nilai pada timbangan berat badan yaitu rentang 7,95 kg sampai 8,25 kg. 

Nilai tegangan maksimal yang digunakan dalam pengujian ini adalah 12 V sesuai 

dengan spesifikasi pada elektrik linear aktuator. Saat tegangan maksimal hasil 

pengukuran pada timbangan berat badan berkisar antara 9,40 kg sampai 9,95 kg. 

Berdasarkan dari data tersebut ketika tegangan masuk yang digunakan semakin besar 

maka massa yang terukur pada timbangan berat badan semakin besar pula. 

Berdasarkan grafik di atas, didapatkan hubungan yang linear antara kenaikan 

tegangan dengan kenaikan massa hasil penunjukan timbangan berat badan. Nilai 

linearitas yang didapatkan berturut-turut dari posisi 1 hingga posisi 5 yaitu 0,99; 0,99; 

0,99; 0,96; dan 0,97. Linearitasnya dianggap baik karena nilainya mendekati 1. 

 

 

4.5 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator 

 

Pengujian prototipe ini digunakan timbangan acuan yang memiliki digit angka 

yang lebih banyak dari pada timbangan uji. Timbangan uji sendiri memiliki spesifikasi 

2 digit di belakang koma dengan satuan kilogram, sedangkan timbangan acuan 

memiliki 3 digit angka di belakang koma dengan satuan gram. Timbangan acuan yang 

dipilih adalah timbangan dengan kapasitas 10 kg, sehingga prototipe pengujian harus 

disetel tinggi tiang penyangganya agar hasil pengukuran tidak melebihi 10 kg. Berikut 

ini adalah data pengujian timbangan elektronik menggunakan elektrik linear aktuator 

pada posisi 1 sampai 5 dengan variasi tegangan dari 3 V sampai dengan 12 V. 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 1 

 
Tegangan (V) 

Posisi 1 

Tengah 

T. Uji 
(g) 

T. Acuan 
(g) 

Kesalahan 
(g) 

Akurasi 
(%) 

3 8.300 8.290 10 99,85 

4 8.400 8.394 6 99,86 

5 8.600 8.585 15 99,73 

6 8.750 8.765 15 99,80 

7 9.150 9.156 6 99,82 

8 9.250 9.247 3 99,88 

9 9.400 9.377 23 99,76 

10 9.500 9.492 8 99,90 

11 9.600 9.610 10 99,88 

12 9.650 9.654 4 99,90 

 Rata-Rata 9,8 99,84% 
 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 2 

 
Tegangan 

(V) 

Posisi 2 

Kanan Atas 

T. Uji 
(g) 

T. Acuan 
(g) 

Kesalahan 
(g) 

Akurasi 
(%) 

3 8.300 8.305 5 99,83 

4 8.450 8.451 1 99,87 

5 8.600 8.599 1 99,81 

6 8.700 8.670 30 99,85 

7 8.850 8.854 4 99,88 

8 9.000 9.009 9 99,82 

9 9.100 9.100 0 99,89 

10 9.350 9.355 5 99,86 

11 9.550 9.551 1 99,89 

12 9.750 9.749 1 99,85 

 Rata-Rata 5,8 99,86% 
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 3 

 
Tegangan (V) 

Posisi 3 

Kanan Bawah 

T. Uji 
(g) 

T. Acuan 
(g) 

Kesalahan 
(g) 

Akurasi 
(%) 

3 8.400 8.408 8 99,87 

4 8.500 8.499 1 99,88 

5 8.600 8.606 6 99,80 

6 8.800 8.817 17 99,77 

7 8.950 8.953 3 99,89 

8 9.200 9.206 6 99,86 

9 9.400 9.394 6 99,88 

10 9.500 9.504 4 99,85 

11 9.650 9.649 1 99,89 

12 9.800 9.807 7 99,87 

 Rata-Rata 5,9 99,85% 

. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 4 

  

Kiri Bawah 

T. Uji 
(g) 

T. Acuan 
(g) 

Kesalahan 
(g) 

Akurasi 
(%) 

3 8.000 8.003 3 99,88 

4 8.050 8.055 5 99,77 

5 8.200 8.208 8 99,81 

6 8.350 8.349 1 99,91 

7 8.500 8.508 8 99,85 

8 8.700 8.705 5 99,85 

9 8.900 8.896 5 99,80 

10 9.000 8.998 2 99,87 

11 9.100 9.113 13 99,76 

12 9.250 9.253 3 99,87 

 Rata-Rata 5,2 99,84% 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian Timbangan Elektronik Menggunakan Elektrik Linear 

Aktuator Posisi 5 

 
Tegangan 

(V) 

Posisi 5 

Kiri Atas 

T. Uji 
(g) 

T. Acuan 
(g) 

Kesalahan 
(g) 

Akurasi 
(%) 

3 7.950 7.936 14 99,80 

4 8.150 8.148 2 99,89 

5 8.300 8.301 1 99,84 

6 8.400 8.404 4 99,87 

7 8.550 8.553 3 99,88 

8 8.700 8.706 6 99,89 

9 8.800 8.802 2 99,86 

10 8.950 8.950 0 99,90 

11 9.200 9.210 10 99,84 

12 9.350 9.345 5 99,86 

 Rata-Rata 4,7 99,86% 

 

Data tersebut merupakan hasil rata-rata dari sepuluh kali pengujian berulang 

di 5 titik pengujian eksentrisitas dengan variasi tegangan. Rata-rata kesalahan paling 

kecil sebesar 4,7 g pada posisi kiri atas dan rata-rata kesalahan paling besar senilai 9,8 

g pada posisi 1 (tengah). Apabila dibandingkan dengan hasil pengujian eksentrisitas 

menggunakan anak timbangan, seharusnya hasil pengukuran pada setiap posisi bernilai 

sama atau setidaknya tidak berbeda jauh di posisi satu dengan posisi lainnya. Namun 

dengan menggunakan elektrik linear aktuator hasil pengukuran di posisi satu dengan 

posisi lainnya berbeda-beda. 

Prototipe ini menggunakan alumunium profil yang menggunakan slider untuk 

dapat bergerak menuju titik uji. Ketinggian alumunium profil yang digunakan sebagai 

tiang penyangga elektrik linear aktuator ini masih dilakukan pengaturan yang manual 

yang dapat menyebabkan ketidaksamaan tinggi/kemiringan pada penyangganya, 

sehingga dapat berpengaruh pada tingkat tekanan yang berbeda-beda pada setiap 

titiknya. Inilah mengapa pada posisi kiri atas/posisi 5 pada tegangan 3 V hasil 

pengukurannya hanya sebesar 7.950 g, berbeda dengan posisi kanan bawah/posisi 3 

yang hasil pengukurannya sebesar 8.400 g pada tegangan yang sama. 

Slider yang digunakan agar elektrik linear aktuator dapat bergerak pada titik 

uji eksentrisitas pada gerakan sumbu x sangat mudah sekali bergerak sehingga 

digunakan karet untuk mengganjal dan pembatas slider agar tidak bergerak namun 

konstruksi pemodelan prototipe yang kurang kuat pada bagian penyangga elektrik 
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linear aktuator. Bagian penyangga yang kurang kuat ini menyebabkan elektrik linear 

aktuator ikut sedikit terangkat ketika memberikan tekanan pada timbangan. Akibat 

kondisi tersebut fungsi penggunaan karet untuk mengganjal slider tidak maksimal 

karena terkadang slider bergeser sedikit sehingga menyebabkan tidak konsistennya 

titik tekan elektrik linear aktuator pada timbangan serta mempengaruhi hasil 

pengukuran. 

Hasil pengukuran dari variasi tegangan tersebut tidak jauh dari 7.936 g – 9.650 

g . Sedangkan kapasitas dari timbangan berat badan sangat besar yaitu 180 kg. Hal ini 

bisa dikatakan penggunaan elektrik liniear aktuator kurang ideal untuk digunakan 

sebagai pengganti ballast pada pengujian timbangan jembatan. Karena dilihat dari 

pengujian yang dilakukan menggunakan timbangan elektronik, dengan menggunakan 

aktuator linear kapasitas 750 N, alat tersebut hanya mampu mengeluarkan gaya yang 

kemudian tertampil pada display dalam bentuk satuan massa sebesar maksimal 9,95 

kg. Itu berarti hanya sekitar 1/7 dari kapasitas elektrik linear aktuator itu sendiri, namun 

sebenarnya ada hal yang mempengaruhi selain tegangan yang digunakan, yaitu jarak 

pemasangan aluminium profil yang digunakan sebagai penyangga elektrik linier 

aktuator. Dimana ketika jarak alumunium profil dipasang lebih dekat dengan 

timbangan elektronik, maka tentu saja gaya atau tekanan yang diterima oleh timbangan 

elektronik akan lebih besar. Untuk bisa menjadi pengganti ballast setidaknya bisa 

memenuhi 50% maksimal dari kapasitas timbangan jembatan yang di uji. Sehingga 

untuk memenuhi ballast sebesar 50% maksimal timbangan yang di uji, elektrik linear 

aktuator yang digunakan kapasitasnya harus jauh lebih besar atau atau dapat juga 

dengan melakukan pengaturan ketinggian yang sesuai agar nilai pengukuran yang 

dihasilkan dapat mencapai 50% nilai maksimal timbangan uji, yang mana hal ini juga 

termasuk kelemahan prototipe yang telah dibuat. Selain itu penggunaan elektrik linear 

aktuator juga dapat dipertimbangkan ketika memilih kapasitas yang lebih besar, karena 

semakin besar kapasitas elvektrik linear aktuator harganya juga semakin mahal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil dan data pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengujian eksentrisitas timbangan elektronik menggunakan tekanan 

elektrik linear aktuator telah dibuat suatu pemodelan dengan 

menggunakan alumunium profil sebagai konstruksi prototipe 

pengujian, serta menggunakan rangkaian relay, rangkaian elektrik 

linear aktuator dan timbangan acuan (timbangan kue) sebagai 

pengganti ballast, mengguunakan arduino uno sebagai 

mikrokontrolernya, serta menggunakan timbangan uji yaitu timbangan 

berat badan. 

2. Pengujian timbangan elektronik menggunakan tekanan elektrik linear 

aktuator dengan cara menumpuk timbangan uji dan timbangan acuan 

dengan maksud membandingkan hasil pengukurannya, dimana 

memiliki akurasi sebesar 99,84% - 99,86%. Nilai kesalahan yang 

didapakan dari pengujian yaitu antara 4,7 g – 9,8 g, serta linearitas data 

hubungan tegangan dengan massa yang ditunjukkan oleh koefisien 

korelasi (R
2
) sebesar 0,96 hingga 0,99. 

5.2 Saran 

 
Pemodelan prototipe pengujian timbangan elektronik menggunakan tekanan 

elektrik linear aktuator dibuat dengan tujuan memudahkan pengujian timbangan 

jembatan di lapangan, dimana ballast digantikan dengan sistem tekanan dari elektrik 

linear aktuator dan timbangan jembatan digantikan dengan timbangan berat badan 

sebagai timbangan uji. Pada kenyataannya prototipe ini telah berhasil dibuat namun 

masih belum optimal dari segi konstruksi dan pengujiannya. Berikut ini adalah saran 

yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan prototipe ini. 

1. Perangkat prototipe pengujian ditambahkan waterpass agar dapat 

dilakukan pengujian dengan kondisi yang datar dari prototipe yang 

dibuat, karena adanya ketidakdataran juga mempengaruhi kesalahan 
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dalam pengukuran. 

2. Konstruksi yang diperkuat pada antar-sambungan alumunium profil 

agar ketika elektrik linear aktuator memberikan tekanan konstruksi 

dapat menahan tekanan dan tidak ikut bergerak. 

3. Lantai peletak timbangan uji dapat digantikan dengan material yang 

lebih keras, karena lantai peletak yang ada pada prototipe adalah papan 

kayu yang dapat melengkung ketika tekanan besar diberikan pada 

timbangan. 

4. Penerapan gerakan otomatis pada linear elektrik aktuator agar titik uji 

pada lantai muatan konsisten atau tidak berubah agar hasil pengukuran 

tidak menyimpang karena perbedaan titik ukur. 

5. Penerapan tekanan yang dihasilkan oleh elektrik linear aktuator agar 

dapat diatur utuk menghasilkan massa yang konstan dan massa yang 

bervariasi, sehingga tidak perlu melakukan pengaturan tinggi tiang 

penyangga elektrik liniar aktuator sehingga menghasilkan nilai massa 

yang tidak bilangan bulat. 

6. Pemodelan prototipe ini belum dikalibrasikan dengan alat standar yang 

memiliki sertifikat kalibrasi dikarenakan kondisi pandemi tidak bisa 

masuk laboratorium, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan 

kalibrasi degan baik dan sesuai ketentuan. 
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