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ABSTRAK 

 

Pencatatan data hasil pengukuran berat dan tinggi bayi pada saat ini masih 

dilakukan secara manual. Oleh karena itu data logger dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam mencatat dan menyimpan data hasil pengukuran secara realtime. Data logger 

adalah suatu sistem yang dapat membaca dan mencatat data dari waktu ke waktu yang 

terintegrasi dengan sensor dan instrument di dalamnya ke dalam media penyimpan data. 

Prototipe ini dibuat untuk membantu peran tenaga kesehatan dalam melakukan pencatatan 

data hasil berat dan tinggi bayi. Cara kerja dari prototipe ini yaitu saat timbangan digital 

yang dapat mengukur berat dan jarak mengalami perubahan nilai, maka nilai tersebut akan 

dikirim ke firebase, setelah itu saat aplikasi dihidupkan, maka aplikasi akan mengambil 

data yang telah berada pada firebase. Pembuatan aplikasi menggunakan MIT APP 

Inventor. Berdasarkan hasil pengujian, tingkat akurasi dari sensor load cell yang 

digunakan yaitu 99.97%, tingkat presisi 99.89%, dan memiliki persentase kesalahan 

0.03%. Sedangkan Sensor rotary encoder optik yang digunakan memiliki tingkat Akurasi 

99.997%, tingkat presisi 99.9%, dan memiliki persentase kesalahan 0.003%. Telah 

berhasil dibuat data logger hasil pengukuran berat dan tinggi bayi yang dapat ditampilkan 

dan disimpan pada aplikasi android menggunakan bantuan firebase dalam pengiriman 

data dan menggunakan bantuan tiny databse dalam melakukan penyimpanan data, serta 

hasil pengukuran yang ditampilkan di LCD dan Aplikasi memiliki nilai yang sama. 

Aplikasi juga dapat diinstal dengan menggunakan file apk yang telah diunduh. 

 
Kata Kunci : timbangan, data logger, aplikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Sistem pencatatan data hasil pengukuran berat dan tinggi bayi saat ini, masih 

manual yang ditulis di dalam buku. Dengan sistem pencatatan data secara manual dapat 

dipengaruhi oleh kesalahan manusia, dimana saat membaca hasil pengukuran dapat 

berbeda dengan apa yang ditulis. Kader posyandu belum memiliki motivasi dalam 

melakukan pencatatan yang baik, data yang tersedia masih kurang valid, sehingga 

menyebabkan pihak puskesmas harus melakukan pengambilan data ulang ke masyarakat 

seperti pada proses penimbangan bayi dan balita (Salsabila and Pertiwi n.d.). Seiring 

dengan perkembangan zaman yang modern menuntut adanya otomasi dalam sistem 

pencatatan data pada hasil pengukuran berat dan tinggi bayi. Sistem pencatatan data yang 

otomatis, dilakukan oleh sebuah sistem yang telah terhubung pada sensor yang biasanya 

disebut dengan data logger. Dalam sistem pencatatan secara otomasi ini dapat membatu 

peran manusia dan dapat mengurangi resiko dari human eror. 

Hasil perekaman data logger dapat disimpan dalam memori, USB, PC, dan 

smartphone. Namun hasil perekaman data menggunakan memori dan USB umumnya 

dalam bentuk file, sehingga untuk melihat data diperlukan aplikasi tambahan. Sistem 

pencatatan data menggunakan PC dapat dilakukan dengan beberapa aplikasi seperti excel 

maupun visual basic, namun harga PC cukup mahal dan umumnya tidak semua orang 

membutuhkan PC. Sedangkan perekaman data logger menggunakan smartphone dapat 

dilakukan dengan sebuah aplikasi, sistem ini juga dapat efisien untuk dibawa kemana saja. 

Pada zaman modern ini, smartphone menjadi salah satu barang yang harus dimiliki karena 

kecanggihannya, dan harga yang ditawarkan juga terjangkau untuk sistem operasi 

Android. Sehingga, pada proyek akhir ini digunakan smartphone Android karena pada 

umumnya alat komunikasi ini telah dimiliki oleh banyak orang dan dapat dimanfaatkan 

sebagai penampil dan penyimpan data hasil pengukuran berat dan tinggi bayi yang efisien 

untuk dibawa kemana saja. 
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Sensor dan sistem data logger dapat terhubung dengan menggunanakn 

komunikasi data. Media transmisi dari komunikasi data dibedakan menjadi dua yaitu 

kabel dan nirkabel. kelemahan dari sistem menggunakan kabel adalah jangkauannya tidak 

luas. Sedangkan untuk nirkabel pada umumnya menggunakan bluetooth maupun wifi agar 

dapat terhubung ke smartphone. Penggunaan bluetooth hanya bisa dilakukan oleh dua 

perangkat saja, sedangkan wifi dapat dilakukan oleh dua perangkat atau lebih yang 

terkoneksi dalam jaringan wifi yang sama. 

Sehingga pada penelitian ini, pencatatan dan penyimpanan data hasil pengukuran 

berat dan tinggi bayi digunakan sistem data logger yang otomatis menggunakan wifi dan 

ditampilkan pada aplikasi android karena dapat membantu peran manusia, mengurangi 

resiko human eror dan data dapat diliat di mana saja dan kapan saja. 

Penerapan sistem data Logger sudah pernah diteliti oleh Agus Awidya Dwi 

Prabawa dengan judul “Otomasi Alat Ukur dan Pencatatan Otomatis Tinggi dan Berat 

Bayi Berbasis Arduino Uno” (Prabawa 2018) dan pernah diteliti pula oleh Kadek Dwi 

Suyasmini dengan Kevin Dewanto Herlambang dengan judul “PROTOTIPE ALAT 

PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) GAS 3 KG 

DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN TEKNOLOGI RFID DAN TIMBANGAN 

DIGITAL UNTUK PROSES AKUISISI DATA” (Suyasmini dan Herlambang 2019). 

Dalam penelitian Agus Awidya Dwi Prabawa, data ditampilakan pada LCD dengan 

karakter 16x2 cm dan data tersimpan pada sebuah aplikasi, namun data hanya dapat dilihat 

dan dibawa satu orang saja, sehingga kami menggunakan database agar data dapat 

disimpan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan dalam penelitian Kadek Dwi Suyasmini 

dengan Kevin Dewanto Herlambang, data ditampilkan pada LCD yang berukuran 16x2 

cm dan pada sebuah database yang dapat disimpan pada computer. Dari penelitian 

tersebut, penulis terdorong untuk mencoba menerapkannya dalam penelitian ini, yaitu 

dalam “Data Logger berat dan tinggi bayi via wifi berbasi android”. Data didapat dari 

sensor yang sudah ada pada timbangan kemudian diproses menggunakan Arduino UNO 

yang selanjutnya dikirim menggunakan modul wifi ke aplikasi Android di smartphone. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 

a. Bagaimana cara kerja dari sistem data logger berat dan tinggi bayi via wifi berbasis 

android? 

b. Bagaimana unjuk kerja dari sistem data logger berat dan tinggi bayi via wifi 

berbasis android? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada Proyek Akhir ini: 

1. Membuat timbangan berat dan panjang bayi dengan sensor load cell untuk berat 

dan sensor rotary encoder optik untuk panjang. 

2. Sistem penyimpanan menggunakan database yang ditampilkan di aplikasi 

android. 

3. Aplikasi android dibuat dengan MIT APP inventor. 

4. Menggunakan nodemcu ESP8266 sebagai pengirim data ke android. 

5. Menggunakan pengganti bayi dalam proses pengujian prototipe. 

6. Pengujian dilakukan untuk mengetahui karakteristik sensor. 

7. Prototipe diletakkan di tempat yang memiliki sinyal kuat 

 
1.4 Tujuan 

 

1. Membuat sistem data logger hasil pengukuran berbasis wifi via android dari 

prototipe alat ukur timbangan berat dan panjang bayi. 

2. Mengetahui unjuk kerja dari sistem data logger yang telah dibuat. 

 
1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu tenaga kesehatan dalam 

pencatatan data hasil pengukuran berat dan tinggi bayi serta memudahkan orang tua untuk 

melihat data berat dan tinggu bayi dimana saja dan kapan saja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

Bab I: Pendahuluan 

Bab I berisi latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 
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Bab II: Teori Dasar 

Bab II berisi tentang konsep dasar dan perangkat-perangkat yang akan digunakan 

dalam penyelesaian tugas akhir. 

Bab III: Perancangan Alat 

Bab III memuat tentang perancangan alat berisi tentang prinsip kerja alat, 

 

pembuatan perangkat keras, dan pembuatan perangkat lunak. 

Bab IV: Pengujian Alat dan Pembahasan 

Bab IV memuat tentang pengujian alat dan pembahasan berisi tentang hasil 

pegujian alat, serta analisis hasil pengujian dan kuisioner. 

BAB V: Penutup 

Bab V adalah penutup yang kesimpulan dan saran. 



5  

Sensor Database Aplikasi 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Sistem Data Logger 

 

Data Logger adalah suatu sistem yang dapat membaca dan mencatat data dari 

waktu ke waktu yang terintegrasi dengan sensor dan instrument di dalamnya ke dalam 

media penyimpan data. Data yang dihasilkan dari sistem ini membutuhkan ruang yang 

cukup besar untuk menampung data pada setiap waktu (Somari 2017). Sistem data ini 

dibuat dari modul mikrokontroler sebagai pengendalinya dan menggunakan media 

penyimpanan data untuk menampung seluruh data pengukuran. Penyimpanan dari sistem 

data ini dapat melalui platform database yang tersedia. Database merupakan kumpulan 

data dan informasi yang sudah tersusun dan tersimpan dalam komputer secara sistematik 

dan dapat diolah/manipulasi menggunakan program komputer untuk memperoleh 

informasi dari data tersebut. Data yang disimpan di dalam data base dapat disimpan 

melalui SD card, Hardisk dan ponsel. Penyimpanan data di dalam SD card umumnya 

berbentuk file, dimana saat membuka data harus menggunakan aplikasi tambahan agar 

file dapat dilihat, namun kelebihan dari penyimpanan ini yaitu SD card dapat tersambung 

langsung pada mikrokontroler, sehingga data tersimpan lebih cepat karena tidak ada 

perantara lain. Begitu pula pada hardisk. Sedangkan penyimpanan data menggunakan 

ponsel dapat melalui sebuah aplikasi yang dapat dibuka kapan saja tanpa memerlukan 

aplikasi tambahan untuk melihat data, namun kekurangannya yaitu sistem pengiriman 

data menggunakan bantuan jaringan internet yang dapat menambah waktu dalam proses 

pengiriman data. Sistem data logger tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Diagram Data Logger 
 

2.2 Android 
 

Android adalah Sistem Operasi berbasis Linux untuk perangkat seluler seperti 

ponsel pintar dan komputer tablet yang bersifat open sources. Android dikembangkan 

oleh Open Handset Alliance, dipimpin oleh Google, dan perusahaan lain. Versi beta 
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pertama dari Android Software Development Kit (SDK) dirilis oleh Google pada tahun 

2007 sedangkan versi komersial pertama, Android 1.0, dirilis pada September 2008. Kode 

sumber untuk Android tersedia di bawah lisensi perangkat lunak gratis dan sumber 

terbuka. Google menerbitkan sebagian besar kode di bawah Lisensi Apache versi 2.0 dan 

sisanya, kernel Linux berubah, di bawah Lisensi Publik Umum GNU versi 2 (Jiwaji 

University n.d.). 

Pengembangan aplikasi pada android diperlukan alat bantu yang dapat membuat 

sebuah aplikasi yang mampu terhubung ke android, seperti aplikasi Android Studio 

ataupun WEB seperti MIT App Inventor. Android Studio merupakan sebuah Integrated 

Development Environment (IDE) untuk platform Android. Sedangkan untuk MIT App 

Inventor adalah lingkungan pemrograman visual yang intuitif yang memungkinkan semua 

orang untuk membuat aplikasi yang berfungsi penuh untuk smartphone dan tablet. Mereka 

yang baru mengenal MIT App Inventor dapat memiliki aplikasi pertama yang sederhana 

dan berjalan dalam waktu kurang dari 30 menit. Terlebih lagi, alat berbasis blok kami 

memfasilitasi pembuatan aplikasi yang kompleks dan berdampak tinggi dalam waktu 

yang jauh lebih singkat daripada lingkungan pemrograman tradisional. Proyek MIT App 

Inventor berupaya mendemokratisasi pengembangan perangkat lunak dengan 

memberdayakan semua orang, terutama kaum muda, untuk beralih dari konsumsi 

teknologi ke penciptaan teknologi. Sebuah tim kecil yang terdiri dari staf dan mahasiswa 

CSAIL, dipimpin oleh Profesor Hal Abelson, membentuk inti dari pergerakan 

internasional para penemu. Selain memimpin penjangkauan pendidikan seputar MIT App 

Inventor dan melakukan penelitian tentang dampaknya, tim inti ini memelihara 

lingkungan pengembangan aplikasi online gratis yang melayani lebih dari 6 juta pengguna 

terdaftar (https://appinventor.mit.edu/about-us). Berikut adalah tampilan dari MIT App 

Inventor: 

https://appinventor.mit.edu/about-us
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Gambar 2. 2 Tampilan MIT App Inventor 

(sumber: https://appinventor.mit.edu/about-us) 

Pada tampilan awal dari MIT App inventor pada gambar 2.2, setelah melakukan 

pembuatan proyek yaitu akan muncul seperti gambar di atas. Pada tampilam terdapat 

beberapa jendela yaitu Palette, Viewer, Components, Media, dan Properties. Jendela- 

jendela tersebut berfungsi untuk mendesain aplikasi yang akan digunakan pada android. 

1. Palette adalah jendela tempat komponen-kompenen berada yang dikategorikan 

menjadi User Interface, Layout, Media, Drawing and Animation, Maps, Sensors, 

Social, Storage, Connectivity, LEGO MINDSTROMS, Experimental, dan Extention. 

2. Viewer merupakan tools yang berfungsi untuk mengatur tampilan komponen pada 

aplikasi yang dibuat nantinya. 

3. Components adalah jendela yang digunakan untuk mengatur komponen-komponen 

yang telah diletakkan pada viewer. 

4. Properties merupakan jendela untuk mengatur properti layar, dan komponen- 

komponen yang digunakan pada aplikasi. 

5. Media adalah tools yang digunakan untuk mengunggah gambar untuk aplikasi. 

 
2.3 Wifi 

 

Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yaitu sebuah media penghantar 

komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer 
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program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wi-Fi juga dapat diartikan 

teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan 

menggunakan gelombang radio (nirkabel) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk 

koneksi internet berkecepatan tinggi (Karim, SUMENDEP, and Koagouw 2016). 

Sistem komunikasi data menggunakan wifi ini dapat fleksibel dalam 

penempatannya karena tidak memerlukan kabel yang akan memenuhi tempat dan saat 

melakukan komunikasi data dapat dilakukan dengan jarak yang jauh, sehingga dapat 

membantu tempat-tempat yang tidak dimungkinkan untuk instalasi kabel. 

 

2.4 Mikrokontroler 
 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan 

dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara 

khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Mikrokontroler 

merupakan computer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan 

elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa 

disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak 

memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC TTL dan CMOS dan dapat 

direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini 

(Shandi 2014). Mikrokontroler digunakan untuk alat-alat yang berbasis otomatis karena 

dapat dibuat program untuk menjalankan berbagai komponen elektronika. Jenis-jenis 

mikrokontroler sangat banyak yaitu Arduino, Resberry, Nodemcu, dan masih banyak lagi. 

 

2.5 Sensor Berat 
 

Sensor berat sendiri dirancang untuk mendeteksi tekanan yang kemudian dapat 

dikonversikan menjadi berat. Sensor beban memiliki beberapa jenis yaitu dapat 

menggunakan pegas maupun menggunakan sebuah load cell. Sensor berat yang sering 

digunakan pada timbangan digital yaitu sensor load cell. Load cell merupakan sebuah 

sensor yang terdapat pada timbangan digital. Secara umum load cell digunakan pada 

timbangan-timbangan digital yang beredar dipasaran. Sebuah sensor load cell tersusun 

dari beberapa konduktor, strain gauge, dan jembatan wheatstone (Nuryanto 2016). 
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Gambar 2. 3 Load Cell 

(sumber: https://www.semesin.com/project/wp-content/uploads/2018/03/Prinsip-kerja- 

strain-gauge.png) 

 

Pada gambar 2.3 merupakan gambar susunan dari load cell. Prinsip kerja load cell 

terjadi ketika bagian lain yang lebih elastik mendapat tekanan, maka pada sisi lain akan 

mengalami perubahan regangan yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain gauge, 

hal ini terjadi karena ada gaya yang seakan melawan pada sisi lainnya. Perubahan nilai 

resistansi yang diakibatkan oleh perubahan gaya diubah menjadi nilai tegangan oleh 

rangkaian IC HX711. Dan berat dari objek yang diukur dapat diketahui dengan mengukur 

besarnya nilai tegangan yang timbul. 

 

2.6 Sensor Panjang 
 

Sensor panjang memiliki beberapa macam yaitu menggunakan gelombang 

ultrasonik yang biasa disebut dengan sensor ultrasonik, menggunakan perubahan 

resistansi yaitu sensor potensiometer, sensor berbasis magnet, dan sensor yang berbasis 

optik. Untuk sensor panjang berbasis optik terdiri dari laser, optocoupler dan rotary 

encoder. Rotary encoder umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan serial 

pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu 

poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary 

encoder. Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang memiliki lubang-lubang 

pada bagian lingkaran piringan (Hakim, Dikairono, and Mujiono n.d.). 

Prinsip kerja dari sensor optic untuk pengukuran panjang yaitu terdapat 

photodiode dan LED pada sensor tersebut. Kemudian LED akan memancarkan cahaya 

yang akan dideteksi oleh photodiode. Apabila LED terhalang maka photodioda tersebut 

http://www.semesin.com/project/wp-content/uploads/2018/03/Prinsip-kerja-
http://www.semesin.com/project/wp-content/uploads/2018/03/Prinsip-kerja-
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akan terhalang dan menghasilkan sinyal off sehingga output akan menghasilkan high, 

begitu juga sebaliknya apabila LED tidak terhalang maka akan menghasilkan sinyal on, 

sehingga output menjadi low. Berdasarkan sinyal on dan off tersebut akan membentuk 

pulse, yang kemudian jarak dapat diketahui dengan mengonversi nilai pulse. 

 

2.7 Liquid Crystal Display 
 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan 

elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment dan lapisan 

elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik 

(tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan 

elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan 

polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang 

dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan 

segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin 

ditampilkan (Bawotong et al. 2015). 

 

2.8 Karakteristik Pengukuran 
 

Pada sebuah pengukuran, nilai yang didapat tidak selalu sesuai dengan nilai yang 

sebenarnya. Untuk ini perlu diketahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dengan menggunakan beberapa parameter yaitu: 

 

2.8.1 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi mendefinisikan 

seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang sebenarnya. 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100% - %eror ..................................................................................... (2.8. 1) 
 

2.8.2 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

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

ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran berulang. 

Presisi = 100% - Standar Deviasi………………………………………………. (2.8. 2) 
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2.8.3 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai sebenarnya 

dari sinyal yang terukur. 

%Eror = I 
𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒔𝒊−𝒑𝒆𝒏𝒈𝒖𝒋𝒊𝒂𝒏 

I 𝒙 𝟏𝟎𝟎% .............................................................................. (2.8. 3) 
𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒔𝒊 

 

2.8.4 Linearitas 

Linearitas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari suatu 

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

sebanding lurus. Linearitas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan garis: 

eo = mei + b……………………………………………………………………… (2.8. 4) 

m = 𝑵 ∑ 𝒆𝒊𝒆𝒐−(∑ 𝒆𝒊)(∑ 𝒆𝒐)   ………………………………………………………….. (2.8. 5) 
𝑵 ∑ 𝒆𝒊𝟐− (∑𝒆𝒊)𝟐 

b = ∑𝒆𝒐 ∑ 𝒆𝒊
𝟐−∑ 𝒆𝒊𝒆𝒐∑ 𝒆𝒊 

…………………………………………………………… (2.8. 6) 
𝑵 ∑ 𝒆𝒊𝟐− (∑𝒆𝒊)𝟐 

 

di mana: 

eo adalah output pengukuran 

ei adalah input pengukuran 

m adalah linearitas 

b adalah konstanta 

 
2.8.5 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan ouput dengan input untuk perubahan input 

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

persamaan histerisis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Histerisis = 𝑒𝑖 𝑛𝑎𝑖𝑘 − 𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑢n ………………………………………………………………….. (2.8. 7) 
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beratnya dengan sensor-sensor yang telah ada pada timbangan. Setelah itu, data hasil 

pengukuran berat dan panjang bayi akan ditampilkan melalui LCD dan aplikasi yang telah 

diinstal pada android orang tua dari bayi tersebut. 

Gambar 3. 1 Diagram Blok Cara Kerja Alat 

(sumber: dokumen pribadi) 

Prinsip kerja  prototipe sesuai dengan gambar 3.1 yang berisi diagram blok 

mengenai cara kerja sistem, yang dilakukan yaitu membuat timbangan berat dan panjang 

bayi dengan ditambah fitur data logger yang dapat terhubung ke smartphone android. Cara 

Aplikasi 

 
Arduino 

HX711 

Gear Jarak 

Nodemcu 

Rotary 

Encoder 

Optic 

LCD Load cell Berat 

 

 

 
3.1 Prinsip Kerja Alat 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

Bayi diletakkan pada timbangan yang telah dibuat, kemudian diukur panjang dan 
 

kerja dari timbangan sendiri adalah terdapat dua besaran fisis yang diukur yaitu berat dan 

jarak, kemudian perubahan besaran tersebut diterima oleh sensor yang ada pada 

timbangan, selanjutnya data dari sensor diproses oleh mikrokontroller dan ditampilkan di 

LCD. Pada penelitian ini, alat ukur tersebut akan ditambah sistem data logger yaitu 

dengan menggunanakan modul wifi yang ada pada nodemcu kemudian akan mengirimkan 

data ke firebase dan selanjutnya dapat ditampilkan di aplikasi yang dapat dilihat dan 

disimpan di smartphone android. 
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Gambar 3. 2 Skema Rangkaian Prototipe 

(sumber: Dokumen Pribadi) 

3.2.1 Sensor Loadcell 

Sensor loadcell yang digunakan pada timbangan ini yaitu menggunakan 4 buah 

loadcel dengan beban muatan maksimal sebesar 25 kg. Load cell sendiri merupakan 

komponen utama dalam sebuah timbangan digital. Rangkaian Load Cell terdiri dari 4 

3.2 Pembuatan Hardware 
 

Perangkat keras yang digunakan sesuai dengan gambar 3.2 yaitu sensor loadcell, 

HX711, sensor Rotary Encoder Optic, Arduino Uno, Nodemcu ESP8266, LCD 16x2 cm, 

kontruksi Onemed OD231B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

resistansi (Full bridge) atau 2 resistansi (half bridge). Pada timbangan ini menggunakan 

Load Cell dengan 2 resistansi. Apabila diberi beban pada inti besi maka nilai resistansi 

di strain gauge akan berubah yang dikeluarkan melalui 3 kabel. 2 kabel sebagai eksitasi 

dan satu kabel sebagai sinyal keluaran. 

 

3.2.2 HX711 

Modul penguat yang digunakan untuk menguatkan tegangan keluaran sensor load 

cell menggunakan modul HX711. Spesifikasi yang dimiliki HX711 adalah dua kanal 
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analog to digital converter dapat digunakan untuk dua buah load cell dengan keluaran 

TTL (serial tersinkronisasi, DI dan SCK), tegangan operasional 5 Volt DC, tegangan 

masukan diferensial ±40 mV pada skala penuh, akurasi data 24 bit (24-bit ADC), 

frekuensi pembacaan (refresh rate) 80 Hz dan konsumsi arus kurang dari 10 m. Memiliki 

kepresisian yang tinggi 24 ADC high gain input yang didesain untuk berbagai sensor 

berjenis bridge. Prinsip kerja dari modul ini yaitu sebagai penguat tegangan pada load cell 

pada saat load cell bekerja. 

 

3.2.3 Sensor Rotary Encoder Optik 

Pada proyek akhir ini menggunakan sensor rotary encoder optic karena dapat 

mengitung perubahan posisi dan perubahan arah. Rotary encoder adalah perangkat 

elektromekanik yang dapat memonitor gerakan dan posisi. Rotary Encoder Optik adalah 

sensor gerak mekanis yang menghasilkan sinyal digital sebagai respons terhadap gerakan 

rotasi. Berikut adalah gambar dari rotary encoder optik dan kontruksi sensor tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 3 Rotary Encoder Optic 

(sember: https://www.webstudi.site/2019/11/Encoder-adalah.html) 

Sinar cahaya yang dipancarkan dari LED melewati Code Disk, yang berbentuk 

dengan garis-garis buram (seperti jari-jari pada roda sepeda). Saat poros enkoder berputar, 

sinar cahaya dari LED terputus oleh garis-garis buram pada Code Disk sebelum diambil 

oleh Fotodetektor Assembly. Ini akan menghasilkan sinyal pulsa dengan: Menyala = on, 

tidak menyala = off. Sinyal selanjutnya akan dikirim ke counter atau pengontrol, yang 

kemudian akan mengirim sinyal untuk menghasilkan fungsi yang diinginkan. Berikut 

spesifikasi sensor yang digunakan: 

Nomor: E38S6G5-600B-G24N 

600 p / r 

Sumber daya: DC5-24V 

http://www.webstudi.site/2019/11/Encoder-adalah.html)
http://www.webstudi.site/2019/11/Encoder-adalah.html)
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Poros: 6 * 13mm 

Ukuran: 38 * 35.5mm 

Output: AB rangkaian pulsa ortogonal output 2 fase persegi panjang, output 

untuk tipe output kolektor terbuka NPN. 

Kecepatan mekanik maksimum: 5000 R / mnt 

Frekuensi respons: 0-20KHz 

Panjang kabel: 1,5 meter 

Koneksi: Hijau = fase A 

putih = fase B 

merah = daya Vcc + 

hitam = V0 GND 

3.2.4 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). 

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

sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack 

power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat 

digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan 

menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk 

menjalankannya. Uno berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB- 

to-serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB- 

to-serial berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI driver USB- 

to-serial. Nama “Uno” berarti satu dalam bahasa Italia, untuk menandai peluncuran 

Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino. Uno adalah 

yang terbaru dalam serangkaian board USB Arduino, dan sebagai model referensi untuk 

platform Arduino. 
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terhadap wifi dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial. Sehingga dala 

pemograman hanya dibutuhkan kabel data USB. 

 

3.2.6 LCD 

LCD yang digunakan pada proyek akhir ini adalah LCD berukuran 20X4 cm, 

dengan konfigurasi sebagai berikut. 

Gambar 3. 4 Board Arduino UNO 

(Sumber: https://www.pngfind.com/mpng/iRbJhoJ_arduinouno-836x188-arduino-uno- 

board-hd-png-download/) 

3.2.5 Nodemcu ESP8266 

Gambar 3. 5 Board Nodemcu ESP8266 

(sumber: https://www.tokopedia.com/) 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari 

perangkat keras berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Esperessif 

System. NodeMCU bisa dianalogikaan sebagai board arduino yang terkoneksi dengan 

ESP8622. NodeMCU telah me-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang sudah 

terintergrasi dengan berbagai feature selayaknya microkontroler dan kapalitas ases 

https://www.pngfind.com/mpng/iRbJhoJ_arduinouno-836x188-arduino-uno-board-hd-png-download/
https://www.pngfind.com/mpng/iRbJhoJ_arduinouno-836x188-arduino-uno-board-hd-png-download/
https://www.tokopedia.com/
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Gambar 3. 7 Onemed OD231B 

(sumber: dokumen pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 6 LCD I2C 20X4 

(sumber: https://www.electronics-lab.com/project/real-time-clock-20x4-i2c-lcd- 

display/) 

 

3.2.7   Kontruksi Onemed OD231B 

Onemed OD231B adalah timbangan bayi yang dapat mengukur panjang dan berat 

dalam satu alat ukur. Pada proyek akhir ini menggunakan kontruksi yang sudah ada 

karena dalam pembuatan timbangan diperlukan eksentrisitas yang tinggi sehingga dalam 

pembuatan dari nol akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal karena 

digunakan untuk dua parameter sekaligus dalam satu waktu pengukuran. Berikut adalah 

kontruksi timbangan Onemed OD231B yang ada pada gambar 3.7. 

http://www.electronics-lab.com/project/real-time-clock-20x4-i2c-lcd-
http://www.electronics-lab.com/project/real-time-clock-20x4-i2c-lcd-
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Selesai 

firebase menggunakan wifi dan nantinya dapat terlihat pada aplikasi. 

 
Mula 

Pengukuran berat dan tinggi 

Sinyal loadcell dan rotary 

encoder optik 

Konversi berat dan tinggi 

Berat dan 

tinggi 
LCD 

Kirim data ke nodemcu 

Inisialisasi Tinggi, berat, dan soft 

3.3 Pembuatan Software 

3.3.1 Program Pada prototipe 

Pemrograman pada prototipe menggunakan arduino, dimana dalam program 

tersebut terdapat perintah untuk mendeteksi perubahan pada sensor load cell dan 

rotary encoder optic yang kemudian ditampilkan  pada LCD dan dikirim ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pengiriman data berat dan tinggi 

bayi ke database 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 Diagram Alir Program Arduino Uno 
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encoder optik. Selanjutnya, data tersebut diproses oleh Arduino UNO untuk dikonversi 

ke berat dan tinggi sehingga menghasilkan keluaran berupa berat dan tinggi bayi yang 

dapat ditampilkan melalui LCD serta dikirim secara serial ke Nodemcu kemudian oleh 

nodemcu akan dilakukan proses pengiriman data ke firebase. 

Mulai 

Data serial berupa 

berat dan tinggi 

Firebase 

Selesai 

Kirim data ke firebase 

Inisialisasi   soft   serial pin, ssid, dan 

password hostspot 

Diagram alir data logger ditunjukkan pada gambar 3.8 dimana timbangan berat 

dan panjang bayi via wifi berbasis Android secara keseluruhan yaitu, pertama, Arduino 

Uno akan menginisialisasi port yang digunakan untuk sensor dan komunikasi serial 

dengan nodemcu. Setelah proses penginisialisasian selesai, maka akan melakukan proses 

pengukuran dimana input berupa sinyal dari sensor load cell dan sinyal dari sensor rotary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 Diagram Alir Pengiriman data berat dan tinggi bayi ke database 
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3.3.2   Program Aplikasi 

Aplikasi dibuat dengan MIT App Inventor. Dimana akan terhubung dengan 

firebase yang sama pada program nodemcu sehingga data sensor dapat muncul pada 

aplikasi. Di dalam aplikasi terdapat tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan data 

dan tombol data yang berfungsi untuk melihat hasil pengukuran yang telah disimpan. 

Berikut adalah tampilan aplikasi yang telah dibuat: 

Penampil data 

yang disimpan 

Tombol 

Penampil 

perubahan sensor 

Header 

Berdasarkan gambar 3.9 dapat diketahui cara kerja dari sistem pengiriman data 

yaitu saat nodemcu aktif maka akan menginisialisasi soft serial pin, ssid, dan password, 

setelah itu nodemcu akan mendapat input berupa data softserial dari Arduino. Selanjutnya 

data tersebut dikirim ke firebase. 

 

Gambar 3. 10 Tampilan Aplikasi 

(sumber: dokumen pribadi) 

Dalam aplikasi pada gambar 3.10 terdapat tanggal yang berfungsi untuk mengatur 

tanggal saat dilakukan pengukuran dan terdapat berat serta Panjang yang terhubung 

dengan sensor menggunakan bantuan firebase, firebase merupakan sebuat cloud data yang 

dapat menghubungkan sensor dengan aplikasi yang telah dibuat. Setelah nilai sensor 

berubah, maka nilai pada tampilan aplikasi juga akan berubah dan dapat disimpan. 
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Dalam program aplikasi, terdapat flowchart yang dapat menjelaskan sistem dari 

aplikasi pada gambar 3.11 yaitu saat aplikasi dibuka maka akan menginisialisasi firebase, 

setelah itu akan membaca data dan menampilkan data berat dan panjang. Kemudian jika 

ingin disimpan maka data dapat tersimpan jika tidak maka dapat melihat data. Jika ingin 

melihat data maka data akan diambil dari tiny database jika tidak ingin maka aplikasi telah 

selesai. 

mulai 

Membaca perubahan 

Firebase 

Berat dan Panjang 

Ya 
Simpan? 

Tidak 

Tiny Database 
Ya 

Lihat data? 

Tidak 

Selesai 

Gambar 3. 11 Flowchart Aplikasi 

Inisialisasi Firebase 
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3.4 Metode Pengujian Alat 

3.4.1 Pengujian Load cell 

Pengujian yang dilakukan adalah pengujian daya ulang pembacaan, pengujian 

linieritas, dan pengujian histeresis. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

pengujian; 

a. Pengujian daya ulang pembacaan 

Pengujian ini menggunakan anak timbangan (AT) kelas M2 yang memiliki 

massa ½ dari kapasitas maksimum timbangan. Kapasitas maksimum 

timbangan adalah 25 kg. Anak timbangan diletakkan pada lantai muatan dan 

dicatat penunjukannya. Langkah ini diulangi sebanyak sepuluh kali. 

b. Pengujian linieritas 

Pengujian ini menggunakan anak timbangan (AT) kelas M2. Penimbangan 

dilakukan pada sepuluh titik hingga kapasitas maksimum beban yang 

digunakan diantaranya ialah; 500 gram, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 

kg, 4 kg, 10 kg dan 25 kg. 

c. Pengujian histeresis 

Pengujian ini dilakukan menggunakan beban bernilai ½ kapasitas maksimum 

dari timbangan. Pembacaan timbangan dicatat, lalu secara perlahan 

ditambahkan AT lainnya ke lantai muatan timbangan sehingga penunjukan 

timbangan mendekati nilai maksimum. 

3.4.2 Pengujian Rotary Encoder Optik 

Pengujian rotary encoder optik menggunakan Penggaris. Pengujian yang 

dilakukan yaitu: 

a. Pengujian daya ulang 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran pada 

timbangan dan hasil pengukuran pada meter ukur. Pengukuran dilakukan pada 

titik 55 cm sebanyak 40 kali. 

b. Pengujian histerisis 

Pengujian dilakukan dengan pengujian naik dan pengujian turun pada titik 

ukur yang sama yaitu 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm dan 80 cm. 
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c. Pengujian Linearitas 

Pengujian dilakukan pada titik 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm 

dan 80 cm. 

 
3.4.3 Pengujian Prototipe 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dari prototipe yang digunakan. 

Pengujian dilakukan dengan cara menggunakan guling bayi yang di dalamnya diberi botol 

berisi air yang digunakan sebagai pengganti bayi, kemudian panjang diatur sesuai dengan 

panjang guling, selanjutnya memberi jarak antara aplikasi dengan prototipe sejauh 0 m, 1 

m, 2 m, 3 m, 4m dan 5 m. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Pengujian Load Cell 

 

Pengujian load cell dilakukan untuk mengetahui karakteristik load cell dalam 

melakukan pengukuran. Berikut gambar dalam pengujian load cell pengujian load cell 

dilakukan pada gambar 4.1, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 1 Pengujian Load Cell 

(sumber: dokumen pribadi) 

 
4.1.1 Hasil Pengujian Linearitas 

Pada timbangan ini menggunakan 4 load cell yang dirangkai menggunakan satu 

amplifier untuk mengukur berat bayi. Load Cell yang telah dihubungkan ke HX711 dan 

Arduino diuji liearitasnya dengan diberi anak timbangan. Berikut hasil pengujian 

linearitas yang didapatkan pada tabel 4.1, 

Tabel 4. 1 Data Hasil Pengujian Linearitas Load Cell 
 

Massa 
Konvensional 

AT M2 

Pembacaan 
Loadcell 

 
Kesalahan 

 
Kesalahan 

(kg) % 

0.05 0.05 0.00 0.00 

0.10 0.10 0.00 0.00 

0.20 0.20 0.00 0.00 

0.30 0.35 0.05 16.67 

0.50 0.53 0.03 6.00 

0.60 0.65 0.05 8.33 

0.70 0.72 0.02 2.86 

0.80 0.83 0.03 3.75 
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1.00 1.02 0.02 2.00 

1.10 1.16 0.06 5.45 

1.20 1.21 0.01 0.83 

1.30 1.30 0.00 0.00 

1.50 1.48 -0.02 1.33 

1.60 1.65 0.05 3.12 

1.70 1.74 0.04 2.35 

1.80 1.84 0.04 2.22 

2.00 2.00 0.00 0.00 

2.10 2.11 0.01 0.48 

2.20 2.23 0.03 1.36 

2.30 2.33 0.03 1.30 

2.50 2.49 -0.01 0.40 

2.60 2.59 -0.01 0.38 

2.70 2.67 -0.03 1.11 

2.80 2.80 0.00 0.00 

3.00 2.94 -0.06 2.00 

3.10 3.13 0.03 0.97 

3.20 3.19 -0.01 0.31 

3.30 3.30 0.00 0.00 

3.50 3.48 -0.02 0.57 

3.60 3.55 -0.05 1.39 

3.70 3.71 0.01 0.27 

3.80 3.79 -0.01 0.26 

v    

4.10 4.11 0.01 0.24 

4.20 4.22 0.02 0.48 

4.30 4.33 0.03 0.70 

4.50 4.51 0.01 0.22 

4.60 4.59 -0.01 0.22 

4.70 4.68 -0.02 0.43 

4.80 4.77 -0.03 0.63 

5.00 4.97 -0.03 0.60 

5.10 5.13 0.03 0.59 

5.20 5.24 0.04 0.77 

5.30 5.33 0.03 0.57 

5.50 5.51 0.01 0.18 

5.60 5.59 -0.01 0.18 

5.70 5.75 0.05 0.88 

5.80 5.82 0.02 0.34 

6.00 6.03 0.03 0.50 

6.10 6.12 0.02 0.33 

6.20 6.19 -0.01 0.16 

6.30 6.28 -0.02 0.32 
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Pengujian load cell menggunakan AT M2 dengan massa 0.05 kg hingga 10.00 kg 

karena AT yang tersedia hanya 0.05 kg, 0.1 kg, 0.2 kg, 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, dan 5 kg. 

6.50 6.51 0.01 0.15 

6.60 6.58 -0.02 0.30 

6.70 6.68 -0.02 0.30 

6.80 6.83 0.03 0.44 

7.00 7.05 0.05 0.71 

7.10 7.11 0.01 0.14 

7.20 7.18 -0.02 0.28 

7.30 7.29 -0.01 0.14 

7.50 7.43 -0.07 0.93 

7.60 7.55 -0.05 0.66 

7.70 7.67 -0.03 0.39 

7.80 7.79 -0.01 0.13 

8.00 7.98 -0.02 0.25 

8.10 8.10 0.00 0.00 

8.20 8.20 0.00 0.00 

8.30 8.31 0.01 0.12 
    

8.60 8.59 -0.01 0.12 

8.70 8.64 -0.06 0.69 

8.80 8.78 -0.02 0.23 

9.00 8.91 -0.09 1.00 

9.10 9.07 -0.03 0.33 

9.20 9.17 -0.03 0.33 

9.30 9.31 0.01 0.11 

9.50 9.46 -0.04 0.42 

9.60 9.61 0.01 0.10 

9.70 9.67 -0.03 0.31 

9.80 9.77 -0.03 0.31 

10.00 10.03 0.03 0.30 
 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diketahui linearitas loadcell dengan 

menggunakan grafik melalui nilai dari koefisien determinasi (R2). Oleh sebab itu berikut 

grafik linearitas dari data pengujian Load Cell 
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Linearitas Load Cell 
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= 0,9958x + 0,0217 
 

   R² = 0,9 99  

      

      

      

      

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Grafik Pengujian Linearitas 

(sumber: dokumen pribadi) 

Berdasarkan gambar 4.2 didapatkan nilai R2 dari hasil pengujian didapat sebesar 

0.9999 yang berarti load cell yang telah dikalibrasi menggunakan massa konvensional AT 

M2 linear karena nilai R2 mendekati nilai 1. 

4.1.2 Hasil Pengujian Histerisis 

Tabel 4. 2 Data Hasil Pengujian Histerisis Load Cell 
 

Massa 
Konvensional 

AT M2 

 
Pengukuran Naik 

 
Pengukuran Turun 

 
Histerisis 

(kg) 

0.05 0.05 0.05 0.00 

v0.10 0.10 0.12 -0.02 

0.20 0.20 0.20 0.00 

0.30 0.35 0.30 0.05 

0.50 0.53 0.51 0.02 

0.60 0.65 0.63 0.02 

0.70 0.72 0.70 0.02 

0.80 0.83 0.85 -0.02 

1.00 1.02 1.00 0.02 

1.10 1.16 1.11 0.05 

1.20 1.21 1.20 0.01 

1.30 1.30 1.33 -0.03 

1.50 1.48 1.51 -0.03 

1.60 1.65 1.60 0.05 

P
em

b
ac

aa
n

 L
o

a
d

 C
el

l (
kg

) 
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1.70 1.74 1.72 0.02 

1.80 1.84 1.83 0.01 

2.00 2.00 2.01 -0.01 

2.10 2.11 2.13 -0.02 

2.20 2.23 2.21 0.02 

2.30 2.33 2.32 0.01 

2.50 2.49 2.50 -0.01 

2.60 2.59 2.61 -0.02 

2.70 2.67 2.71 -0.04 

2.80 2.80 2.84 -0.04 

3.00 2.94 3.00 -0.06 

3.10 3.13 3.15 -0.02 

3.20 3.19 3.21 -0.02 

3.30 3.30 3.34 -0.04 

3.50 3.48 3.52 -0.04 

3.60 3.55 3.61 -0.06 

3.70 3.71 3.68 0.03 

3.80 3.79 3.80 -0.01 

4.00 4.03 3.98 0.05 

4.10 4.11 4.13 -0.02 

4.20 4.22 4.20 0.02 

4.30 4.33 4.35 -0.02 
    

4.60 4.59 4.62 -0.03 

4.70 4.68 4.69 -0.01 

4.80 4.77 4.82 -0.05 

5.00 4.97 5.02 -0.05 

5.10 5.13 5.10 0.03 

5.20 5.24 5.21 0.03 

5.30 5.33 5.35 -0.02 

5.50 5.51 5.50 0.01 

5.60 5.59 5.64 -0.05 

5.70 5.75 5.73 0.02 

5.80 5.82 5.80 0.02 

6.00 6.03 6.02 0.01 

6.10 6.12 6.10 0.02 

6.20 6.19 6.21 -0.02 

6.30 6.28 6.30 -0.02 

6.50 6.51 6.51 0.00 

6.60 6.58 6.63 -0.05 

6.70 6.68 6.70 -0.02 

6.80 6.83 6.79 0.04 

7.00 7.05 7.04 0.01 
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Dalam pengujian histerisis dilakukan pengujian naik dan pengujian turun dari 

nominal 0.05 kg hingga 10.00 kg. Berdasarkan tabel 4.2 pengujian histerisis , didapatkan 

nilai histerisis dari masing-masing titik pengujian, nilai histerisis maksimum sebesar 0.66 

pada titik pengujian 7.70 kg. Nilai histerisis dapat diperoleh akibat penggunaan load cell 

yang terlalu lama karena pengujian-pengujian yang sebelumnya dilakukan. Pengaruh 

7.10 7.11 7.13 -0.02 

7.20 7.18 7.22 -0.04 

7.30 7.29 7.31 -0.02 

7.50 7.43 7.52 -0.09 

7.60 7.55 7.59 -0.04 

7.70 7.67 7.01 0.66 

7.80 7.79 7.80 -0.01 

8.00 7.98 8.02 -0.04 

8.10 8.10 8.07 0.03 

8.20 8.20 8.20 0.00 

8.30 8.31 8.33 -0.02 

8.50 8.51 8.49 0.02 

8.60 8.59 8.63 -0.04 

8.70 8.64 8.69 -0.05 
    

9.00 8.91 8.98 -0.07 

9.10 9.07 9.11 -0.04 

9.20 9.17 9.19 -0.02 

9.30 9.31 9.30 0.01 

9.50 9.46 9.48 -0.02 

9.60 9.61 9.59 0.02 

9.70 9.67 9.72 -0.05 

9.80 9.77 9.83 -0.06 

10.00 10.03 9.99 0.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengujian sebelumnya dapat menyebabkan adanya perbedaan hasil pembacaan yang 

terjadi pada load cell. 
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4.1.3 Pengujian Keterulangan (Repeatability) 

Tabel 4. 3 Data Hasil Pengujian Keterulangan Load Cell 
 

 

 

No. 

 

Massa 
Konvensional 

AT M2 

 
Pembacaan 
Timbangan 

 

 

Kesalahan 

(kg) 

1 5 5.03 0.03 

2 5 5.01 0.01 

3 5 4.99 -0.01 

4 5 4.98 -0.02 

5 5 5.07 0.07 

6 5 4.91 -0.09 

7 5 4.93 -0.07 

8 5 4.94 -0.06 

9 5 4.92 -0.08 

10 5 4.91 -0.09 
    

12 5 4.88 -0.12 

13 5 4.86 -0.14 

14 5 4.85 -0.15 

15 5 4.84 -0.17 

16 5 4.82 -0.18 

17 5 4.81 -0.19 

18 5 4.79 -0.21 

19 5 4.78 -0.22 

20 5 4.76 -0.24 

21 5 4.75 -0.25 

22 5 4.74 -0.26 

23 5 4.72 -0.28 

24 5 4.71 -0.29 

25 5 4.69 -0.31 

26 5 4.68 -0.32 

27 5 4.67 -0.33 

28 5 4.68 -0.32 

29 5 4.73 -0.27 

30 5 4.69 -0.31 

31 5 4.89 -0.11 

32 5 4.92 -0.08 

33 5 4.95 -0.05 

34 5 4.94 -0.06 

35 5 4.89 -0.11 
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36 5 4.96 -0.04 

37 5 4.98 -0.02 

38 5 4.91 -0.09 

39 5 4.96 -0.04 

40 5 4.86 -0.14 

Rata-Rata 4.86 -0.14 

Standar Deviasi 0.11 0.11 

 

Pengujian keterulangan dilakukan pada berat 5 kg dan 10 kg. Berdasarkan data 

pada tabel 4.3 yang diperoleh dengan melakukan pengujian sebanyak 40 kali di dapatkan 

nilai rata-rata sebesar 4.86 kg serta nilai standar deviasi sebesar 0,11 kg untuk massa AT 

konvensional M2 5 kg. Sedangkan untuk Massa konvensional AT M2 10 kg didapat nilai 

rata-rata 10.00 kg dan nilai standar deviasi 0.17 kg. 

Tabel 4. 4 Data Karakteristik Load Cell 
 

Akurasi (%) Presisi (%) Kesalahan (%) 

99.97 99.89 0.03 

 
Tabel 4.4 di atas merupakan nilai dari karakteristik load cell yang didapat dengan 

melakukan pengujian linearitas, repeatability, dan histerisis. 

 

4.2 Hasil Pengujian Rotary Encoder Optik 
 

Pengujian rotary encoder optic dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari 

sensor dalam melakukan pengukuran. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian 

linearitas, histerisis, dan repeatability. Pengujian dilakukan seperti pada gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 3 Pengujian Rotary Encoder Optik 

(sumber: dokumen pribadi) 
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Grafik Linearitas Rotary Encoder Optik 
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4.2.1 Hasil Pengujian Linearitas 

Tabel 4. 5 Data Hasil Pengujian Linearitas Rotary Encoder Optik 
 

Penggaris Pembacaan Panjang Kesalahan Kesalahan 

(cm) % 

50 50.24 -0.24 0.24 

55 54.97 0.03 0.03 

60 59.51 0.49 0.49 

65 64.72 0.28 0.28 

70 69.54 0.46 0.46 

75 74.59 0.41 0.41 

80 79.31 0.69 0.69 

Rata-rata Kesalahan 0.30 0.37 

 
Pengujian rotary encoder menggunakan penggaris dari titik 50 cm hingga titik 80 

cm. pengujian dilakukan dari titik tersebut karena pengukuran Panjang minimal yaitu 46 

cm dan pengukuran panjang maksimal yaitu 80 cm. Dari pengujian tersebut perlu dibuat 

grafik untuk mengetahui ke-linearitasnya. Berikut grafik linear rotary encoder terhadap 

penggaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 4 Grafik Linearitas Rotary Encoder Optik 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.4 didapat nilai R2 sebesar 0.9998 yang berarti 

pengukuran oleh rotary encoder optic termasuk linear karena memiliki nilai R2 yang 

mendekati 1. 
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Grafik Histerisis Rotary Encoder Optik 
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Pengujian histerisis dilakukan pada titik pengukuran 50 cm hingga 80 cm. 

berdasarkan data pengukuran pada tabel 4.6 terdapat nilai histerisis masing-masing titik. 

Histerisis terjadi karena adanya deformasi bahan yang terdapat pada sensor dalam 

merespon gaya. Berikut grafik histerisis dari pengujian, 

 

 

4.2.2 Hasil Pengujian Histerisis 

Tabel 4. 6 Data Hasil Pengujian Histerisis Rotary Encoder Optik 
 

Penggaris Pengukuran Naik 
Pengukuran 

Turun 
Histerisis 

(cm) 

50 50.24 50 0.24 

55 54.97 55.25 -0.28 
    

65 64.72 65.21 -0.49 

70 69.54 69.94 -0.4 

75 74.59 74.86 -0.27 

80 79.31 79.55 -0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 5 Grafik Histerisis Rotary Encoder Optik 

Berdasarkan Gambar 4.5 mengenai grafik histerisis rotary encoder optic didapat 

nilai histerisis terbesar yaitu -1.12 cm pada titik pengujian 60 cm. 
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4.2.3 Hasil Pengujian Repeatability 

Tabel 4. 7 Data Hasil Pengujian Repeatability Rotary Encoder Optik 
 

 

No. 

 
Penggaris 

Pembacaan 
Panjang 

 
Kesalahan 

(cm) 

1 55 54.7 0.30 

2 55 55.0 0.05 

3 55 54.7 0.35 

4 55 54.8 0.21 

5 55 54.7 0.27 

6 55 55.0 -0.02 

7 55 54.7 0.32 

8 55 54.7 0.33 

9 55 55.0 0.04 

10 55 54.8 0.22 

11 55 55.0 0.03 

12 55 54.7 0.35 

13 55 54.9 0.13 

14 55 55.0 -0.03 

15 55 55.0 -0.02 

16 55 54.9 0.11 

17 55 55.0 -0.03 

18 55 54.9 0.13 

19 55 54.7 0.33 

20 55 54.8 0.18 

21 55 55.0 -0.01 

22 55 54.9 0.10 

23 55 55.0 -0.02 

24 55 54.8 0.22 

25 55 54.9 0.14 

26 55 54.8 0.21 

27 55 55.0 -0.04 

28 55 54.9 0.15 

29 55 55.0 -0.02 

30 55 54.7 0.28 

31 55 54.8 0.24 

32 55 54.7 0.26 

33 55 54.7 0.34 

34 55 54.7 0.26 

35 55 54.9 0.06 

36 55 54.9 0.13 
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37 55 55.0 -0.02 

38 55 54.9 0.11 

39 55 54.7 0.27 

40 55 54.7 0.31 

Rata-Rata 54.8 0.16 

Standar Deviasi 0.1 0.13 

 

Pengujian repeatability dilakukan pada titik pengukuran 55 cm dengan pengujian 

sebanyak 40 kali. Berdasarkan data pengujian pada tabel 4.7, didapatkan nilai rata-rata 

pengujian yaitu 54.8 cm dan nilai standar deviasi 0.1 cm. 

Pengujian-pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan menjadi sebuah 

karakteristik pengukuran yang dapat dilakukan oleh rotary encoder. Berikut adalah tabel 

karakteristik hasil pengujian, 

Tabel 4. 8 Data Karakteristik Rotary Encoder Optik 
 

Akurasi (%) Presisi (%) Kesalahan (%) 

99.997 99.9 0.003 

4.3 Hasil pengujian Prototipe 
 

Tabel 4. 9 Data Pengujian Prototipe 
 

 

No. 

Berat (kg) Panjang (cm) 

 

LCD 
 

Aplikasi 
 

LCD 
 

Aplikasi 

1 1.03 1.03 65.47 65.47 

2 1.04 1.04 65.47 65.47 

3 1.02 1.02 65.47 65.47 

4 1.05 1.05 65.47 65.47 

5 1.03 1.03 65.47 65.47 

6 1.05 1.05 65.47 65.47 

7 1.07 1.07 65.47 65.47 

8 1.04 1.04 65.47 65.47 

9 1.03 1.03 65.47 65.47 

10 1.09 1.09 65.47 65.47 

11 1.07 1.07 65.47 65.47 

12 1.08 1.08 65.47 65.47 

13 1.08 1.08 65.47 65.47 

14 1.09 1.09 65.47 65.47 

15 1.09 1.09 65.47 65.47 
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16 1.05 1.05 65.47 65.47 

17 1.06 1.06 65.47 65.47 

18 1.07 1.07 65.47 65.47 

19 1.08 1.08 65.47 65.47 

20 1.09 1.09 65.47 65.47 

21 2.05 2.05 46.00 46.00 

22 2.06 2.06 46.00 46.00 

23 2.07 2.07 46.00 46.00 

24 2.06 2.06 46.00 46.00 

25 2.03 2.03 46.00 46.00 

26 2.05 2.05 46.00 46.00 

27 2.04 2.04 46.00 46.00 

28 2.03 2.03 46.00 46.00 

29 2.03 2.03 46.00 46.00 

30 2.02 2.02 46.00 46.00 

31 2.14 2.14 46.00 46.00 

32 2.17 2.17 46.00 46.00 

33 2.11 2.11 46.00 46.00 

34 2.14 2.14 46.00 46.00 

35 2.16 2.16 46.00 46.00 

36 2.15 2.15 46.00 46.00 

37 2.12 2.12 46.00 46.00 

38 2.16 2.16 46.00 46.00 

39 2.15 2.15 46.00 46.00 

40 2.17 2.17 46.00 46.00 

41 3.08 3.08 54.00 54.00 

42 3.04 3.04 54.00 54.00 

43 3.06 3.06 54.00 54.00 

44 3.06 3.06 54.00 54.00 

45 3.09 3.09 54.00 54.00 

46 3.03 3.03 54.00 54.00 

47 3.07 3.07 54.00 54.00 

48 3.04 3.04 54.00 54.00 

49 3.05 3.05 54.00 54.00 

50 3.04 3.04 54.00 54.00 

51 3.51 3.51 50.00 50.00 

52 3.54 3.54 50.00 50.00 

53 3.53 3.53 50.00 50.00 

54 3.54 3.54 50.00 50.00 

55 3.55 3.55 50.00 50.00 

56 3.56 3.56 50.00 50.00 

57 3.57 3.57 50.00 50.00 

58 3.57 3.57 50.00 50.00 
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59 3.58 3.58 50.00 50.00 

60 3.59 3.59 50.00 50.00 

 

Pengujian Prototipe dilakukan menggunakan guling bayi sebagai pengganti dari 

bayi, yang di dalamnya diberi muatan berupa botol yang berisi air untuk menambah 

muatan guling. 

 

4.4 Pembahasan Pengujian Timbangan 
 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di dapatkan nilai karakteristik load 

cell pada tabel 4.4 yang memiliki nilai akurasi 99.97%, nilai presisi 99.89%, dan nilai eror 

sebesar 0.03%. Di dalam pengujian didapatkan nilai akurasi sebesar 99.97% yang berarti 

alat ukur mampu melakukan pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya karena nilai 

akurasi mendekati 100 %. Nilai presisi timbangan yang didapat yaitu sebesar 99.89% 

yang memiliki arti bahwa dalam melakukan pengukuran yang dilakukan berulang dapat 

menghasilkan nilai yang hampir sama, dengan nilai presisi tersebut, alat ukur timbangan 

termasuk presisi karena nilai presisi mendekati 100%. Nilai eror didapat 0.03% yang 

berarti memiliki persentase kesalahan yang cukup kecil karena nilai eror mendekati 0. 

Nilai karakteristis load cell cukup bagus karena timbangan merupakan timbangan kelas 

III dengan nilai maksimum timbangan sebesar 25 kg dan nilai penunjukam terkecil yaitu 

0,01 kg, tetapi dilakukan pengujian dengan Anak Timbangan (AT) kelas M2. Seharusnya 

timbangan kelas III diuji dengan AT kelas M1, karena ketelitian anak timbangan kelas 

M2 dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan kelas III bukan untuk pengujian. 

Serta setiap alat ukur tidak dapat melakukan pengukuran dengan nilai yang sempurna 

karena dalam pengukuran dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kedataran tempat, suhu 

lingkungan, kelembaban dan faktor lainnya. Dalam pengujian timbangan ini tidak 

dilakukan pengujian eksentrisitas karena alas permukaan dibentuk sesuai dengan tubuh 

bayi sehingga dalam pengujian tidak dapat maksimal pada titik tertentu karena alas 

permukaan tidak seluruhnya datar. 

 

4.5 Pembahasan Pengujian Alat ukur tinggi 
 

Hasil pengujian alat ukur tinggi menggunakan sensor rotary encoder optic 

didapatkan nilai karakteristik rotary encoder optic pada tabel 4. 8 dengan nilai akurasi 
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99.997%, nilai presisi 99.9%, dan nilai kesalahan 0.003%. Rotary encoder optic memiliki 

akurasi yang cukup tinggi yang mendekati 100%. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan 

optic pada pengukuran dilakukan berdasarkan perubahan code disk yang cukup rapat 

sehingga dapat menghasilkan pulse yang akurat. Namun pada saat posisi awal nilai 

panjang yang terbaca akan menunjukkan nilai 300 cm lebih, hail ini diakibatkan karena 

gear yang terhubung dengan knob, melampaui batas titik 0 pada. Gear dapat melampaui 

batas ttitik nol disebabkan karena terlalu terdorong sehingga melebihi batas dari 

pendorong. Dalam pengukuran menggunakan rotary encoder optic dapat mengalami 

kesalahan yang diakibatkan karena mata gigi dengan gear mengalami los saat dilakukan 

penarikan sehingga perputaran gear tidak terbaca. Pengujian Rotary dilakukan dari titik 

50 cm karena panjang alas pada permukaan memiliki panjang 46 cm sehingga untuk 

memudahkan pengujian dilakukan dari titik 50 cm. Sedangkan panjang maksimum saat 

dilakukan pengujian yaitu 80 cm karena penarik hanya mampu menghasilkan panjang 

maksimal sebesar 80 cm. 

 

4.6 Pembahasan Pengujian Prototipe 
 

Hasil pengujian menunjukan nilai berat yang kurang stabil, hal ini dapat terjadi 

karena load cell cukup sensitif, saat terjadi pergeseran pada kabel akan menyebabkan nilai 

berubah. Sehingga kabel load cell perlu dibuat tetap diam dan tidak terpengaruh oleh 

gerakan-gerakan di sekitar. Sedangkan untuk nilai panjang cukup stabil karena gear tidak 

mengalami perubahan dan dapat terkunci dengan mata gigi pada penarik, sehingga tidak 

terjadi perubahan saat terjadi gerakan disekitar rotary encoder optic. 

Hasil data logger memiliki nilai yang sama dengan LCD, berarti sistem data logger 

menggunakan aplikasi dapat bekerja dengan baik, namun pergantian nilai pada aplikasi 

memiliki waktu tunggu yang tergantung dengan sinyal yang ada pada smartphone. Sistem 

data logger yang digunakan yaitu mikrokontroler akan mengirimkan data perubahan 

sensor dengan sinyal wifi ke firebase, kemudian saat aplikasi dibuka maka aplikasi 

tersebut akan mengambil data yang ada pada firebase secara real time. Pada sistem ini 

modul wifi dan smartphone tidak terhubung dengan jaringan yang sama, namun prototipe 

dan aplikasi terhubung dengan menggunakan database yaitu firebase. Penghubung antara 

aplikasi dengan prototipe menggunakan firebase karena dapat merekam dan menampilkan 
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data secara real time. Untuk hasil yang maksimal diperlukan sinyal yang kuat dan stabil 

pada wifi yang terhubung ke modul wifi dan sinyal pada smartphone, apabila salah satu 

sinyal tidak kuat dan stabil maka penampilan data akan mengalami kesalahan seperti 

keluaran hasil menjadi tidak sesuai dengan format yang seharusnya. 

Pada aplikasi menggunakan dua database karena pada penampilan data 

dibutuhkan sistem database yang dapat dilakukan secara offline agar saat tidak ada 

koneksi internet tetap dapat melihat data. Sedangkan firebase merupakan database yang 

menggunakan host yang harus terhubung ke internet untuk melakukan pemrosesan. 

Sehingga digunakan tyni database sebagai database penyimpanan data karena bersifat 

offline. 

Jarak antara aplikasi dan prototipe tidak dilakukan pengujian karena data disimpan 

dalam database, sehingga untuk mengirim dan mengambil data hanya diperlukan jaringan 

internet. Jaringan wifi digunakan sebagai media transmisi antara prototipe dengan 

database bukan dengan aplikasi, sehingga database digunakan sebagai penghubung antara 

prototipe dengan aplikasi. 

Aplikasi yang dibuat melalui APP Inventor dapat digunakan secara permanen 

dengan cara pada web APP Inventor terdapat menu build yang nanti dapat mendownload 

aplikasi dalam bentuk file .apk. Setelah file apk diunduh, maka file tersebut dapat diinstal 

pada smartphone dan aplikasi dapat dijalankan. Sedangkan untuk aplikasi yang dapat 

diunduh melalui Playstore, perlu mendaftar sebagai developer google play terlebih 

dahulu. Setelah itu perlu bebrapa berkas yaitu file apk asli, icon dengan resolusi 512x512, 

background ukuran 1024x500, screenshot aplikasi minimal dua. Namun pada aplikasi ini 

tidak dilakukan upload ke playstore karena untuk mendaftar sebagai developer diperlukan 

biaya $25. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Telah dibuat Data logger pengukuran berat dan tinggi bayi berbasis aplikasi 

Android yang dapat menampilkan dan menyimpan data menggunakan bantuan 

firebase dalam pengiriman data dan menggunakan bantuan tiny database dalam 

melakukan penyimpanan data. 

2. Hasil pengukuran yang ditampilkan di LCD dan aplikasi sama. Namun hasil 

pengiriman data dipengaruhi oleh kekuatan sinyal pada wifi yang tersambung 

dengan modul wifi serta kekuatan sinyal yang ada pada smartphone. Aplikasi juga 

dapat diinstal dengan menggunakan file apk yang telah diunduh. 

3. Tingkat Akurasi dari sensor load cell yang digunakan yaitu 99.97%, tingkat presisi 

99.89%, dan memiliki persentase kesalahan 0.03%. Sedangkan Sensor rotary 

encoder optik memiliki tingkat Akurasi 99.997%, tingkat presisi 99.9%, dan 

memiliki persentase kesalahan 0.003%. 

 

5.2 Saran 
 

Tujuan dibuatnya sistem data logger pengukuran berat dan panjang bayi via wifi 

berbasis android yaitu untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam menjalankan 

tugasnya. Alat yang masih dibuat masih belum sempurna, maka dari itu berikut adalah 

saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya, antara lain: 

1. Dapat diberikan tombol untuk melakukan input pada username dan password 

hotspot. 

2. Dibuat aplikasi yang lebih interaktif. 

3. Dibuat jalur kabel pada load cell agar penunjukan stabil. 

4. Prototipe diletakkan di tempat yang memiliki sinyal kuat dan stabil agar tidak 

mengalami kesalahan dalam pengiriman data. 
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5. Timbangan yang digunakan semakin baik dalam melakukan penunjukan dan 

pembacaan. 
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