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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beragamnya ukuran tabung mulai dari ukuran 

diameter yang kecil sampai ke ukuran yang besar seperti Tangki Ukur Tetap Silinder 

Tegak (TUTSIT). TUTSIT perlu dijaga akurasi penunjukan volumenya sehingga 

terdapat beberapa TUTSIT yang harus di tera ulang, dengan salah satu metode yang 

digunakan yaitu metode geometri optik dengan menggunakan teodolit, akan tetapi 

teodolit ini mahal. Penelitian ini juga melanjutkan dari penelitian sebelumnya yang 

memiliki kekurangan yaitu sistem pengoperasian secara manual dan desain kotak 

yang menyebabkan laser rangefinder bekerja kurang optimal ketika langsung berada 

di bawah sinar matahari. Adanya pandemi mengakibatkan tidak memungkinkan 

pengambilan data langsung ke TUTSIT, sehingga pengukuran dilakukan ke tabung 

yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototipe pengukur diameter 

tabung dengan berbasis laser range finder dan stepper motor, dengan penggerak 

nirkabel menggunakan joystick nirkabel, dan menentukan hasil pengukuran prototipe 

dengan pengaruh dari perbedaan titik ukur. Data diperoleh dengan melakukan 

pengukuran terhadap 5 variasi tabung dengan masing-masing tabung dilakukan 

pengukuran variasi jarak, variasi cincin, dan variasi seksi. Dari hasil pengujian 

disimpulkan bahwa prototipe berhasil dibuat dengan melakukan pengujian prototipe 

menggunakan prinsip trigonometri. Perbedaan jarak, cincin, dan seksi terhadap hasil 

pengukuran tidak mempengaruhi secara signifikan. Didapatkan nilai akurasi 

pengukuran tabung rata-rata sebesar 99,76% dengan nilai eror rata-rata adalah 0,24%, 

dan rata-rata nilai presisi sebesar 99,84%. 

Kata Kunci : Diameter Tabung, Pengendali Nirkabel, Stepper Motor, Laser 

Rangefinder. 

 
 

ABSTRACT 

This research is motivated by various tube sizes ranging from small diameter sizes to 

large sizes such as the Vertical Cylinder Tank (TUTSIT). TUTSIT needs to be kept 

accurate in showing the volume so that there are several TUTSITs that must be 

recalibrated, with one of the methods used, namely the optical geometry method using 

theodolite, but the theodolite is expensive. This research also continues from previous 

research which has drawbacks, namely the manual operating system and box design 

which causes the laser rangefinder to work less than optimally when directly in the 

sun. Due to the pandemic, it is not possible to take data directly of a TUTSIT, so 

measurements are made to smaller tubes. This study aims to make a prototype tube 

diameter gauge based on a laser range finder and stepper motor, with a wireless drive 

using a wireless joystick, and determine the prototype measurement results with the 

influence of different measuring points. The data was obtained by measuring 5 

variations of the tube with each tube measuring the distance variation, ring variation, 

and section variation. From the test results, it was concluded that the prototype was 

successfully made by testing the prototype using trigonometric principles. Differences 

in distance, ring, and section of the measurement results do not affect significantly. 

The average tube measurement accuracy value is 99.76% with an average error value 

of 0.24%, and an average precision value of 99.84%. 

Keywords : Tube Diameter, Wireless Controller, Stepper Motor, Laser Rangefinder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tabung merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh dua lingkaran yang 

sejajar serta persegi panjang yang mengelilingi lingkaran. Istilah lain untuk tabung 

adalah silinder. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang memiliki bentuk 

tabung, mulai dari ukuran kecil seperti selang air, tempat sampah, alat pompa 

kendaraan, kaleng susu, dan lain sebagainya sampai ke ukuran yang besar seperti 

drum, tangki air, tangki minyak, dan masih banyak lagi. Salah satu tabung yang 

memiliki ukuran besar adalah Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak yang selanjutnya 

disingkat TUTSIT. TUTSIT adalah tangki ukur yang mempunyai penampang lintang 

berbentuk lingkaran, berdiri tegak di atas fondasi kokoh dan tetap. TUTSIT 

digunakan sebagai alat ukur, khususnya untuk mengukur volume cairan. Cairan- 

cairan yang dimaksud adalah bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang dicairkan, 

cairan nabati, alkohol, cairan kimia dan air yang memiliki tekanan mendekati tekanan 

udara luar. TUTSIT perlu dijaga akurasi penunjukan volumenya (DIRJEN PDN 

No.25, 2010: 8). TUTSIT merupakan salah satu alat-alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya yang wajib di tera dan ditera ulang. Dengan melaksanakan tera dan 

tera ulang TUTSIT maka akan meminimalisasi penyimpangan penggunaan TUTSIT 

dalam transaksi cairan serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Tera dan tera 

ulang adalah kegiatan memberikan tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau 

memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera 

batal yang berlaku berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang 

belum dipakai atau telah ditera oleh pegawai yang berhak melakukannya (DIRJEN 

PDN No.25, 2010). Kegiatan tera dan tera ulang untuk pengujian TUTSIT dapat 

dilakukan menggunakan berbagai metode, salah satunya yaitu metode strapping 

dengan menggunakan roda ukur dan ban ukur. Cara ini masih tergolong manual dan 

memakan waktu yang lama. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode 

Triangulasi Optik dengan menggunakan Teodolit, pengukuran dengan metode ini 

dilakukan dari bagian luar TUTSIT dan lebih efektif untuk dapat menentukan nilai 

jari-jari TUTSIT. Teodolit merupakan alat ukur untuk menentukan sudut (vertikal 
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dan horizontal) yang dibentuk antara dua titik pada saat pengukuran (Tribhuwana et 

al., 2018). Prinsip kerja dari pengukuran jari-jari TUTSIT menggunakan Teodolit 

yaitu dengan mengukur sudut horizontal (nilai sudut antara sisi kiri dan kanan 

TUTSIT) dan vertikal (nilai sudut cincin berikutnya dari cincin pertama). Sudut 

horizontal digunakan untuk mengukur nilai sudut pada 2 ujung sisi TUTSIT, lalu dari 

hasil pengukuran tersebut didapatkan nilai sudut tengahnya yang digunakan untuk 

mengukur jarak dari Teodolit ke permukaan TUTSIT, dan dari nilai sudut dan jarak 

yang terukur tersebut akan didapatkan nilai jari-jari TUTSIT. Hasil pengukuran 

menggunakan Teodolit memiliki akurasi yang tinggi. Namun, karena Teodolit 

merupakan alat yang mahal maka tidak semua unit metrologi legal memiliki alat 

tersebut. Sehingga dibutuhkan prototipe pengukur jari-jari TUTSIT dengan harga 

murah namun tetap akurat. 

 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai pengukuran jari-jari TUTSIT 

oleh Dwi Putriyati Ningsih dan Yusup Maulana pada tahun 2019 menggunakan laser 

rangefinder dan dua buah potensiometer sebagai pengukur sudut horizontal dan sudut 

vertical. Dari penelitian tersebut, terdapat beberapa kekurangan yaitu prototipe yang 

dibuat hanya dapat mengukur diameter referensi, sistem pengoperasian secara manual 

yang menyebabkan hasil pengukuran sudut oleh potensiometer kurang stabil dengan 

nilai resolusi potensiometer sebesar 1˚, serta desain kotak yang menyebabkan laser 

rangefinder bekerja kurang optimal ketika langsung berada di bawah sinar matahari. 

Melanjutkan dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dibuat prototipe 

pengukur diameter tabung berbasis laser rangefinder dan stepper motor dengan 

pengontrolan menggunakan joystick nirkabel yang dapat membantu proses 

pengukuran diameter tabung secara nirkabel. Pengukuran ini akan menggunakan 

prinsip trigonometri untuk menentukan nilai jari-jari tabung. Tabung yang diukur 

adalah tabung dengan diameter berukuran kecil dikarenakan adanya pandemi 

COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk mengukur TUTSIT di PPSDK. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dibahas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada projek akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat prototipe pengukur diameter tabung dengan nilai resolusi 

sudut yang lebih rendah untuk mengukur cincin pertama, kedua, dan ketiga 
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2. Bagaimana membuat prototipe pengukur diameter tabung menggunakan laser 

rangefinder dan stepper motor dengan pengendali nirkabel oleh joystick 

nirkabel, 

3. Bagaimana pengaruh dari prototipe terhadap hasil pengukuran diameter tabung 

yang diukur dari jarak, cincin, dan seksi yang berbeda 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah beberapa batasan yang digunakan pada penelitian ini: 

1. Penelitian ini dikhususkan untuk mengukur diameter tabung, dengan proses 

awal dimulai dengan menentukan jari-jari sehingga menjadi diameter. Tabung 

yang diukur memiliki diameter terbesar 430 mm. Untuk diameter TUTSIT 

yang ada di PPSDK berukuran 4049 mm. 

2. Penelitian ini terfokus dengan menggunakan stepper motor sebagai penggerak 

dan pengukur sudut, laser range finder sebagai pengukur jarak, serta joystick 

sebagai pengendali nirkabel. 

3. Penelitian ini terfokus kepada pengukuran diameter tabung dengan posisi 

prototipe pada jarak, cincin, dan seksi yang berbeda. 

1.4 Tujuan 

Tujuan projek akhir ini adalah: 

 
1. Membuat prototipe pengukur diameter tabung dengan resolusi sudut yang lebih 

rendah untuk mengukur cincin pertama, kedua, dan ketiga 

2. Membuat prototipe pengukur diameter tabung dengan berbasis laser range 

finder dan stepper motor menggunakan joystick wireless sebagai pengendali 

nirkabel dengan menggunakan prisip trigonometri, 

3. Menentukan hasil pengukuran prototipe dengan pengaruh dari perbedaan jarak, 

cincin, dan seksi terhadap pengukuran diameter tabung. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, serta mengasah keterampilan dan kreativitas untuk berpikir 

khususnya dalam pembuatan prototipe. 
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2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di Akademi 

Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang terkait dengan 

pengukuran diameter tabung. 

3. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler Arduino. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini terdiri dari : 

 

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

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

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

mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan proyek akhir 

Bab III, memuat bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain alat, 

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

metode pengujian alat. 

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

pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tabung 

Tabung merupakan bangun ruang dengan sisi lengkung yang memiliki alas dan 

tutup dengan bentuk lingkaran. Jarak antara pusat dengan alas dan pusat tutup disebut 

dengan tinggi tabung (t). Sisi yang dimiliki tabung adalah sisi alas, selimut dan sisi 

tutup. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Luas Penampang Tabung 

Tabung terdiri dari selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan lebar 

t dan panjang 2𝜋𝑟, serta alas tabung dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang 

memiliki jari-jari yaitu r. Untuk menentukan volume tabung maka dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑻𝒂𝒃𝒖𝒏𝒈 = 𝜋𝑟2𝑡 (2.1) 

dengan 𝜋 = 
22 

atau 𝜋 = 3.14 
7 

 

Dalam menentukan diameter (d) dan jari-jari (r) adalah sebagai berikut, 

𝑱𝒂𝒓𝒊 − 𝒋𝒂𝒓𝒊 = 
1 
𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (2.2) 

2 

 

𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 = 2 𝑥 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 (2.3) 

 
2.2 TUTSIT 

Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak atau yang selanjutnya disingkat menjadi 

TUTSIT merupkan tangka ukur yang mempunyai luas penampang lintang yang 

berbentuk lingkaran yang berdiri tegak pada pondasi yang kokoh dan tetap. TUTSIT 

digunakan menjadi alat yang mengukur cairan yang berbentuk bahan bakar seperti, 

bahan bakar minyak, gas yang telah dicairkan, cairan nabati, alkohol, cairan kimia dan 

air yang tekanannya mendekati tekanan udara luar. TUTSIT digunakan untuk 
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kepentingan umum maka perlu dilakukan tera atau tera ulang untuk menjamin 

kebenarannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Nomor 25/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Tangki Ukut Tetap Silinder 

Tegak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 TUTSIT 

Sumber : sasukutta.com 

 
2.2.1 Metode Kalibrasi Volume TUTSIT 

Metode pengukuran volume TUTSIT terdapat 2 metode yaitu metode 

geometrik dan metode volumetrik. Metode geometrik dilakukan dengan cara 

mengukur tinggi serta diameter lingkaran silinder. Alat yang digunakan pada metode 

ini adalah ban ukur, meteran, Teodolit, total station, atau alat lainnya yang sesuai. 

Adapun metode volumetrik merupakan metode penentuan volume suatu objek ukur 

menggunakan cairan dan standar ukur seperti bejana ukur standar atau meter arus 

(OIML R-71, 2008). 

Untuk menentukan nilai volume tabung, maka perlu adanya nilai jari-jari dan 

tinggi tabung. Pada proses pengukuran, menentukan jari-jari tabung membutuhkan 

waktu yang lama apabila tabung yang diukur memiliki diameter yang besar. Oleh 

karena itu untuk menentukan jari-jari tabung akan lebih efektif dilakukan dari luar 

tabung dengan menggunakan prinsip trigonometri. 

2.3 Trigonometri 

Trigonometri merupakan cabang dari matematika yang berfokus pada sisi dan 

sudut dari segitiga dengan ciri utamanya adalah sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, 

dan cotangen. Trigonometri bermula dari pengukuran panjang garis dan pengukuran 

besar sudut dengan menggunakan perbandingan sisi segitiga. Dalam menentukan 

trigonometri, sudut menjadi salah satu syarat dalam perhitungannya. Pada umumnya, 

dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar sudut yaitu dengan derajat dan 
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radian. Hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian akan memiliki satu 

putaran penuh. 

2𝜋 . 𝑟𝑎𝑑 = 360˚ 

 
Terdapat perbandingan trigonometri yang biasa digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝐬𝐢𝐧 𝜭 = 

𝑅
 

𝑔 

Gambar 2.3 Prinsip Trigonometri  

 
(2.4) 

 

𝑹 = sin 𝛳 . 𝑔 (2.5) 

 
2.4 Mekanisme Perhitungan Jari-Jari Tabung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sin 𝛽1 

Gambar 2.4 Mekanisme Perhitungan Jari-Jari Tabung 

= 𝑅 

𝑇 𝐴1 + 𝑅 

 

 
(2.6) 

 

𝑅 = (𝑇 𝐴1   + 𝑅) . sin(𝛽1) (2.7) 

𝑅 = 𝑅 . sin(𝛽1) + 𝑇 𝐴1 . sin(𝛽1) (2.8) 

𝑅 = 
𝑇𝐴1 . sin(𝛽1) 

− 2(𝑡𝑒𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔) (2.9) 
1− sin(𝛽1) 

 
Keterangan : 

 
TA1 : Jarak antara prototipe dengan permukaan tabung 

 
𝛽1 : Sudut antara ujung cincin ke-1 dengan titik tengah penembakan laser 
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R : Jari-jari Referensi 

 
Untuk menentukan cincin ke-2 dan ke-3, dapat dilakukan perbandingan nilai jari-jari dan 

sudut yang terbentuk dengan rumus berikut : 

 

𝑅𝑛 = 𝑅 . 
sin(𝛽𝑛) 

sin(𝛽1) 
(2.10) 

 

Keterangan: 

 
R : Jari-jari Referensi 

 
Rn : Jari-jari ke-n 

 
𝛽1 : Sudut antara ujung cincin ke-1 dengan titik tengah penembakan laser 

 
𝛽𝑛 : Sudut antara ujung cincin ke-n dengan titik tengah penembakan laser 

 

2.5 Laser Rangefinder 

Laser rangefinder merupakan laser yang memancarkan elektromagnetik pada 

sinar laser melalui sistem optoelektronik. Sinar yang tercermin pada permukaan target 

yang akan diukur akan kembali ke rangefinder. Sistem rangefinder bergerak dengan 

memproses pengukuran suatu jarak. Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak 

dengan menganalisis waktu antara pengiriman sinar dengan penerimaan sinar. Laser 

rangefinder termasuk laser pulsa. Laser memiliki panjang gelombang yang berbeda- 

beda yaitu dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Panjang Gelombang Laser 

Sumber : Weber, Marvin J. (1999). Handbook of laser wavelengths. 
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Prinsip kerja pada perhitungan jarak menggunakan laser rangefinder dengan sinar 

laser yang dipancarkan oleh laser pada suatu objek yang akan diukur dan objek akan 

memantulkan kembali sinar laser rangefinder tersebut dan diterima oleh detector, 

sehingga jarak objek akan dihitung langsung oleh laser rangefinder. T0 sebagai waktu 

dari sistem ketika laser dipancarkan pada objek yang akan diukur jaraknya. T1 

merupakan pantulan yang dipancarkan laser ketika sinar dipantulkan oleh objek yang 

telah ditangkap oleh detector. Maka, selisih dari waktu T0 dan T1 diperoleh dalam 

satu persamaan berikut: 

Jarak = C x (𝑇1−𝑇0) (2.11) 
2 

 
dimana: 

 
Jarak = Jarak yang terukur 

C = Cepat rambat cahaya 

T0 = Waktu laser menuju ke objek 

 
T1 = Waktu laser ketika dipantulkan dari objek menuju detector 

 
2.6 Motor Stepper 

Motor stepper merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah tenaga 

listrik menjadi tenaga mekanik. Motor stepper dapat dikontrol secara akurat, 

menggunakan teori operasi magnet untuk membuat poros motor berputar pada jarak 

yang tepat pada listrik yang disediakan. Motor stepper dapat dikontrol dengan 

memberikan sinyal atau pulsa pada setiap stator satu per satu. Stator akan menjadi 

magnet dan bekerja seperti tiang elektromanetik yang dapat ditolak ataupun ditarik 

oleh rotor untuk bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Rotor dan Stator Motor Stepper 

Sumber : Adam Wicaksono, 2014 
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Prinsip kerja motor stepper adalah dengan mengubah pulsa elektronis menjadi 

gerakan mekanis diskrit dimana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang 

diberikan kepada motor stepper tersebut. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor 

stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa 

periodik, yaitu dengan menggunakan driver A4988. Motor step dapat berputar dengan 

langkah tetap dengan besar sudut tertentu. Besarnya sudut untuk tiap langkah adalah 

1,8˚. Untuk menghasilkan sudut, driver motor akan mengirimkan pulsa sebanyak yang 

diperintahkan sehingga stepper motor dapat menghasilkan sudut sebanyak jumlah 

pulsa yang berikan driver dikali 1,8˚. Untuk memperkecil resolusi dari pergerakkan 

step ini maka ditambahkannya roda gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Roda Gigi pada Prototipe 

2.6.1 Gear Ratio 

Rasio roda gigi merupakan pengukuran secara langsung dengan kecepatan 

putar dari dua roda gigi yang saling bertautan atau lebih. Aturan umum dalam 

pergerakkan rasio roda gigi, ketika berhadapan dengan dua roda gigi peggerak lebih 

besar daripada roda gigi yang digerakkan, roda gigi yang digerakkan akan berputar 

lebih cepat atau sebaliknya. Konsep dasar dalam menentukan rasio roda gigi adalah : 

 

T1 
 
 
 

T2 
 
 
 
 
 

Gambar 2.8 Mekanisme Perhitungan Rasio Roda Gigi 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑅𝑜𝑑𝑎 𝐺𝑖𝑔𝑖 = 
𝑇1 = 

𝑧2 
(2.12) 

𝑇2 𝑧1 
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dimana, 

 
𝑇1 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑖𝑔𝑖 1 

 
𝑇2 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑖𝑔𝑖 2 

 
𝑧1 = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 1 

 
𝑧2 = 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 2 

 
2.7 Kalibrasi dan Karateristik Pengukuran 

Menurut International Organization for Standardization (ISO) / International 

Electrotenic Comiton (IEC) Guide 17025 : 2005 dan Vocabulary of International 

Metrology (VIM) pengertian kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai 

yang ditunjukkan oleh instrument atau alat ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan 

ukur dengan nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan 

kisaran yang diukur) dalam kondisi tertentu. Nilai yang sudah diketahui ini biasanya 

merujuk ke suatu nilai dari standar, yang tentunya harus memiliki akurasi yang lebih 

tinggi daripada instrument ukur yang dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan 

membandingkan alat pada alat standar yang tertelusur dengan alat standar nasional 

maupun internasional. Tujuan dilakukannya kalibrasi ini adalah untuk menjamin hasil- 

hasil pengukuran alat sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, 

kalibrasi juga dapat menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai penunjukan 

suatu instrument atau alat ukur, dan mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil 

pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi atau 

teliti (standar primer nasional dan internasional) melalui rangkaian perbandingan yang 

tak terputus. Kalibrasi bermanfaat untuk menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai 

dengan spesifikasinya. Selain itu, kalibrasi juga mendukung sistem mutu yang 

diterapkan beberapa industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang 

dimilikinya. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui seberapa jauh perbedaan 

(penyimpangan) antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang ditunjukan oleh alat 

ukur. Pada pengukuran setiap hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan nilai 

sebenarnya. Maka, untuk mengetahui tingkat dari hasil kebenarannya maka hasil 

dibutuhkan parameter yang dapat tertelusur. 

2.7.1 Akurasi 

Akurasi adalah derajat nilai penunjukkan pada alat ukur dengan nilai 

penunjukkan pada alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi juga merupakan 
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) 𝑥 100% 

) 𝑥 100% 

hasil pengukuran paling dekat dengan nilai yang sebenarnya. Persamaan dari nilai 

akurasi adalah: (2.5) (Maulida & Jumaila, 2005). 

Akurasi = (1 − 
𝐵𝑖𝑎𝑠+3𝜎 

(2.13) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 

σ = √
∑(𝑋𝑖−𝑥)̅  2 

𝑛−1 

 

𝑥̅ = ∑ 
𝑋𝑖

 

𝑛 

(2.14) 

 

(2.15) 

 

Dimana: 

 
σ = Standar deviasi 

 
Xbenar = Nilai pengukuran standar 

 
Xi = Nilai pengukuran 

 
�̅� = Nilai rata-rata pengukuran 

 
n = Jumlah data 

 

2.7.2 Presisi 

Presisi adalah ketepatan pada kedekatan antara satu kelompok data dengan 

pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan pada alat ukur 

untuk memberikan hasil konsisten ketika dilakukan pengukuran yang secara berulang. 

Persamaan dari nilai presisi adalah: (Maulida & Jumaila, 2005). 

Presisi = (1 − 
3𝜎 

(2.16) 
𝑥̅ 

 
2.7.3 Bias 

Bias adalah perbedaan nilai dari rata-rata hasil output pada alat ukur dengan 

nilai benar untuk input yang sama. Nilai yang ditunjukkan oleh bias akan cenderung 

lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan alat ukur dan alat ukur standar. 

Persamaan dari nilai bias adalah: (Maulida & Jumaila,2005). 

Bias = Xbenar - 𝑥 ̅ (2.17) 

 
2.7.4 Eror 

Eror adalah perbedaan antara output nilai yang benar pada pengukuran standar. 

Perbedaan antara nilai indikasi dengan nilai yang sebenarnya terukur yang merupakan 

suatu eror. Persamaan dari nilai error adalah: (Maulida & Jumaila, 2005) 
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Eror = (
3𝜎+𝐵𝑖𝑎𝑠

) 𝑥100% (2.18) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
2.7.5 Linearitas 

Linearitas adalah kedekatan antara hubungan input dan output pada suatu alat ukur. 

Nilai linearitas dianggap baik apabila input pada pengukuran dapat memberikan output yang 

berbanding lurus. Persamaan dari linearitas adalah: (Sugiyono, 2010) 

𝑒0 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 (2.19) 
 

𝑚 = 𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜−(∑ 𝑒𝑖)(∑ 𝑒𝑜) 

𝑁 ∑ 𝑒𝑖 2−(∑ 𝑒𝑖) 
2

 

 
𝑏 =   

∑ 𝑒𝑜(∑ 𝑒𝑖2)−(∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑ 𝑒𝑖) 

𝑁 ∑ 𝑒𝑖2−(∑ 𝑒𝑖) 
2

 

(2.20) 

 

(2.21) 

 

Dimana: 

 
𝑒0 = Output pengukuran 

 
𝑒𝑖 = Input pengukuran 

 
m = Linearitas 

 
b = Konstanta 

 
2.7.6 Histerisis 

Histerisis adalah perbandingan dalam bentuk kurva antara output dengan input pada 

perubahan naik dan turun. Persamaan dari histeris adalah: (Sugiyono, 2010) 

Histerisis = 𝑒𝑖 𝑛𝑎𝑖𝑘 − 𝑒𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (2.22) 

 
Persamaan diatas digunakan ketika eo adalah nol. Tetapi diperlukan nilai dari dead space yang 

merupakan perbedaan pada saat output naik dan output turun dan ei adalah nol. (Sugiyono, 

2010) 

Dead Space = 𝑒𝑜 𝑛𝑎𝑖𝑘−𝑒𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (2.23) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

Proyek akhir ini akan menghasilkan sebuah prototipe yang dapat mengukur 

jari-jari tabung secara nirkabel. Prototipe ini akan mempermudah melakukan 

pengukuran diameter tabung dengan Metode Triangulasi Optik dan prinsip 

pengukuran trigonometri. Komponen yang digunakan adalah laser rangefinder untuk 

mengukur jarak dan stepper motor beserta roda gigi untuk memperkecil resolusi gerak 

stepper motor per langkah. Prototipe ini akan menghasilkan nilai jari-jari secara 

otomatis yang ditampilkan di LCD dan data akan disimpan di Micro SD. 

3.1 Kontruksi Prototipe Pengendali Nirkabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Konstruksi Prototipe Pengendali Nirkabel 

Gambar diatas merupakan konstruksi fisik dari prototipe pengendali nirkabel 

pada pengukur diameter tabung. Terdapat sebuah kotak yang akan digunakan untuk 

penyimpanan komponen-komponen seperti arduino, driver motor, receiver joystick, 

dan lain sebagainya. Kotak disimpan dibawah konstruksi alat ukur. Konstruksi terdiri 

dari beberapa bagian yang disambungkan dengan komponen stepper motor dan laser 

rangefinder. Kemudian prototipe ini diberi tripod untuk mempermudah menyesuaikan 

ketinggian, dan terdapat waterpas untuk menunjukkan kedataran prototipe dalam 

proses pengukuran. Konstruksi yang dibuat dirancang berdasarkan konstruksi teodolit 

pada umumnya. Detail dari bagian-bagian konstruksi dapat dilihat pada gambar- 

gambar berikut : 
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Gambar 3.2 Bagian-Bagian Konstruksi Prototipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Konstruksi Teodolit 

 
Sumber : Hilman Syaeful - LIPI, Presentasi 2021 

 

 
3.2 Desain Perangkat Keras 

Prototipe yang dibuat merupakan prototipe yang dapat mengukur jari-jari 

tabung secara nirkabel untuk mempermudah metode Triangulasi Optik pada kalibrasi 

TUTSIT tanpa harus menyentuh alat untuk menggerakkan prototipe tersebut. Cara 

kerja dari prototipe ini adalah dengan langkah awal mengukur sudut yang terbentuk 

oleh stepper motor di sumbu X yang mana stepper motor tersebut mendapatkan input 

dari joystick nirkabel. Setelah sudut di sumbu X terbentuk maka sudut akan dibagi dua 

untuk menentukan nilai tengah dari sudut tersebut. Setelah itu laser akan digerakan ke 

titik tengah sudut dan laser akan membaca jarak dari prorotipe ke tengah permukaan 

tabung. Kemudian terdapat tombol di joystick yang berfungsi untuk menginput nilai 

hasil pembacaan jarak dan tebal plat, dan juga tombol untuk menentukan nilai jari-jari 

yang akan terukur secara otomatis. Jari-jari yang terukur akan menjadi jari-jari 
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referensi yang akan digunakan ke perhitungan cincin berikutnya. Diagram blok sistem 

prototipe ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Diagram Blok Sistem Prototipe 

 

 

Berdasarkan diagram blok diatas, terdapat joystick yang berperan sebagai 

pengendali prototipe secara nirkabel. Joystick memiliki 17 tombol yang dapat 

digunakan, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tombol pada Joystick 

Sumber : https://create.arduino.cc/, telah diolah 

3.3 Komponen Penyusun Prototipe 

Prototipe pengendali nirkabel pada pengukur diameter tabung yang memiliki 

konstruksi seperti pada Gambar  3.1 memiliki tampilan sebagai berikut. 

https://create.arduino.cc/
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Gambar 3.6 Tampilan Prototipe Pengenali Nirkabel pada Pengukur Diameter 

Tabung 

Prototipe diatas memiliki komponen penyusun yang dapat dilihat pada gambar 

3.7 dibawah ini: 
 

Gambar 3.7 Komponen Penyusun Prototipe Pengendali Nirkabel 

Komponen yang digunakan adalah Arduino Mega 2560, 2 buah stepper motor, 2 

buah driver A4988, 1 buah kapasitor 100 µF, joystick PS 2 dan receiver joystick, 

modul micro SD, LCD 20x4, I2C, jack power serta switch SPST. Untuk laser 

rangefinder, laser tersebut menjadi komponen penyusun prototipe namun tidak 

diintegrasikan dengan arduino mega (input data secara manual). 
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3.3.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah Board Mikrokontroler yang menggunakan IC 

ATMega 2560. Arduino Mega 2560 terdiri dari 54 pin input/ouput dengan 14 pin yang 

dapat digunakan pada output PWM, 16 input analog, 4 UART (port perangkat keras), 

16 Kristal Osilator MHZ dengan penyambung USB, power jack, ICSP header dan 

reset button. Arduino Mega dapat beroperasi pada tegangan masukan 6-20 V, dan 

direkomendasikan pada tegangan masukan 7-12 V. Arduino ini memiliki SRAM 

sebesar 8 KB dan EEPROM sebesar 4 KB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 
Gambar 3.8 Arduino Mega 2560 

sumber: elprocus.com 

Dalam pengerjaan prototipe ini, mikrokontroler Arduino Mega 2560 

digunakan sebagai pengolah data dan sinyal dalam pengontrolan beberapa komponen 

yang digunakan. Arduino akan menerima input dari joystick. Masing-masing tombol 

joystick memiliki program yang berbeda-beda, sehingga fungsi dari arduino adalah 

menerima sinyal yang diberikan oleh joystick melalui receiver joystick, kemudian 

arduino mengolah sinyal tersebut sesuai dengan programnya dan meneruskan sinyal 

ke LCD ataupun ke komponen lainnya. 

 

 
3.3.2 Joystick Wireless 

Joystick nirkabel yang digunakan adalah joystick PS 2 dan dapat digunakan 

sebanyak 17 tombol. Joystick ini memiliki jarak nirkabel sampai dengan 15 meter 

dengan kekuatan sinyal radio 2,4 Ghz. Pada prototipe ini, receiver joystick 

disambungkan dengan arduino dengan skema penyusunan pin adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.9 Joystick Wireless PS 2 dengan Receiver 

Sumber : https://create.arduino.cc/ 

Gambar 3.10 Rangkaian Receiver Joystick pada Arduino Mega 

Tabel 3.1 Pin Receiver yang Terhubung ke Arduino 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pin Receiver Pin Arduno Mega 

1. Data 28 

2. Command 2 

3. Vibration Motor Power - 

4. Ground GND 

5. VCC 3,3 V 

6. Attention 3 

7. Clock 29 

8. Unknown - 

9. Acknowledge - 

https://create.arduino.cc/


20  

Joystick digunakan sebagai pengontrol prototipe secara nirkabel dengan cara kerja 

adalah joystick akan mengirim sinyal jika tombol pada joystick ditekan. Sinyal akan 

diteruskan dan diterima oleh receiver joystick, kemudian receiver akan meneruskan 

sinyal ke Arduino untuk diolah oleh Arduino. Receiver joystick akan berkedip jika 

terdapat salah satu pin tidak tersambung dengan Arduino. Joystick memiliki masing- 

masing program pada setiap tombol yang ada. Joystick sebagai pengendali nirkabel 

pada prototipe pengukur diameter tabung ini memiliki masing-masing fungsi pada 

setiap tombol yang ada yaitu pada gambar 3.5 diatas, dengan keterangan sebagai 

berikut: 

1. Tombol analog   : Mengaktifkan program 

2. Tombol kiri        : Menggerakkan stepper motor X ke arah kiri 

3. Tombol kanan : Menggerakkan stepper motor X ke arah kanan 

4. Tombol atas : Menggerakan stepper motor Y ke atas, memberikan input 

positif untuk jarak dan tebal plat 

5. Tombol bawah : Menggerakan stepper motor Y ke bawah, memberikan input 

negatif untuk jarak dan tebal plat 

6. Tombol segitiga : Membagi 2 sudut yang terbentuk oleh stepper motor 

7. Tombol lingkaran: Input jarak (terdapat 2 input, satuan dan desimal yang diatur 

oleh tombol L2 dan R2) 

8. Tombol x : Input tebal plat 

9. Tombol kotak : Hasil pengukuran, menampilkan ½ sudut, nilai jarak, dan 

tebal plat 

10. Clear X : Membersihkan data, mereset stepper X 

11. R Referensi : Menampilkan nilai R cincin 1 (R ref) dalam bentuk milimeter 

12. R cincin 2 : Menampilkan nilai R cincin 2 (dengan syarat telah dihitung R ref) 

13. R cincin 3 : Menampilkan nilai R cincin 3 (dengan syarat telah dihitung R ref) 

14. Tombol select : Menyimpan data pengukuran ke micro SD, dan menampilkan 

hasil pengukuran di LCD 

15. Khusus input jarak : 

- L2 : Input atau mengubah nilai jarak, bilangan satuan 

- R2 : Input atau mengubah nilai jarak, bilangan desimal 

Keterangan khusus : 

1. Tombol L2 dan R2 hanya dapat dijalankan untuk input jarak 
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2. Sebelum menggerakkan stepper Y ke cincin berikutnya, maka stepper X harus 

digerakkan terlebih dahulu ke arah kiri atau kanan 

3. Tombol clear X hanya dapat menghapus program pembacaan sudut. Untuk 

mengubah nilai jarak atau tebal plat, maka dapat langsung diberikan input yang 

baru 

3.3.3 Stepper Motor 

Pada prototipe ini, digunakan stepper motor dengan ukuran step yang 

terbentuk adalah 1,8˚ per step. Stepper motor digunakan untuk menggerakkan laser ke 

arah kiri, kanan, atas, dan bawah dan juga dapat membentuk suatu sudut yang 

digunakan dalam proses perhitungan jari-jari tabung. Stepper motor tidak dapat 

menterjemahkan sinyal yang masuk karena stepper motor hanya dapat bergerak saat 

motor diberikan power input, sehingga perlu komponen tambahan berupa driver motor 

untuk menterjemahkan sinyal yang diterima dan jga mengontrol stepper motor agar 

dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Driver yang digunakan adalah A4988. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Stepper Motor dan Driver Motor A4988 

Sumber : tokopedia.com 

 
Stepper motor yang digunakan, diberikan power input sebesar 12 V dari 

adaptor dengan arus 2A. Sumber tersebut juga digunakan untuk input pada arduino 

mega. Adaptor disambungkan dengan jack power yang mana jack tersebut juga 

tersambung dengan saklar, dengan fungsi untuk dapat menghidupkan dan menyalakan 

sistem hanya dengan satu tombol. Berikut skema rangkaian stepper motor dan power 

yang tersambung pada arduino : 
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Gambar 3. 12 Rangkaian Stepper Motor, Motor Driver dan Jack Power ke 

Arduino Mega 

Stepper motor dan driver terdiri dari 2 buah untuk sumbu X dan sumbu Y. 

Stepper motor dan driver motor terintegrasi dengan Arduino dengan pin sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 Pin Driver yang Terhubung ke Arduino 

 
Pin Driver X Y  Pin Driver X Y 

EN - - VMOT 12 V 12 V 

MS1 5 4 GND GND GND 

MS2 6 10 B2 Hitam Hitam 

MS3 7 11 A2 Hijau Hijau 

RST SLP SLP A1 Merah Merah 

SLP RST RST B1 Biru Biru 

STEP 9 12 VCC 5 V 5 V 

DIR 8 13 GND GND GND 

 
 

Untuk mendapatkan sudut, stepper motor akan digeraakan ke ujung sisi kiri 

tabung dan kemudian pembacaan sudut akan di 0 kan oleh joystick. Setelah itu stepper 

motor akan digerakkan ke ujung kanan tabung sehingga stepper motor dapat 

menghasilkan sudut sebesar θ. Stepper tidak dapat memberikan sinyal ke Arduino 

sehingga sudut ditampilkan dengan jumlah step yang ditempuh motor stepper 

dikalikan dengan resolusi dari stepper motor, yaitu θ = jumlah step x 1,8˚. 
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Gambar 3.63 Ilustrasi Pembentukkan Sudut oleh Stepper Motor 

Untuk mendapatkan resolusi yang lebih kecil maka stepper motor ditambahkan 

dengan roda gigi seperti pada gambar 2.6. Roda gigi dapat berputar ke arah horizontal 

(sumbu X) dan vertical (sumbu Y). Roda gigi pada stepper motor sumbu X yang kecil 

memiliki 17 gigi, sedangkan yang besar berjumlah 144 gigi. Sehingga melalui 

perbandingan rumus rasio roda gigi pada rumus nomor 2.12 didapatkan nilai resolusi 

sudut untuk sumbu X sebagai berikut : 

T1 = 17 gigi ; T2 = 144 gigi ; Z1 = 1,8˚ ; Z2 = x 

 
𝑇1 = 

𝑧2 = 
17  

=  
𝑥 

𝑇2        𝑧1        144       1,8˚ 

x . 144 = 17 . 1,8˚ 

x = 
30,6˚ 

144 

 

x = 0,2125   ~~ 0,21˚ 

 
Sehingga nilai sudut yang terbentuk oleh stepper motor pada sumbu X setiap 

stepnya adalah 0,21˚. Untuk stepper motor sumbu Y hanya berperan untuk menaikan 

dan menurunkan laser rangefinder, sehingga tidak berpengaruh dalam proses 

perhitungan sudut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi 

dan Yusup (2019), sudut yang terbentuk oleh potensiometer adalah 1˚, dengan sumbu 

vertikal yang mempengaruhi hasil perhitungan jari-jari. 

3.3.4 Laser Rangefinder 

Laser Rangefinder adalah perangkat yang berisi laser dengan mengukur jarak 

dari satu objek dengan objek yang akan diukur. Spesifikasi dari laser rangefinder yang 

digunakan adalah laser ini berbentuk portable yang terbuat dari alumunium- 
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magnesium dengan ukuran 11,50 cm x 3,90 cm x 2,10 cm dengan akurasi ± 2 mm. 

Jarak pengukuran yang dapat dilakukan oleh laser rangefinder ini maksimal dapat 

mengukur hingga 40 m dengan minimal pengukuran 0,03 m dengan tingkat presisi 1 

mm dan margin error sebesar 3 mm. Waktu yang dibutuhkan dalam mengukur 

menggunakan laser ini hanya memerlukan 0.1 s sampai 3 s. Laser ini memiliki 2 

metode pengukuran yaitu measure from head or tail dan continuous measurement. 

Dalam pengoperasian laser rangefinder dapat digunakan dalam suhu -10oC hingga 

40oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.14 Laser Rangefinder X-40 

sumber: www.gearbest.com 

 
Laser ini digunakan pada prototipe untuk mengukur jarak antara prototipe 

dengan permukaan tabung. Laser rangefinder ini tidak disambungkan dengan Arduino 

sehingga jarak perlu ditekan secara manual dari lasernya. Hasil pembacaan jarak ini 

perlu diinput ke Arduino melalui joystick dan data pengukuran dapat langsung diolah 

oleh Arduino menjadi nilai jari-jari tabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.75 Tombol Laser Rangefinder 

http://www.gearbest.com/
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Gambar 3.16 LCD 20x4 dan I2C 

Sumber : https://blog.lif.co.id/arduino-lcd-20x4-i2c-tutorial/ 

 
LCD atau Liquide Crystal Display dapat berfungsi untuk menampilkan 

karakter dari hasil pengukuran menggunakan Modul I2C yang dihubungkan dengan 

Arduino. Rangkaian dari penggabungan Arduino dengan LCD 20 x 4 yang 

menggunakan Modul IC I2C dapat dilihat pada Gambar 3.12 

3.3.5 LCD I2C 

LCD atau Liquid Crystal Display adalah perangkat display yang memiliki 

ukuran kecil namun dapat menampilkan karakter atau grafik. LCD yang digunakan 

pada prototipe ini adalah LCD dengan ukuran 20 x 4 dan ditambahkan dengan chip 

I2C agar penggunaan pin Arduino tidak terlalu banyak dan juga dapat meminimalisir 

terjadinya error. Pin Arduino yang digunakan dengan chip I2C adalah pin SCL, SDA, 

VCC dan GND dengan tampilan 20 kolom dan 4 baris. 

 

 

Gambar 3.17 Rangkaian Arduino Mega 2560 dengan LCD 20 x 4 dan Modul 

I2C 
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Salah satu tampilan dari LCD yang digunakan pada prototipe adalah pada gambar 

3.20 yang merupakan hasil dari pengukuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.88 Tampilan LCD pada Hasil Pengukuran Prototipe 

3.3.6 Micro SD Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.19 Modul MicroSD 

Sumber : https://create.arduino.cc/ 

 
Modul Micro SD adalah modul yang digunakan untuk membaca, menulis dan 

menyimpan data yang beasal dari SD Card. Pembacaan dalam modul ini menggunakan 

sistem file dan SPI (Serial Peripheral Interface) antarmuka drive, MCU (Micro Chip 

Unit) untuk melengkapi sisem file untuk membaca dan menulis pada kartu MicroSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.20 Modul MicroSD dengan Arduino Mega 2560 
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Modul MicroSD menggunakan Control Interface Module yang terdiri dari 

GND sebagai negative power supply, VCC sebagai positive power supply, SPI bus 

yang terdiri dari MISO, MOSI, SCK dan CS yang merupaan chip select signal pin. 

Berikut adalah tabel koneksi antara modul MicroSD dengan Arduino Mega 2560 pada 

tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Pin Modul Arduino Mega 2560 dengan Modul MicroSD 
 

Pin Modul SD Card Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5V 

MISO 50 

MOSI 51 

SCK 52 

CS 53 

 

3.6 Mekanisme Pengukuran Jari-Jari Tabung 

Mekanisme pengukuran jari-jari oleh prototipe ini dapat dijelaskan melalui 

flowchart pada gambar 3.21 dibawah ini. Pada flowchart dibawah, terdapat dua 

kondisi pada pengukur jari-jari referensi (R ref). nilai jari-jari cincin ke 2 dan ke 3 

merupakan perbandingan dengan cincin pertama (jari-jari referensi pertama), sehingga 

untuk mendapatkan nilai jari-jari ke 2 dan ke 3 maka perlu dicari nilai jari-jari referensi 

terlebih dahulu. Jika tidak, maka nilai jari-jari referensi yang dihasilkan adalah nilai 

jari-jari referensi pada pengukuran sebelumnya, karena nilai tersebut tersimpan di 

EEPROM Arduino dan akan terganti secara otomatis saat ada data baru sehingga akan 

menyebabkan nilai error pada hasil pengukuran cincin ke 2 dan ke 3. Untuk mengatasi 

hal ini maka pengukuran jari-jari referensi harus dilakukan. 
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Gambar 3.21 Flowchart Mekanisme Pengukuran Jari-Jari Tabung 
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3.7 Algoritma Pemrograman 

Pemrograman yang ada dalam arduino mega ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Library 

#include <EEPROM.h> : library EEPROM 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>:library LCD I2c 

#include <PS2X_lib.h> : library joystick PS 2 

#include <SD.h> : library micro SD 

#include <A4988.h> : library driver stepper motor 

2. Deklarasi awal 

LCD : LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20,4); 

PS 2 : PS2X ps2x; 

Driver motor : A4988 stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP, SLEEP, MS1, 

MS2, MS3); 

3. Setting dan running awal 

LCD : lcd.begin(20,4); lcd.init(); lcd.backlight(); 

Stepper motor : stepper.begin(0); stepper.enable(); 

SD Card : pinMode(pinCS, OUTPUT); 

PS 2 : error = ps2x.config_gamepad(29,2,3,28, true, true); 

 

 
Dalam proses penyimpanan data di Arduino, Arduino menggunakan fitur 

EEPROM yang mana data sementara dapat disimpan dan dipanggil di Arduino. 

Masing-masing tombol yang ada di joystick, saat ditekan maka data tersebut akan 

membaca atau menyimpannya ke EEPROM. Arduino Mega pada prototipe ini terisi 

dengan program yang memiliki algoritma sebagai berikut : 
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Gambar 3.22 Algoritma Pemograman pada Arduino 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV ini akan membahas semua data pengujian yang didapatkan dalam 

pembuatan prototipe pengukuran diameter tabung. Sebelum pengujian, prototipe 

dilakukan pengujian secara keseluruhan dengan melaksanakan kalibrasi pada jarak, 

tinggi, dan sudut untuk mengetahui nilai koreksinya. Setelah itu prototipe dilakukan 

pengujian pada tabung dengan 5 variasi tabung yang berbeda, dan variasi jarak, variasi 

cincin, dan variasi seksi untuk masing-masing tabung tersebut. 

4.1 Kalibrasi Sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

Gambar 4.1 Kalibrasi Laser (a) Jarak Tanpa Prototipe, (b) Jarak dengan 

Prototipe, (c) Ketinggian 

4.1.1 Kalibrasi Jarak 

Kalibrasi jarak dilakukan sebelum laser di tempatkan pada prototipe, dan 

setelah laser ditempatkan papda prototipe. Standar yang digunakan untuk kalibrasi 

jarak adalah penggaris. Titik pengukuran pada kalibrasi ini adalah 15 cm, 20 cm, dan 

seterusnya dengan kelipatan 10 hingga 100 cm. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan pengukuran naik dan turun. 

4.1.2 Kalibrasi Ketinggian 

Pengujian kalibrasi tinggi dilakukan dengan membandingkan jarak dari dasar 

ke titik penembakan laser di prototipe dengan jarak dari dasar ke titik penembakan 

laser di objek ukur. Standar yang digunakan pada pengujian ini adalah penggaris 

dengan ukuran yang sama. Pengujian ini dilakukan sebanyak 30 titik pengujian yaitu 

3 variasi ketinggian (masing-masing 10 kali ukur) dengan 3 kali pengulangan secara 

naik dan turun. 
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4.1.3 Kalibrasi Sudut 

Gambar 4.2 Kalibrasi Sudut 
 

Pengujian kalibrasi sudut dilakukan dengan membandingkan sudut yang 

ditampilakan di LCD dengan penunjukkan standar. Standar yang digunakan adalah 

busur. Pengujian ini dilakukan dengan titik ukur dari 5o hingga 180o dengan pengujian 

dilakukan sebanyak 3 kali pengujian. Pengujian dimulai dari membaca sudut 0˚ ke 5˚ 

sebanyak 3x pengulangan, lalu 0˚ ke 10˚ sebanyak 3x pengulangan, dan seterusnya 

sampai ke 180˚ 

4.1.4 Kalibrasi Prototipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 3 Kalibrasi Prototipe menggunakan Prinsip Trigonometri 

 
Pengujian kalibrasi prototipe dilakukan untuk menentukan hasil jari-jari yang 

terbaca oleh prototipe dengan menggunakan prinsip trigonometri seperti pada gambar 

2.3. Standar yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan 

penggaris yang ditempelkan pada tembok. Titik tengah prototipe akan diletakan tegak 

lurus dengan titik 0 penggaris. Pengujian ini dilakukan dengan 6 titik pengujian yaitu 

25,00; 30,00; 35,00; 40,00; 50,00; dan 100,00 cm dengan dilakukan sebanyak 6 kali 

pengulangan. Stepper motor akan mengukur sudut yang ditempuh dari titik 0 ke titik 

uji, kemudian laser akan mengukur jaraknya sehingga melalui perhitungan 

trigonometri dapat dibandingkan nilai ukur dengan nilai teorinya. 
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Grafik Hasil Kalibrasi Laser Tanpa Prototipe 
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Gambar 4.4 Grafik Linearitas Kalibrasi Laser tanpa Prototipe 

4.2 Data Hasil Pengukuran Kalibrasi Jarak 

4.2.1 Kalibrasi Jarak tanpa Prototipe 

Tabel 4.1 Data Pengolahan Kalibrasi Jarak tanpa Prototipe 
 

Standar 

(cm) 
R naik R turun Rata2 C Bias 

St. 

Dev 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 
Error Histerisis 

15,0 15,1 15,1 15,1 -0,1 0,32 0,04 99,33 100,00 0,67 0,0 

20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 

30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,08 0,04 99,57 99,63 0,43 0,0 

40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,00 0,00 99,68 99,72 0,32 0,0 

50,0 49,9 50,0 49,9 0,1 0,13 0,05 99,58 99,72 0,42 -0,1 

60,0 59,9 59,8 59,9 0,1 0,15 0,08 99,50 99,75 0,50 0,0 

70,0 69,9 69,9 69,9 0,1 0,08 0,04 99,61 99,80 0,39 0,0 

80,0 79,9 80,0 80,0 0,0 0,43 0,07 99,75 99,81 0,25 0,1 

90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,45 0,05 100,00 100,00 0,00 0,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,50 0,00 99,76 99,76 0,24 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan hasil yang didapat pada pengujian jarak secara naik dan turun 

pada laser rangefinder yang terdapat pada lampiran 3, hasil menunjukkan bahwa hasil 

linearitas baik. Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai koefisien diterminasi (R2) 

adalah 0,9978. Tujuan dari menentunkan nilai koefisien determinasi adalah untuk 

memberikan hasil yang sesuai dengan pengukuran seharusnya. Sehingga dari data yang 
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Grafik Koreksi Kalibrasi Laser Tanpa Prototipe 
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didapat dapat disimpulkan bahwa laser rangefinder yang digunakan memiliki hasil 

pengukuran yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.5 Grafik Koreksi Kalibrasi Laser tanpa Prototipe 

 
Pada pengujian kalibrasi laser tanpa prototipe, rentang titik pengukuran yang 

digunakan adalah 15 cm – 100 cm. Standar yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

penggaris dengan panjang 1 meter. Dari grafik yang ditunjukan pada gambar 4.5 

terlihat bahwa laser rangefinder yang digunakan memiliki nilai koreksi yang stabil di 

rentang -0,1 cm sampai 0,1 cm pada jarak 15 cm sampai 100 cm. 

4.2.2 Kalibrasi Jarak dengan Prototipe 

Tabel 4.2 Data Pengolahan Kalibrasi Jarak dengan Prototipe 
 

 
 

Standar 

(cm) 
R naik R turun Rata2 C 

Bias St. 

Dev 
Akurasi Presisi Error Histerisis 

15,0 15,1 15,1 15,1 -0,3 0,32 0,04 97,14 99,27 2,86 0,0 

20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 

30,0 30,0 30,0 30,0 -0,1 0,08 0,04 99,35 99,63 0,65 0,0 

40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0 

50,0 49,9 50,0 49,9 0,1 0,13 0,05 99,45 99,72 0,55 0,0 

60,0 59,9 59,8 59,9 0,1 0,15 0,08 99,37 99,62 0,63 0,0 

70,0 69,9 69,9 69,9 0,1 0,08 0,04 99,72 99,84 0,28 0,0 

80,0 79,9 80,0 80,0 -0,4 0,43 0,07 99,18 99,72 0,82 0,1 

90,0 90,0 90,0 90,0 -0,4 0,45 0,05 99,33 99,83 0,67 0,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 -0,5 0,50 0,00 99,50 100,00 0,50 0,0 
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Grafik Hasil Kalibrasi Laser dengan Prototipe 
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Gambar 4.6 Grafik Linearitas Kalibrasi Laser dengan Prototipe 

 
Berdasarkan hasil yang didapat dari pengujian jarak secara naik dan turun pada 

laser rangefinder yang telah digabungkan dengan prototipe, hasil menunjukkan bahwa 

linearitasnya baik. Pada gambar 4.6 menunjuukkan bahwa nilai koefisien diterminasi 

(R2) adalah 0,9974. Sehingga dikarenakan nilai koefisien diterminasi ini mendekati 1 

maka menunjukkan bahwa prototipe memiliki hasil pengukuran yang linier. 

 

Grafik Koreksi Laser dengan Prototipe 
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Gambar 4.7 Grafik Koreksi Kalibrasi Laser dengan Prototipe 

Hasil dari pengujian kalibrasi laser ran gefinder tanpa prototipe didapatkan 

nilai koreksi dari rentang -0,5 cm sampai 0,1 cm. Besarnya nilai koreksi ini dapat 

dipengaruhi dari kurang tepatnya penempatan titik 0 laser di prototipe, dengan titik 0 

jarak acuan, sehingga semakin jauh jarak yang diukur maka nilai pembacaan laser 

semakin besar. 
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konstruksi yang disimpan dibagian atas box berat. Selain itu box prototipe juga berat 

sebelah yang disesbabkan oleh penyimpanan stepper motor untuk sumbu Y di sisi kiri, 

sehingga prototipe lebih berat ke kiri sehingga hasil pengukuran menggunakan tripod 

tidak stabil. Selain itu semakin jauh laser menembakkan sinarnya maka cahaya yang 

terpantul di tembok membesar, sehingga terjadi kesalahan paralak untuk menentukan 

titik ukur di tembok tersebut. 

Tabel 4.3 Data Pengolahan Kalibrasi Tinggi 

Grafik Koreksi Kalibrasi Ketinggian 
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4.2.3 Hasil Pengujian Kalibrasi Tinggi 

Data dan pengolahan data untuk kalibrasi ketinggian dapat dilihat pada 

lampiran 5. Pada gambar 4.8 terlihat bahwa nilai koreksi yang dihasilkan adalah -0,02 

sampai 0,00 cm. Pada ketinggian 16,8 cm (tanpa menggunakan tripod koreksi yang 

dihasilkan adalah 0,00 cm, sedangkan pada jarak 29,62 memiliki nilai koreksi -0,02 

cm. Nilai koreksi yang didapatkan ini tidak akan memperngaruhi hasil pengukuran 

secara signifikan. Pengaruh dari hasil pengukuran ini adalah dari tripod yang 

digunakan untuk tempat prototipe tidak terlalu kokoh, sedangkan box prototipe dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rata- 

Rata 
Koreksi Bias St.Dev 

Akurasi Presisi Error Uji Histerisis 

o % o % o % Naik Turun His 

16,80 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 1,00 100,00 0,00 0,00 16,80 16,80 0,00 

20,31 -0,01 0,01 0,03 0,99 99,50 0,99 99,50 0,01 0,57 20,31 20,31 0,01 

29,62 -0,02 0,02 0,04 1,00 100,00 1,00 99,59 0,00 0,47 29,62 29,62 -0,01 
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Gambar 4.8 Grafik Koreksi Kalibrasi Ketinggian 
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4.2.4 Hasil Pengujian Kalibrasi Sudut 

Data dan pengolahan data untuk kalibrasi sudut dapat dilihat pada lampiran 4. 

Dari gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang dihasilkan 

adalah 1. Dengan begitu maka hasil pengukuran sudut yang dilakukan oleh stepper 

motor dengan mengunakan gear sudah sangat baik. 

Tabel 4. 4 Data Pengolahan Kalibrasi Sudut 

 

Standar 

(˚) 

 
Koreksi 

Akurasi Presisi Error Uji Histerisis 

˚ % ˚ % ˚ % Naik Turun His 

5,00 -0,04 0,99 99,20 1,00 100,00 0,01 0,80 5,04 5,04 0 

10,00 -0,01 0,97 96,93 0,97 97,03 0,03 3,07 9,87 9,87 0 

15,00 0,02 0,98 97,89 0,98 98,02 0,02 2,11 15,12 15,12 0 

20,00 -0,02 0,98 98,42 0,99 98,52 0,02 1,58 19,95 19,95 0 

25,00 0,01 1,00 99,96 1,00 100,00 0,00 0,04 24,99 24,99 0 

30,00 -0,03 1,00 99,90 1,00 100,00 0,00 0,10 30,03 30,03 0 

35,00 0,00 0,99 99,15 0,99 99,15 0,01 0,85 35,07 35,07 0 

40,00 0,03 0,99 99,18 0,99 99,26 0,01 0,82 39,90 39,90 0 

45,00 -0,01 0,99 99,32 0,99 99,34 0,01 0,68 44,94 44,94 0 

50,00 0,02 1,00 99,96 1,00 100,00 0,00 0,04 49,98 49,98 0 

55,00 -0,02 1,00 99,96 1,00 100,00 0,00 0,04 55,02 55,02 0 

60,00 0,01 0,99 99,49 1,00 99,50 0,01 0,51 60,06 60,06 0 

65,00 -0,03 0,99 99,50 1,00 99,54 0,01 0,50 65,10 65,10 0 

70,00 0,00 1,00 99,58 1,00 99,58 0,00 0,42 69,93 69,93 0 

75,00 0,03 1,00 99,96 1,00 100,00 0,00 0,04 74,97 74,97 0 

80,00 -0,01 1,00 99,99 1,00 100,00 0,00 0,01 80,01 80,01 0 

85,00 0,02 1,00 99,63 1,00 99,65 0,00 0,37 84,84 84,84 0 

90,00 -0,02 1,00 99,65 1,00 99,67 0,00 0,35 90,09 90,09 0 

95,00 0,01 1,00 99,68 1,00 99,69 0,00 0,32 94,92 94,92 0 

100,00 -0,03 1,00 99,67 1,00 99,70 0,00 0,33 99,96 99,96 0 

105,00 0,00 1,00 100,00 1,00 100,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0 

110,00 0,03 1,00 99,70 1,00 99,73 0,00 0,30 110,04 110,04 0 

115,00 -0,01 1,00 99,73 1,00 99,74 0,00 0,27 114,87 114,87 0 

120,00 0,02 1,00 99,74 1,00 99,75 0,00 0,26 119,91 119,91 0 

125,00 -0,02 1,00 99,75 1,00 99,76 0,00 0,25 124,95 124,95 0 

130,00 0,01 1,00 99,99 1,00 100,00 0,00 0,01 129,99 129,99 0 

135,00 -0,03 1,00 99,98 1,00 100,00 0,00 0,02 135,03 135,03 0 

140,00 0,00 1,00 99,79 1,00 99,79 0,00 0,21 139,86 139,86 0 

145,00 0,03 1,00 99,77 1,00 99,80 0,00 0,23 144,90 144,90 0 

150,00 -0,01 1,00 99,80 1,00 99,80 0,00 0,20 149,94 149,94 0 

155,00 0,23 1,00 99,85 1,00 100,00 0,00 0,15 154,77 154,77 0 

160,00 0,19 1,00 99,88 1,00 100,00 0,00 0,12 159,81 159,81 0 
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Grafik Hasil Kalibrasi Sudut 

200.00 
 

150.00 
 

100.00 y = 0.9987x + 0.0769 
R² = 1 

50.00 
 

0.00 

0.00 50.00 100.00 

Nilai Standar (˚) 

150.00 200.00 

165,00 0,36 1,00 99,78 1,00 100,00 0,00 0,22 164,64 164,64 0 

170,00 0,32 1,00 99,81 1,00 100,00 0,00 0,19 169,68 169,68 0 

175,00 0,28 1,00 99,84 1,00 100,00 0,00 0,16 174,72 174,72 0 

180,00 0,24 1,00 99,87 1,00 100,00 0,00 0,13 179,76 179,76 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Linearitas Kalibrasi Sudut 
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Gambar 4.10 Grafik Koreksi Kalibrasi Sudut 

Untuk nilai koreksi yang didapatkan dari kalibrasi sudut ini memiliki nilai 

koreksi yang stabil. Akan tetapi untuk sudut 155˚ sampai dengan 180˚ memiliki nilai 

koreksi yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh kabel stepper motor yang rentan 

melengkung ke arah gigi sehingga mengganggu pergerakan stepper motor. Akan 

tetapi sudut diatas 155˚ tidak akan dipakai karena besarnya sudut dapat dikondisikan 

pula dengan jarak, sehingga sudut yang terbentuk saat proses pengukuran tidak akan 

mencapai 155˚. Hasil dari koreksi sudut ini tidak akan mempengaruhi pengukuran 

karena nilai koreksi ini didapatkan dari nilai resolusi sudut yang kecil yaitu sebesar 

0,21˚. 
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koreksi yang didapatkan tidak stabil di titik ukur 30 mm dan 35 mm. Dari keseluruhan 

hasil pengukuran, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang digunakan memiliki nilai 

koreksi yang cukup stabil sehingga prototipe dapat digunakan untuk mengukur jari- 

jari tabung. 

Tabel 4.5 Data Pengolahan Kalibrasi Prototipe dengan Prinsip Trigonometri 

pada 25 mm 

Tabel 4.5 (lanjutan) 

4.2.5 Kalibrasi Prototipe dengan Prinsip Trigonometri 

Data dan pengolahan data untuk kalibrasi prototipe menggunakan prinsip 

trigonometri dapat dilihat pada lampiran 6. Nilai koreksi terbesar yang didapatkan dari 

kalibrasi prototipe menggunakan prinsip geometri ini adalah -0,27 pada nilai jari-jari 

30 mm. sedangman untukk jari-jari 35 mm memiliki nilai koreksi -0,07 mm, dan untuk 

nilai jari-jari lainnya memiliki nilai koreksi dari 0,01 sampai dengam 0,04 mm. Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai Standar 

(mm) 

1/2 

Sudut 

 

Jarak 
 

R Ukur 
 

C 

 

 

 

 

 
25 

2.94 538 24.88 0.12 

2.94 538 24.88 0.12 

2.94 538 24.88 0.12 

2.94 538 24.88 0.12 

2.94 538 24.88 0.12 

2.73 584 25.29 -0.29 

2.73 584 25.29 -0.29 

2.73 584 25.29 -0.29 

3.36 475 24.73 0.27 

3.36 475 24.73 0.27 
 

 

 

 

 

Standar 

(mm) 

Rata- 

Rata 

 
Koreksi 

 
Bias 

 
St.Dev 

Akurasi Presisi Error 

mm % mm % mm % 

25,00 24,97 0,03 0,03 0,22 0,97 97,30 0,97 97,41 0,03 2,70 

30,00 30,27 -0,27 0,27 0,07 0,98 98,40 0,99 99,31 0,02 1,60 

35,00 35,07 -0,07 0,07 0,01 1,00 99,75 1,00 99,94 0,00 0,25 

40,00 39,96 0,04 0,04 0,23 0,98 98,15 0,98 98,25 0,02 1,85 

50,00 39,97 0,03 0,03 0,12 0,99 99,21 0,99 99,26 0,01 0,79 

100,00 99,99 0,01 0,01 0,07 1,00 99,77 1,00 99,78 0,00 0,23 
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Gambar 4.11 Grafik Koreksi Kalibrasi Prototipe menggunakan Prinsip 

Trigonometri 

4.3 Pengujian Tabung 

Pengujian tabung dilakukan dengan mengukur 5 buah tabung yang memiliki 

diameter yang berbeda-beda. Ke 5 tabung yang digunakan dapat dilihat pada gambar 

4.12 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.12 Variasi Tabung sebagai Objek Pengukuran 

 
Pada setiap tabung, dilakukan pengukuran jari-jari. Pengukuran jari-jari ini 

dilakukan dengan variasi yang berbeda-beda. Pada setiap tabung, dilakukan 4 variasi 

jarak, 3 variasi seksi, dan 3 variasi cincin yaitu cincin ke-satu (sebagai jari-jari 

referensi untuk cincin lainnya), cincin 2, dan cincin 3. 

4.3.1    Variasi Jarak 

Pengukuran dengan variasi jarak ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

dari jarak terhadap pengukuran diameter tabung. Pengujian ini dilaksanakan dengan 4 

jarak yang berbeda. Pengujian ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa adanya 

pengaruh jarak dengan semakin besarnya diameter tabung yang digunakan. Hasil 

Grafik Koreksi Kalibrasi Prototipe menggunakan Prinsip 
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Gambar 4.13 Ilustrasi Pengukuran Jari-Jari Tabung dengan Variasi Tabung 

Variasi jarak yang diukur dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4. 6 Variasi Jarak pada Prototipe Pengukur Diameter Tabung 

4.3.2   Variasi Cincin 

Setelah dilaksanakannya pengujian dengan variasi jarak, maka selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap objek yaitu tabung dengan berbagai macam cincin pada tabung 

tersebut. Cincin sendiri ditentukan dengan membagi 3 bagian pada tabung yaitu bagian 

bawah, bagian tengah dan bagian atas. Ilustrasi pengukuran sendiri dapat diperhatikan 

pada Gambar 4.14 diatas. 

pengujiannya telah terkoreksi oleh standar yang digunakan untuk mengukur diameter 

tabung yaitu penggaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabung Diameter Jarak (mm) 

ke- (2r mm) 1. AO 2. BO 3. CO 4. DO 

1 90 269 363 512 696 

2 279 407 532 812 1041 

3 220 362 457 681 900 

4 350 381 527 679 847 

5 430 640 1056 1221 1467 
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Gambar 4.14 Posisi Pengambilan Data Variasi Cincin 

 
4.3.3   Variasi Seksi 

Pengujian berikutnya adalah dengan melakukan pengukuran jaru-jari tabung 

yang berbeda seksi. Tujuan dari pelaksanaan pengujian ini adalah untuk menganalisis 

kestabilan alat dalam mengukur perbedaan posisi dalam menentukan diameter tabung. 

Pengujian dilakukan dengan titik pengujian yang sama dengan jarak yang sama namun 

pada posisi yang berbeda. Hasil dari pengujian tersebut telah terkoreksi oleh standar 

yang digunakan. Standar yang digunakan juga sama dengan pengujian sebelumnya 

yaitu penggaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.15 Posisi Pengambilan Data Variasi Berbeda Seksi 
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Perbandingan Nilai Koreksi Antar Tabung 
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4.4 Hasil Pengujian Tabung 

Tabel 4. 7 Pengolahan Data Hasil Pengukuran Jari-Jari Tabung dengan 

Variasi Jarak, Variasi Cincin, dan Variasi Seksi 

 

 

Tabung 

ke- 

 

Standar 

(mm) 

Rata-Rata (mm)  

R 

Total 

(mm) 

 

Koreksi 

(mm) 

 

Bias 

(mm) 

 

St. 

Dev 

(mm) 

Variasi 

Jarak 

Variasi 

Cincin 

1 

Variasi 

Cincin 

2 

Variasi 

Cincin 

3 

Variasi 

Seksi 

1 42,50 42,41 42,41 42,42 42,38 42,55 42,43 0,07 0,07 0,06 

2 110,00 110,04 110,04 110,08 110,06 110,20 110,08 -0,08 0,08 0,06 

3 139,50 139,40 139,40 139,42 139,42 139,51 139,42 0,07 0,07 0,04 

4 175,00 174,88 174,88 174,87 174,86 174,85 174,87 0,13 0,13 0,01 

5 215,00 214,92 214,92 214,91 214,90 215,17 214,96 0,04 0,04 0,10 

Rata-Rata 0.04 0.08 0.05 

 

 
Akurasi Presisi Error 

mm % mm % mm % 

0,99 99,44 1,00 99,60 0,01 0,54 

1,00 99,75 1,00 99,83 0,00 0,25 

1,00 99,86 1,00 99,91 0,00 0,14 

1,00 99,91 1,00 99,98 0,00 0,09 

1,00 99,84 1,00 99,84 0,00 0,16 

1,00 99,76 1,00 99,84 0,00 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Nilai Koreksi Antar Tabung 
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Data dan pengolahan data untuk masing-masing pengujian tabung dapat dilihat 

pada lampiran. Untuk pengujian tabung ke-1, terdapat pada lampiran ke-7. Untuk 

pengujian tabung ke-2, terdapat pada lampiran ke-8. Pengujian tabung ke-3 pada 

lampiran ke-9, pengujian tabung ke-4 pada lampiran ke-10. Dan pengujian tabung ke- 

5 pada lampiran ke-11. 

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Tabung 

Pada tabel 4.7, terdapat 5 variasi tabung dengan ukuran jari-jari yang berbeda- 

beda. Diameter ini diukur dengan menggunakan penggaris. Prototipe yang telah dibuat 

mengukur jari-jari dari setiap tabung yang ada dengan menggunakan variasi yang 

berbeda-beda. Variasi jarak dilakukan 4 variasi seperti pada gambar 4.13, kemudian 

variasi cincin seperti pada gambar 4.14, serta 3 variasi seksi seperti pada gambar 4.15. 

Masing-masing variasi dilakukan pengambilan data sebanyak 30 kali, sehingga hasil 

pengukuran tersebut di rata-ratakan seperti pada tabel 4.7 diatas. Setelah di rata- 

ratakan maka nilai-nilai tersebut di rata-ratakan kembali dengan nilai variasi lainnya, 

sehingga didapatkan nilai jari-jari dari keseluruhan pengukuran. 

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat pada gambar 4.16 terdapat nilai koreksi 

yang didapatkan pada tabung 1 adalah 0,07 mm, pada tabung 2 sebesar -0,08 mm, 

tabung 3 sebesar 0,07 mm, tabung 4 sebesar 0,13 mm, dan tabung 5 sebesar 0,04 mm. 

Rata-rata koreksi yang didapat dari pengukuran seluruh tabung adalah 0,08 mm. 

Perbedaan hasil koreksi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah 

dari pembacaan laser yang kurang optimal. Dikatakan kurang optimal karena pada saat 

pengukuran pada tabung ke 4, tabung diukur dibawah sinar matahari dan pada display 

laser menandakan bahwa sinyal dari laser tersebut tidak baik. Dalam pengukuran pun 

laser rangefinder tidak langsung menampilkan jarak, ada delay terlebih dahulu selama 

kurang lebih 3-5 detik. Pembacaan jarak sangat mempengaruhi hasil koreksi karena 

berbanding lurus dengan nilai jari-jari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Sinyal Pada Laser Rangfinder 

Sumber : Manual Book Laser Rangefinder 
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Selain sinyal, pembacaan jarak dapat tidak stabil saat laser rangefinder ditekan 

untuk menunjukkan hasil pengukuran. Saat tombol ditekan maka memungkinkan laser 

rangefinder tidak berada di titik yang seharusnya. Laser juga merupakan komponen 

penting dalam penentuan sudut, yaitu sebagai penunjuk sisi tabung kiri dan kanan. 

Pada saat jarak yang lebih jauh, sulit untuk menentukan titik 0 dari laser tersebut 

dikarenakan titik cahaya laser yang besar, sehingga memungkinkan sudut yang 

terbentuk tidak tepat. Mengenai data standar deviasi yang didapatkan pada tabel 4.7, 

dapat dilihat bahwa rata-rata standar deviasi dari pengukuran tabung adalah 0,05 mm, 

dengan nilai tertinggi di hasilkan dari tabung ke 5, yaitu standar deviasi sebesar 0,1 

mm. Besarnya sebaran data diperoleh dari variasi pengukuran yang berbeda-beda, 

sehingga menghasilkan nilai jari-jari yang tidak tetap namun tidak begitu jauh. Pada 

saat proses pengukuran data yang diperoleh berbeda 1 step saja pada pengukuran 

sudut, yaitu sebesar 0,21˚. Kemudian pada jarak terdapat perbedaan 1 mm sampai 2 

mm, dna perbedaan tersebut sesuai dengan data spesifikasi dari laser rangefinder 

bahwa akurasi pengukuran adalah sebesar ± 2 mm sehingga pengukuran tersebut tidak 

berdampak begitu besar pada hasil pengukuran, hanya saja menjadi penyebab 

terjadinya simpangan baku atau standar deviasi. 

Prototipe yang telah dibuat memiliki nilai akurasi rata-rata sebesar 99,76% 

denga nilai error rata-rata adalah 0,24%. Prototipe ini juga memiliki nilai presisi rata- 

rata sebesar 99,84%. Faktor yang menyebabkan besarnya nilai akurasi ini adalah dari 

resolusi pembacaan sensor, yaitu 0,21˚ pada sudut dan 1 mm pada pembacaan laser 

sehingga hasil pengukuran jari-jari yang didapatkan mendekati nilai yang sebenarnya. 

Kemudian besarnya nilai presisi dan error dipengaruhi oleh pergerakan stepper motor 

dan pembacaan laser rangefinder. Untuk laser seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa cahaya berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Sedangkan 

pergerakan stepper motor, dapat dipengaruhi oleh sinyal input yang diberikan oleh 

joystick wireless. Joystick wireless untuk pergerakan stepper motor menggunakan 

sinyal analog, sehingga pada saat menetapkan titik laser ke ujung cincin tabung 

terkadang berpindah terlalu banyak. Selain itu jarak titik ukur prototipe dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran, seperti halnya pada tabung dengan ukuran diameter 

kecil (tabung 1 dengan diameter 90 mm) menghasilkan nilai error yang cukup besar 

yaitu 0,54%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa titik ukur prototipe diusahakan 

jangan terlalu jauh dari tabung, dan sesuaikan jarak titik ukur prototipe dengan 
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besarnya tabung yang diukur. Dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa 

prototipe dapat digunakan untuk mengukur diameter tabung, mulai dari tabung yang 

berukuran kecil sampai ke tabung yang berukuran besar seperti TUTSIT. Untuk 

pengukuran TUTSIT alat ini bisa dilakukan pengujian kembali dengan 

membandingkan antara prototipe dengan teodolit. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan pada projek akhir ini, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut, 

1. Prototipe pengukur diameter tabung berhasil dibuat dengan nilai resolusi yang 

lebih rendah dari 1˚ yaitu 0,21˚ dengan menggunakan motor stepper yang dibantu 

oleh roda gigi, serta dapat mengukur jari-jari cincin pertama sebagai jari-jari 

referensi, cincin ke 2, dan cincin ke 3. 

2. Prototipe pengukur diameter tabung dengan berbasis laser range finder dan 

stepper motor berhasil dibuat. Nilai koefisien determinasi (R2) dari laser 

rangefinder dengan prototipe adalah 0,9974, dan nilai koefisien determinasi (R2) 

dari stepper motor untuk pembacaan sudut adalah 1. Prototipe diuji dengan 

menggunakan prinsip trigonometri. Hasil yang didapatkan adalah prototipe 

memiliki koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9733. 

3. Perbedaan jarak, perbedaan cincin, dan perbedaan seksi terhadap hasil 

pengukuran jari-jari tabung tidak mempengaruhi secara signifikan. Dari hasil 

pengujian didapatkan nilai akurasi rata-rata sebesar 99,76% dengan nilai error 

rata-rata adalah 0,24%. Prototipe ini juga memiliki nilai presisi rata-rata sebesar 

99,84%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan pada projek akhir, dapat diberikan saran 

sebagai berikut, 

1. Prototipe perlu diuji coba kembali dengan melakukan pengukuran langsung 

terhadap TUTSIT dan dibandingkan dengan Teodolit. 

2. Untuk meningkatkan nilai akurasi, dapat digunakan fitur dari driver motor A4988 

dengan menambahkan program sinyal masukan ke MS1, MS2, dan MS3 agar 

resolusi sudut yang didapatkan bisa 1/16 dari 0,21˚ 

3. Laser Rangefinder diintegrasikan dengan arduino agar hasil pengukuran dari laser 

dapat langsung diolah secara otomatis dan tidak mengganggu prototipe saat 

menekan laser. 

4. Penambahan komponen seperti kamera yang dapat menentukan letak ujung 
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tabung pada penembakan laser. 

5. Penambahan kode pada joystick agar pada pergerakkan stepper motor sumbu X 

bisa dikontrol menjadi input analog dan digital agar saat mendekati ujung tabung, 

penembakan laser tidak bergerak terlalu jauh, atau diganti dengan encoder. 
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