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ABSTRAK 

 
 

Meter air merupakan alat pengukur volume aliran air pada suatu media berupa 

pipa. Perlu dilakukan suatu pengujian meter air untuk menentukan kesalahan, akurasi, 

presisi, dan parameter lainnya. Rekomendasi OIML R49-2 merekomendasikan air 

yang dialirkan melalui meter air memenuhi persyaratan air minum. Sedangkan, air 

yang beredar masyarakat tidak seluruhnya memenuhi persyaratan tersebut. Campuran 

pasir atau partikulat pengotor lainnya pada air merupakan permasalahan serius bagi 

meter air. Kondisi air yang bercampur dengan partikulat pengotor tersebut dapat 

diukur menggunakan besaran kekeruhan air dengan satuan NTU. Prototipe instalasi 

pengujian meter air yang mampu mengukur kekeruhan air perlu dikembangkan dari 

penelitian sebelumnya. Prototipe hasil pengembangan ini mampu menguji meter air 

dengan metode volumetri. Sensor-sensor utama yang digunakan terkalibrasi dengan 

standar yang tertelusur, di antaranya timbangan dengan akurasi 99,8%, sensor level 

air dengan akurasi 99,0%, dan sensor kekeruhan dengan akurasi 97,1%. Prototipe ini 

juga memanfaatkan teknologi nirkabel Bluetooth dan menggunakan tampilan aplikasi 

Android yang interaktif serta kemampuan akuisisi data. Pengujian meter air tipe 

horizontal berjenis turbin dengan metode volumetri menunjukkan bahwa pada variasi 

tingkat kekeruhan air: 2,4 NTU (air bersih); 223,5 NTU; 436,5 NTU dan; 543,0 NTU, 

masing-masing persen kesalahan pembacaan meter air rata-rata terhadap volume 

standar yaitu: 0,37%; 2,10%; 3,61%; dan; 4,12%. 

 
Kata kunci: meter air, pengujian, kekeruhan, volumetri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meter air adalah alat ukur yang digunakan sebagai dasar tarif dalam transaksi 

pembayaran tagihan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibebankan 

kepada pelanggan. Setiap produsen meter air berlomba untuk mengembangkan 

ketelitian serta akurasi alat ukur menjadi lebih baik. Terlepas dari itu, tingkat 

keakurasian meter air bukan hanya berfokus pada spesifikasi alat ukur itu sendiri, 

namun dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sehingga, perlu pengaturan kondisi 

beberapa variabel kontrol lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kondisi air yang 

dialirkan, serta parameter lainnya. Beberapa referensi mengenai hal tersebut tertuang 

dalam rekomendasi Organitation Internationale de Metrologie Legale (OIML) R 49- 

1, R 49-2, R 49-3. Dikarenakan penggunaannya untuk transaksi, meter air kemudian 

digolongkan menjadi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang 

wajib ditera ulang atau dikalibrasi ulang sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Firmansyah et al., 2021). 

Dalam pendistribusian air PDAM, salah satu permasalahan yang terjadi adalah 

kebocoran non-fisik yaitu akibat meter air pelanggan yang tidak akurat (Sari, 2019). 

Tidak akuratnya meter air dapat menyebabkan kerugian bagi pelanggan ataupun 

PDAM. Meskipun untuk satu meter air yang tidak akurat potensi kerugian PDAM 

tidak signifikan, akan tetapi apabila kerugian tersebut diakumulasikan dan dalam 

jangka waktu yang lama, maka kerugian tersebut akan signifikan (Heston & Pasawati, 

2016). 

Dua hal yang sangat mempengaruhi akurasi meter air yaitu adanya padatan 

tidak terlarut (suspended solids) dan endapan (depositions) (Arregui & Jr, 2005). 

Padatan tidak terlarut (suspended solids) di dalam air sering disebut juga sebagai 

partikulat. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh American Water Works Association 

(Buck et al., 2012) membahas tentang efek partikulat berukuran 0,075 mm hingga 

1,180 mm yang terbawa aliran air, terhadap akurasi meter air. Penurunan akurasi meter 

air yang terbesar dalam penelitian tersebut adalah lebih dari 15 % yaitu pada meter air 

jenis Oscillating-piston (displacement-piston). 



2  

Jumlah padatan tidak telarut (suspended solid) di dalam air memiliki hubungan 

dengan tingkat kekeruhan air. Kekeruhan air umumnya dinyatakan dalam satuan 

Nephlometric Turbidity Units (NTU). Sebuah penelitian di Waduk Jati Luhur 

membuktikan bahwa peningkatan total padatan tidak terlarut (suspended solids) di 

dalam air juga meningkatkan tingkat kekeruhan air (Huda, 2012). Dalam penelitian 

tersebut, padatan tidak terlarut (suspended solid) dinaikkan dari 11 mg/L menjadi 50,5 

mg/L atau mengalami kenaikan sebesar 390 %, mengakibatkan kekeruhan naik dari 

6,6 NTU menjadi 27,6 NTU atau naik sebesar 318 %. Sehingga, dari penelitian 

tersebut maka parameter kekeruhan air dapat merepresentasikan jumlah padatan tidak 

terlarut (suspended solids) di dalam air. 

Kemudian, sebuah penelitian yang menguji langsung efek kekeruhan air 

terhadap akurasi meter air tipe vertikal metode gravimetri (Firmansyah et al., 2021) 

membuktikan adanya peningkatan tingkat kesalahan meter air dari 0,5% menjadi 3,0% 

dan 4,7% pada saat kekeruhan dinaikkan dari 17,1 NTU (air bersih) menjadi 36,9 NTU 

dan 95,6 NTU melalui penambahan tanah pada air uji. Efek kekeruhan lebih terlihat 

saat menggunakan densitas hidrometer, peningkatan tingkat kesalahan dari 0,9% 

menjadi 4,5% dan 7,2% teramati. 

Prototipe yang dibuat pada penelitian efek kekeruhan air terhadap meter air 

tipe vertikal metode gravimetri (Firmansyah et al., 2021) dapat dikembangkan dengan 

menggunakan metode pengujian volumetri, menambah jumlah volume alir, dan 

kemampuan menguji meter air tipe horizontal yang lebih umum digunakan oleh 

masyarakat dan industri, serta memanfaatkan smartphone sebagai monitoring dan 

pengolahan data. Penambahan volume alir bertujuan untuk memperluas rentang titik 

uji dan lebih memperjelas pengaruh dari kekeruhan air terhadap akurasi meter air. 

Kemampuan prototipe yang mampu menguji meter air tipe horizontal ini akan 

memudahkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai efek kekeruhan air terhadap 

akurasi meter air untuk tipe horizontal. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diambil, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah prototipe instalasi pengujian meter air 

metode volumetri serta mampu mengukur kekeruhan air yang dialirkan? 
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2. Bagaimana memanfaatkan smartphone yang portable sebagai monitor 

instalasi pengujian meter air? 

3. Bagaimana cara mengakuisisi data hasil pengujian meter air sehingga dapat 

diolah secara otomatis pada smartphone? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Pembuatan prototipe ini memiliki beberapa batasan yaitu di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Volume air maksimum pengujian adalah 40 Liter. 

2. Kecepatan alir maksimum adalah 23,3 L/min dan kecepatan alir minimum 

adalah 11,7 L/min. 

3. Kekeruhan air yang diukur berasal dari campuran air dan pasir halus. 

4. Tidak membahas efek aliran air keruh terhadap akurasi meter air secara 

detail. 

5. Percobaan menggunakan meter air uji tipe horizontal berjenis turbin 

flowmeter. 

 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan prototipe ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah instalasi pengujian meter air dengan metode volumetri 

serta mampu mengukur tingkat kekeruhan air yang dialirkan. 

2. Membuat aplikasi Android yang mampu memonitor dan mengolah seluruh 

data pengujian meter air. 

3. Mampu mengirimkan data hasil pembacaan setiap sensor ke Android 

melalui teknologi nirkabel Bluetooth. 

4. Mampu melakukan pengujian meter air dengan mendapatkan nilai 

pembacaan volume standar, kekeruhan air, dan persen kesalahan 

pembacaan meter air. 

 
1.5 Manfaat 

Dari pembuatan prototipe ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 

antaranya yaitu: 
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1. Masyarakat yang menggunakan meter air dapat menguji meter airnya pada 

prototipe ini sebagai pengetahuan tentang adanya pengaruh air keruh 

terhadap akurasi meter air. 

2. Industri yang memanfaatkan meter air dapat melakukan pengujian pada 

prototipe ini sebagai pengetahuan dan evaluasi tentang adanya pengaruh 

kekeruhan air yang dialirkan terhadap akurasi meter air. 

3. Bagi mahasiswa kampus dapat mengembangkan instalasi pengujian meter 

air dengan metode dan parameter pengaruh lingkungan yang berbeda. 

4. Dapat menjadi alat penelitian mengenai pengaruh kekeruhan air terhadap 

akurasi meter air tipe horizontal. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

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

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

1. Bab I Pendahuluan 

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

manfaat, dan rumusan masalah penelitian, serta sistematika dari penulisan 

laporan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang digunakan dalam penelitian 

dan pembuatan rancang bangun instalasi pengujian meter air. 

3. Bab III Rancang Bangun 

Secara umum bab ini menjelaskan tentang instrumen yang dibuat, seperti 

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

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menampilkan data-data penelitian, permasalahan yang dihadapi dan 

bagaimana mengatasinya, serta membahas keterkaitan teori dengan hasil 

penelitian yang didapatkan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir menjelaskan apa yang didapat selama penelitian untuk 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Meter Air 

Meter Air adalah salah satu jenis alat ukur volume air minum pada jaringan 

perpipaan untuk melayani pemakai baik perorangan ataupun kelompok dengan 

memperhatikan aspek teknis dan non teknis, sehingga masyarakat dapat dengan 

mudah memperoleh air dengan jumlah tertentu, kualitas sesuai persyaratan air minum 

bagi kesehatan. Aspek non teknis diperlukan dalam operasi dan perawatan Meter Air 

yaitu dapat dibaca oleh petugas ataupun masyarakat sendiri, sehingga mudah 

mengetahui pemakaian air dengan pasti (Sarbini, 2014). 

Berikut adalah istilah-istilah yang dipakai pada meter air: 

a. Q max (kemampuan ukur maksimum) 

Adalah debit terbesar yang dapat berlangsung pada meter air selama 

periode tertentu tanpa mengalami kerusakan, tanpa mengalami kesalahan 

maksimum yang diizinkan, dan tanpa melampaui nilai dari tekanan 

maksimum. 

b. Q n (kemampuan ukur nominal) 

Adalah debit setengah dari debit terbesar yang dapat berlangsung pada 

meter air selama periode tertentu tanpa mengalami kerusakan, tanpa 

mengalami kesalahan maksimum yang diizinkan, dan tanpa melampaui 

nilai dari tekanan maksimum. Debit setengah ini berdasarkan pemakaian 

normal. 

c. Q t (batas peralihan) 

Adalah debit yang merupakan batas antara terendah dan tertinggi dalam 

batas lingkup beban aliran yang dapat berlangsung pada meter air selama 

periode tertentu tanpa mengalami kerusakan, tanpa mengalami kesalahan 

maksimum yang diizinkan, dan tanpa melampaui nilai dari tekanan 

maksimum. 

d. Q min (kemampuan ukur minimal) 

Adalah debit terkecil dapat berlangsung pada meter air selama periode 

tertentu tanpa mengalami kerusakan, tanpa mengalami kesalahan 
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maksimum yang diizinkan, dan tanpa melampaui nilai dari tekanan 

maksimum. 

e. Starting Flow 

Adalah debit awal terkecil yang diperlukan untuk menggerakkan 

penghitung meter air. 

Ada beberapa jenis meter air yang mengacu pada cara kerja meter air dan aplikasi 

yang diinginkan. Berikut ini bebrapa jenis meter air yang banyak digunakan di dunia 

industri. 

1. Flow meter electromagnetic / magnetic Flow Meter 

2. Ultrasonic flow meter 

3. Flowmeter turbine 

4. Ultrasonic flow meter / Paddle Flow meter 

5. Woltman Flow Meter 

6. Coriolis mass flow meter 

7. Flowmeter ventury 

8. Differensial flow meter 

 
 

2.2 Pengujian Meter Air 

Pengujian meter air dapat berupa kalibrasi, verifikasi, dan tera/tera ulang. 

Pengujian meter air bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik 

meter air yang diuji seperti akurasi, presisi, koreksi, dan parameter lainnya. Tera dan 

tera ulang meter air dilakukan secara periodik, tujuannya adalah agar meter air yang 

digunakan dalam transaksi perdagangan terjamin keabsahannya dan kebenarannya 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun pelaku usaha dalam 

pemakaian meter air (Nababan, n.d.). Sedangkan kalibrasi dan verifikasi meter air 

diperuntukkan bagi meter air yang tidak digunakan dalam transaksi perdagangan, 

seperti penggunaan di industri-industri. 

Standar pengujian meter air adalah dapat berupa master meter, bejana ukur 

standar, dan timbangan, serta mempunyai akurasi yang lebih tinggi dan tertelusur 

(Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, 2015). Metode 

pengujian meter air dibagi menjadi dua yaitu metode volumetri dan metode gravimetri. 

Standar uji yang dapat digunakan pada metode pengujian metode volumetri adalah 



7  

Bejana Ukur Standar (BUS) atau master meter. Sedangkan pada metode pengujian 

gravimetri dapat menggunakan timbangan. 

 
2.1.1 Metode Pengujian Meter Air 

Pengujian meter air terbagi menjadi dua metode yaitu metode gravimetri dan 

metode volumetri. Pengujian meter air dengan menggunakan metode gravimetri dapat 

mengacu kepada Syarat Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen SPK nomor 

133/SPK/KEP/10/2015 pada bagian Lampiran V. Standar uji yang dapat digunakan 

pada metode pengujian ini adalah timbangan dan anak timbangan. Berikut adalah 

langkah-langkah dalam melakukan pengujian meter air metode gravimetri: 

1) Peralatan yang diperlukan 

a. Langkah–langkah pengujian Timbangan yang terpasang secara 

terintegrasi dengan meter air atau berdiri sendiri yang mampu telusur; 

b. Termometer 

(1) Mampu telusur; dan 

(2) Ketelitian pembacaan 0,1 oC. 

c. Manometer 

(1) Mampu telusur; dan 

(2) Ketelitian pembacaan 0,1 kg/cm2. 

d. Alat penampung cairan baik yang terpasang secara terintegrasi dengan 

meter air atau berdiri sendiri; 

e. Stopwatch dengan penunjukan sekon 

(1) Mampu telusur; dan 

(2) Ketelitian pembacaan 0,1s. 

2) Semua peralatan uji diletakan di tempat pengujian, termasuk sertifikat yang 

diperlukan; 

a. Meter air dan timbangan dipasang pada instalasi pengujian; 

b. Alat penampung diletakan pada instalasi pengujian cairan; 

c. Data teknis meter air dan timbangan dicatat; 

d. Cairan dialirkan dan diperiksa kebocorannya; 

e. Alat penampung cairan diisi dengan cairan uji dan cairan dikeluarkan 

dengan tetesan yang sesuai; 

f. Timbangan, alat penampung cairan lainnya harus sesuai dengan berat 

dan atau volume dari meter air yang diuji; 
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g. Berat alat penampung cairan dalam keadaan kosong ditimbang dan catat 

hasilnya; 

h. Penunjukan meter air dan timbangan disetel nol dan/atau dicatat 

penunjukannya bila tidak dapat disetel nol; 

i. Cairan dialirkan pada kecepatan alir sesuai yang diinginkan; 

j. Penunjukan tekanan dan temperatur dicatat baik pada  aliran masuk 

maupun keluar meter air; 

k. Setelah volume cairan yang diinginkan telah tercapai, katup ditutup 

untuk menghentikan aliran; 

l. Penunjukan meter air dicatat; 

m. Imbuh timbangan sebesar sampai timbangan berpindah angka 1 digit 

berikutnya dinaikan, catat hasilnya; 

n. Pengujian sebagaimana huruf i sampai dengan huruf n, dilakukan 

sebanyak 3 (tiga) kali pada kecepatan alir yang sama; 

o. Ketidaktetapan (repeatibility) selisih terbesar antara dua pengujian yang 

berurutan tidak boleh melebihi 1/3 BKD, apabila tidak terpenuhi 

pengujian harus diulang; 

p. Rata-rata hasil pengujian yang dilakukan pada huruf o adalah kesalahan 

meter air pada kecepatan alir tersebut; 

q. Dilakukan pengujian sebagaimana huruf i sampai dengan huruf q, pada 

kecepatan alir yang lain; 

r. Pengujian dilakukan pada kecepatan alir minimum (Q1), transisi (Q2), 

dan normal (Q3) untuk meter air jenis turbin, vortex, magnetik; 

s. Pengujian minimal dilakukan pada kecepatan alir minimum, operasional 

dan maksimum untuk meter air jenis Positive Displacement (PD) meter. 

Sedangkan pada metode volumetri standar uji yang dapat digunakan adalah 

Bejana Ukur Standar dan atau master meter. Langkah-langkah pada pengujian metode 

volumetri adalah sebagai berikut : 

a. Peralatan yang diperlukan 

1) Bejana Ukur 

a) Bejana ukur yang terpasang secara terintegrasi dengan meter air 

atau berdiri sendiri harus mampu telusur; 

b) Bejana ukur jenis kering atau basah; 
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c) Apabila digunakan bejana ukur jenis basah, maka harus 

dicantumkan waktu tetesannya; 

d) Harus ada koefisien muai ruang bahan. 

2) Termometer 

a) Bersertifikat dan masih berlaku; 

b) Ketelitian pembacaan 0,1 °C; 

3) Stopwatch dengan penunjukan sekon 

a) Harus mampu telusur; dan 

b) Ketelitian pembacaan 0,1s. 

4) Manometer 

a) Harus mampu telusur; dan 

b) Ketelitian pembacaan 0,1 kg/cm2; 

b. Langkah – langkah pengujian 

Persiapan dan pengujian 

1) Persiapan 

a) Semua peralatan uji diletakan di tempat pengujian, termasuk 

sertifikat yang diperlukan; 

b) Data teknis bejana ukur dicatat; 

c) Catat data teknis meter air; 

d) Volume standar yang tersedia harus sesuai dengan kecepatan alir 

maksimum dari meter air yang diuji; 

e) Bejana ukur diletakan pada landasan dan/atau terpasang tetap, setel 

kedatarannya; 

f) Bejana ukur standar (apabila bejana ukur jenis basah) dibasahi, dan 

cairan dikeluarkan dengan tetesan yang sesuai, apabila bejana ukur 

standar jenis kering, maka bejana dikeringkan dengan kain bersih; 

2) Pengujian Kebenaran dan Ketidaktetapan (repeatability) 

a) Cairan dialirkan dan diperiksa kebocorannya; 

b) Penunjukan meter air disetel nol dan/atau dicatat penunjukan awal; 

c) Cairan dialirkan pada kecepatan alir sesuai yang diinginkan; 

d) Penunjukan tekanan dan temperatur dicatat baik pada aliran masuk 

maupun keluar meter air; 

e) Setelah volume bejana ukur telah mencapai volume nominal, katup 

ditutup untuk menghentikan aliran; 
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f) Penunjukan bejana ukur standar dan meter air dibaca dan dicatat; 

g) Penunjukan suhu bejana ukur dibaca; 

h) Air dalam bejana ukur dituangkan dan dihitung tetesannya 

dan/atau dikeringkan dengan kain bersih; 

i) Pengujian dilakukan sebagaimana angka a) sampai dengan angka 

h) sebanyak 3 (tiga) kali pada kecepatan alir yang sama; 

j) Ketidaktetapan (repeatability) selisih terbesar antara dua 

pengujian yang berurutan tidak boleh melebihi 1/3 BKD, apabila 

tidak terpenuhi pengujian harus diulang; 

k) Rata-rata hasil pengujian yang dilakukan pada angka 9) adalah 

kesalahan meter air pada kecepatan alir tersebut; 

l) Pengujian dilakukan sebagaimana angka h) sampai dengan angka 

k), pada kecepatan alir yang lain; 

m) Pengujian dilakukan pada kecepatan alir minimum (Q1), transisi 

(Q2), dan normal (Q3) untuk meter air jenis turbin, vortex, 

magnetik; 

n) Pengujian minimal dilakukan pada kecepatan alir minimum, 

transisi, operasional dan maksimum untuk meter air jenis Positive 

Displacement (PD) meter. 

3) Pengujian kepekaan (Starting flow) khusus hanya untuk Dn= 5 mm 

a) Sebelum pengujian dimulai temperatur tidak boleh berubah-ubah 

lebih dari 5 ± 2% oC; 

b) Keran pada bagian hilir (aliran masuk) dibuka sampai kecepatan 

alir 0,4 Q1 dan diamati selama 5 menit, alat penunjukan harus 

berputar, bila tidak kecepatan alir ditambah sampai alat 

penunjukan berputar. 

c) Kecepatan alir pada angka 2 adalah merupakan kepekaan meter air 

yang diuji. 

4) Rumus kesalahan penunjukan adalah penunjukan alat uji dikurangi 

penunjukan standar. 

 
2.1.2 Instalasi Pengujian Meter Air 

Standar untuk peralatan instalasi meter air dapat menggunakan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 2418.3:2009 (Badan Standardisasi Nasional, 2009). 
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Beberapa kondisi lingkungan maupun peralatan pada instalasi mampu memenuhi 

nilai/ukuran sebagai berikut : 

1) Debit Pengaliran : 0,7 x (Q2 + Q3) ± 0,03 x (Q2 + Q3) 

2) Temperatur ambient : 15 oC sampai 30 oC 

3) Kelembapan Relatif : 45 % sampai 85 % 

4) Tekanan atmosfer : 86 kPa sampai 106 kPa 

5) Temperatur air : 0,1 oC sampai 50 oC 

6) Tekanan air : 200 kPa sampai 1000 kPa 

7) Lokasi Pengujian : bebas dari gangguan lingkungan/kondisi 

fluktuatif. 

Pada pemasangan meter air perlu diperhatikan jarak antara meter air dengan 

elbow (belokan) pipa, pada bagian upstream dan bagian downstream meter air. Dalam 

sebuah panduan standar yang diterbitkan oleh Queensland Government (Australia) 

(Department of Regional Development Manufacturing and Water, 2021) tentang 

panduan meter air standar untuk non-urban metering menjelaskan bagaimana posisi 

pemasangan meter air dalam instalasi pengujian. Salah satu posisi pemasangan meter 

air adalah ketika terdapat dua elbow pipa yaitu pada upstream dan downstream meter 

air, berikut adalah gambarannya: 

Gambar 2. 1 Jarak minimum meter air dengan elbow pipa untuk dua posisi elbow 

(upstream dan downstream) 

Sumber : (Department of Regional Development Manufacturing and Water, 2021) 

 
 

2.2 Kekeruhan Air 

Kekeruhan air (Turbiditas) adalah parameter yang mengukur adanya materi 

tersuspensi di dalam air, seperti tanah liat/lempung, endapan lumpur, partikel organik 
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yang koloid, plankton, dan organisme mikroskopis lainnya. Turbiditas diukur dengan 

menggunakan Turbiditymeter yang berprinsip pada spektroskopi absorpsi, dan yang 

diukur adalah absorpsi akibat partikel yang tercampur air. Turbiditas paling umum 

dinyatakan dalam satuan Neplometric Turbidity Units (NTU) (Yuniarti, 2010). 

Semakin tinggi nilai NTU maka air dikatakan semakin keruh. Tingkat kekeruhan pada 

air jernih atau bersih yaitu maksimal 25 NTU (Kemenkes RI, 1990). 

Untuk membuat larutan standar kekeruhan, dapat menggunakan acuan SNI 06- 

6989.25-2005 mengenai Air dan air limbah – Bagian 25 : Cara uji kekeruhan dengan 

nefelometer, halaman 1-2 (Badan Standardisasi Nasional, 2005). Secara singkat, 

standar larutan kekeruhan dibuat dengan campuran hidrazin sulfat ((NH2)2.H2SO4), 

heksa metilen tetramine ((CH2)6N4), dan air suling dengan komposisi takaran tertentu. 

 
2.3 Efek Kekeruhan Air terhadap Akurasi Meter Air 

Dua hal yang sangat mempengaruhi akurasi meter air yaitu adanya padatan 

tidak terlarut (suspended solids) dan endapan (depositions). Meter air berjenis positif 

displacement akan dapat berhenti berkerja saat masuknya partikel besar yang lebih 

besar dari ruang antara piston dan chamber. Walaupun meter air di desain untuk 

mentoleransi kemungkinan tersebut, namun dalam praktiknya hal tersebut sering 

terjadi (Arregui & Jr, 2005). 

Padatan tidak terlarut (suspended solids) di dalam air sering disebut juga 

sebagai partikulat. Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh American Water Works 

Association (Buck et al., 2012) membahas tentang efek partikulat berukuran 0,075 

mm hingga 1,180 mm yang terbawa aliran air, terhadap akurasi meter air. Penurunan 

akurasi meter air yang terbesar dalam penelitian tersebut adalah lebih dari 15 % yaitu 

pada meter air jenis Oscillating-piston (displacement-piston). 

Padatan tidak terlarut (suspended solids) memiliki hubungan yang linear 

dengan kekeruhan air. Peningkatan total padatan tidak terlarut (total suspended solids 

(TSS)) dalam air juga meningkatkan tingkat kekeruhan air. Ketika TSS dinaikan dari 

11 mg/L menjadi 50,5 mg/L atau mengalami kenaikan sebesar 390 %, mengakibatkan 

kekeruhan naik dari 6,6 NTU menjadi 27,6 NTU atau naik sebesar 318 %. Sehingga, 

dari penelitian tersebut maka parameter kekeruhan air dapat merepresentasikan jumlah 

padatan tidak terlarut (suspended solids) di dalam air (Huda, 2012). 

Penelitian lain dalam sebuah jurnal mengenai pengaruh kekeruhan air terhadap 

akurasi meter air tipe vertikal dengan pengujian metode gravimetri menyimpulkan 
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bahwa kesalahan pembacaan meter air meningkat pada saat kekeruhan air ditingkatkan 

(Firmansyah et al., 2021). Dalam penelitian tersebut hasil pengujian pada meter air 

digital tipe vertikal metode gravimetri menunjukkan peningkatan tingkat kesalahan 

dari 0,5% menjadi 3,0% dan 4,7% pada saat kekeruhan air dinaikkan dari 17,1 NTU 

(air bersih) menjadi 36,9 NTU dan 95,6 NTU melalui penambahan tanah pada air uji. 

Efek kekeruhan lebih terlihat saat menggunakan densitas hidrometer, peningkatan 

tingkat kesalahan dari 0,9% menjadi 4,5% dan 7,2% teramati. 

 
 

Gambar 2. 2 Prototipe Instalasi Uji Meter Air Elektronik Tipe Vertikal Metode 

Gravimetrik 

Sumber : Jurnal (Firmansyah et al., 2021) 

 
 

Prototipe tersebut dapat menguji meter air tipe vertikal dengan volume alir 

maksimum sekitar 5 Liter, dan mengukur kekeruhan air yang dialirkan. Display 

monitoring menggunakan LCD yang menampilkan nilai level air pada wadah atas, 

kekeruhan air, suhu air, massa air, densitas air, dan volume air di wadah bawah. 

Kekeruhan air dihasilkan dari tanah yang dicampurkan ke dalam air dengan kuantitas 

tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan efek kekeruhan dari tanah terhadap 

kenaikan kesalahan pengukuran meter air yang memperkuat studi sebelumnya yang 

hanya mengenai efek partikel pengotor pada meter air (Firmansyah et al., 2021). 
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2.4 Komponen Prototipe 

2.4.1 Mikrokontroler Arduino Uno R3 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis IC ATmega328P. Arduino 

Uno memiliki 14 pin input/output digital (yang 6 dapat digunakan sebagai output 

PWM), 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, stop kontak listrik, 

header ICSP dan tombol reset. Arduino Uno berisi semua yang dibutuhkan untuk 

mendukung sebuah mikrokontroler (Prastyo, 2018). Berikut ini adalah gambar dan 

spesifikasi dari Arduino Uno R3: 

 
 

Gambar 2. 3 Arduino Uno R3 

Sumber : www.arduinoindonesia.id (Prastyo, 2018) 

 
 

Tabel 2. 1 Spesifikasi dari Arduino Uno R3 
 

Microcontroler Atmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 7-12V 

Clock Speed 16 Mhz 

Flash Memory 32 KB 

Panjang 68,6 mm 

Lebar 53,4 mm 

Sumber : www.arduinoindonesia.id (Prastyo, 2018) 

 
 

2.4.2 Sensor Load cell 

Sensor load cell adalah jenis sensor beban yang banyak digunakan untuk 

mengubah beban atau gaya menjadi perubahan tegangan listrik. Perubahan tegangan 

listrik tergantung dari tekanan yang berasal dari pembebanan. Pada sensor load cell 

terdapat strain gauge yaitu komponen elektronika yang digunakan untuk mengukur 

tekanan. Strain gauge dikonfigurasikan menjadi rangkaian jembatan wheatstone. 

Jembatan wheatstone terdiri dari empat buah resistor yang dirangkai seri dan paralel. 

Sensor load cell mempunyai polaritas kutub positif, kutub negatif, tegangan luaran 

http://www.arduinoindonesia.id/
http://www.arduinoindonesia.id/
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(Vout + ) dan (Vout -) yang terdiri dari 4 warna kabel. Warna merah adalah sumber 

tegangan V (+), warna putih adalah tegangan luaran (Vout -), warna hitam adalah 

sumber tegangan V (-), dan warna biru adalah tegangan luaran (Vout +). Berikut 

adalah gambaran sensor load cell : 

 
 

Gambar 2. 4 Sensor load cell dan kabel input-outputnya 

Sumber : www.samrasyid.com (Rasyid, 2020) 

 
 

Sensor load cell membutuhkan sumber tegangan V (+) dan V (-) untuk bekerja. 

Sumber tegangan load cell sebesar 5 – 12 VDC. Pada prinsipnya jika sensor load cell 

tidak diberi beban maka tegangan luaran (Vout) 0 V, dan jika sensor load cell diberi 

beban maka tegangan luaran (Vout) akan bertambah linier dengan kenaikan beban 

(Rasyid, 2020). 

 
2.4.3 Modul HX711 

Modul Amplifier HX711 merupakan modul elektronika yang berfungsi sebagai 

penguat sinyal untuk strain gauge load cell sensor. Penguatan sinyal diperlukan agar 

keluaran dari sensor yang sangat kecil memiliki batas yang dapat dibaca oleh 

mikrokontroler yaitu dari 0-5 V (Samrasyid, 2020). 

 
 

Gambar 2. 5 Modul HX711 

Sumber : www.samrasyid.com (Samrasyid, 2020) 

http://www.samrasyid.com/
http://www.samrasyid.com/
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Gambar 2. 6 Skematik modul HX711 

Sumber : www.samrasyid.com (Samrasyid, 2020) 

 
 

Modul amplifier HX711 memiliki komponen utama berupa IC HX711. Sinyal 

analog yang dihasilkan oleh strain gauge load cell akan masuk menuju input 

multiplekser (Input MUX). Terdapat dua channel yang dapat digunakan sebagai input 

multiplekser yaitu channel A (INA+ dan INA-) atau B (INB+ dan INB-). Sebagai 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 yaitu menggunakan channel A. Multiplekser akan 

mengukur perbedaan tegangan atau selisih antara INA+ dan INA- yang dihasilkan 

oleh load cell. Keluaran dari multiplekser akan dikuatkan oleh Programmable Gain 

Amplifier (PGA) dengan penguatan 128 atau 64 untuk channel A dan penguatan 32 

untuk channel B. Setelah dikuatkan oleh PGA, sinyal akan di konversi oleh Analog- 

Digital Converter (ADC) menjadi sinyal digital paralel. Dari ADC akan diproses oleh 

Digital Interface di mana data digital paralel tersebut diubah menjadi data digital 

serial. 

 
2.4.4 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini 

didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai 

untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut 

sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang bunyi ultrasonik 

(Elangsakti, 2015). 

http://www.samrasyid.com/
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Gambar 2. 7 Sensor ultrasonik dan cara kerjanya 

Sumber : www.elangsakti.com (Elangsakti, 2015) 

 
 

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat 

yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40 kHz) ketika sebuah 

osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan 

gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang 

menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang 

tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor 

menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul 

diterima. Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

a Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan 

dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20kHz. 

Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum 

digunakan adalah 40kHz. 

b Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal 

tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

c Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut 

akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 

berdasarkan rumus : 

http://www.elangsakti.com/
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𝑡 
𝑆 = 340. 

2 

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (1) 

Di mana : S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang 

pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh 

transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 

 
2.4.5 Sensor Turbidity TS-300B 

Turbidity Sensor merupakan sensor yang berfungsi mengukur kualitas air 

dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensor ini mendeteksi partikel tersuspensi 

dalam air dengan cara mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang berbanding 

lurus dengan kadar Total Suspended Solids (TSS). Semakin tinggi kadar TSS, maka 

semakin tinggi pula tingkat kekeruhan air tersebut. Sensor ini mendukung dua mode 

output, digital dan analog sehingga dapat dengan mudah diakses melalui Arduino atau 

mikrokontroler lainnya (Digiwarestore, 2021). 

Prinsip kerja turbidity sensor memanfaatkan cahaya yang dipancarkan LED 

inframerah yang kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh fotodioda. Banyaknya 

cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda inilah yang dijadikan indikator 

kekeruhan air. Cahaya inframerah yang diterima fotodioda akan dikonversi arus listrik 

yang nantinya dikonversi lagi menjadi tegangan oleh adapter module turbidity sensor. 

Semakin banyak cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda, maka semakin besar 

tegangan yang dihasilkan dan menandakan semakin jernih juga air tersebut. Berikut 

adalah gambaran sensor turbidity dan cara kerjanya : 

 
 

Gambar 2. 8 Sensor turbidity 

Sumber : Grup 1 (2021) 
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Gambar 2. 9 Cara kerja sensor turbidity 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Komponen utama dari turbidity sensor terdiri dari komponen sensor, adapter 

module, dan turbidity sensor shield. Komponen sensor untuk turbidity sensor terdiri 

dari LED inframerah dan fotodioda. LED inframerah berfungsi sebagai sender untuk 

memancarkan cahaya inframerah yang nantinya akan ditangkap oleh fotodioda 

(receiver). Inframerah merupakan gelombang cahaya yang berapa pada spektrum 

cahaya tak kasat mata yang mana terbuat dari bahan Galium Arsenida (GaAs). 

Fotodioda akan mengubah cahaya menjadi arus listrik dan akan diteruskan ke adapter 

module tubidity sensor untuk dilakukan pengkondisian sinyal. Fotodioda terdiri dari 

satu lapisan tipis semikonduktor tipe-N (katoda) dan satu lapisan tebal semikonduktor 

tipe-P (anoda). Saat fotodioda terkena cahaya, foton yang merupakan partikel terkecil 

cahaya akan menembus lapisan semikonduktor tipe-N dan memasuki lapisan 

semikonduktor tipe-P. Foton-foton tersebut kemudian akan bertabrakan dengan 

elektron-elektron yang terikat sehingga elektron tersebut terpisah dari intinya dan akan 

terjadi pemisahan muatan positif dan negatif. Pemisahan ini menyebabkan beda 

potensial dan saat dihubungkan beban akan timbul arus listrik. Jumlah cahaya 

inframerah yang ditangkap oleh fotodioda dijadikan indikator tingkat kekeruhan air 

berdasarkan partikel-partikel penghalang jalur cahaya seperti debu atau kotoran. 

Sensor kekeruhan yang digunakan yaitu model TS-300B. Berikut adalah 

spesifikasi dari sensor turbidity TS-300B : 

 
Tabel 2. 2 Spesifikasi sensor turbidity TS-300B 

 

Operating voltage 5 Volt 

Working current 40 mA 

Response time < 500 ms 



20  

Output 0 – 4,5 Volt 

Operating temperature 20 oC – 90 oC 

Range 0 NTU – 1000 NTU 

Infrared Emitting Diode 940 nm 

Photo Transistor 880 nm 

Sumber : innovatorsguru.com (InnovatorsGuru, 2020) 
 

 

Gambar 2. 10 Sensor kekeruhan TS-300B 

Sumber : innovatorsguru.com (InnovatorsGuru, 2020) 

 
 

2.4.6 Sensor Suhu DS18B20 

Sensor suhu DS18B20 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor 

DS18B20 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan 

dengan sensor suhu yang lain, Sensor DS18B20 juga mempunyai keluaran impedansi 

yang rendah dan liniearity yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan 

dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan (Akbar, 

2017). Sensor ini dapat mengukur suhu di dalam air dan tahan terhadap air. Berikut 

adalah gambar dan spesifikasi sensor DS18B20 : 

 

 

 

Gambar 2. 11 Sensor suhu DS18B20 

Sumber : www.ardutech.com (Ardutech, 2019) 

http://www.ardutech.com/
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Tabel 2. 3 Spesifikasi sensor suhu DS18B20 
 

Power supply 3V – 5,5 V 

Konsumsi arus 1 mA 

Range suhu -55 oC sampai 125 oC 

Akurasi ± 0,5% 

Resolusi 9 – 12 bit 

Waktu konversi < 750 ms 

Sumber : www.ardutech.com (Ardutech, 2019) 

 
 

2.4.7 Modul Bluetooth HC-06 

Modul HC-06 adalah modul Bluetooth yang dirancang untuk membangun 

komunikasi data nirkabel jarak pendek antara dua mikrokontroler atau sistem. Modul 

ini bekerja pada protokol komunikasi Bluetooth 2.0. Modul ini adalah metode 

termurah untuk  transmisi data nirkabel dan lebih fleksibel dibandingkan dengan 

metode lain dan bahkan dapat mengirimkan file dengan kecepatan hingga 2.1 Mb/s 

(Components101, 2018). 

Modul HC-06 menggunakan teknik Frequency Hopping Spread Spectrum 

(FHSS) untuk menghindari interferensi dengan perangkat lain dan memiliki transmisi 

full duplex. Perangkat ini bekerja pada rentang frekuensi dari 2,402 GHz hingga 

2,480GHz. Berikut adalah gambar dan spesifikasi modul Bluetooth HC-06 : 

 
 

Gambar 2. 12 Modul Bluetooth HC-06 

Sumber : components101.com (Components101, 2018) 

 
 

Tabel 2. 4 Spesifikasi modul Bluetooth HC-06 
 

Bluetooth protocol Bluetooth V2.0 

Power level Class2 (+6dBm) 

Band 2.40 GHz - 2.48 GHz, ISM Band 

Receiver sensitivity -85dBm 

Operating voltage range +3.3V to +6V 

Operating current 40mA 

Sumber : components101.com (Components101, 2018) 

http://www.ardutech.com/
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2.4.8 Aplikasi Android dengan MIT App Inventor 2 

MIT App Inventor 2 merupakan sistem berbasis web di mana aplikasi Android 

dapat digunakan tanpa perlu tahu bagaimana cara memprogamnya. Sistem ini telah 

dihentikan oleh google tapi dirilis kembali sebagai proyek open-source dan saat ini 

dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Nasril, 2020) . 

Dengan App Inventor, pengguna bisa melakukan pemrograman komputer 

untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak dengan sistem operasi berbasis Android. 

App Inventor ini berbasis visual block programming karena memungkinkan pengguna 

bisa menggunakan, melihat, menyusun dan men-drag and drops block yang 

merupakan simbol perintah dan fungsi event handler untuk menciptakan sebuah 

aplikasi yang bisa berjalan di sistem Android. 

MIT App Inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan 

aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman 

yang terlalu banyak. Pengguna dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan 

dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. 

 
 

Gambar 2. 13 MIT App Inventor 2 

Sumber : appinventor.mit.edu (MIT, 2021) 

 
 

2.5 Karakteristik Pengukuran 

2.5.1 Resolusi 

Resolusi adalah Nilai skala terkecil atau suatu ekspresi kuantitatif dari 

kemampuan alat penunjuk untuk perbedaan yang cukup berarti antara nilai yang 

terdekat dari jumlah yang ditunjukkan (IPQI, 2019). Resolusi sering juga disebut 

sebagai Daya Baca. Secara singkat resolusi adalah perubahan penunjukan terkecil 

yang dapat ditunjukkan oleh alat ukur. 
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2.5.2 Akurasi 

Akurasi adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi 

kedekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur (IPQI, 2019). Akurasi 

biasanya direpresentasikan dengan nilai kesalahan atau koreksi alat ukur. Semakin 

kecil nilai kesalahan atau koreksi suatu alat ukur menandakan semakin akurat alat ukur 

tersebut. Untuk mendapatkan nilai kesalahan atau koreksi alat ukur, perlu dilakukan 

pengujian dengan membandingkan langsung antara penunjukan alat ukur uji dengan 

penunjukan alat ukur standar. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan nilai 

kesalahan, koreksi, dan persen error alat ukur uji : 

a. Rumus Kesalahan (Error) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑗𝑖 − 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 … … … (2) 

b. Rumus Koreksi 

𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑗𝑖 … … . (3) 

c. Rumus Persen Error 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 
%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = | 

𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 
| 𝑥 100% … … … … … … … . … . … . (4) 

d. Bias 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = 𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − 𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 … … … … … … … … … … … … . … … … … … … (5) 

e. Rumus Akurasi 

 
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100% (1 − 

𝑏𝑖𝑎𝑠 + 3𝜎 
 

 

𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
) … … … … … … … … … … . … … … … … … … (6) 

 

 

2.5.3 Presisi 

Presisi adalah kecenderungan data yang diperoleh dari perulangan pengukuran 

yang mengindikasikan kecilnya simpangan (deviasi) (IPQI, 2019). Untuk menentukan 

kepresisian alat ukur maka cara yang paling mudah adalah dengan cara mencari nilai 

simpangan baku (standar deviasi) dari hasil pengukuran berulang pada titik ukur yang 

sama. Berikut adalah rumus untuk simpangan baku : 

∑𝑛 (𝑋𝑖 − 𝜇) 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 = √   𝑖=1 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … (7) 
𝑛 − 1 

3𝜎 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = 100% (1 − 

 

Di mana ∶ 

 
 

𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎 − 
𝑟𝑎𝑡𝑎 

) … … … … … … … … … . … … … … … … … … (8) 

𝜇 = rata-rata hasil pengukuran 

𝜎 = standar deviasi 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi perancangan, pengalibrasian, dan pengambilan data dilakukan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet) dan Kantor Pusat Pengembangan 

Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK). Perancangan dan pengambilan data dilakukan 

di kelas Akmet, sedangkan pengalibrasian sensor dilakukan di Laboratorium Massa, 

Laboratorium Suhu, dan Laboratorium Volume di PPSDK. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan pengujian 

alat untuk pengambilan data. Studi literatur dengan mempelajari jurnal-jurnal yang 

berkaitan, Syarat Teknis Pengujian Meter Air (SK Dirjen SPK), serta Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 2418.3:200 tentang instalasi pengujian meter air minum. Studi juga 

dilakukan dengan mempelajari penelitian sebelumnya dan melakukan rencana 

pengembangan prototipe. Sedangkan pengambilan data secara empiric dilakukan 

dengan menguji seluruh sensor yang digunakan dengan alat ukur standar yang tersedia 

di Laboratorium PPSDK. 

 
3.3 Prinsip Kerja Prototipe 

Prinsip kerja dari prototipe ini adalah mampu melakukan pengujian meter air 

tipe horizontal metode volumetri dengan kapasitas alir 40 Liter dan mampu mengukur 

tingkat kekeruhan air yang dialirkan. Kecepatan alir maksimum adalah 1,4 m3/jam 

atau 23,3 L/menit (saat tangki reservoir terisi 60 L) dan kecepatan alir minimum 0,7 

m3/jam atau 11,7 L/menit (saat tangki reservoir terisi 15 L). Penguji dapat memantau 

parameter-parameter pengukuran pada smartphone Android yang telah terinstal 

aplikasi Monitoring Instalasi Meter Air (by Kelompok 1). 

Seluruh sensor pengukuran dikontrol oleh mikrokontroler Arduino Uno R3 dan 

data dikirimkan melalui Bluetooth ke smartphone Android. Arduino Uno R3 di-supply 

dengan power supply 9 Volt 2 Ampere (18 Watt) untuk menghidupi 5 (lima) sensor 

pengukuran. Berikut adalah diagram blok dari sistem prototipe : 
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Gambar 3. 1 Diagram blok prototipe 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Pada Gambar 3. 1 ditampilkan diagram blok prototipe dari mulai pengukuran 

oleh sensor sampai pada hasil pengukuran yang ditampilkan di layar Android. Secara 

umum, sensor kekeruhan (turbidity) digunakan untuk mengukur kekeruhan, sensor 

ultrasonik HC-SR04 dan sensor ultrasonik HY-SRF05 digunakan untuk mengukur 

level (volume), sensor suhu DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu, dan sensor 

load cell digunakan untuk mengukur massa air. Data output dari masing-masing 

sensor diolah oleh mikrokontroler Arduino dan kemudian menghasilkan nilai-nilai 

pengukuran yang dapat dipahami. Nilai-nilai pengukuran tersebut dikirim ke Android 

dengan bantuan Modul Bluetooth HC-06, kemudian ditampilkan pada layar Android 

dengan antar muka aplikasi yang interaktif. Aplikasi Android juga menyediakan 

kolom bagi penguji untuk meng-input manual pembacaan meter air uji serta densitas 

air apabila densitas air berasal dari hidrometer (manual). Jika data telah lengkap maka 

aplikasi dapat memulai pengolahan data dan menampilkan nilai pembacaan standar, 

nilai pembacaan meter air uji, dan kesalahan (error) meter air uji dalam persen yang 

merupakan tujuan dari pengujian meter air. Aplikasi juga dapat mengakuisisi data 

pengujian untuk 3 (tiga) kali pengulangan di setiap titik kekeruhan air. 
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3.4 Komponen-komponen Penyusun Prototipe 

Prototipe ini terdiri atas komponen elektronik dan komponen mekanik. 

Komponen elektronik terdiri atas sensor-sensor, modul penguat, Bluetooth, arduino, 

dan kabel. Sedangkan komponen mekanik di antaranya yaitu pipa, elbow, valve, 

rangka, dan tangki. Berikut merupakan rancangan prototipe dan komponen- 

komponennya : 

 

 

 
Gambar 3. 2 Rancangan prototipe 

Sumber : Grup 1 (2021) 
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Gambar 3. 3 Wiring diagram komponen elektronik 

Sumber : Grup 1 (2021) 
 

 

Gambar 3. 4 Board Arduino dan PCB 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

3.4.1 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pusat 

pemrosesan data dari setiap sensor. Arduino mengolah data output dari setiap sensor 

baik berupa sinyal analog maupun digital menjadi data pengukuran yang dapat 

dipahami. Total terdapat 5 (lima) sensor yang dikendalikan oleh Arduino, yaitu sensor 
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load cell, sensor kekeruhan, sensor ultrasonik 2 (dua) buah, dan sensor suhu. Arduino 

juga dibebani modul Bluetooth yang digunakan sebagai pengirim data ke Android. 

Penyuplai daya Arduino adalah Power Supply 9 Volt 2 Ampere (18 Watt). Seluruh 

sensor yang terhubung dengan Arduino menggunakan tegangan input 5 Volt. Pin 

analog yang digunakan adalah 1 (satu) buah pin dan pin digital yang digunakan adalah 

9 (sembilan) pin. Berikut adalah rincian penggunaan pin dari Arduino : 

 
Tabel 3. 1 Data penggunaan pin di Arduino 

 

Pin Analog Pin Digital Penggunaan 

A0  Pin OUT sensor turbidity TS-300B 

 TX Pin RX modul Bluetooth HC-06 

 RX Pin TX modul Bluetooth HC-06 

 2 Pin OUT sensor suhu DS18B20 

 4 Pin DT modul HX711 

 5 Pin SCL modul HX711 

 6 Pin Trig sensor ultrasonik 1 

 7 Pin Echo sensor ultrasonik 1 

 11 Pin Trig sensor ultrasonik 2 

 12 Pin Echo sensor ultrasonik 2 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

3.4.2 Sensor Load cell 

Sensor load cell dalam prototipe ini adalah sebagai alat ukur massa air pada 

tangki standar. Sensor load cell yang dimaksud dalam prototipe ini adalah bagian dari 

timbangan elektronik yang dipisahkan dengan komponen utamanya, sehingga hanya 

mengambil bagian lantai muatan dan sensor load cell timbangan tersebut. Sensor load 

cell ini memiliki kapasitas maksimum menimbang 150 kg. Berikut adalah tabel wiring 

dari load cell ke Modul HX711 : 

 
Tabel 3. 2 Wiring dari sensor load cell ke modul HX711 

 

I/O Sensor Load cell Pin di Modul HX711 

Kabel Merah A+ 

Kabel Biru A- 

Kabel Hitam E+ 

Kabel Kuning E- 

Sumber : Grup 1 (2021) 
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Sensor load cell melewati modul HX711 terlebih dahulu untuk dikuatkan 

sinyal outputnya sebelum masuk ke Arduino. Sinyal yang diterima Arduino adalah 

sinyal Analog to Digital Converter (ADC) dalam satuan bit. Sinyal kemudian diolah 

dan dikonversi menjadi satuan massa kg dengan menggunakan program Arduino. 

Pengonversian tersebut dilakukan dengan cara menentukan calibration factor yang 

didapat setelah melakukan percobaan penimbangan dengan Anak Timbangan Standar 

60 kg. Calibration factor tersebut kemudian disimpan di dalam program Arduino dan 

digunakan untuk seterusnya. Sampai di sini, sensor load cell kemudian telah menjadi 

timbangan elektronik yang mampu mengukur massa benda. 

 
 

Gambar 3. 5 Timbangan Elektronik 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Kalibrasi timbangan dilakukan menggunakan metode kalibrasi CSIRO (The 

Calibration of Balances, David B.Prowse, Australia, 1995, butir 6) yang tertera pada 

Pedoman Praktikum Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Modul Praktek Standar 

Ukuran Dan Laboraturium Kalibrasi (SULK) Akmet (Akademi Metrologi dan 

Instrumentasi, 2019). Setidaknya ada 3 (tiga) pengujian yang dilakukan, yaitu, 

pengujian baca kembali (repeatability), pengujian pemeriksaan skala, dan pengujian 

pengaruh pembebanan tak di tengah. Berikut adalah langkah-langkah kalibrasi yang 

dilakukan : 

a. Pengujian Baca Kembali (Repeatability) 

Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Tombol tare atau zero timbangan ditekan, lalu hasilnya dicatat pada 

kolom 1 sebagai z1. Untuk timbangan multi range, resolusinya 

disesuaikan dengan resolusi masing-masing range. 
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2) Massa standar (M) yang mendekati setengah kapasitas ditimbang, dan 

hasilnya dicatat pembacaan pada kolom 2 sebagai m1. 

3) Massa standar diambil, dan ditunggu sampai stabil dan hasilnya 

dicatat pada kolom 1 berikutnya sebagai z2 

4) Butir b.1) sampai dengan b.3) diulangi sampai 10 kali pembacaan 

5) Perbedaan (r1) dihitung dengan rumus: 

Ri = ri = mi − zi − kapasitas setengah ................................. (9) 

6) Simpangan baku (SD) dihitung dari data yang didapatkan. 

7) Perbedaan maksimum berturut-turut dicatat dengan cara mengurangi 

dari pembaca satu terhadap berikutnya. 

8) Butir b.1) sampai dengan butir b.7) diulangi untuk kapasitas penuh 

(kapasitas mendekati nol bersifat opsional untuk dilakukan). 

Perbedaan (ri) dihitung dengan rumus: 

Ri = ri = mi − zi − kapasitas nominal ................................ (10) 

b. Pengujian Pemeriksaan Skala 

Pengujian ini dilakukan dengan cara berikut : 

1) Dipilih massa yang mendekati kapasitas maksimum timbangan atau 

nilai massa “Calibration Mode” yang dipersyaratkan pabrik. 

2) Timbangan di-nolkan, dan hasilnya dicatat pembacaan sebagai z1. 

3) Massa standar (M) ditimbang dan hasilnya dicatat sebagai m1. 

4) Beban diangkat lalu diletakkan kembali pada pan dan diamankan ± 30 

detik dan dicatat sebagai m2. 

5) Massa diambil dan ditunggu sampai stabil. Hasilnya dicatat 

pembacaan sebagai z2. 

6) Rata-rata m dan z dihitung dan dicatat. 

7) Perbedaan m - z dihitung dan dicatat sebagai ri. 

8) Koreksi (C) dihitung dengan rumus : 

𝐶 = 𝑀 − 𝑟𝑖 … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … . … … (11) 

9) Jika koreksi lebih besar dari 3 σ yang mana σ adalah simpangan baku 

(SD) dari kemampuan baca kembali yang ditentukan sebelumnya, 

maka timbangan perlu disetel. 

10) Setelah timbangan disetel, maka diulangi langkah 1) sampai 9). 

c. Pengujian Pengaruh Pembebanan Tak di Tengah 
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Pengujian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Dilakukan penimbangan kira-kira 1/3 atau ½ dari kapasitas 

maksimum timbangan. 

2) Jika pabrik pembuat menentukan spesifikasi, maka dilakukan sesuai 

dengan anjuran pabrik pembuat. 

3) Ukuran dan bentuk “Pan” dicatat. 

4) Massa standar diletakan di tengah-tengah “Pan” dan dicatat sebagai 

penunjukan timbangan. 

5) Massa dipindahkan ke depan, belakang, kiri, dan kanan pada daerah 

garis “Pan” dan dicatat penunjukannya. 

6) Dihitung selisih antara posisi tengah terhadap posisi yang lain dengan 

cara mengurangi penunjukan posisi tak di tengah dikurangi 

penunjukan di posisi tengah. 

 
3.4.3 Modul HX711 

Modul ini berfungsi untuk menguatkan sinyal dari load cell sebelum memasuki 

Arduino. Penguatan sinyal diperlukan agar keluaran dari sensor load cell yang sangat 

kecil dapat memiliki batas tegangan yang dapat dibaca oleh mikrokontroler yaitu dari 

0-5 V. Berikut adalah tabel yang menunjukkan wiring dari Modul HX711 menuju 

Arduino : 

 
Tabel 3. 3 Wiring modul HX711 ke Arduino 

 

Pin I/O Modul HX711 Pin di Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 

SCL 4 (digital) 

DT 5 (digital) 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

3.4.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 untuk Level Tangki Reservoir 

Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur ketinggian air di 

tangki reservoir (atas) yang kemudian dikonversi menjadi volume air. Berikut adalah 

wiring dari sensor ultrasonik HC-SR04 menuju Arduino : 
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Tabel 3. 4 Wiring dari sensor ultrasonik HC-SR04 ke Arduino 
 

Pin I/O HC-SR04 Pin di Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 

Trig 6 (digital) 

Echo 7 (digital) 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Output dari sensor ini adalah waktu dari pemantulan gelombang ultrasonik saat 

bertemu dengan permukaan air. Waktu pemantulan ini dikonversi menjadi panjang 

lintasan gelombang dengan mengasumsikan kecepatan gelombang ultrasonik adalah 

340 m/s, melalui program arduino yang telah dibuat. Hasil yang diperoleh yaitu 

mendapatkan jarak antara sensor terhadap permukaan air dalam satuan cm dengan 

desimal satu digit. 

 

3.4.5 Sensor Ultrasonik HY-SRF05 untuk Level Tangki Standar 

Sensor ultrasonik HY-SRF05 ini memiliki fungsi yang sama dengan ultrasonik 

HC-SR04, namun memiliki akurasi yang lebih baik. Sensor ini memiliki peranan yang 

sangat penting dalam penentuan volume di tangki standar (bawah), dan juga 

digunakan untuk menentukan nilai densitas air. Berikut adalah wiring sensor 

ultrasonik HY-SRF05 : 

 
Tabel 3. 5 Wiring dari sensor ultrasonik HY-SRF05 ke Arduino 

 

Pin I/O HY-SRF05 Pin di Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 

Trig 11 (digital) 

Echo 12 (digital) 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

3.4.6 Sensor Turbidity TS-300B 

Sensor kekeruhan (turbidity) TS-300B memiliki peran yang esensial dalam 

prototipe ini. Sensor kekeruhan ini digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air 

yang akan dialirkan melalui meter air. Berikut adalah wiring dari sensor kekeruhan 

TS-300B menuju Arduino : 
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Tabel 3. 6 Wiring sensor kekeruhan TS-300B ke Arduino 
 

I/O sensor kekeruhan TS-300B Pin di Arduino 

VCC 5 V 

OUT A0 (analog) 

GND GND 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Output dari sensor ini yaitu berupa sinyal analog, yang kemudian dikonversi 

menjadi Nephlometric Turbidity Units (NTU) dengan program di Arduino. 

Pengalibrasian dilakukan dengan menggunakan larutan kekeruhan standar. Larutan 

standar dibuat dengan mengacu pada SNI 06-6989.25-2005. Berikut adalah langkah- 

langkah pembuatan larutan kekeruhan standar : 

1) Disiapkan air suling yang mempunyai daya hantar listrik kurang dari 2 

μS/cm. 

2) Disiapkan Larutan I : 

1 gram hidrazin sulfat ((NH2)2.H2SO4) dilarutkan dengan air suling dan 

diencerkan menjadi 100 mL dalam labu ukur. 

3) Disiapkan Larutan II : 

10 gram heksa metilen tetramine ((CH2)6N4) dilarutkan dengan air suling 

dan diencerkan menjadi 100 mL dalam labu ukur. 

4) 5 mL larutan I dan 5 mL larutan II dicampurkan ke dalam labu ukur 100 

mL. Dan didiamkan selama 24 jam pada suhu 25 oC ± 3 oC. 

5) Campuran tersebut merupakan larutan kekeruhan standar 4000 NTU. 

6) Untuk dihasilkan larutan dengan nilai NTU lainnya maka dapat dilakukan 

pengenceran, dengan rumus sebagai berikut : 

𝑉1. 𝑀1 = 𝑉2. 𝑀2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … (12) 

Di mana : 

V1 = volume larutan 4000 NTU yang harus dicampurkan 

M1 = 4000 NTU 

V2 = volume air suling + V1 untuk larutan kekeruhan baru 

M2 = nilai NTU yang diinginkan untuk larutan kekeruhan baru 

Dari langkah-langkah tersebut dihasilkan larutan kekeruhan standar untuk nilai 

100 NTU, 200 NTU, 300 NTU, dan 400 NTU. 
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3.4.7 Sensor Suhu DS18B20 

Sensor suhu DS18B20 berfungsi untuk mengukur suhu air yang dialirkan. 

Pengukuran dilakukan di tangki reservoir, dengan asumsi suhu air tidak berubah 

signifikan selama mengalir dari tangki reservoir sampai ke tangki standar. Sensor ini 

memiliki kemampuan tahan air sehingga penempatan sensor berada di dasar tangki 

atau di dalam air. Berikut adalah wiring dari sensor DS18B20 menuju Arduino : 

 
Tabel 3. 7 Wiring sensor suhu DS18B20 ke Arduino 

 

I/O sensor suhu 

DS18B20 
Pin di Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 

OUT 2 (digital) 

*ada penambahan resistor pull-up 4,7k ohm 

antara kabel OUT dengan kabel VCC. 
Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Penggunaan sensor suhu ini adalah untuk memenuhi persyaratan instalasi 

meter air sesuai rekomendasi SNI 2418.3:2009. Dalam dokumen SNI tersebut 

menyebutkan suhu air yang digunakan untuk pengujian adalah berkisar antara 0,1 oC 

sampai 50 oC. Sensor suhu ini memonitor suhu air sehingga penguji dapat memastikan 

air yang digunakan berada pada rentang suhu yang direkomendasikan. 

 
3.4.8 Modul Bluetooth HC-06 

Modul Bluetooth HC-06 ini berfungsi untuk media pengiriman data dari 

Arduino ke smartphone Android. Modul Bluetooth ini mengirimkan secara realtime 

data pengukuran setiap sensor. Jangkauan Bluetooth yaitu maksimal sekitar 10 meter 

(tanpa halangan) antara modul Bluetooth dengan smartphone Android. Ada 5 (lima) 

data pengukuran yang dikirim melalui Bluetooth yaitu suhu air, level air di tangki 

reservoir, kekeruhan air, massa air di tangki standar, dan volume air di tangki standar. 

Berikut adalah wiring untuk modul Bluetooth HC-06 : 

 

Tabel 3. 8 Wiring modul Bluetooth HC-06 ke Arduino 
 

I/O modul Bluetooth HC-06 Pin di Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 
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I/O modul Bluetooth HC-06 Pin di Arduino 

TX RX (pin digital 0) 

RX TX (pin digital 1) 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

3.5 Aplikasi Android untuk Monitoring dan Pengolah Data 

Aplikasi Android berfungsi sebagai antar muka yang menampilkan data-data 

pengukuran untuk keperluan monitoring, pengolahan data, dan pengakuisisian data. 

Aplikasi ini diberi nama “Monitoring Instalasi Pengujian Meter Air”. Pembuatan 

aplikasi ini menggunakan platform MIT App Inventor 2. Berikut adalah gambaran 

mengenai aplikasi yang telah dibuat : 

 
 

 

  

Gambar 3. 6 Antar muka aplikasi Android 

Sumber : Grup 1 (2021) 
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Keterangan Gambar 3.6: 

1) Tombol “Disconnect” digunakan untuk memutuskan koneksi Bluetooth. 

2) Gambar logo Bluetooth digunakan untuk berpindah halaman untuk memilih 

perangkat yang akan dihubungkan. 

3) Temperature adalah suhu air di tangki reservoir. 

4) Level adalah level air di tangki reservoir. 

5) Massa adalah massa air di tangki standar. 

6) Kekeruhan adalah kekeruhan air. 

7) Densitas adalah densitas air dari hasil bagi antara massa air dengan volume air di 

tangki standar. 

8) Volume adalah volume air di tangki standar (pengukuran volumetri). 

9) Input Manual Densitas Air adalah kolom untuk memasukan nilai densitas air 

secara manual. 

10) Registry awal adalah pembacaan meter air uji sesaat sebelum air dialirkan. 

11) Registry akhir adalah pembacaan meter air uji setelah valve ditutup. 

12) Standar adalah volume standar volumetri. 

13) Meter Air Uji adalah hasil pembacaan meter air uji (setelah dihitung otomatis). 

14) Error adalah persen error dari meter air uji. 

15) Tombol “Hitung” untuk memulai pengolahan data untuk mendapat kesimpulan. 

16) Tombol “Ambil” dan tombol “Ambil data” digunakan untuk mendapatkan data 

yang diinginkan saat ini. 

17) Tabel Rekapitulasi Data Pengujian adalah tabel yang mengumpulkan data 

pengujian dengan maksimal 3 (data) yang dimasukkan. 

 
3.6 Proses Pengujian Meter Air 

Langkah-langkah pengujian meter air yang dirancang didasarkan pada prinsip- 

prinsip pengujian meter air pada metode-metode yang biasa digunakan. Berikut adalah 

langkah-langkah pengujiannya : 

1) Valve 1 dan valve 2 dipastikan dalam posisi tertutup. 

2) Meter air uji dipasang pada instalasi. 

3) Tangki reservoir diisi dengan air bersih volume minimal 50 liter. 

4) Aplikasi Android dibuka dan dilakukan koneksi Bluetooth dengan board 

arduino. 

5) Jika berhasil terkoneksi, seluruh sensor dipastikan aktif dengan melihat 

angka-angka yang muncul pada antarmuka aplikasi. 
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6) Pasir halus dicampurkan dengan takaran tertentu. Jika menggunakan air 

bersih maka tidak perlu mencampur pasir halus. 

7) Air di tangki reservoir diaduk selama 10 detik menggunakan pengaduk 

setiap dimulai pengujian baru. 

8) Tombol “Refresh NTU” diklik untuk diambil data tingkat kekeruhan air, 

disarankan sebanyak 3 kali untuk meyakinkan. 

9) Valve 1 dan valve 2 dibuka sehingga air teralirkan ke tangki standar 

selama kurang lebih 5 detik. 

10) Valve 2 ditutup. 

11) Register awal meter air uji diinputkan ke aplikasi. 

12) Tangki standar dipastikan tidak berisi air, jika terdapat air maka dapat 

dikembalikan ke tangki reservoir atau dibuang. 

13) Dilakukan tare pada timbangan sehingga ditampilkan 0.0 kg. Tare 

dilakukan dengan cara tombol reset arduino ditekan. 

14) Valve 2 dibuka sehingga air mengalir ke tangki standar. 

15) Valve 2 ditutup ketika air pada tangki reservoir telah berkurang mendekati 

maksimum 40 liter. 

16) Register akhir dari meter air uji diinputkan pada aplikasi. 

17) Untuk metode Volumetri : 

a. Tombol “Ambil data” di samping nilai densitas air diklik untuk 

didapatkan nilai densitas air aktual. 

b. Tombol “Ambil data” di samping nilai volume standar diklik untuk 

didapatkan nilai pembacaan volume standar metode volumetri. 

c. Tombol “Hitung” pada baris Kesimpulan diklik untuk didapatkan nilai 

pembacaan volume standar, pembacaan meter air uji, dan kesalahan 

meter air uji terhadap standar. 

18) Untuk metode Gravimetri : 

a. Densitas air di tangki standar yang didapat dari pengukuran hidrometer 

kemudian diinputkan ke aplikasi Android,. 

b. Tombol “Ambil data” di samping nilai volume standar diklik untuk 

didapatkan pembacaan volume standar metode gravimetri. 

c. Tombol “Hitung” pada baris Kesimpulan diklik untuk didapatkan nilai 

pembacaan volume standar, pembacaan meter air uji, dan kesalahan 

meter air uji terhadap standar. 
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19) Jika ingin data kesimpulan disimpan maka tombol “Ambil” pada sebelah 

kanan tabel diklik, kemudian data kekeruhan air, pembacaan volume 

standar, pembacaan meter air uji, dan error meter air uji terhadap standar 

akan disimpan pada baris yang kosong pada tabel. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Pembuatan Prototipe Instalasi Pengujian Meter Air 

Prototipe instalasi pengujian meter air telah berhasil dibuat sesuai dengan 

bentuk dan desain yang telah dirancang. Berikut adalah foto prototipe dan bagian- 

bagiannya : 

 

 

Gambar 4. 1 Prototipe instalasi pengujian meter air 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Prototipe instalasi ini juga termasuk aplikasi Android yang digunakan untuk 

menampilkan hasil-hasil pengukuran setiap sensor dan pengolahan data pengujian. 

Aplikasi memiliki tampilan yang simple, praktis, dan menarik. Dibandingkan dengan 

LCD, aplikasi mampu lebih banyak menampilkan data dan lebih interaktif. Berikut 

adalah hasil tangkapan layar aplikasi saat prototipe dioperasikan : 
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Gambar 4. 2 Tampilan aplikasi Android saat dioperasikan 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Pada aplikasi setidaknya dihasilkan 4 (tiga) data penting yaitu pembacaan 

standar, pembacaan meter air, kesalahan pembacaan meter air, dan kekeruhan air yang 

dialirkan. Gambar 4.2 menunjukkan saat aplikasi beroperasi untuk menguji meter air 
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pada aliran air bersih 2,4 NTU. Untuk menyimpan data aplikasi, maka penguji dapat 

melakukan screenshoot layar pada tabel bagian bawah yang merupakan rekapitulasi 

tiga pengujian terakhir. 

 
4.2 Hasil Kalibrasi Sensor-sensor pada Prototipe 

Kalibrasi sensor-sensor pada prototipe dilakukan dari mulai proses adjustment 

sensor sampai pada proses membandingkan dengan standar yang tertelusur. Terdapat 

5 (lima) sensor yang dikalibrasi yaitu sensor load cell, sensor ultrasonik HC-SR05 

pada tangki reservoir, sensor ultrasonik HY-SRF05 pada tangki standar, sensor 

turbidity TS-300B, dan sensor suhu DS18B20. 

 
4.2.1 Kalibrasi Sensor Load cell 

Proses awal sebelum pengujian, dilakukan proses adjustment load cell dengan 

mencari nilai calibration factor. Calibration factor didapat dengan cara menaikkan 

anak timbangan standar bermassa 20 kg sejumlah 3 (tiga) buah menjadi total 60 kg ke 

atas lantai muatan timbangan, kemudian menginputkan nilai 60000 gram pada serial 

monitor. Serial monitor akan menampilkan nilai calibration factor timbangan. Hasil 

yang di dapat nilai calibration factor sebesar 24,12. 

Kalibrasi timbangan dilakukan menggunakan metode kalibrasi CSIRO (The 

Calibration of Balances, David B.Prowse, Australia, 1995, butir 6) yang tertera pada 

Pedoman Praktikum Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Modul Praktek Standar 

Ukuran Dan Laboraturium Kalibrasi (SULK) Akmet (Akademi Metrologi dan 

Instrumentasi, 2019). Ada 3 (tiga) pengujian yang dilakukan, yaitu: pengujian baca 

kembali (repeatability), pengujian pemeriksaan skala, dan pengujian pengaruh 

pembebanan tak di tengah. Berikut adalah hasil kalibrasi yang didapatkan : 

a. Pengujian Baca Kembali (Repeatability) 

 
 

Tabel 4. 1 Data pengujian baca kembali timbangan elektronik setengah kapasitas 
 

zi (tanpa beban) 

kg 

mi (beban) 

kg 

ri = mi - zi - beban 

kg 

0,0 70,0 0,0 

0,0 69,9 0,1 

0,0 69,9 0,1 

0,0 70,0 0,0 

0,0 70,0 0,0 
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zi (tanpa beban) 

kg 

mi (beban) 

kg 

ri = mi - zi - beban 

kg 

0,0 70,0 0,0 

0,0 69,9 0,1 

0,0 69,9 0,1 

0,0 69,9 0,1 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 2 Data pengujian baca kembali timbangan elektronik kapasitas penuh 
 

zi (tanpa beban) 

kg 

mi (beban) 

kg 

ri = mi - zi - beban 

kg 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

0,0 149,9 0,1 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Untuk setengah kapasitas maksimum : 

Rata − rata = 69,9 kg 
 

∑n (ri − μ) 
Standar Deviasi = √  i=1 = 0,05 kg 

n − 1 
 

Bias = 70 − 69,94 = 0,06 kg 

3σ 

 

3(0,05) 
Presisi = 100% x (1 − ) = 100% x (1 − 

μ 69,9 
) =  99,8 % 

 
Akurasi = 100% x (1 − 

bias + 3σ 
) 

Xbenar 
 

= 100% x (1 − 
0,06 + 3(0,05) 

 
 

70 

 
) = 99,7 % 

 
 

Untuk kapasitas maksimum : 

Rata − rata = 149,9 kg 
 

∑n (ri − μ) 
Standar Deviasi = √  i=1 = 0 kg 

n − 1 
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Bias = 150 kg − 149,9 = 0,1 kg 

3σ 

 

3(0) 
Presisi = 100% x (1 − ) = 100% x (1 − 

μ 
) = 100 % 

149,9 

 
Akurasi = 100% x (1 − 

bias + 3σ 
) 

Xbenar 
 

= 100% x (1 − 
0,1 + 3(0) 

 
 

150 

 
) = 99,9 % 

 
 

b. Pengujian Pemeriksaan Skala 

 
 

Tabel 4. 3 Data pengujian pemeriksaan skala timbangan elektronik 
 

zi (kg) mi (kg) 

0,0 60,0 

0,0 60,0 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Perhitungan : 

zi rata − rata = 0,0 kg 

mi rata − rata = 60,0 kg 

ri = (mi rata − rata)– (zi rata − rata) = 60,0 − 0,0 = 60,0 kg 

Koreksi = C = M − ri = 60,0 – 60,0 = 0,0 kg (< 3𝜎) 

Kesimpulan : timbangan tidak perlu di setel ulang 

 
 

c. Pengujian Pengaruh Pembebanan Tak di Tengah 
 
 

Tabel 4. 4 Data pengujian pembebanan tak di tengah timbangan elektronik 
 

Posisi 
Penunjukan Timbangan 

(beban 50 kg) 

Tengah 50,0 kg 

Depan 50,0 kg 

Belakang 50,0 kg 

Kiri 50,0 kg 

Kanan 50,1 kg 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Perhitungan : 

Selisih posisi depan = 50,0 – 50,0 = 0,0 kg 
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Selisih posisi belakang = 50,0 – 50,0 = 0,0 kg 

Selisih posisi kiri = 50,0 – 50,0 = 0,0 kg 

Selisih posisi kanan = 50,0 – 50,1 = 0,1 kg 
 
 

Hasil pengujian kemampuan baca kembali ditunjukkan pada Tabel 4.1 (untuk 

setengah kapasitas maksimum) dan Tabel 4.2 (untuk kapasitas maksimum). Untuk 

kapasitas setengah maksimum didapat nilai bias, presisi, dan akurasi masing-masing 

sebesar 0,06 kg, 99,8 %, dan 99,7 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

untuk kapasitas setengah maksimum memiliki hasil yang baik ditunjukkan dengan 

tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Sedangkan pada kapasitas maksimum didapat 

nilai bias, presisi, dan akurasi masing-masing sebesar 0,1 kg, 100 %, dan 99,9 %. Pada 

kapasitas maksimum, timbangan memiliki hasil yang juga baik karena didapat tingkat 

presisi dan akurasi yang tinggi. 

Kemudian untuk hasil pengujian pemeriksaan skala dan pengaruh pembebanan 

tak di tengah, timbangan juga mendapat hasil yang baik. Hasil pengujian pemeriksaan 

skala disimpulkan bahwa timbangan tidak perlu di setel/adjustment ulang. Dan pada 

pengujian pembebanan tak di tengah menunjukkan pembebanan di lantai muatan 

sebelah kanan memiliki koreksi 0,1 kg, namun koreksi tersebut masih dapat di 

toleransi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pengujian pembebanan tak di 

tengah, timbangan dalam kondisi baik. Dari ketiga kesimpulan, menunjukkan bahwa 

timbangan layak digunakan untuk mengukur massa air di tangki standar 

 
4.2.2 Kalibrasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 pada Tangki Reservoir 

Pengalibrasian sensor ultrasonik HC-SR04 dilakukan setelah berhasil 

ditemukan persamaan garis linear. Untuk mendapatkan volume air aktual di tangki ada 

dua cara yaitu dengan mengalikan luas alas tangki dengan ketinggian cairan, atau 

melakukan kalibrasi dengan memasukkan air sejumlah volume tertentu menggunakan 

Bejana Ukur Standar (BUS) dan mencatat penunjukan ketinggian air di setiap titiknya. 

Penggunaan cara kalibrasi dengan BUS lebih tepat dikarenakan bentuk tangki yang 

tidak berbentuk silinder sempurna. Berikut adalah hasil yang didapat ketika 

mengambil data perbandingan volume air standar dari BUS dan jarak permukaan air 

dengan sensor : 
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Tabel 4. 5 Data volume air standar dan jarak permukaan air terhadap sensor HC- 

SR04 
 

Volume Air 

Standar 

(Liter) 

Jarak Permukaan Air 

terhadap Sensor 

(cm) 

0 67 

5 61 

10 56 

15 51,5 

20 47,5 

25 43,7 

30 39,5 

35 35,5 

40 31,5 

45 27,5 

50 23 

55 18,5 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Dari data tersebut maka dibuat persamaan garis dengan pendekatan polinomial 

dengan orde 2. Hal tersebut dikarenakan desain dari tangki reservoir yang tidak 

berbentuk silinder sempurna. Persamaan garis yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y = 0,0026x2 − 1,396x + 80,781 ...................................................................... (13) 

Kemudian, persamaan tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino sebagai rumus 

pembacaan level tangki reservoir, dengan nilai x sebagai jarak sensor ke permukaan 

air. 

Kemudian pengujian dilakukan dengan membandingkan volume air standar 

dari Bejana Ukur Standar (BUS) dan pembacaan sensor di serial monitor. Berikut 

adalah hasil pengujian yang diperoleh : 

 
Tabel 4. 6 Data pengujian level air di tangki reservoir 

 

 
Volume Air BUS 

(Liter) 

Level 

Terbaca 

ke-1 

(Liter) 

Level 

Terbaca 

ke-2 

(Liter) 

Level 

Terbaca 

ke-3 

(Liter) 

Rata-rata 

Terbaca 

(Liter) 

 
Persen 

Kesalahan 

 

Akurasi 

0,000 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 

5,000 4,8 4,9 4,9 4,9 2,0 % 94,5 % 

10,000 9,8 9,8 9,8 9,8 2,0 % 98,0 % 

15,000 14,9 14,9 15,0 14,9 0,7 % 98,2 % 

20,000 19,8 19,9 19,8 19,8 1,0 % 98,1 % 

25,000 24,9 24,9 24,9 24,9 0,4 % 99,6 % 
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Volume Air BUS 

(Liter) 

Level 

Tangki 

Terbaca 

ke-1 

(Liter) 

Level 

Tangki 

Terbaca 

ke-2 

(Liter) 

Level 

Tangki 

Terbaca 

ke-3 

(Liter) 

 
Rata-rata 

Terbaca 

(Liter) 

 

Persen 

Kesalahan 

 

 
Akurasi 

30,000 29,9 30,0 29,9 29,9 0,3 % 99,1 % 

35,000 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 % 100,0 % 

40,000 40,1 40,0 40,0 40,0 0,0 % 99,6 % 

45,000 45,1 45,2 45,1 45,1 0,2 % 99,4 % 

50,000 50,2 50,2 50,2 50,2 0,4 % 99,6 % 

55,000 55,2 55,1 55,2 55,2 0,4 % 99,3 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 

 

Dari data tersebut didapatkan nilai persen error terbesar yaitu 2,0% pada titik 

uji 5 Liter dan 10 Liter. Hal ini dikarenakan semakin jauh jarak yang diukur ultrasonic 

maka kemungkinan penurunan akurasi lebih besar. Kemudian akurasi rata-rata yaitu 

sebesar 98,7%. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, sensor ini dapat berfungsi 

dengan baik, dan layak digunakan untuk indikator level air di tangki reservoir. 

 
4.2.3 Kalibrasi Sensor Ultrasonik HY-SRF05 pada Tangki Standar 

Pengalibrasian sensor ultrasonik HY-SRF05 dilakukan setelah berhasil 

ditemukan persamaan garis linear. Untuk mendapatkan volume air di tangki standar, 

cara yang sama dilakukan seperti pada adjustment sensor ultrasonik HC-SR04. 

Berikut adalah data perbandingan antara volume air standar menggunakan BUS dan 

jarak permukaan air terhadap sensor : 

 
Tabel 4. 7 Data volume air standar dan jarak permukaan air terhadap sensor HY- 

SRF05 
 

Volume Air 

Standar 

(Liter) 

Jarak Permukaan Air 

terhadap Sensor 

(cm) 

0 51,5 

5 46,5 

10 41,5 

15 36,5 

20 31,5 

25 26,5 

30 21,5 

35 16,2 

40 11,1 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 
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Bentuk tangki standar yaitu silinder yang hampir sempurna sehingga lebih 

tepat didekati dengan persamaan garis linear. Dari data tersebut maka dibuat 

persamaan garis linear. Persamaan garis yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

𝑌 = −1,005𝑥 + 55,55 … … … . … … … … … … … … … . … … … . … … … . . … … … … (14) 

Kemudian, persamaan tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino sebagai rumus 

pembacaan level tangki standar, dengan nilai x adalah jarak sensor ke permukaan air. 

Proses pengujian sama seperti pada kalibrasi sensor ultrasonik HC-SR04. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan volume air standar dari BUS dan 

pembacaan sensor di serial monitor. Berikut adalah hasil pengujian yang diperoleh : 

 
Tabel 4. 8 Data pengujian volume air di tangki standar 

 

Volume Air 

BUS 

(Liter) 

Volume 

Terbaca 

ke-1 

(Liter) 

Volume 

Terbaca 

ke-2 

(Liter) 

Volume 

Terbaca 

ke-3 

(Liter) 

Rata-rata 

Terbaca 

(Liter) 

 
Persen 

Kesalahan 

 

Akurasi 

0,000 0,00 0,10 0,00 0,03 0,0 % 100 % 

5,000 5,00 5,00 4,90 4,96 0,7 % 95,9 % 

10,000 10,00 9,90 9,90 9,93 0,7 % 97,6 % 

15,000 14,90 14,90 15,00 14,93 0,4 % 98,4 % 

20,000 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 % 100 % 

25,000 24,90 25,00 25,00 24,97 0,13 % 99,2 % 

30,000 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 % 100 % 

35,000 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 % 100 % 

40,000 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 % 100 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 

 

Dari data tersebut diperoleh error terbesar yaitu 0,10 Liter. Kemudian, rata- 

rata akurasi yaitu sebesar 99,0 %. Dari nilai akurasi rata-rata tersebut, maka dapat 

disimpulkan secara keseluruhan, sensor ini layak digunakan sebagai pengukur volume 

air di tangki standar. 

 
4.2.4 Kalibrasi Sensor Turbidity TS-300B 

Dengan memanfaatkan larutan kekeruhan standar yang telah dibuat yaitu 0 

NTU, 100 NTU, 200 NTU, 300 NTU, dan 400 NTU, maka dilakukan pengambilan 

data perbandingan antara larutan kekeruhan standar dan nilai bit ADC sensor 

kekeruhan TS-300B. Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4. 9 Data larutan kekeruhan standar dan bit ADC sensor TS-300B 
 

Larutan kekeruhan standar 

(NTU) 

Output sensor kekeruhan TS-300B 

(bit ADC) 

0 712 

100 662 

200 612 

300 562 

400 513 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Dari data tersebut kemudian dibuatkan persamaan garis linear. Berikut adalah 

persamaan garis linear yang diperoleh : 

𝑌 = −2,0098𝑥 + 1431,3621 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (15) 

Kemudian, persamaan tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino sebagai hasil 

pembacaan kekeruhan air, dengan nilai x adalah nilai bit ADC dari sensor kekeruhan. 

Kemudian, dilakukan pengujian sensor TS-300B dengan membandingkan 

langsung pembacaan sensor terhadap larutan standar. Berikut adalah hasil pengujian 

yang diperoleh : 

 
Tabel 4. 10 Data pengujian sensor kekeruhan TS-300B 

 

Larutan 

kekeruhan 

standar 

(NTU) 

Pembacaan 

ke 1 

(NTU) 

Pembacaan 

ke 2 

(NTU) 

Pembacaan 

ke 3 

(NTU) 

Rata- 

rata 

(NTU) 

Persen 

Kesalahan 

(%) 

 

Akurasi 

0 7,0 10,0 10,0 9 (diabaikan) - 

200 201,0 200,0 200,0 200,3 0,2 % 98,3 % 

300 295,0 293,0 301,0 296,3 1,2 % 94,6 % 

400 396,0 401,0 400,0 399 0,2 % 97,8 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Berdasarkan data pengujian tersebut, error terbesar yaitu sebesar 10 NTU pada 

titik uji 0 NTU. Kendala pada pengujian di titik uji 0 NTU adalah kemurnian larutan 

air suling kemungkinan besar tidak lagi murni 0 NTU, diakibatkan dari perpindahan 

larutan dari labu ukur ke gelas ukur secara berulang. Walaupun error pada titik 0 NTU 

sebesar 10 NTU, namun hal ini masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam 

Permenkes yang menyebutkan jika air dengan nilai kekeruhan di bawah 25 NTU 

dikategorikan sebagai air jernih. Untuk titik uji kekeruhan lainnya, kesalahan terbesar 
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pada titik kekeruhan 300 NTU yaitu 1,2 %. Rata-rata persen kesalahan yaitu sebesar 

0,5 % dan akurasi rata-rata sebesar 97,1 %. Hasil kalibrasi tersebut menunjukkan 

sensor kekeruhan layak digunakan sebagai alat ukur kekeruhan air di tangki reservoir. 

 
4.2.5 Kalibrasi Sensor Suhu DS18B20 

Output dari sensor ini adalah bit ADC yang dikonversi menjadi besaran suhu 

dengan program di Arduino. Setelah berhasil menampilkan besaran suhu dalam 

derajat Celcius, maka dilakukan percobaan di beberapa titik untuk memperkirakan 

koreksi antara sensor dan termometer standar. Dari beberapa percobaan secara acak, 

menunjukkan sensor suhu DS18B20 memiliki selisih yang konstan yaitu 0,5 derajat 

terhadap pembacaan termometer standar. Sehingga pada program Arduino, hasil 

pembacaan akhir ditambahkan koreksi sebesar +0,5 oC. 

Kemudian dilakukan pengujian sensor suhu DS18B20 di Laboratorium Suhu 

di PPSDK menggunakan termometer standar. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan langsung terhadap penunjukan termometer standar, dan 

menggunakan media water bath. Uji dilakukan di 3(tiga) titik yaitu 24 oC, 28 oC, dan 

30 oC. Setiap titik uji diambil 10 (sepuluh) data dengan waktu pengambilan 10 detik 

sekali. Berikut adalah data hasil pengujian : 

 
Tabel 4. 11 Data pengujian sensor suhu DS18B20 titik uji 25 oC 

 

Alat Ukur 
   

Pembacaan (oC) 
   

Sensor DS18B20 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 

Termometer Standar 25,1 25,1 25,1 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Koreksi (oC) 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 12 Data pengujian sensor suhu DS18B20 titik uji 28 oC 
 

Alat Ukur 
   

Pembacaan (oC) 
   

Sensor DS18B20 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 

Termometer Standar 28,0 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,2 28,2 28,2 

Koreksi (oC) -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 
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Tabel 4. 13 Data pengujian sensor suhu DS18B20 titik uji 30 oC 
 

Alat Ukur 
   

Pembacaan (oC) 
   

Sensor DS18B20 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,1 

Termometer Standar 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,1 

Koreksi (oC) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Dari ketiga data tersebut, sensor memiliki koreksi terbesar terhadap 

termometer standar yaitu 0,1 oC. Maka, dapat disimpulkan sensor suhu DS18B20 ini 

layak digunakan sebagai termometer untuk mengukur suhu air di tangki reservoir. 

 

4.3 Pengujian Meter Air Metode Volumetri dengan Aliran Air Bersih 

Pengujian meter air dengan aliran air bersih dilakukan untuk menguji 

kemampuan prototipe melakukan pengujian terhadap meter air dengan metode 

volumetri. Dalam pengujian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan 

volumetri, namun informasi densitas air tetap dapat diketahui dari massa air dibagi 

volume air. 

Meter air yang diuji adalah meter air dengan merek dagang B&R MT-KD-X 

B berjenis turbin flowmeter. Berikut adalah gambar dan spesifikasi dari meter air uji : 

 
 

Gambar 4. 3 Meter air uji 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 14 Spesifikasi meter air uji 
 

Diameter Size ¾ Inchi 

Temperature < 30 oC 

Q3 1.6 m3/h 
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Q2 0.2 m3/h 

Q1 0.1 m3/h 

Resolution 0.0001 m3 

Max. Reading 99999.9999 m3 

Sumber : distributorwatermeters.com (2021) 

 
 

Meter air yang digunakan memiliki beberapa spesifikasi yang dapat dipenuhi 

oleh prototipe. Debit minimum aliran air yang berikan prototipe yaitu 0,7 m3/h pada 

saat level air ditangki reservoir 15 L. Namun, level air pada tangki reservoir tidak 

pernah dibiarkan pada level di bawah 20 L, sehingga debit minimum aliran air akan 

lebih besar dari 0,1 m3/h. Kemudian saat tangki reservoir terisi 55 L, debit air terbesar 

yaitu 1,4 m3/h yang berarti telah memenuhi debit Q2 meter air. Namun prototipe tidak 

mampu memenuhi debit Q3, dikarenakan tidak dapat mencapai debit 1,6 m3/h. 

Pengujian meter air dengan aliran air bersih berhasil dilakukan sebanyak 3 kali. 

Tangki reservoir terisi sekitar 55 liter air bersih dengan tingkat kekeruhan air yaitu 2,4 

NTU. Berikut adalah data pengujian yang berhasil didapatkan : 

 
Tabel 4. 15 Data pengujian meter air dengan aliran air bersih 

 

Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Suhu Air 22,6 oC 22,5 oC 22,5 oC 

Kekeruhan Air 2,4 NTU 2,4 NTU 2,4 NTU 

Densitas Air 995,3 kg/m3 995,4 kg/m3 994,9 kg/m3 

Massa Air 35,4 kg 35,2 kg 39,0 kg 

Pembacaan Standar 35,50 L 35,30 L 39,20 L 

Pembacaan Meter Air Uji 35,5 L 35,0 L 39,1 L 

Kesalahan (Volumetri) 0,0 % 0,85 % 0,26 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil pengujian meter air uji dengan 

persen kesalahan terhadap volume standar yaitu 0,0 %, 0,85 %, dan 0,26 %. Rata-rata 

persen kesalahan yang didapat yaitu sebesar 0,37 %. Jika dilihat dari data kesalahan 

meter air tersebut, maka dapat disimpulkan meter air uji masih layak digunakan karena 

memiliki kesalahan di bawah 5 % (batas minimal sah pada tera/tera ulang meter air). 

Pengujian pada aliran air bersih ini dijadikan acuan atau set point untuk pengujian 

selanjutnya yang menggunakan aliran air keruh, parameter yang dilihat adalah nilai 

kesalahan pembacaan meter air di setiap tingkatan kekeruhan. 
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4.4 Pengujian Meter Air Metode Volumetri dengan Aliran Air Keruh 

Pengujian meter air dengan aliran air keruh bertujuan untuk melihat 

kemungkinan terjadinya peningkatan kesalahan meter air terhadap standar ketika 

aliran air memiliki kekeruhan tertentu. Prototipe ini berhasil mengukur kekeruhan air 

pada tangki reservoir yang nantinya akan dialirkan melalui meter air. Air keruh dapat 

dihasilkan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu mencampurkan pasir halus 

dengan takaran tertentu ke dalam air. Penggunaan pasir halus digunakan karena dinilai 

lebih mudah menyatu dengan air dan lebih lambat mengendap dibandingkan campuran 

pasir kasar atau pasir berukuran diameter lebih besar. Pasir halus dihasilkan dengan 

melakukan penyaringan dengan saringan berpori diameter sekitar 0,5 mm sampai 1 

mm. Berikut adalah gambaran mengenai campuran pasir yang digunakan : 

 
 

Gambar 4. 4 Pasir halus 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Ada 3 (tiga) variasi tingkat kekeruhan yang diuji, yaitu pada titik sekitar 200 

NTU, 400 NTU, dan 500 NTU. Untuk menghasilkan larutan air keruh dengan nilai 

tertentu dilakukan dengan mencampurkan pasir dengan takaran tertentu. Berikut 

adalah tabel yang memperlihatkan besar takaran pasir yang dicampurkan ke dalam 55 

liter air di tangki reservoir : 

 
Tabel 4. 16 Besar takaran pasir untuk menghasilkan tingkat kekeruhan air tertentu 

 

Takaran Pasir 

(per 55 L air) 

Kekeruhan Air yang 

Dihasilkan 

70 g 223,5 NTU 

210 g 436,5 NTU 

350 g 543,0 NTU 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 
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Gambar 4. 5 Foto air keruh 436,5 NTU 

Sumber : Grup 1 (2021) 

 
 

Pada masing-masing variasi tingkat kekeruhan dilakukan 3 (tiga) kali 

pengujian meter air untuk melihat dampak yang terjadi terhadap kesalahan pembacaan 

meter air. Setelah 3 kali pengujian dengan aliran air keruh tersebut, kemudian 

dilakukan pengujian kembali dengan air bersih. Pengujian kembali dengan air bersih 

bertujuan untuk melihat konsistensi hasil dan melihat apakah meter air masih terkena 

dampak oleh aliran air keruh sebelumnya. Berikut adalah data yang dihasilkan dari 

pengujian di setiap tingkat variasi kekeruhan air : 

 
Tabel 4. 17 Data pengujian meter air dengan aliran air keruh 223,5 NTU 

 

Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Suhu Air 22,7 oC 22,7 oC 22,7 oC 

Densitas Air 996,7 kg/m3 996,4 kg/m3 996,3 kg/m3 

Massa Air 36,5 kg 35,7 kg 36,8 kg 

Pembacaan Standar 36,60 L 35,80 L 36,90 L 

Pembacaan Meter Air Uji 35,9 L 35,0 L 36,1 L 

Kesalahan (Volumetri) 1,91 % 2,23 % 2,17 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 18 Data pengujian meter air dengan aliran air keruh 436,5 NTU 
 

Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Suhu Air 22,7 oC 22,7 oC 22,7 oC 

Densitas Air 996,6 kg/m3 997,2 kg/m3 996,9 kg/m3 
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Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Massa Air 35,8 kg 35,8 kg 36,2 kg 

Pembacaan Standar 35,90 L 35,90 L 36,30 L 

Pembacaan Meter Air Uji 34,5 L 34,3 L 35,4 L 

Kesalahan (Volumetri) 3,90 % 4,46 % 2,48 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 19 Data pengujian meter air dengan aliran air keruh 543,0 NTU 
 

Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Suhu Air 22,7 oC 22,6 oC 22,6 oC 

Densitas Air 998,0 kg/m3 997,5 kg/m3 998,3 kg/m3 

Massa Air 36,1 kg 37,5 kg 18,9 kg 

Pembacaan Standar 36,20 L 37,60 L 18,90 L 

Pembacaan Meter Air Uji 34,7 L 35,9 L 18,2 L 

Kesalahan (Volumetri) 4,14 % 4,52 % 3,70 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Tabel 4. 20 Data pengujian kembali meter air dengan aliran air bersih 11,5 NTU 
 

Parameter 
 Nilai  

Pengujian ke-1 Pengujian ke-2 Pengujian ke-3 

Suhu Air 25,6 oC 25,6 oC 25,6 oC 

Densitas Air 995,7 kg/m3 995,6 kg/m3 996,1 kg/m3 

Massa Air 36,5 kg 34,6 kg 33,3 kg 

Pembacaan Standar 36,60 L 34,70 L 33,40 L 

Pembacaan Meter Air Uji 36,4 L 34,6 L 33,4 L 

Kesalahan (Volumetri) 0,55 % 0,29 % 0,00 % 

Sumber : Diolah Grup 1 (2021) 

 
 

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa prototipe berhasil melakukan 

pengujian meter air dengan aliran air keruh. Pada tingkat kekeruhan air 223,5 NTU 

persen kesalahan meter air rata-rata yaitu 2,10 %, kemudian tingkat kekeruhan air 

436,5 NTU persen kesalahan meter air rata-rata yaitu 3,61 %, dan tingkat kekeruhan 

air 543,0 NTU persen kesalahan meter air rata-rata yaitu 4,12 %. Kemudian setelah 

itu dilakukan pembilasan menggunakan air bersih 11,5 NTU dan didapat persen 

kesalahan rata-rata sebesar 0,28 %. Ketika pengujian kembali dengan air bersih 11,5 

NTU yaitu pada Tabel 4.20, didapat konsistensi hasil dengan pengujian pertama yang 

menggunakan air bersih 2,4 NTU pada Tabel 4.15. Hal tersebut juga menunjukkan 

bahwa prototipe berfungsi dengan baik, dan meter air uji tidak lagi terkena dampak 
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akibat aliran air keruh pada pengujian sebelumnya. Fenomena yang terjadi saat 

pengujian yaitu debit air menjadi semakin kecil saat kekeruhan air ditingkatkan, hal 

ini ditandai dengan pergerakan putaran meter air yang melemah. Kemungkinan besar 

terjadi dikarenakan adanya sumbatan pada turbin di dalam meter air akibat pasir-pasir 

yang tersangkut. 

Dari data tersebut juga terlihat bahwa densitas air tidak mengalami perubahan 

yang signifikan antara air bersih dengan air keruh. Sehingga pengujian menggunakan 

metode gravimetri dapat dilakukan dengan penggunaan densitas air pada umumnya 

yaitu sekitar 1000 kg/m3. Perubahan densitas yang tidak signifikan ini dikarenakan 

campuran air keruh yang digunakan adalah pasir halus, yang mana pasir tidak menyatu 

sempurna dengan air melainkan akan mengendap sebagian dalam waktu yang relatif 

singkat, sehingga nilai densitas terukur akan selalu mendekati nilai densitas air pada 

umumnya. Penyebab lain perubahan densitas yang tidak signifikan adalah dikarenakan 

nilai densitas yang didapat dari massa air di tangki standar dibagi dengan volume air 

di tangki standar. Ketika terjadi pengendapan pasir di dasar tangki maka menyebabkan 

permukaan air meningkat sehingga volume terbaca lebih besar, begitu juga dengan 

pembacaan massa air yang meningkat dikarenakan penambahan massa pasir 

mengendap. Massa air dan volume air yang sama-sama meningkat tersebut 

menyebabkan massa jenis air cenderung tetap atau sama dengan massa jenis air pada 

umumnya. 

Pengujian dengan metode gravimetri tidak dilakukan karena belum adanya 

hidrometer, namun dapat diterapkan dengan menginput densitas air dari pembacaan 

hidrometer dengan satuan kg/m3. Secara otomatis aplikasi Android akan 

menggunakan data densitas tersebut untuk penentuan volume standarnya, yaitu 

dengan hasil pembagian antara massa air di tangki standar dengan densitas air (𝑉 = 

𝑚/𝜌). Ketika kolom densitas manual tidak terisi atau dikosongkan, maka secara 

otomatis aplikasi akan menggunakan data level air di tangki standar (dari sensor 

ultrasonik) sebagai pembacaan nilai volume standar (volumetri), seperti yang telah 

dilakukan sebelumnya pada Tabel 4.15, Tabel 4.17, Tabel 4.18, Tabel 4.19, dan Tabel 

4.20. Dikarenakan pengujian dengan metode gravimetri belum diuji coba, maka dapat 

dilakukan pada penelitian atau pengembangan selanjutnya. 

Pembahasan terbatas pada keberhasilan prototipe untuk melakukan pengujian 

meter air metode volumetri dan pengukuran kekeruhan. Kemampuan prototipe ini 

dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai efek kekeruhan air 
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terhadap meter air tipe horizontal. Secara singkat dari data yang didapatkan, fakta 

menunjukkan adanya pengaruh air keruh dari campuran pasir halus terhadap akurasi 

meter air. Namun berdasarkan data, pengaruh kekeruhan air tersebut masih bersifat 

acak atau tidak menentu. Dengan kata lain, hubungan kenaikan kekeruhan air dengan 

pergeseran akurasi meter air uji tidak linear sempurna, namun pengaruh kekeruhan air 

tersebut tetap ada, atau terlihat perbedaan hasil jika dibandingkan ketika pengujian 

menggunakan aliran air bersih. Hal ini belum tentu berlaku untuk meter air berjenis 

lain seperti positif displacement, ultrasonic, magnetic, dan jenis lainnya. Dengan 

demikian, hal ini belum dapat dijadikan kesimpulan tentang efek aliran air keruh 

terhadap akurasi meter air, namun masih sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik dengan jumlah 

pengambilan data yang merepresentasikan statistik untuk mendapatkan hasil yang 

lebih meyakinkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Prototipe instalasi pengujian meter air metode volumetri dengan pengukur 

kekeruhan air telah berhasil dibuat. Kapasitas aliran alir maksimum 40 liter 

dan mampu mengukur kekeruhan air maksimum sampai 1000 NTU. 

2. Aplikasi Android monitoring instalasi pengujian meter air telah berhasil 

dibuat. Aplikasi mampu menampilkan display pengukuran dari setiap 

sensor dan mampu melakukan pengolahan data yang diperlukan dalam 

pengujian meter air. Aplikasi mampu melakukan akuisisi data untuk setiap 

maksimal tiga kali pengujian meter air di tingkat kekeruhan air tertentu. 

3. Perangkat elektronik dilengkapi dengan modul Bluetooth berhasil 

mengirimkan data pengukuran dari setiap sensor ke smartphone Android. 

4. Hasil pengujian meter air tipe horizontal berjenis turbin dengan metode 

gravimetri menunjukkan pada variasi tingkat kekeruhan air dari campuran 

pasir halus: 2,4 NTU (tanpa campuran pasir halus); 223,5 NTU; 436,5 NTU 

dan; 543,0 NTU, masing-masing persen error meter air rata-rata yang 

didapat yaitu: 0,37%; 2,10%; 3,61%; dan; 4,12%. Kemudian dilakukan 

pembilasan menggunakan air bersih 11,5 NTU dan didapat persen error 

rata-rata sebesar 0,28%. 

 
5.2 Saran 

1. Mengembangkan kapasitas aliran air yang lebih besar. 

2. Mengembangkan sensor kekeruhan air yang lebih stabil daripada yang 

digunakan dalam prototipe ini. 

3. Mengembangkan kemampuan prototipe yang mampu memvariasikan 

kecepatan aliran air. 

4. Mensimulasikan dan mengambangkan pengujian meter air metode 

gravimetri. 

5. Mensimulasikan variasi air keruh dari campuran lain. 
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