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ABSTRAK 
 

 

 

 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Semakin berkurangnya 

ketersediaan dan akses air bersih layak minum, mendorong peningkatan konsumsi AMDK 

(Air Minum Dalam Kemasan) di masyarakat. Untuk melindungi kepentingan umum, 

memberi jaminan kebenaran pengukuran, dan mendukung perlindungan konsumen, maka 

diatur mengenai Pengawasan Metrologi Legal yang dilaksanakan salah satunya terhadap 

BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus). Pengawasan BDKT dilakukan untuk 

memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Pengujian kebenaran kuantitas 

BDKT dengan satuan volume seperti AMDK di lapangan saat ini masih menggunakan cara 

manual. Untuk memudahkan pengujian di lapangan, prototipe penguji kebenaran kuantitas 

ini dibuat dengan mengacu pada pengujian kebenaran kuantitas satuan volume metode 

penimbangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen No. 26/SPK/KEP/3/2015. Prototipe ini dilengkapi dengan sensor 

load cell untuk pengukuran massa dengan ketidakpastian sebesar ± 0,014 g, nilai LOP 

(Limit of Performance) sebesar 0,629 g dan nilai koreksi maksimum sebesar 0,418 g, serta 

sensor suhu DS18B20 untuk menentukan densitas cairan dengan ketidakpastian 

pembacaan suhu sebesar ± 0,111 °C dan nilai koreksi pembacaan densitas sebesar -0,001 

g/ml. Dengan hasil pembacaan kedua sensor tersebut, data hasil pengujian dapat langsung 

diubah ke dalam satuan volume dan diolah menggunakan Arduino Uno untuk menentukan 

status pemeriksaan AMDK uji, serta data pengujian dapat terekam sebagai cerapan digital. 

Hasil pengujian kebenaran kuantitas AMDK menggunakan prototipe ini telah sesuai 

dengan petunjuk teknis yang ada. 

Kata Kunci: Metrologi Legal, BDKT, AMDK, load cell, sensor DS18B20 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Melindungi kepentingan umum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

suatu negara. Termasuk memberi jaminan dalam kebenaran pengukuran serta 

ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, 

standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UU RI No.2, 1981). Sehubungan dengan hal tersebut sekaligus 

untuk mendukung perlindungan konsumen, maka diatur mengenai Pengawasan 

Metrologi Legal yang dilaksanakan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP), satuan ukuran, dan Barang dalam Keadaan Terbungkus 

(BDKT). 

BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam 

kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau 

segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label 

sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan (Permendag RI No.31, 

2011). Pengawasan BDKT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan 

kebenaran kuantitas. Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas 

dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas 

sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD). 

Pemeriksaan kuantitas BDKT dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis 

yang ditetapkan Direktur Jenderal (Permendag RI No.26, 2017). 

Penelitian terdahulu mengenai prototipe penguji kebenaran kuantitas BDKT 

telah dilakukan oleh Kadek Dwi S. dan Kevin Dewanto H. (2019) untuk BDKT gas 

cair dengan objek LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kg. Nilai ketidakpastian hasil 

kalibrasi prototipe tersebut cukup besar yaitu ± 66,47 g. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Kindy Rahma A. dan Shaldy Aditya M. (2020) untuk menguji 

kebenaran kuantitas BDKT dalam satuan berat dengan objek kertas ukuran A4 

80gsm. Nilai ketidakpastian hasil kalibrasi prototipe tersebut sebesar ± 0.15 g. 

Perbedaan proyek akhir ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dibuat 
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prototipe penguji kebenaran kuantitas BDKT yang ditujukan untuk produk satuan 

volume dengan objek air minum dalam kemasan (AMDK). 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup termasuk manusia. 

Diperkirakan sebanyak 24 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan air 

bersih (Water.org, 2020). Semakin berkurangnya ketersediaan dan akses air bersih 

layak minum, mendorong peningkatan konsumsi AMDK di masyarakat. Asosiasi 

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) mencatat saat ini utilisasi 

pabrikan berada di kisaran 50%-60% per Agustus 2020 (Arief, 2020). Dengan 

melihat penggunaan AMDK oleh masyarakat yang cukup tinggi, kualitas dan 

kuantitas dari AMDK sangat perlu diperhatikan. AMDK termasuk dalam BDKT 

dengan kuantitas yang dinyatakan dalam satuan volume. 

Pemeriksaan kuantitas BDKT dalam satuan volume dilakukan sesuai 

dengan SKDJSPK (Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan 

Perlindungan Konsumen) No. 26 (2015). Pengujian dapat dilakukan dengan metode 

penimbangan atau metode penakaran. Pada pengujian dengan menggunakan 

metode penimbangan, hasil pembacaan yang didapat masih dalam satuan massa, 

sehingga harus dikonversikan kedalam satuan volume. Selain itu perlu dilakukan 

beberapa perhitungan yang kemudian hasilnya ditulis manual pada cerapan untuk 

dapat menentukan status pemeriksaan yang dilakukan. Prototipe penguji kebenaran 

kuantitas yang dibuat merujuk pada metode penimbangan dengan hasil keluaran 

langsung dalam satuan volume, data hasil pengujian terekam pada PC, serta dapat 

menunjukan status pemeriksaan diterima atau ditolaknya AMDK uji sesuai dengan 

persyaratan dan petunjuk teknis yang ada. Harapannya prototipe ini dapat 

digunakan serta memudahkan pengawasan dan pengujian kuantitas BDKT AMDK 

di lapangan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana membuat prototipe yang ditujukan untuk pengujian 

kuantitas pada pengawasan BDKT AMDK dengan metode 

penimbangan? 

2. Bagaimana menyusun program yang ditanamkan dalam prototipe dapat 

menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengujian 

kuantitas BDKT satuan volume? 

3. Bagaimana prototipe dapat mengakuisisi data hasil pengujian untuk 

disimpan sebagai cerapan pengujian? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek akhir ini antara lain: 

 
1. Membuat prototipe penghitung volume atau isi bersih pada AMDK. 

 

2. Membuat algoritma untuk data hasil pengujian oleh prototipe 

sehingga dapat terekam pada PC sebagai formulir cerapan digital. 

3. Prototipe dapat menentukan lot AMDK uji diterima atau ditolak pada 

pengawasan atau pengujian BDKT AMDK. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari pelaksanaan proyek akhir ini antara lain: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe. 

2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai pengujian kebenaran 

untuk BDKT volume. 

3. Bagi masyarakat 

Proyek akhir ini dapat membantu memudahkan pengujian kebenaran 

kuantitas air minum dalam kemasan untuk BDKT dan 

mengefisiensikan pengujian BDKT di lapangan dengan desain yang 

mudah dibawa dan sudah terintegrasi dengan persyaratan teknis 

pengujian yang berlaku. 
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1.5 BATASAN MASALAH 

Berikut adalah batasan permasalahan yang ada di dalam proyek akhir: 

 
1. Pembuatan prototipe penguji kebenaran kuantitas BDKT dalam satuan 

volume dengan metode penimbangan. 

2. Pengukuran densitas terbatas pada AMDK atau air tanpa bahan 

tambahan lainnya. 

3. Program pada prototipe dibuat berdasarkan petunjuk dan syarat teknis 

pada SKDJSPDN No. 26 Tahun 2015. 

4. Sampel pengujian yang digunakan adalah air mineral kemasan gelas 

plastik ukuran 220 ml. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bagian. 

Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan prototipe. 

3. BAB III RANCANG BANGUN 

Bab III memuat tentang deskripsi alat, cara kerja alat, spesifikasi alat, 

perancangan sistem, dan penjelasan mengenai prosedur pengujian prototipe. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memaparkan hasil pembuatan alat, data hasil pengujian, dan 

analisis hasil pengujian. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 AIR MINUM DALAM KEMASAN 

Air minum dalam kemasan atau biasa disebut AMDK adalah air yang telah 

diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta 

aman untuk diminum. Bahan baku AMDK merupakan air baku yang berasal dari air 

tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab, yang diproses sesuai dengan 

persyaratan teknis pengolahan AMDK (Permenperin RI No. 96, 2011). AMDK terbagi 

menjadi beberapa jenis meliputi: 

a. Air mineral 

Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral 

dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. 

b. Air demineral 

Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui 

proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO). 

c. Air mineral alami 

Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air 

sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang 

menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan 

mikrobiologi air mineral alami. 

d. Air minum embun 

Air minum embun adalah air minum yang diperoleh dan proses 

pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah 

lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas. 

Kemasan atau wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus 

AMDK dapat terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik yang berupa Polietilen (PE), 

Polipropilen (PP), Polietilen Tereftalat (PET), Polivinil Klorida (PVC), atau 

Polikarbonat (PC). Berdasarkan pemakaiannya, kemasan AMDK terbagi menjadi 

kemasan sekali pakai dan kemasan isi ulang. Kemasan sekali pakai dan terbuat dari 

plastik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 
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1. Memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan; 

2. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci atau desinfektan; dan 

3. Tidak boleh diisi ulang. 

 
Untuk jenis kemasan yang dapat dipakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh 

perusahaan pemilik merek atau yang bersangkutan serta kemasannya wajib memenuhi 

kriteria berikut. 

1. Terbuat dari plastik 

a. Memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan; 

b. Kekuatan memenuhi syarat uji; 

c. Tahan suhu minimal 55℃ dengan waktu kontak minimal 15 detik; 

d. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan. 

2. Terbuat dari kaca 

a. Sesuai dengan SNI 12-0037-1987 atau revisinya; 

b. Kekuatan memenuhi syarat uji; dan 

c. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan. 

 
2.2 BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS 

Barang Dalam Keadaan Terbungkus atau BDKT adalah barang atau komoditas 

tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya 

harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan 

dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan 

(Permendag RI No.31, 2011). BDKT wajib memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas 

dan kebenaran kuantitas. 

2.2.1 Kesesuaian Pelabelan Kuantitas 

Untuk memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas, BDKT wajib mencantumkan 

keterangan berikut. 

a. Kata dan nilai bersih, berat bersih/netto untuk BDKT yang kuantitasnya 

dinyatakan dalam berat atau volume; 

b. Kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang 

kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan; 
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c. Kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas/drained weight untuk BDKT 

yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman pada 

huruf a;  

d. Kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas 

cair, selain pencantuman pada huruf a. 

Pelabelan kuantitas juga memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka 

kuantitas nominal sebagaimana pada Tabel 2.1 untuk kuantitas nominal BDKT dalam 

ukuran berat atau volume, sedangkan tinggi minimum huruf dan angka kuantitas 

nominal BDKT dalam ukuran panjang, hitungan, dan luas adalah 2 mm. 

Tabel 2.1 Tinggi Minimum Huruf & Angka dalam Ukuran Berat atau Volume 

 

Kuantitas Nominal (Qn) 

dalam g atau mL 

Tinggi minimum huruf 

dan angka dalam mm 

lebih dari 5 s/d 50 2 

lebih dari 50 s/d 200 3 

lebih dari 200 s/d 1000 4 

lebih dari 1000 6 

Sumber: Permendag No. 31/M-DAG/PER/10/2011 

 
Penulisan lambang satuan pada label harus disesuaikan dengan ukuran 

kuantitas nominal BDKT sebagaimana pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Penulisan Lambang Satuan pada Kuantitas 
 

Ukuran/Besaran Kuantitas Nominal BDKT (Qn) Satuan 

Volume (cairan) 
Qn < 1000 mL mL (ml) 

1000 mL ≤ Qn L (l) 

 

Volume (padat) 

Qn < 1000 cm3 (1 dm3) cm3, mL (ml) 

1 dm3 ≤ Qn < 1000 dm3 dm3, L (l) 

1000 dm3 ≤ Qn m3 

 

Berat 

Qn < 1 g mg 

1 g ≤ Qn < 1000 g g 

1000 g ≤ Qn kg 

 

Panjang 

Qn < 1 mm mm 

1 mm ≤ Qn < 100 cm mm atau cm 

100 cm ≤ Qn m 

 

Luas 

Qn < 100 cm2 (1 dm2) mm2 atau cm2 

1 dm2 ≤ Qn < 100 dm2 (1 m2) dm2 

1 m2 ≤ Qn m2 

Sumber: Permendag No. 31/M-DAG/PER/10/2011 
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2.2.2 Kebenaran Kuantitas 

Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas, kuantitas nominal BDKT harus sesuai 

dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan 

(BKD). Petunjuk teknis pengujian atas kebenaran kuantitas ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

2.3 TEKNIS PENGUJIAN BDKT SATUAN VOLUME 

Teknis pengujian kebenaran kuantitas BDKT dalam satuan volume tertuang 

dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

Nomor: 26/SPK/KEP/3/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran 

Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Dinyatakan Dalam Satuan Berat 

dan Volume. Pengujian dilakukan setelah titik akhir pengecekan/quality control 

BDKT, di tempat penyimpanan/gudang BDKT atau di tempat penjualan BDKT. 

2.3.1 Ketentuan Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel BDKT dilakukan dengan menggunakan metode sampling 

acak dari populasi/lot BDKT. Ketentuan ukuran populasi/lot dapat diketahui dari 

lokasi pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk sampel yang diambil pada titik akhir pengecekan/quality control 

proses produksi, ukuran 1 lot sama dengan jumlah BDKT yang diproduksi 

dalam kurun waktu 1 jam. 

2. Untuk sampel yang diambil di tempat penyimpanan/Gudang, ukuran 1 lot 

sama dengan jumlah BDKT yang diserahkan ke tempat penyimpanan 

dalam satu kali penyerahan. Satu kali penyerahan dibatasi sampai dengan 

10.000 produk. 

3. Untuk sampel yang diambil di tempat penjualan, ukuran 1 lot sama dengan 

jumlah BDKT yang dijual di tempat tersebut. 

Terdapat tiga cara teknik sampling untuk pengujian BDKT, diantaranya 

sampling untuk pengujian tidak merusak, sampling untuk pengujian merusak dan 

sampling keseluruhan/total. Untuk objek BDKT AMDK, teknik sampling yang dapat 

digunakan adalah sampling untuk pengujian merusak atau sampling keseluruhan/total 

dengan memperhatikan ukuran populasi/lot. Jika ukuran lot sama atau lebih besar dari 
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100 maka pengambilan sampel untuk pengujian menggunakan cara merusak 

dilaksanakan berdasarkan petunjuk pada Tabel 2.3. Sedangkan jika lot kurang dari 100 

maka pengambilan sampel menggunakan cara sampel keseluruhan/total atau seluruh 

populasi/lot menjadi sampel dengan syarat banyaknya BDKT yang tidak memenuhi 

tidak boleh melebihi 2,5% dari BDKT yang diproduksi/dijual. 

Tabel 2.3 Ketentuan Sampel untuk Pengujian secara Merusak 
 

Ukuran Lot 

(L) 

Ukuran Sampel 

(n) 

Banyaknya "BDKT tidak 

sesuai" yang diizinkan (c) 

 

Faktor k (k) 

≥100 20 1 0,64 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 

 
2.3.2 Ketentuan Pengujian 

Dalam pengujian kebenaran kuantitas terdapat ketentuan yang harus 

diperhatikan untuk mengetahui status pengujian yang dilakukan seperti Batas 

Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dan persyaratan diterimanya lot pemeriksaan 

BDKT. BKD adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai BKD pada BDKT bergantung pada 

kuantitas nominal dari produk seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.4. 

a. Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) 

 
Tabel 2.4 Batas Kesalahan yang diizinkan 

 

Kuantitas Nominal Produk 

(Qn) dalam g atau mL 

Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) 

Persen dari Qn g atau mL 

5 s/d 50 9 - 

50 s/d 100 - 4,5 

100 s/d 200 4,5 - 

200 s/d 300 - 9 

300 s/d 500 3 - 

500 s/d 1000 - 15 

1000 s/d 10000 1,5 - 

10000 s/d 15000 - 150 

15000 s/d 50000 1 - 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 
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b. Persyaratan Diterimanya Lot Pemeriksaan BDKT 

 
Terdapat 3 ketentuan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan 

diterimanya lot pemeriksaan BDKT. Lot pemeriksaan dinyatakan “diterima” 

apabila seluruh ketentuan terpenuhi. Sedangkan jika sebagian atau seluruh 

ketentuan tidak terpenuhi maka lot pemeriksaan dinyatakan “ditolak”. Uraian 

lengkap mengenai persyaratan untuk pemenuhan ketentuan pada Tabel 2.5 

adalah sebagai berikut. 

1. Ketentuan 1 

Ketentuan 1 merupakan ketentuan rata-rata BDKT. Untuk dapat 

menentukan hasil pengujian memenuhi persyaratan ketentuan 1 maka 

perlu dilakukan beberapa langkah perhitungan dibawah ini. 

a. Menghitung nilai kesalahan total BDKT (TPE) dengan 

menjumlahkan kesalahan BDKT individu (ɛi) menggunakan 

persamaan berikut. 

 

 
n 

TPE =  i 

i=1 

(2.1) 

 

 

n     = ukuran sampel 

i = urutan sampel 

b. Menghitung nilai kesalahan rata-rata BDKT (AE) dengan 

menggunakan persamaan berikut. 

AE = 
TPE 

n 
(2.2) 

 

 
TPE = nilai kesalahan 

n = ukuran sampel 

Ketentuan 1 terpenuhi jika AE bernilai positif. Sedangkan jika AE 

bernilai negatif, maka dilanjutkan menghitung Batas Kesalahan Sampel 

(SEL) menggunakan persamaan berikut. 
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SEL = s( y )  k 

1 n 2 

s( y ) =  ( yi − y ) 
n −1 i=1 

 

(2.3) 

 

s(y) = standar deviasi sampel BDKT 

k = faktor k 

n = ukuran sampel 

yi = selisih kuantitas sebenarnya dengan Qn sampel ke-i 

ȳ = rata-rata selisih kuantitas sebenarnya dengan Qn 

 
Jika AE+SEL bernilai positif, maka ketentuan 1 terpenuhi. Sedangkan 

jika AE+SEL bernilai negatif, maka ketentuan 1 tidak terpenuhi. 

2. Ketentuan 2 

Ketentuan 2 atau ketentuan kesalahan T1 adalah rentang penunjukan 

kesalahan negatif (ɛ) antara T sampai dengan dua kali T (2T), seperti 

ilustrasi pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Kesalahan T1 dan T2 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 

 

Penentuan hasil pengujian memenuhi ketentuan 2 diketahui dengan 

membandingkan nilai ɛ BDKT individu dengan nilai T pada Tabel 2.2, 

dengan ketentuan: 

a. Jika nilai ɛi melebihi T, maka BDKT tersebut dinyatakan “tidak 

sesuai”. 

b. Jika banyaknya “BDKT tidak sesuai” yang masuk dalam kesalahan 

T1 memenuhi jumlah yang diizinkan, maka ketentuan 2 terpenuhi. 
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c. Jika banyaknya “BDKT tidak sesuai” yang masuk dalam kesalahan 

T1 melebihi jumlah yang diizinkan, maka ketentuan 2 tidak 

terpenuhi.  

3. Ketentuan 3 

Ketentuan 3 merupakan kesalahan dalam rentang T2 yang ditunjukan 

pada Gambar 2.1. Ketentuan 3 terpenuhi apabila tidak ada “BDKT tidak 

sesuai” yang masuk dalam kesalahan T2. 

Tabel 2.5 Persyaratan Diterimanya Lot 
 

Ketentuan Uraian 

1 
Kuantitas sebenarnya BDKT secara rata-rata tidak boleh 

kurang dari kuantitas nominal. 

 
2 

Banyaknya "BDKT tidak sesuai" yang masuk dalam 

kesalahan T1 memenuhi ketentuan pada Tabel 2.3, atau 

ketentuan pada sampling total. 

3 
Tidak ada "BDKT tidak sesuai" yang masuk dalam 
kesalahan T2. 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 

 
2.3.3 Tata Cara Pengujian 

Pengujian kebenaran kuantitas AMDK dengan metode penimbangan 

dilakukan dengan cara menimbang bruto atau berat kotor sampel AMDK dan tara atau 

kemasan sampel AMDK. Pelaksanaan pengujian dilakukan dalam beberapa tahap 

yaitu persiapan, pengujian tara, dan pengujian kebenaran kuantitas. 

a. Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan peralatan atau perlengkapan pengujian 

yang diperlukan seperti timbangan elektronik dengan skala interval yang 

sesuai berdasarkan Tabel 2.6, alat ukur densitas, alat hitung, gunting, wadah, 

kain lap/tisu, cerapan pengujian dan sertifikat alat ukur yang digunakan. 

Sebelum memulai pengujian, dilakukan penentuan lot, ukuran sampel, dan 

nilai Batas Kesalahan yang Diizinkan. 
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Tabel 2.6 Skala Interval Timbangan untuk Pengukuran Berat 
 

Berat Kotor/Bruto (gram) Skala Interval (d) (gram) 

kurang dari 25 0,01 

25 s.d kurang dari 1000 0,1 

1000 s.d kurang dari 5000 1,0 

5000 dan lebih 2,0 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 

 
b. Pengujian Tara 

Menentukan berat tara dilakukan dengan menimbang 10 sampel tara 

BDKT yang dipilih secara acak. Hasil rata-rata berat tara (ATW) dari sampel 

yang telah ditimbang, dihitung dengan persamaan berikut. 
 

ATW = 
1 


n    

x 
n 

i 
i=1 

(2.4) 

 
n = ukuran sampel 

i = urutan sampel 

xi = nilai tara hasil penimbangan sampel ke-i 

Jika ATW lebih besar dari 10%Qn, maka sampel tara ditambah sebanyak 

15 buah kemudian menghitung standar deviasi dari 25 sampel tara 

menggunakan persamaan berikut. 

 

1 n 2 

s( x)  =   ( xi  − x) 
n −1 i=1 

(2.5) 

 
s(x) = standar deviasi sampel BDKT 

n = ukuran sampel 

i = urutan sampel 

xi = nilai tara hasil penimbangan sampel ke-i 

x̄ = rata-rata berat tara 

Nilai ATW yang digunakan dalam menentukan kuantitas sebenarnya 

produk BDKT didasarkan pada ketentuan pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 ATW 
 

Jika Maka 

 

ATW ≤ 10%Qn 

Gunakan ATW untuk menentukan 

kuantitas produk BDKT yang 

sebenarnya. 

 
ATW > 10% Qn dan s(x) < 0,25 T 

Gunakan sebanyak 25 BDKT untuk 

menghitung ATW. 

 

 
ATW > 10% Qn dan s(x) > 0,25 T 

ATW tidak dapat digunakan. 

Gunakan berat tara masing-masing 

untuk menentukan kuantitas produk 

BDKT sebenarnya. 

Sumber: SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015 

 
c. Pengujian Kebenaran Kuantitas BDKT 

Pada tahap ini dilakukan penimbangan bruto atau berat kotor seluruh 

sampel BDKT. Dari pengujian tara sebelumnya dan bruto yang didapat, 

selanjutnya dilakukan perhitungan kuantitas sebenarnya (Qi) dengan 

persamaan berikut. 

 

Q(i) = bruto(i) − ATW (2.6) 

 
Jika ATW tidak digunakan, maka perhitungan kuantitas sebenarnya (Qi) 

menggunakan persamaan berikut. 

 

Q(i ) = bruto(i ) − tara(i ) (2.7) 

 
Karena pengujian menggunakan metode penimbangan atau gravimetri, 

maka nilai kuantitas sebenarnya perlu dikonversi ke satuan volume. Untuk 

mengonversi nilai dari satuan massa ke satuan volume dibutuhkan nilai massa 

jenis dari cairan yang digunakan, sehingga dapat dilakukan perhitungan 

kuantitas sebenarnya dalam satuan volume menggunakan persamaan berikut. 
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Q(ml) = 0,99985 
Q(g)

 
 − 0, 0012 

(2.8) 

 

Q(ml) = kuantitas sebenarnya (ml) 

0,99985 = konstanta 

Q(g) = kuantitas sebenarnya (g) 

 = densitas cairan (g/cm3) 

0,0012 = densitas udara (g/cm3) 

 
Langkah selanjutnya adalah menghitung kesalahan BDKT individu 

dengan persamaan berikut. 

 

(i ) = Q(i ) − Qn (2.9) 

 
Hasil pengujian kemudian digunakan untuk menentukan apakah BDKT 

memenuhi/tidak memenuhi ketentuan diterimanya lot sebagaimana 

ditunjukan pada Tabel 2.5. 

2.4 DENSITAS 

Untuk mengonversi nilai besaran massa ke nilai besaran volume, dibutuhkan 

besaran massa jenis atau densitas. Densitas adalah jumlah suatu zat yang terkandung 

pada suatu unit volume atau dapat dinyatakan dalam persamaan dasar berikut. 

 

 = 
m

 
V 

(2.10) 

 

 = densitas benda 

m = massa benda 

V = volume benda 

Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap 

volumenya. 
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2.4.1   Pengukuran Densitas Berdasarkan Suhu Cairan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanaka, et.al (2000), diperoleh 

persamaan densitas pada rentang temperatur 0℃ hingga 40℃ untuk Standard Mean 

Ocean Water (SMOW) di bawah tekanan 1 atm yang diturunkan dari rumus dimana 

suhu adalah satu-satunya variabel bebas dan digunakan lima parameter berikut. 

 

 (t + a )
2 

(t + a  )  
 = a 1− 1 2   a3 (t + a4 )  

5 

 
(2.11) 

 
a1/℃ = -3,983035 ± 0,00067 

a2/℃ = 301,797 

a3/℃
2 = 522528,9 

a4/℃ = 69,34881 

a5/ (kg m-3) = 999,974950 ± 0,00084 
 

SMOW adalah sampel standar air murni dengan komposisi isotop yang 

diketahui secara akurat yang dikelola oleh IAEA (International Atomic Energy 

Agency). SMOW biasa digunakan untuk kalibrasi densitas dan komposisi isotop. 

Sebagian besar pengguna air sebagai standar densitas mengandalkan air keran, bukan 

SMOW. Dalam kasus ini, maka a5 harus diubah. Nilai a5 untuk air keran sering 

diasumsikan sebesar 999,972 kg m-3. 

2.5 KOMPONEN PROTOTIPE 

 
2.5.1 Sensor Load Cell 

Sensor load cell sesuai dengan ilustrasi Gambar 2.2 adalah transduser yang 

dapat mengubah tekanan oleh beban menjadi sinyal elektrik. Pengukuran yang 

dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Prinsip kerja load cell ketika 

mendapat tekanan beban yaitu akan mengakibatkan reaksi gaya secara elastis terhadap 

elemen logam pada load cell. Gaya yang ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan 

kedalam sinyal elektrik oleh strain gauge (pengukur regangan) yang terpasang pada 

load cell (Prianti, 2017). 

Load cell memiliki 4 buah kabel, dengan 2 kabel berperan sebagai penghubung 

untuk tegangan masukan, dan 2 kabel lainnya berfungsi untuk berkomunikasi dengan 
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mikrokontroler. Kabel merah sebagai input tegangan sensor, kabel hitam sebagai input 

ground sensor, kabel hijau sebagai output positif sensor, dan kabel putih sebagai 

output ground sensor. 

 

Gambar 2.2 Sensor Load Cell Tampak Samping 

Sumber: Pelagia, 2017 

2.5.2 Modul Amplifier HX711 

Modul HX711 sesuai pada Gambar 2.3 merupakan modul pengubah analog 

menjadi digital (Analog to Digital Converter) 24 bit yang cukup presisi. Selain 

mengubah bentuk sinyal, modul HX711 juga memiliki fungsi untuk memperkuat 

sinyal dengan penguatan 64 dan 128 kali. Modul ini memiliki chip yang dapat 

berperan untuk mengatur tegangan masukan ke load cell, sehingga dapat 

meningkatkan akurasi dan presisi pengukuran. 

 

 

Gambar 2.3 Modul HX711 

Sumber : AVIA Semiconductor, n.d. 

2.5.3 Mikrokontroler 

Arduino merupakan perangkat keras (hardware) papan mikrokontroler tunggal 

open source. Di dalam Arduino terdapat sebuah chip mikrokontroler dengan tipe AVR 

sebagai komponen utama yang dikeluarkan oleh perusahaan Atmel. Mikrokontroler 

itu sendiri adalah chip atau integrated circuit (IC) yang bisa diprogram menggunakan 

sebuah PC. Pada projek ini jenis Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno. 
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Arduino Uno merupakan salah satu board yang menggunakan mikrokontroler 

ATmega8U2 menggantikan FTDI chip, sehingga proses unggah data lebih cepat, tidak 

memerlukan driver USB dan dapat diprogram untuk keperluan akuisisi data. 

Berdasarkan gambar 2.5, Arduino UNO terdiri dari 14 pin input/output digital, 6 buah 

input analog, sambungan USB, dan tombol reset. Arduino UNO dapat digunakan 

dengan cara menyambungkannya ke perangkat komputer melalui sebuah kabel USB. 

Arduino UNO memiliki resolusi 10 bit (1023) yang dapat mewakili tegangan 0-5 V. 

 

 

Gambar 2.4 Mikrokontroler Arduino Uno R3 

Sumber: Arduino.cc 

2.5.4 Sensor Suhu DS18B20 

DS18B20 merupakan sebuah sensor suhu digital dengan pembacaan 9 – 12 bit 

yang dapat diatur, dimana suhu yang terukur merupakan suhu pada selubung logam di 

bagian ujung sensor. Sensor ini bekerja pada rentang tegangan 3 – 5,5V dan rentang 

suhu -55°C sampai 125°C. Namun, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, 

sensor ini disarankan untuk mengukur suhu pada rentang -10 sampai 85°C. DS18B20 

memiliki nomor serial silikon yang unik pada setiap unitnya, sehingga memungkinkan 

penggunaan 1 pin untuk beberapa sensor DS18B20. 

Gambar 2.6 menunjukkan sensor suhu DS18B20 dengan desain selubung pada 

bagian pengukurnya sehingga sensor ini dapat digunakan pada lingkungan yang 

lembab atau bahkan untuk mengukur suhu di dalam air karena merupakan sensor suhu 

yang tahan air (waterproof) (Darmawan, 2013). 
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Gambar 2.5 Sensor Suhu DS18B20 

Sumber : kl801.ilearning.me 

2.5.5 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD (Liquid Crystal Display) berfungsi untuk menampilkan teks dan simbol 

tertentu, sebagai media komunikasi antara purwarupa dengan operator. LCD jenis 

20x4 dapat menampilkan karakter sebanyak 20 kolom dan 4 baris, yang sudah 

dilengkapi dengan cahaya latar. LCD dengan teknologi CMOS logic bekerja dengan 

tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya 

terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. 

Pada dasarnya, LCD dapat langsung dihubungkan dengan Arduino ataupun 

mikrokontroler lainya. Namun, jumlah pin yang dibutuhkan cukup banyak sehingga 

dibutuhkan komponen tambahan untuk menyederhanakannya yaitu dengan cara 

dihubungkan dengan modul I2C seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 untuk 

mengurangi jumlah pin yang digunakan. Modul I2C adalah modul LCD yang 

dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol I2C/IIC (Inter Integrated Circuit) 

atau TWI (Two Wire Interface). Dengan menggunakan modul I2C, LCD hanya 

menggunakan 4 pin yaitu 2 pin untuk tegangan masukan dan 2 pin lainnya sebagai pin 

untuk komunikasi dengan pengontrol mikro (SDA dan SCL). 

 

 
Gambar 2.6 LCD I2C 

Sumber: lastminuteengineers.com 
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2.5.6 Keypad 

Keypad adalah bagian penting dari suatu perangkat elektronika yang 

membutuhkan interaksi manusia. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat 

(mesin) elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI (Human Machine 

Interface) (Lutfiyanto, 2018). Pada proyek ini menggunakan Matrix keypad 4×4 

sesuai yang ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

 
Gambar 2.7 Keypad 

Sumber: tokopedia.com 

 
2.5.7 Tera Term 

Tera Term adalah emulator terminal untuk Microsoft Windows yang 

mendukung koneksi port serial, telnet (Telecommunication Network), dan SSH 

(Secure Shell). Perangkat lunak buatan Jepang ini bersifat open source dan dilengkapi 

fitur seperti koneksi port serial melalui UART, koneksi TCP/IP (telnet, SSH1, SSH2), 

IPv6, emulasi VT100 dan emulasi VT200/300 yang dipilih, emulasi TEK4010, 

protokol transfer file, pengkodean karakter UTF-8, serta skrip menggunakan bahasa 

bawaan “Tera Term Language”. 

Pada Gambar 2.9, tampak untuk menghubungkan Tera Term dengan Arduino 

digunakan port serial sehingga komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah antara PC 

dengan Arduino. Output serial monitor Arduino akan dapat terbaca serta tersimpan 

menjadi jenis dokumen tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan fitur log. 
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Gambar 2.8 Koneksi Tera Term dengan Port Serial 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 
3.1 LOKASI PENELITIAN 

Lokasi pengambilan data dan penulisan laporan proyek akhir ini dilakukan 

di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian. 

3.2 PRINSIP KERJA PROTOTIPE 

Berdasarkan Gambar 3.1, sistem prototipe terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

input, proses, dan output. Power supply yang terhubung dengan sumber listrik akan 

menyuplai tegangan ke sistem dan seluruh komponen dalam sistem terhubung 

dengan mikrokontroler sebagai pengontrol dan pemroses. 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 
Sampel AMDK diletakkan pada permukaan load cell sebagai beban, 

kemudian load cell akan mengubah tekanan dari beban menjadi keluaran sinyal 

listrik berdasarkan perubahan resistansi strain gage di dalamnya. Sebelum 

dihubungkan langsung ke mikrokontroler, load cell membutuhkan modul HX711 

yang merupakan modul penguat sinyal sekaligus ADC (analog to digital 

converter). Selanjutnya, sensor suhu DS18B20 digunakan sebagai pengukur suhu 

cairan AMDK yang outputnya akan dikonversi menjadi densitas cairan uji 

berdasarkan persamaan 2.11. Hasil pembacaan kedua sensor tersebut diproses oleh 
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mikrokontroler untuk mengetahui volume bersih AMDK dan nilai-nilai lainnya 

yang menentukan pemenuhan persyaratan diterimanya lot AMDK sesuai 

SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015. Komponen keypad digunakan untuk 

memasukkan nilai input yang akan berpengaruh pada sistem proses seperti nilai 

kuantitas nominal AMDK untuk menentukan BKD, ukuran lot untuk menentukan 

jumlah sampel, perintah enter, perintah delete, dan masukan lainnya. Untuk 

memulai pengujian menggunakan prototipe kembali dari awal cukup dengan 

menekan push button reset. Output sistem ditampilkan pada LCD serta direkam dan 

disimpan ke PC sebagai file csv (comma separated value) dengan bantuan software 

Tera Term. File output prototipe tersebut dapat digunakan sebagai formulir cerapan 

pengujian digital. 

3.3 PERANGKAT KERAS 

Skema rangkaian komponen perangkat keras penyusun prototipe ditunjukan 

pada gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Skema Rangkaian Perangkat Keras 

 
Penjelasan mengenai komponen yang digunakan pada Gambar 3.2 adalah 

sebagai berikut. 

a. Load cell yang digunakan termasuk jenis single point dengan kapasitas 

maksimum 1 kg. Berdasarkan Tabel 2.6, load cell ini diatur memiliki skala 
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interval (d) sebesar 0,1 g dan digunakan hanya untuk pengujian produk 

dengan massa 25 g sampai dengan kurang dari 1000 g. Keempat kabel pada 

load cell dihubungkan dengan pin modul HX711. Kabel merah terhubung 

dengan pin E+, kabel hitam terhubung dengan pin E-, kabel hijau terhubung 

dengan pin A- dan kabel putih terhubung dengan pin A+. Pemasangan kabel 

ini dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi komponen yang digunakan. 

b. Modul HX711 yang telah terhubung dengan load cell disambungkan ke 

mikrokontroler melalui pin digital. Sebelumnya output load cell yang 

berupa sinyal analog telah diperkuat dan diubah ke sinyal digital sebelum 

dikirim ke mikrokontroler. Modul ini membutuhkan calibration factor 

untuk mengubah tegangan yang dihasilkan load cell menjadi besaran massa 

yang diinginkan. Nilai calibration factor untuk kapasitas maksimum 1 kg 

dan skala interval 0,1 g diperoleh sebesar 1936. Untuk dapat bekerja modul 

HX711 diberi tegangan sebesar 5 VDC. Tegangan ini pula yang digunakan 

oleh load cell melalui pin E+ dan E- modul HX711. 

c. Sensor suhu DS18B20 yang digunakan bersifat tahan air (waterproof) 

dengan selubung logam pada ujung sensornya. Sensor ini cocok untuk 

pengukuran suhu di dalam air seperti pada proyek akhir ini yang 

menggunakan AMDK sebagai objeknya. Tegangan operasionalnya berada 

pada rentang 3-5,5 VDC. Pada rangkaian ini, sumber tegangan yang dipilih 

adalah 5 VDC. Sebagai sensor digital dengan tiga pin yaitu pin Vcc, pin 

ground, dan pin input, sensor DS18B20 memiliki kemungkinan berada pada 

float state atau kondisi dimana mikrokontroler sulit mengidentifikasi nilai 

input berada pada kondisi high atau low. Untuk mengatasi hal tersebut maka 

ditambahkan resistor pull-up yang dipasang antara pin Vcc dan pin input. 

Nilai resistor pull-up yang digunakan sebesar 4,7k Ohm. 

d. Keypad yang digunakan merupakan jenis alfanumerik matriks 4x4 dengan 

delapan pin input. 4 pin untuk input baris dan 4 pin untuk input kolom. 

Karakter numerik digunakan untuk memasukkan nilai angka, dalam proyek 

akhir ini nilai yang dimasukan adalah kuantitas nominal BDKT dan ukuran 



25 
 

 

 

 

 

lot. Karakter alfabet diatur sebagaimana pada tabel 3.1. Karakter spesial “*” 

sebagai tombol enter dan “#” sebagai tombol delete. 

Tabel 3.1 Penggunaan Karakter Alfabet pada Prototipe 
 

Karakter Fungsi 

A Menyimpan pembacaan massa tara 

B Menyimpan pembacaan massa bruto 

C Menghapus tampilan LCD 

D - 

 
e. LCD yang digunakan memiliki 4 baris x 20 karakter dengan dilengkapi 

modul I2C (Inter Integrated Circuit). Modul I2C ini akan mengubah jalur 

kendali LCD dari paralel yang memerlukan banyak pin ke jalur serial yang 

cukup membutuhkan 2 pin input. 

f. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno R3 dengan chip 

ATmega328. Arduino Uno dengan 14 digital pin I/O dan 6 pin analog sudah 

cukup mendukung proyek akhir ini sehingga tidak perlu menggunakan jenis 

Arduino dengan jumlah pin yang lebih banyak. Tegangan input yang 

dibutuhkan Arduino untuk dapat bekerja berada pada rentang 7-12 V. Pada 

proyek akhir ini, sumber tegangan Arduino diperoleh dari port USB yang 

terhubung dengan PC. Port USB dipilih karena selain sebagai catu daya, 

dapat juga digunakan untuk komunikasi serial yang mana dibutuhkan untuk 

akuisisi data hasil pengujian oleh prototipe. 

g. Push button ditambahkan pada rangkaian sebagai tombol reset untuk 

memulai pengujian kembali dari awal. Caranya yaitu dengan 

menghubungkan salah satu kaki push button dengan pin reset pada Arduino 

dan pin ground untuk kaki push button lainnya. 

Komponen-komponen perangkat keras yang sudah terhubung kemudian 

disusun sedemikian rupa dalam suatu kotak casing sehingga memudahkan dalam 

penggunaan prototipe. Kotak casing juga membantu melindungi komponen- 

komponen didalamnya serta memudahkan untuk membawa atau memindahkan 

prototipe. Pada proyek akhir ini, bahan dasar kotak casing yang digunakan yaitu 
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akrilik yang dirancang seperti pada Gambar 3.3 dengan ukuran panjang 27 cm, 

lebar 27 cm, dan tinggi 3,5 cm. 

 

 
Gambar 3.3 Rancangan Konstruksi Prototipe 

 
3.4 PERANGKAT LUNAK 

Program yang ditanamkan pada prototipe dibuat menggunakan perangkat 

lunak Arduino IDE. Algoritma program yang ditunjukan dengan diagram alir pada 

Gambar 3.4 disesuaikan dengan petunjuk teknis pengujian yang dimulai dengan 

memasukkan nilai input kuantitas nominal dan ukuran lot menggunakan perangkat 

keras keypad. Untuk memprogram keypad, dibutuhkan library tambahan, 

pendeklarasian jumlah baris dan kolom keypad yang digunakan, penggambaran 

kondisi keypad jika ditekan serta deklarasi pin Arduino yang terhubung dengan pin 

keypad. Nilai input yang telah dimasukkan kemudian dibandingkan dengan suatu 

kondisi logika menggunakan pernyataan if-else. Nilai input kuantitas nominal 

dibandingkan dengan kondisi pada Tabel 2.4 untuk memperoleh nilai BKD, 

sedangkan nilai input ukuran lot dibandingkan dengan kondisi ketentuan teknik 

sampling untuk memperoleh jumlah sampel yang harus diuji dan BDKT “tidak 

sesuai” yang diizinkan. Selanjutnya dilakukan pengukuran suhu cairan 

menggunakan sensor suhu DS18B20 yang pemrogramannya membutuhkan 2 

library tambahan, OneWire dan DallasTemperature. Hasil pembacaan sensor 

kemudian dimasukan ke persamaan 2.11 dalam program untuk mendapatkan nilai 

densitas cairan. Pengujian dilanjutkan dengan melakukan pengukuran massa bruto 

dan pengukuran massa tara. Pembacaan massa bruto diprogram agar dapat 

dilakukan pengulangan sebanyak jumlah sampel dengan menggunakan struktur 

data array. Pembacaan massa tara juga dilakukan berulang sesuai dengan Tabel 2.7 
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dimana mula-mula sampel tara ditimbang sebanyak 10 produk, jika rata-rata massa 

tara (ATW) 10 sampel nilainya kurang dari 10% kuantitas nominal maka 

perhitungan kuantitas sebenarnya dapat menggunakan persamaan 2.6 dengan ATW 

10 sampel. Sedangkan jika ATW 10 sampel nilainya lebih dari 10% kuantitas 

nominal maka sampel tara ditambah sebanyak 15 produk sehingga total sampel tara 

sebanyak 25 produk. Hasil penimbangan 25 sampel tara dihitung standar 

deviasinya. Jika standar deviasi 25 sampel tara kurang dari 0,25 BKD maka 

dilakukan perhitungan ATW 25 sampel dan kuantitas sebenarnya dapat dihitung 

menggunakan persamaan 2.6 dengan ATW 25 sampel. Sebaliknya, jika standar 

deviasi 25 sampel tara lebih dari 0,25 BKD maka dilakukan penimbangan massa 

tara seluruh sampel dan kuantitas sebenarnya dapat dihitung menggunakan 

persamaan 2.7. Setelah diketahui nilai kuantitas sebenarnya tiap sampel, tahap 

selanjutnya adalah melakukan konversi kuantitas sebenarnya dalam satuan massa 

ke satuan volume menggunakan persamaan 2.8 dan menentukan nilai kesalahan 

tiap sampel menggunakan persamaan 2.9. Tahap akhir dari pengujian yaitu 

penentuan keberterimaan lot yang dilihat dari pemenuhan ketentuan pada Tabel 2.5. 

Susunan program dibuat berurutan dari ketentuan 1 hingga ketentuan 3. Lot dapat 

diterima apabila seluruh ketentuan terpenuhi. Apabila terdapat satu saja ketentuan 

yang tidak terpenuhi maka lot dinyatakan ditolak. 

Tahap akuisisi data untuk menyimpan data pengujian sebagai cerapan 

membutuhkan perangkat lunak tambahan yang dapat menjalankan komunikasi 

serial antara Arduino dengan PC. Perangkat lunak yang digunakan adalah 

TeraTerm. TeraTerm disambungkan dengan port serial yang terhubung dengan 

Arduino. Format data yang dihasilkan dibuat berupa CSV file (Comma Separated 

Values). 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengujian oleh Prototipe 

 
3.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode yang dilakukan dalam pengambilan dan pengumpulan data 

penelitian adalah studi literatur dan melakukan pengujian alat untuk pengambilan 

data sampel suatu populasi. Studi literatur dilakukan dengan mencari data-data 

yang berkaitan dengan berbagai macam variabel yang digunakan dalam 

mengerjakan proyek akhir ini. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, dan 

referensi laporan proyek akhir dengan judul yang hampir sama. 

3.6 METODE KALIBRASI 

Kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh 

instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah 

diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan besaran yang diukur) 

(OIML, 2006). Kalibrasi memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penunjukan alat 

sesuai dengan hasil pengukuran lain (standard), menentukan akurasi penunjukkan 
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alat, serta mengetahui keandalan alat. Dalam pelaksanaan kalibrasi harus 

menggunakan prosedur acuan. Prosedur acuan adalah suatu prosedur untuk 

melakukan pengujian, pengukuran atau analisis, yang ditelaah dengan seksama dan 

dikontrol dengan ketat (ISO/IEC 17025, 2017). Terdapat dua jenis prosedur acuan, 

yaitu metode baku dan metode tidak baku. Metode tidak baku perlu divalidasi lebih 

lanjut untuk dapat digunakan sebagai prosedur acuan. 

3.6.1 Kalibrasi Load cell 

Kalibrasi load cell untuk pembacaan massa dilakukan menggunakan 

metode kalibrasi timbangan digital. Salah satu metode standar yang dapat 

digunakan sebagai acuan yaitu oleh David. B. Prowse, The Calibration of Balances 

(1985). Pada dokumen standar tersebut terdapat beberapa pengujian untuk kalibrasi 

timbangan digital sebagai berikut. 

a. Pengujian Kemampuan Baca Kembali 

 
Pengujian kemampuan baca kembali dilakukan dengan menggunakan 

AT kelas M1 dengan 2 posisi yaitu setengah kapasitas maksimal atau 500g 

dan kapasitas maksimal atau 1000g. Anak timbangan diletakkan pada lantai 

muatan dan dicatat penunjukannya. Langkah ini diulangi sebanyak sepuluh 

kali. Pengujian kemampuan baca kembali dilakukan untuk menentukan 

ukuran kemampuan timbangan dalam menunjukkan nilai yang sama pada 

penunjukkan timbangan yang dinyatakan sebagai simpangan baku atau 

standar deviasi menggunakan persamaan 3.1. 

 

1 n 2 

 =   (ri  − r ) 
n −1 i=1 

(3.1) 

 

σ = standar deviasi dari perbedaan 

ri    = perbedaan ke-i 

r = rata-rata perbedaan 

n = jumlah pengukuran 
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b. Pengujian penyimpangan nilai nominal 

 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui penyimpangan nominal yang 

ditunjukan dibandingkan dengan nominal standar. Pengujian dilakukan 

pada sepuluh titik hingga kapasitas maksimum beban dengan pembagian 

teratur berikut; 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 

g, 1000 g. Hasil pengujian penyimpangan nilai nominal digunakan untuk 

menghitung koreksi nilai yang ditunjukkan oleh timbangan pada masing- 

masing titik uji menggunakan persamaan 3.2. 

 
 

C = Mc − (mi − zi) (3.2) 
 

 

C = koreksi pembacaan timbangan 

 
Mc = massa konvensional anak timbangan standar 

 
mi = rata-rata penunjukan timbangan saat diberi muatan 

 
zi = rata-rata penunjukan timbangan saat tidak ada muatan 

 
c. Pengujian Histeresis 

 
Pengujian histerisis dilakukan dengan menggunakan AT kelas M1 yang 

memiliki nominal ½ kapasitas maksimum, yaitu 500 g yang kemudian 

dinyatakan sebagai M. Selanjutnya pencatatan display penunjukan ketika 

tidak ada beban dinyatakan dengan z1. Massa M diletakkan di tengah lantai 

muatan timbangan dan dinyatakan sebagai m1, kemudian ditambahkan AT 

sehingga mendekati kapasitas maksimum timbangan lalu diturunkan lagi 

dan pembacaan dinyatakan sebagai m2. Ketika massa M diturunkan 

kembali dari lantai muatan maka pencatatan display dinyatakan sebagai z2. 

Langkah ini dilakukan secara berulang dengan minimum sebanyak 3 kali 

pengulangan. Pengujian histerisis biasa dilakukan pada timbangan yang 

baru pertama kali dikalibrasi atau setelah dilakukan perbaikan pada 

timbangan. Nilai histerisis diperoleh dari rata-rata nilai perbedaan data hasil 

pengujian dengan menggunakan persamaan 3.3. 
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r = (m1− m2) − (z1− z2) (3.3) 

 

 

 
z1 = pembacaan timbangan saat tidak ada beban 

m1 = pembacaan timbangan saat diberi beban ½ kapasitas maksimum 

m2 = pembacaan ½ kapasitas maksimum sesaat setelah penambahan 

beban hingga kapasitas maksimum 

z2 = pembacaan saat semua beban timbangan tidak ada 
 

 

 

d. Pengujian Eksentrisitas 

 
Pengujian eksentrisitas dilakukan menggunakan AT yang memiliki 

massa ½ dari kapasitas maksimum. AT ditimbang dan dicatat 

penunjukannya pada posisi 1, 2, 3, 4, dan 5 lantai muatan seperti Gambar 

3.5. 
 

 

Gambar 3.5 Posisi AT pada Pengujian Eksentrisitas 

 
Perhitungan ketidakpastian timbangan digital disesuaikan dengan 

instruksi kerja laboratorium massa PPSDK yang mengacu pada National 

Measurement Laboratory CSIRO dan Technical Note 13, NATA Australia. 

Sumber-sumber ketidakpastian yang digunakan antara lain: 

a. Ketidakpastian Kemampuan Baca Kembali (repeatability) 

Komponen ketidakpastian ini diambil dari standar deviasi 

timbangan yang diperoleh dari data kemampuan baca kembali. 
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U1 =
   

 
n −1 

(3.4) 

 

σ = standar deviasi dari pengujian repeatability 

n = jumlah pengukuran 

U1 = ketidakpastian repeatability 

 
 

b. Ketidakpastian Resolusi 

Ketidakpastian yang berasal dari kemampuan pembacaan timbangan 

(readability). 
 

1 
resolusi 

U 2 = 2  
3 

 
(3.5) 

 
U2 = ketidakpastian resolusi 

 
c. Ketidakpastian Standar 

Ketidakpastian ini diperoleh dari sertifikat kalibrasi anak timbangan 

standar yang digunakan. 

U 3 = 
a
 

k 
(3.6) 

 
U3 = ketidakpastian standar 

a = ketidakpastian kalibrator (AT standar) 

k = faktor cakupan 

 

d. Ketidakpastian Buoyancy 

Ketidakpastian baku yang dipengaruhi oleh nilai buoyancy udara 

terhadap pembacaan timbangan. Efek buoyancy diasumsikan sebesar 1 

ppm dari nominal massa yang digunakan dengan distribusi rectangular. 

U 4 = 
1ppm  massano min al 

3 
(3.7) 

 
U4 = ketidakpastian standar 
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e. Ketidakpastian Drift 

Ketidakpastian dari perubahan pembacaan secara seragam dan linear 

dalam interval waktu tertentu. Untuk memprediksi nilai drift pada 

timbangan yang baru sekali dikalibrasi, digunakan persamaan 3.8. 

U 5 = 
8% MPE 

3 
(3.8) 

 
U5 = ketidakpastian standar 

 
f. Ketidakpastian Gabungan 

Ketidakpastian gabungan dari komponen-komponen ketidakpastian 

yang ada. 

 

Uc =   U12 +U 22 +U32 +U 42 +U52 (3.9) 

 
Uc = ketidakpastian gabungan 

 
g. Ketidakpastian Bentangan 

Ketidakpastian pada tingkat kepercayaan tertentu dengan 

mengalikan ketidakpastian gabungan dengan faktor cakupan. 

 

U = Uc k (3.10) 

 

U = ketidakpastian bentangan 

K = faktor cakupan pada 95% 

Limit of performance (LOP) yaitu rentang toleransi dimana 

didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan. 

Besarnya nilai LOP yang didapat dengan menggunakan persamaan 3.11 

akan menunjukan kinerja dari timbangan berdasarkan Tabel 3.2. 

 

F = 2.26max + Cmax +Ucmax (3.11) 

 
σmax = Simpangan baku maksimum pada kemampuan baca kembali 

Cmax = Nilai koreksi maksimum dari penyimpangan nilai nominal 
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Ucmax = Ketidakpastian bentangan pada titik terjadi Cmax 

Tabel 3.2 Klasifikasi Kinerja Timbangan Berdasarkan LOP 

LOP Kinerja Timbangan Saran 

1x s/d 2x resolusi Bagus - 

2x s/d 3x resolusi Rata-rata Bagus - 

3x s/d 5x resolusi Cukup Servis dianjurkan 

5x s/d 7x resolusi Buruk Servis diharuskan 

7x s/d 10x resolusi Sangat Buruk - 

Sumber: (International Accreditation New Zealand, 2002) 

 
3.6.2 Kalibrasi Sensor Suhu DS18B20 

Kalibrasi sensor suhu DS18B20 dilakukan menggunakan metode kalibrasi 

termometer digital berdasarkan acuan JIS (Japanese Industrial Standards) Z 8710 

(1993). Prosedur kalibrasi termometer digital menurut dokumen tersebut dimulai 

dengan menyiapkan oilbath/waterbath sebagai media kalibrasi dan mengatur 

thermocontroller pada suhu uji. Probe sensor uji dan termometer standar 

dimasukkan ke dalam oilbath/waterbath dengan jarak sedekat mungkin. Setelah 

penunjukan pada alat uji dan standar stabil, hasil pembacaan dicatat. Pembacaan 

dilakukan secara berulang sebanyak 5 kali. Prosedur yang sama dilakukan untuk 

titik uji lainnya. Ketika dilakukan pengujian, probe sensor uji maupun standar harus 

masuk ke dalam oilbath/waterbath paling sedikit 2/3 dari panjang probe. 

Untuk menentukan ketidakpastian pembacaan sensor suhu, dilakukan 

perhitungan ketidakpastian sensor berdasarkan acuan ISO/TAG4 – 1993 “Guide to 

Expression Uncertainty in Measurement”. Sumber-sumber ketidakpastian yang 

digunakan antara lain: 

a. Ketidakpastian daya baca ulang (repeatability) 
 

 
 

1 n 2 

 =   (Ci  − C ) 
n −1 i=1 

(3.12) 

UA1 =
   

 
n −1 

(3.13) 
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σ = standar deviasi dari koreksi 

Ci = koreksi ke-i 

C = rata-rata koreksi 

n = jumlah koreksi 

UA1 = ketidakpastian daya baca ulang 

b. Ketidakpastian regresi 
 
 

SSR = (C − C)2 
i 

(3.14) 

UA2 = 
SSR

 
n − 2 

(3.15) 

 

SSR = sum square residual 

Ci = koreksi ke-i 

C = rata-rata koreksi 

n = jumlah koreksi 

UA2 = ketidakpastian regresi 

c. Ketidakpastian resolusi 
 
 

1 
resolusi 

UB1 = 2  
3 

 
(3.16) 

UB1 = ketidakpastian resolusi 

d. Ketidakpastian standar 

 

UB2 = 
a
 

k 
(3.17) 

UB2 = ketidakpastian termometer standar 

a = ketidakpastian kalibrator (termometer standar) 

k = faktor cakupan 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 HASIL PROTOTIPE 

Prototipe yang telah dibuat disesuaikan dengan desain rancang bangun pada 

Bab III. Nilai skala interval (d) sebesar 0,1 g untuk rentang pengujian pada 25 g – 

1000 g. Bentuk akhir prototipe tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 dengan 

rincian pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Ilustrasi dan Keterangan Hasil Akhir Prototipe 
 

Ilustrasi Keterangan 

 

 

Pada bagian sisi atas permukaan 

prototipe, terdapat pan load cell, 

push button reset, LCD, dan keypad. 

Kerangka prototipe menggunakan 

material akrilik bening yang dilapisi 

dengan pylox warna hitam. 

 

 

 
Pada bagian sisi kanan prototipe, 

terdapat USB port dan ruang kecil 

dengan penutup (slider) sebagai 

tempat penyimpanan sensor suhu 

yang digunakan untuk pengujian. 

 

 

 
Bagian dalam prototipe diisi dengan 

rangkaian perangkat keras penyusun 

prototipe. 
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Gambar 4.1 Prototipe Penguji Kebenaran Kuantitas AMDK 

 
4.2 HASIL KALIBRASI 

 
4.2.1 Kalibrasi Load Cell 

Kalibrasi load cell yang digunakan untuk menimbang BDKT dilakukan di 

Laboratorium Massa, PPSDK menggunakan acuan kalibrasi timbangan digital, The 

Calibration Balances, CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organization), Australia (Prowse, 1985). Standar yang digunakan yaitu Anak 

Timbangan (AT) kelas M1 dengan rincian massa nominal, massa konvensional, dan 

ketidakpastian dari AT yang digunakan terdapat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Data AT Standar yang Digunakan 
 

Data AT Standar 

Massa 
Nominal (g) 

Massa 
Konvensional (g) 

Ketidakpastian k=2 
(mg) 

100 100,0015 1,3 

200 200,0006 2,5 

200* 199,9947 2,5 

500 500,0169 6,3 

1000 1000,018 13,0 

Sumber: Sertifikat Kalibrasi AT Standar, 2017 
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a. Pengujian Kemampuan Baca Kembali 

Pengujian kemampuan baca kembali atau daya ulang pembacaan 

dilakukan pada beban 50% maksimum yaitu 500 g (Tabel 4.3) dan beban 

100 % maksimum yaitu 1000 g (Tabel 4.4) dengan pengulangan sebanyak 

10 kali untuk masing-masing nominal. Hasil pengujian berupa standar 

deviasi digunakan untuk menghitung ketidakpastian kemampuan baca 

kembali (repeatability). 

Tabel 4.3 Data Daya Ulang Pembacaan Pada Beban 500 g 
 

 
No. 

 
Pan Load 

 
Pembacaan (g) 

 
Perbedaan (g) 

1 
z1 0,0 

500,0 
m1 500,0 

2 
z2 0,1 

500,0 
m2 500,1 

3 
z3 0,1 

499,9 
m3 500,0 

4 
z4 0,1 

499,9 
m4 500,0 

5 
z5 0,1 

500,0 
m5 500,1 

6 
z6 0,1 

499,9 
m6 500,0 

7 
z7 0,1 

499,9 
m7 500,0 

8 
z8 0,1 

499,9 
m8 500,0 

9 
z9 0,1 

500,0 
m9 500,1 

10 
z10 0,0 

499,9 
m10 499,9 

Standar Deviasi (g) 0,052 
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Tabel 4.4 Data Daya Ulang Pembacaan Pada Beban 1000 g 
 

 

No. 

 

Pan Load 
Pembacaan 

(g) 

 

Perbedaan (g) 

1 
z1 0,0 

999,8 
m1 999,8 

2 
z2 0,0 

999,8 
m2 999,8 

3 
z3 0,1 

999,8 
m3 999,9 

4 
z4 0,1 

999,8 
m4 999,9 

5 
z5 0,1 

1000,0 
m5 1000,1 

6 
z6 0,3 

999,8 
m6 1000,1 

7 
z7 0,4 

999,7 
m7 1000,1 

8 
z8 0,4 

999,7 
m8 1000,1 

9 
z9 0,4 

999,7 
m9 1000,1 

10 
z10 0,4 

999,7 
m10 1000,1 

Standar Deviasi (g) 0,092 

 

 
b. Pengujian Penyimpangan Nilai Nominal 

Pengujian penyimpangan nilai nominal didapat dari pengukuran 10 titik 

nominal dimulai dari 100 g, 200 g, 300 g,  400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 

g, 

900 g, dan 1000 g. 

 
Tabel 4.5 Data Hasil Pengujian Penyimpangan Penunjukan 

 

Nominal 
(g) 

Pan 

Load 

Pembacaan 

(g) 

m Rata- 

Rata (g) 

Selisih rata-rata 

pembacaan (g) 

(m-z) 

Massa 

Konvensional 

(Mc) (g) 

 

 

100 

z 0,0   
 

100,0 

 
 

100,0015 
m1 100,0  

100,0 m2 100,0 

m3 100,0 
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Tabel 4.5 (lanjutan) 

Nominal 
(g) 

Pan 

Load 

Pembacaan 

(g) 

m Rata- 

Rata (g) 

Selisih rata-rata 
pembacaan (g) 

(m-z) 

Massa 
Konvensional 

(Mc) (g) 

 

 

200 

z 0,0   
 

199,9 

 
 

200,0006 
m1 199,9  

199,9 m2 199,9 

m3 199,9 

 

 

300 

z 0,0   
 

300,0 

 
 

300,0021 
m1 300,0  

300,0 m2 300,0 

m3 300,0 

 

 

400 

z 0,1   
 

399,9 

 
 

399,9953 
m1 400,0  

400,0 m2 400,0 

m3 399,9 

 

 

500 

z 0,0   
 

499,9 

 
 

500,0169 
m1 499,9  

499,9 m2 499,9 

m3 499,9 

 

 

600 

z 0,1   
 

599,8 

 
 

600,0184 
m1 599,9  

599,9 m2 600,0 

m3 599,9 

 

 

700 

z 0,1   
 

699,8 

 
 

700,0175 
m1 699,9  

699,9 m2 699,9 

m3 699,9 

 

 

800 

z 0,1   
 

799,7 

 
 

800,0190 
m1 799,9  

799,8 m2 799,8 

m3 799,8 

 

 

900 

z 0,2   
 

899,7 

 
 

900,0122 
m1 899,9  

899,9 m2 899,9 

m3 899,9 

 

 

1000 

z 0,3   
 

999,6 

 
 

1.000,0180 
m1 999,8  

999,9 m2 999,9 

m3 999,9 
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Dari data hasil pengujian pada Tabel 4.5 dibuat Gambar grafik 4.2 yaitu 

grafik perbandingan antara rata-rata pembacaan timbangan dengan standar. 

Dapat diketahui karakteristik timbangan elektronik ini mengikuti 

persamaan garis y=0,9996x+0,0626 dengan R² = 0,99999998. Nilai 

koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa rata-rata 

pembacaan pada masing-masing 10 linear. 

 

 
 

   

y = 0,9996 
 

x + 0,0626 
  

  R² = 0,9 9999998   

      

      

      

      

 

Gambar 4.2 Grafik Pengujian Penyimpangan Nilai Nominal 

Koreksi pembacaan di tiap titik nominal uji pada Tabel 4.6 ditentukan 

dengan menggunakan persamaan 3.2. 

 
Tabel 4.6 Nilai Koreksi di 10 Titik 

 

 

Nominal (g) 
 

Koreksi (g) 

100 0,0 

200 0,1 

300 0,0 

400 0,1 

500 0,1 

600 0,2 

700 0,2 

800 0,3 

900 0,3 

1000 0,4 

R
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Tabel 4.6 menunjukan semakin tinggi nominal beban, semakin besar 

koreksi pembacaan oleh timbangan. Dari nilai penyimpangan penunjukan 

untuk 10 titik nominal dari 10% kapasitas maksimum hingga 100% 

maksimum pada tabel tersebut, diketahui bahwa koreksi absolut maksimum 

terjadi di titik 1000 g yakni sebesar 0.4 g.  

c. Pengujian Histerisis 

 
Pengujian histerisis dilakukan dengan menggunakan AT standar 50% 

kapasitas maksimum beban, dengan penambahan beban AT yang dilakukan 

mendekati 100% kapasitas maksimum timbangan digital. Pengulangan 

dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil data histerisis. 

Dengan menggunakan persamaan 3.3, nilai histerisis pembacaan load 

cell didapat sebesar 0,033 g seperti yang ditunjukan pada Tabel 4.7. Nilai 

ini dikatakan baik karena histerisisnya tidak melebihi satu kali resolusi 

timbangan. 

Tabel 4.7 Data Pengujian Histerisis 
 

1 2 3 

Pan 
Load 

Pembacaa 
n (g) 

Pan 
Load 

Pembacaa 
n (g) 

Pan 
Load 

Pembacaa 
n (g) 

z1 0,0 z1 0,0 z1 0,0 

m1 499,5 m1 499,5 m1 499,5 

m2 499,5 m2 499,5 m2 499,4 

z2 0,0 z2 0,0 z2 0,0 

Perbedaan (r) (g) 

0,0 0,0 0,1 

Histerisis (g) 

0,033 

 
 

d. Pengujian Eksentrisitas 

 
Pengujian eksentrisitas dilakukan untuk mengetahui kinerja load cell 

apabila dilakukan pembebanan tak di tengah berdasarkan posisi pada 

Gambar 3.5. 
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Dari hasil pengujian pada Tabel 4.8, pembacaan load cell bervariasi 

pada tiap posisi dengan maksimum perbedaan sebesar -0,40 g pada posisi 2 

(atas). Perbedaan pembacaan tersebut berarti bahwa setiap peletakan beban 

tidak pada pusat pan akan memberikan kontribusi ketidakpresisian sebesar 

nilai tersebut. Namun, apabila dilihat dari tingkat keakurasian pembacaan 

berdasarkan peletakan beban, akurasi pembacaan paling baik berada pada 

posisi 2 (atas) sebesar 99,88% dan akurasi paling buruk berada pada posisi 

3 (bawah) sebesar 99,76%. Sedangkan penimbangan di posisi 1 (tengah) 

justru tidak menunjukan sebagai posisi paling akurat dengan nilai akurasi 

99,80%. Hal ini menunjukan peletakan posisi beban pada pan menggunakan 

load cell ini dapat mempengaruhi hasil pengukuran baik dalam kepresisian 

maupun keakurasian. 

Tabel 4.8 Data Pengujian Eksentrisitas 
 

 

Posisi 
Pembacaan 

(g) 
Perbedaan 

(g) 

1 499,7 0,00 

2 500,1 -0,40 

3 499,5 0,20 

4 499,9 -0,20 

5 499,7 0,00 

 
 

Tabel 4.9 merupakan hasil perhitungan ketidakpastian di titik uji 200 g 

dan perhitungan ketidakpastian untuk 9 titik uji lain dilampirkan dalam 

laporan. 

Tabel 4.9 Ketidakpastian Load Cell pada Titik Uji 200 g 
 

200 g 

NO 
Komponen 

Ui (mg) ki ci ciui vi (ciui)2 (ciui)4/vi 
(i=1,2,..5) 

1 AT Standar 2,5 2 1 1,250 60 1,563 4,07E-02 

2 Drift 0,462 1 1 0,462 4 0,213 1,14E-02 

3 Repeatability 0,013 3,16 1 0,004 9 2E-05 2,74E-11 

4 Bouyancy 0,133 1,73 1 0,077 1000 0,006 3,53E-08 

5 Resolusi 0,029 1,73 1 0,017 1000 0,0003 7,75E-11 

Ketidakpastian Gabungan (mg) 1,335 

Derajat Kebebasan Veff 60,993 

Faktor Cakupan (k) 2,000 

Ketidakpastian Bentangan (mg) 2,669 
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Perhitungan ketidakpastian timbangan digital ini menggunakan 

komponen-komponen ketidakpastian yang telah diuraikan pada Sub-Sub 

Bab 3.6.1. 

Sama seperti koreksi, nilai ketidakpastian timbangan yang diperoleh 

pada Tabel 4.10 semakin besar ketika nominal beban yang diberikan 

semakin besar pula. Nilai ketidakpastian paling besar yaitu ± 0.014 g pada 

titik maksimum, 1000 g. 

Tabel 4.10 Ketidakpastian Load Cell di 10 Titik Uji 
 

Nominal (g) 
Ketidakpastian 

k=2 ±(g) 

100 0,001 

200 0,003 

300 0,004 

400 0,005 

500 0,007 

600 0,008 

700 0,009 

800 0,011 

900 0,012 

1000 0,014 

 

Dari hasil kalibrasi yang telah dilakukan dapat ditentukan LOP (Limit 

of performance) seperti pada tabel 4.11. Diketahui bahwa nilai LOP yang 

dihasilkan adalah 0,629 g atau sebesar 6,29 kali resolusi timbangan. 

Tabel 4.11 Limit of Performance 
 

 

Limit of Performance (LOP) 

σmax (g) 0,087 

| Cmax |(g) 0,418 

Ucmax (g) 0,014 

LOP (g) 0,629 
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Berdasarkan Tabel 3.2, jika nilai LOP yang diperoleh adalah dalam 

rentang 5 sampai 7 kali resolusi, maka timbangan tersebut masuk dalam 

klasifikasi timbangan dengan kinerja buruk. Solusinya yaitu timbangan 

dapat dikalibrasi ulang menggunakan standar dengan kelas yang lebih 

rendah selama nilai ketidakpastiannya masih kurang dari 1/3 e (interval 

skala verifikasi timbangan). Jika nilai LOP yang dihasilkan setelah kalibrasi 

ulang tetap buruk, maka harus dilakukan perbaikan pada timbangan. 

4.2.2 Kalibrasi Sensor Suhu DS18B20 

Kalibrasi sensor suhu DS18B20 dilaksanakan di Laboratorium Suhu dan 

Tekanan, PPSDK. Standar yang digunakan yaitu termometer digital merek Lutron 

tipe TM-917 dengan daya baca hingga 0,01 ℃. Dengan menggunakan metode JIS 

Z – 8710 “Temperature Measurement-General Measurement”, diperoleh data hasil 

kalibrasi sensor yang ditunjukan pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Data Kalibrasi Sensor DS18B20 
 

Pembacaan Rata-Rata 
(°C) Koreksi 

(°C) 

Error 

(%) 

Presisi 

(%) 

Akurasi 

(%) 
Standar Uji 

24,99 24,75 0,24 0,96 100,00 99,04 

25,99 25,75 0,24 0,94 100,00 99,06 

27,00 26,75 0,25 0,92 100,00 99,08 

28,00 27,75 0,25 0,91 100,00 99,09 

29,01 28,75 0,26 0,89 100,00 99,11 

30,01 29,75 0,26 0,88 100,00 99,12 

 
 

Dari data kalibrasi yang diperoleh, dapat diketahui karakteristik sensor suhu 

DS18B20 seperti presisi dan akurasi. Sensor ini memiliki kepresisian atau 

konsistensi hasil ukur pada pengukuran berulang hingga 100%. Nilai tersebut dapat 

dipengaruhi oleh daya baca dari sensor yaitu 0,25 ℃, yang mana cukup jauh jika 

dibandingkan dengan daya baca termometer standar yang digunakan. Perubahan 

kecil pada pembacaan standar tidak mempengaruhi pembacaan sensor sehingga 

nilai yang dihasilkan konsisten. Akurasi atau ketepatan hasil pengukuran sensor 

suhu DS18B20 juga cukup baik dengan rata-rata akurasi pada pengukuran 25 ℃- 

30 ℃ lebih dari 99%. Semakin kecil titik pengukuran yang dilakukan, semakin 
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Pembacaan Standar Lutron TM-917 

 

 

 

kecil pula tingkat akurasi yang dimiliki dengan selisih 0,01%-0,02% tiap 1 ℃. 

Karakteristik lain dari sensor yang dapat diketahui adalah sensitivitas dan linearitas 

dengan cara menentukan persamaan regresi linear hasil pengujian. Dari Gambar 4.3 

didapat persamaan linear y=0,9952x – 0,1201 dan koefisien determinasi atau R2 

sama dengan 1. Nilai 0,9952 pada persamaan linear merupakan slope yang dapat 

menentukan sensitivitas dari sensor. Semakin nilai slope mendekati 1 maka 

sensitivitas sensor kurang baik. Sedangkan linearitas dikatakan baik jika koefisien 

determinasi yang didapat mendekati 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengukuran oleh sensor ini sangat linear namun kurang sensitif. 

 

 

  y = 0.9952 x - 0.1201 29 .75 

   
R² = 1 

28 
75  

   27 75   

  26 75    

 25 75     

24. 75      

       

 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Pengujian Sensor DS18B20 

 
Penentuan ketidakpastian sensor DS18B20 dilakukan sesuai metode pada 

Sub-Sub Bab 3.6.2. Dikarenakan nilai standar deviasi pada pengujian di titik 25 ℃- 

30 ℃ nilainya sama, maka perhitungan ketidakpastian untuk rentang titik tersebut 

dapat disatukan dengan uraian pada Tabel 4.13 dan diperoleh nilai ketidakpastian 

sensor DS18B20 pada suhu 25 ℃-30 ℃ sebesar ±0,11 ℃. 

Tabel 4.13 Ketidakpastian Sensor DS18B20 pada Titik Uji 25℃-30℃ 
 

No. Sumber Tipe 
Div 
(ki) 

DOF 
(vi) 

ui (± °C) ci ui.ci (ui.ci)2 (ui.ci)4/vi 

1. Daya Ulang A √4 4 0,000 1,000 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

2. Regresi A √3 50 0,003 1,000 2,90E-03 8,41E-06 1,41E-12 

3. Resolusi B √3 60 0,055 1,000 5,50E-02 3,03E-03 1,53E-07 

4. U-standar B 2 50 0,005 1,000 5,29E-03 2,80E-05 1,57E-11 

ketidakpastian gabungan (± °C) uc 0,055 

derajat kebebasan efektif veff 61,446 

faktor cakupan k(veff,95%) 2,000 

ketidakpastian bentangan (± °C) U = kuc 0,111 
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Untuk mengetahui kebenaran pembacaan densitas cairan, dilakukan 

pengujian komparasi antara prototipe dengan hidrometer. Hidrometer yang 

digunakan memiliki range 0,800-1,000 g/ml dan daya baca 0,002 g/ml. Hasil 

komparasi pembacaan densitas cairan uji air mineral dan air keran pada Tabel 4.14 

menunjukan koreksi pembacaan densitas oleh prototipe yaitu sebesar -0,001 g/ml. 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Pembacaan Densitas 
 

 
Pembacaan 

ke- 

Air Mineral Air Keran 

Hidrometer 

(g/ml) 

Prototipe 

(g/ml) 

Hidrometer 

(g/ml) 

Prototipe 

(g/ml) 

1 0,995 0,996 0,996 0,997 

2 0,995 0,996 0,996 0,997 

3 0,995 0,996 0,996 0,997 

4 0,995 0,996 0,996 0,997 

5 0,995 0,996 0,996 0,997 

6 0,995 0,996 0,996 0,997 

7 0,995 0,996 0,996 0,997 

8 0,995 0,996 0,996 0,997 

9 0,995 0,996 0,996 0,997 

10 0,995 0,996 0,996 0,997 

11 0,995 0,996 0,996 0,997 

12 0,995 0,996 0,996 0,997 

13 0,995 0,996 0,996 0,997 

14 0,995 0,996 0,996 0,997 

15 0,995 0,996 0,996 0,997 

Rata-Rata 0,995 0,996 0,996 0,997 

Koreksi -0,001 -0,001 

 

 
4.3 HASIL PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS BDKT AMDK 

Pengambilan sampel BDKT dilaksanakan di tempat penjualan yang 

berlokasi di Jl. Siliwangi Dalam 2, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung sedangkan 

pengujiannya dilaksanakan di Siliwangi Boarding House, Coblong, Kota Bandung. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling keseluruhan/total, dimana 

sampel yang diambil merupakan total BDKT yang ada di tempat penjualan tersebut. 

Teknik ini digunakan karena jumlah populasi/lot BDKT AMDK yang tersedia di 
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tempat penjualan kurang dari 100. Sampel BDKT yang diambil adalah AMDK jenis 

air mineral dengan merek dagang “Stream” produksi PT. Jayamas Dwi Perkasa 

sebanyak 48 sampel dengan kuantitas nominal 220 ml. 

Sebelum memulai pengujian, prototipe diletakkan pada meja datar dengan 

memastikannya menggunakan waterpass. Setelah prototipe terhubung dengan 

sumber daya, pengujian dapat dimulai dengan mengikuti instruksi yang tertera pada 

LCD. Hasil pengujian yang telah tersimpan dalam dokumen jenis csv kemudian 

dipindahkan pada tabel cerapan pengujian kebenaran kuantitas BDKT dalam satuan 

volume yang telah diatur dalam SKDJSPK No. 26/SPK/KEP/3/2015. 

Pada Tabel 4.15 terdapat 11 kolom yang berisi data hasil pengujian 

kebenaran kuantitas BDKT yang dilakukan. Berdasarkan algoritma kerja prototipe, 

kolom 7 lebih dulu terisi sebagai kuantitas nominal (Qn) atau netto yang tertera 

pada label produk. Dari nilai Qn 220 ml, akan diperoleh nilai BKD (T) sebesar 9 

ml sesuai Tabel 2.4. Selanjutnya, prototipe akan menginstruksikan untuk 

memasukkan ukuran populasi/lot sehingga diperoleh jumlah sampel uji (n) dan 

jumlah BDKT “tidak sesuai” yang diizinkan (c). Nilai n dan c dimasukkan sebagai 

keterangan dalam kolom 11. Sampel uji sebanyak 48 produk ditimbang sebagai 

bruto secara bergantian (kolom 4). Setelah itu, menentukan massa jenis cairan uji 

dengan cara mengukur suhu cairan AMDK. Untuk menggunakan sensor suhu, perlu 

membuka slider tempat penyimpanan sensor yang berada di sisi kanan prototipe. 

Suhu cairan sampel yang terukur sebesar 23,69 ℃ langsung dikonversi menjadi 

massa jenis sebesar 0,997 g/ml (kolom 3). Tahap selanjutnya yaitu menentukan 

berat tara yang dilakukan dengan menimbang 10 sampel tara BDKT yang dipilih 

secara acak. Berat 10 tara yang diperoleh (kolom 2) kemudian di rata-rata sebagai 

ATW (Average Tare Weight). Karena nilai ATW kurang dari 10%Qn maka ATW 

10 sampel dapat digunakan dalam perhitungan netto dan cukup dilakukan 

penimbangan 10 tara. Jadi, persamaan yang digunakan untuk menentukan netto 

adalah bruto dikurangi ATW (kolom 5). Setelah diperoleh nilai netto dalam satuan 

g, nilai tersebut dikonversikan ke dalam satuan volume (pers. 2.8) untuk 

memperoleh nilai kuantitas sebenarnya (kolom 6). 
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Tabel 4.15 Cerapan Pengujian Kebenaran Kuantitas AMDK 

 
 
 

No 

Urut. 

 

Tara 

 
Massa 

Jenis 

Penimbangan 
Netto 

pada 

label 

Kesalahan (ɛ)  

Keterangan 
 

Bruto 

 
Netto 

 
Netto 

 
ɛ 

ɛ 

T1 

ɛ 

T2 

g g/ml g g ml ml ml   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 2,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,997 

225,7 222,9 223,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220,0 

3,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

n = 48 produk 

2 2,9 223,0 220,2 221,1 1,1 k = 0,64   

3 2,8 226,3 223,5 224,4 4,4 c = 1 produk 

4 2,8 226,1 223,3 224,2 4,2 ATW = 2,8 g 

5 2,8 223,3 220,5 221,4 1,4 10%Qn = 22 g 

6 2,8 223,1 220,3 221,2 1,2 ATW < 10%Qn  

7 2,8 226,4 223,6 224,5 4,5  

8 2,8 226,9 224,1 225,0 5,0 Maka rata-rata tara 
dapat/tidak digunakan 

dalam perhitungan netto 9 2,8 228,2 225,4 226,3 6,3 

10 2,8 224,5 221,7 222,6 2,6   

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

221,4 218,6 219,5 -0,5   

12 226,1 223,3 224,2 4,2 TPE = 139,1 ml  

13 222,9 220,1 221,0 1,0 AE = 2,9 ml   

14 228,0 225,2 226,1 6,1 s(y) = -    

15 223,8 221,0 221,9 1,9 SEL = -    

16 225,8 223,0 223,9 3,9 SEL+AE = -   

17 225,9 223,1 224,0 4,0  

Maka Ketentuan 1 

terpenuhi/tidak terpenuhi 
18 224,1 221,3 222,2 2,2 

19 223,4 220,6 221,5 1,5 

20 225,1 222,3 223,2 3,2    

21 228,1 225,3 226,2 6,2 ɛ T1 = -9 ml   

22 226,7 223,9 224,8 4,8 Jumlah ɛ T1= 0   

23 226,8 224,0 224,9 4,9 Maka Ketentuan 2 

terpenuhi/tidak terpenuhi 24 226,0 223,2 224,1 4,1 

25 224,6 221,8 222,7 2,7    

26 226,0 223,2 224,1 4,1    

27 224,0 221,2 222,1 2,1 ɛ T2 = -18 ml   

28 218,4 215,6 216,5 -3,5 Jumlah ɛ T2 = 0  

29 226,8 224,0 224,9 4,9  

Maka Ketentuan 3 

terpenuhi/tidak terpenuhi 
30 222,8 220,0 220,9 0,9 

31 225,1 222,3 223,2 3,2 

32 220,7 217,9 218,8 -1,2  
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Tabel 4.15 (lanjutan) 

 
 
 

No 

Urut. 

 

Tara 

 
Massa 

Jenis 

Penimbangan 
Netto 

pada 

label 

Kesalahan (ɛ)  

Keterangan 
 

Bruto 

 
Netto 

 
Netto 

 
ɛ 

ɛ 

T1 

ɛ 

T2 

g g/ml g g ml ml ml   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

33  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,997 

225,3 222,5 223,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220,0 

3,4  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Kesimpulan 

 

 
Hasil Pengujian kuantitas 

Produk BDKT dinyatakan 

 

 
DITERIMA/DITOLAK 

34 223,9 221,1 222,0 2,0 

35 225,4 222,6 223,5 3,5 

36 225,9 223,1 224,0 4,0 

37 225,7 222,9 223,8 3,8 

38 223,0 220,2 221,1 1,1 

39 225,6 222,8 223,7 3,7 

40 223,2 220,4 221,3 1,3 

41 223,1 220,3 221,2 1,2 

42 227,2 224,4 225,3 5,3 

43 224,3 221,5 222,4 2,4 

44 225,3 222,5 223,4 3,4 

45 223,9 221,1 222,0 2,0 

46 224,6 221,8 222,7 2,7 

47 224,1 221,3 222,2 2,2 

48 224,6 221,8 222,7 2,7 

 
 

Ketentuan 1 menyatakan kuantitas BDKT sebenarnya (Qi) secara rata-rata 

tidak boleh kurang dari kuantitas nominal (Qn). Pembuktiannya yaitu dengan 

menentukan kesalahan tiap sampel (kolom 8) yang kemudian di rata-rata sebagai 

nilai kesalahan rata-rata BDKT (AE). Apabila AE bernilai positif maka ketentuan 

1 terpenuhi, sedangkan apabila AE bernilai negatif maka dilanjutkan menghitung 

Batas Kesalahan Sampel (SEL). Nilai AE yang diperoleh yaitu sebesar 2,9 ml dan 

bernilai negatif sehingga ketentuan 1 dinyatakan terpenuhi tanpa perlu menentukan 

SEL. 

Ketentuan 2 menyatakan nilai kesalahan negatif BDKT individu yang 

melebihi BKD (T) dinyatakan “tidak sesuai”. BDKT “tidak sesuai” tidak boleh 

melebihi jumlah BDKT “tidak sesuai” yang diizinkan (c), nilai c pada pengujian ini 

yaitu sejumlah 1 produk. Kolom 9 tidak diisi karena hanya perlu memberi tanda 

centang pada BDKT “tidak sesuai” yang kesalahannya masuk dalam kesalahan T1, 
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yang artinya tidak ada BDKT “tidak sesuai” pada pengujian ini. Oleh karena itu, 

ketentuan 2 dinyatakan terpenuhi. 

Ketentuan 3 menyatakan tidak boleh ada BDKT “tidak sesuai” yang 

nilainya masuk dalam kesalahan T2 atau dua kali BKD (T). Karena tidak ada BDKT 

“tidak sesuai” yang masuk dalam kesalahan T2 (kolom 10) maka ketentuan 3 

terpenuhi. Hasil pengujian kebenaran kuantitas produk BDKT AMDK merek 

Stream yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2021 dinyatakan diterima karena 

seluruh ketentuan terpenuhi seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Kesimpulan Hasil Pengujian oleh Prototipe 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Prototipe penguji kebenaran kuantitas Air Minum Dalam Kemasan 

dengan metode penimbangan untuk rentang pengukuran 25 g-1000 g 

telah berhasil dibuat dan dapat bekerja dengan baik. Hasil kalibrasi 

sensor-sensor yang digunakan memiliki ketidakpastian sebesar ± 0,014 

g untuk sensor load cell sebagai pengukur massa BDKT dan ± 0,11°C 

untuk sensor suhu DS18B20 sebagai pengukur suhu cairan. Koreksi 

maksimum pembacaan load cell sebesar 0,4 g, sedangkan koreksi 

pembacaan densitas oleh sensor suhu sebesar -0,001 g/ml. Nilai LOP 

(Limit of Performance) dari sensor load cell didapat sebesar 0,629 g. 

2. Algoritma pengujian oleh prototipe telah sesuai dengan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen Nomor: 26/SPK/KEP/3/2015 untuk BDKT satuan volume 

serta hasil pengujian dapat terekam sebagai cerapan digital. 

3. Hasil pengujian kebenaran kuantitas AMDK merek “Stream” dengan 

kuantitas nominal 220 ml dinyatakan diterima oleh prototipe karena 

telah memenuhi 3 ketentuan dalam persyaratan diterimanya lot 

pemeriksaan BDKT. 

5.2 Saran 

Prototipe yang telah dibuat ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan prototipe selanjutnya, antara lain: 

1. Pengembangan rentang pengukuran. Pada alat ini rentang pengukuran 

hanya terbatas hingga kapasitas maksimal 1 liter, sehingga kedepannya 

dapat dikembangkan untuk pengujian AMDK di atas kapasitas 1 liter. 
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2. Pengembangan prototipe untuk jenis BDKT minuman berasa. Pada alat 

ini hanya terbatas pada jenis air mineral, sehingga kedepannya dapat 

dikembangkan untuk jenis air soda dan lain-lain. 

3. Timbangan yang digunakan semakin baik kinerja hasil penunjukan dan 

pembacaannya. 
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