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ABSTRAK 

 
Limbah elektronik (e-waste) jumlahnya kian meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan 

perkembangan teknologi dan informasi dan sikap konsumtif masyarakat. Sumber dari e- 

waste berasal dari komponen elektronik yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan 

lagi atau dari peralatan elektronik yang teknologinya sudah ketinggalan jaman sehingga 

banyak ditinggalkan (Parahita, 2016). Salah satu penyumbang dari e-waste adalah printer 

yang teknologinya terus berkembang mulai dari dot matrix hingga 3D printer sehingga 

menyebabkan banyak ditemukan printer yang masih dalam keadaan baik tapi turut dibuang. 

Padahal di dalamnya, masih terdapat komponen yang dapat dimanfaatkan yaitu encoder. 

Dalam penelitian ini, akan dibuat alat ukur ketebalan benda dengan memanfaatkan encoder 

printer dan memodifikasinya dengan linear motion guide double shaft sehingga 

memaksimalkan pembacaan ketebalan benda. Pengujian hasil pengukuran ketebalan benda 

dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran mikrometer sekrup dengan 

prototipe alat ukur dengan benda uji berupa akrilik yang memiliki 8 variansi ketebalan yaitu 

2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm dan 10 mm dengan nilai karakteristik 

pengukuran yang meliputi akurasi, presisi, error berturut-turut sebesar 97,07%, 99,76%, dan 

2,93%. Histerisis tertinggi berada pada titik uji 4,01 mm dan 9,91 mm yaitu sebesar 0,01 mm 

dan linearitas pengukuran naik sebesar R2 = 0,9889 sedangkan linearitas pengukuran turun 

sebesar R2 = 0,9890. 

Kata kunci: Encoder printer, linear motion guide, alat ukur, ketebalan benda. 

 

ABSTRACT 

The amount of electronic waste (e-waste) is increasing from time to time along with the 

development of technology and information and the consumptive attitude of the community. 

The source of e-waste comes from electronic components that have been damaged so that 

they cannot be used anymore or from electronic equipment whose technology is outdated so 

many are abandoned (Parahita, 2016). One of the contributors to e-waste is printers whose 

technology continues to develop, from dot matrix to 3D printers, causing many printers to be 

found that are still in good condition but are also discarded. Even though in it, there are still 

components that can be used, namely the encoder. In this research, an object thickness 

measuring instrument will be made by utilizing a printer encoder and modifying it with a 

double shaft linear motion guide so as to maximize the thickness reading of the object. 

Testing the results of measuring the thickness of the object is done by comparing the results 

of the measurement of the micrometer screw with a prototype measuring instrument with the 

test object in the form of acrylic which has 8 thickness variances, namely 2 mm, 3 mm, 4 mm, 

5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm and 10 mm. with measurement characteristic values which include 

accuracy, precision, error of 97.07%, 99.76%, and 2.93%, respectively. The highest 

hysteresis was at the 4.01 mm and 9,91 mm test point at 0.01 mm and the linearity of 

increased measurement is R2 = 0,9889 while the linearity of decreased measurement is R2 = 
0.9890. 

Keywords: Encoder printer, linear motion guide, measuring instrument, thickness of objects. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

 
Teknologi dan informasi yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu 

tidak hanya membawa dampak positif saja namun juga membawa dampak negatif 

salah satunya bagi lingkungan yaitu munculnya limbah elektronik (e-waste). 

Bersumber EU Directive tahun 2002/96/EC, sampah elektronik merupakan limbah 

perangkat elektronik dan elektrik, termasuk seluruh komponen rakitan dan konsumsi 

yang merupakan bagian dari produk elektronik tersebut pada waktu pembuangan. 

Sumber dari e-waste sendiri dapat berasal dari barang elektronik yang memang sudah 

dalam kondisi tidak dapat digunakan atau merupakan suatu barang elektronik yang 

tidak diinginkan lagi penggunaannya akibat teknologi yang dimilikinya sudah 

ketinggalan jaman (Parahita,2016). Jumlah limbah elektronik yang tercatat pada 

tahun 2016 berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) mencapai 44,7 juta ton dan akan terus meningkat seiring 

dengan perkembangan teknologi serta sikap konsumtif masyarakat yang tinggi. 

Salah satu sumber dari limbah elektronik adalah printer yang teknologinya 

terus berkembang mulai dari jenis dot Matrix hingga 3D printer. Perkembangan 

teknologi ini menyebabkan banyak printer dalam keadaan masih baik yang turut 

dibuang sehingga menjadi limbah elektronik. Padahal, di dalamnya masih terdapat 

komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah encoder pada 

printer. Komponen ini memiliki daya baca yang cukup baik hingga mencapai nilai 

0,05 mm (Heinz,2016). Karena kehandalan dan daya bacanya yang baik ini, encoder 

printer dapat digunakan untuk melakukan pengukuran ketebalan benda yang 

membutuhkan kemampuan pembacaan yang baik. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi (2016) tentang 

pembuatan alat ukur panjang dengan memanfaatkan rotary encoder komersial, 

dihasilkan selisih nilai dengan alat ukur panjang konvensional sebesar 0,25%. 

Pengukuran yang dilakukan masih dengan cara manual yaitu dengan menarik pita 

ukur pada alat sehingga di dapatlah nilai dimensi benda. Dalam rangka 

mengembangkan penelitian sebelumnya, dengan berfokus kepada peningkatan 
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kinerja alat ukur serta memanfaatkan komponen elektronik yang sudah tidak terpakai, 

penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan encoder printer yang dimodifikasi 

dengan linear motion guide double shaft sehingga konstruksi alat mejadi lebih kokoh, 

pergerakan alat menjadi lebih baik, pengukuran dapat dilakukan secara semi- 

otomatis dan karakteristik pengukuran lebih baik dalam melakukan pengukuran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara untuk memanfaatkan sensor encoder printer dalam rangka 

untuk mengurangi sampah elektronik? 

2. Bagaimana cara menentukan kondisi encoder printer dari printer bekas layak 

digunakan atau tidak? 

3. Bagaimana cara mengetahui karakteristik pengukuran dari alat ukur ketebalan 

benda dengan menggunakan sensor encoder printer? 

1.3 Tujuan Projek Akhir 

 
Projek akhir ini memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1. Membuat prototipe alat ukur ketebalan benda dengan menggunakan encoder 

printer 

2. Menentukan kondisi sensor photo-interrupt dari printer bekas dengan melihat 

kondisi tegangan keluaran yang dihasilkan 

3. Menentukan parameter karakteristik pengukuran statis yang terdiri atas akurasi, 

presisi, linearitas, histerisis dan error. 

4. Menentukan nilai ketebalan kampas rem komersial untuk jenis motor matic, 

perseneling dan kopling 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
Berikut manfaat dilakukannya penelitian ini, antara lain : 

1. Dapat berkontribusi aksi nyata dalam mengurangi jumlah kenaikan sampah 

elektronik (e-waste) dengan cara memanfaatkan kembali peralatan elektronik 

yang masih dapat digunakan. 

2. Lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan kembali barang bekas. 
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3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan alat 

ukur dengan performa yang lebih baik lagi sehingga bermanfaat untuk bidang 

kemetrologian. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

 
Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Sampel pengujian hanya dapat dilakukan pada benda dengan ketebalan diatas 

0,01 mm 

2. Sampel pengujian hanya untuk benda dengan permukaan rata, datar dan keras 

3. Rentang maksimal pengukuran ketebalan yang dapat dilakukan adalah sebesar 

177,651 mm 

4. Encoder printer yang digunakan berasal dari cabutan printer bekas Canon 

IP2770 

5. Benda yang diukur ketebalannya dijepit antara bidang tetap dengan bidang yang 

bergerak pada alat 

6. Benda ukur untuk pengamatan adalah kampas rem motor dengan rentang 

ketebalan 7-9,2 mm 

7. Benda uji yang digunakan untuk pengujian kinerja alat adalah akrilik 

8. Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi alat ukur adalah mikrometer 

sekrup dengan metode perbandingan komersial. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. Bab I 

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

tujuan proyek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II 

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

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan proyek 

akhir. 

3. Bab III 
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Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

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

hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 

 
1.7 Metodologi Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara melakukan 

eksperimen secara langsung di lapangan. Dilakukannya eksperimen ini ditujukan 

untuk mendapatkan data secara langsung terhadap objek yang diukur. Sedangkan 

penelitian dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara studi literatur yang 

berkaitan dengan penelitian seperti melakukan studi literatur nilai ketebalan kampas 

rem untuk tiap jenis motor berdasarkan manufaktur, standar acuan yang mengatur 

mengenai ketebalan kampas rem, besar toleransi ketebalan berdasarkan standar dan 

pengaruh ketebalan kampas rem terhadap kualitas berkendara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Encoder 

 
Encoder merupakan suatu sensor yang bekerja dengan prinsip elektro-mekanis 

yang berarti dapat menghasilkan sinyal digital sebagai bentuk respons terhadap 

gerakan yang ada. Sebagai sensor elektro mekanis, encoder memberikan informasi 

kepada pengguna mengenai posisi, kecepatan dan arah. Encoder bekerja dengan 

berbagai jenis teknologi untuk menghasilkan sinyal keluaran sebagai bentuk respons 

terhadap gerakan yang ada yaitu mekanik, magnetik, resistif dan optik. 

Encoder yang digunakan pada printer ini merupakan encoder optik yang 

terdiri atas komponen photo-interrupt atau biasa disebut juga dengan sensor ASF 

(sensor kertas) dan encoder disk yang merupakan disk di dalam wadah dengan "slits" 

atau "garis" dipotong ke dalamnya. Jumlah slits dalam disk berbeda-beda tergantung 

pada resolusi pembuat encoder. Encoder 1000 PPR memiliki 1000 slits yang 

dipotong ke dalam disk. Emitor di satu sisi disk memancarkan cahaya melalui slits ke 

penerima di sisi lain. Saat slits melewati antara emittor dan penerima secara 

bergantian mendeteksi terang dan gelap dengan seperti itu akan diketahui ada 

tidaknya serta arah gerakan dan mengukur posisi. Diagram blok dari sensor dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Diagram Blok Sensor Encoder 
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Encoder kapasitif terdiri dari tiga komponen utama: rotor, pemancar stasioner, 

dan penerima stasioner. Rotor berisi pola sinusoidal dan saat berputar, sinyal 

referensi frekuensi tinggi dari pemancar dimodulasi dengan cara yang dapat 

diprediksi. Penerima mendeteksi perubahan kapasitansi-reaktansi pada papan 

penerima dan menerjemahkan perubahan ini, dengan menggunakan algoritma 

demodulasi, ke dalam kelipatan gerakan putar. Berasal dari prinsip yang sama yang 

digunakan dalam kaliper digital, encoder kapasitif sangat andal dan akurat. Encoder 

kapasitif sangat kuat, mentoleransi berbagai kontaminan lingkungan seperti debu, 

kotoran, dan oli, serta getaran dan suhu yang ekstrem. Lebih lanjut, tanpa LED, 

encoder jenis ini memiliki masa pakai yang lebih lama, footprint yang lebih kecil, 

dan konsumsi arus yang lebih rendah (6 hingga 18 mA) daripada encoder optik. 

Kebal terhadap gangguan magnetis dan gangguan listrik, sekokoh encoder magnet 

tetapi memberikan akurasi yang lebih besar dan resolusi yang lebih tinggi. 

Mengingat sifat digitalnya, pembuat encoder kapasitif melakukan peningkatan 

fleksibilitas, yang memungkinkan pengguna untuk mengubah resolusi pembuat 

encoder, sementara pembuat encoder optik atau magnetik biasa harus diganti setiap 

kali diperlukan resolusi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, diguankan encoder dengan teknologi optik sehingga 

encoder akan memberikan umpan balik berdasarkan adanya gangguan cahaya. 

Secara umum terdapat 2 jenis encoder, yaitu encoder linear dan encoder rotary. 

encoder linear dapat menghasilkan sinyal keluaran dengan merespon gerakan 

sepanjang jalur, sedangkan encoder rotary dapat menghasilkan sinyal keluaran 

dengan merespon adanya gerakan rotasi. Optical encoder dapat diklasifikasikan 

sebagai incremental encoder dan absolute encoder. Pada penelitian ini, yang 

digunakan adalah jenis incremental encoder. Incremental encoder menggunakan 

sebuah piringan dengan beberapa lubang berupa garis. Piringan ini diletakkan 

diantara sebuah LED dan photo-transistor. 
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Saat channel A mendahului channel B, maka dapat diketahui shaft berputar 

 
 

Gambar 2. 2 Struktur Incremental Encoder 

Cahaya dari LED akan melewati piringan melalui lubang-lubang piringan, 

yang kemudian akan diterima oleh photo-transistor. Karena adanya lubang ini, maka 

sinyal yang terdeteksi photo-transistor akan berupa pulsa. Dari pulsa inilah nantinya 

dapat diketahui seberapa jauh dan cepat shaft berputar. Untuk menentukan arah 

putaran shaft, biasanya digunakan dua buah LED dan photo-tansistor sebagai 

penghasil pulsanya, sehingga terdapat dua channel dengan posisi LED dan photo- 

transistor seperti gambar : 

 

Gambar 2. 3 Channel A dan B encoder 

Gauge Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Surabaya 
 

searah jarum jam, dan sebaliknya jika channel B mendahului channel A, maka shaft 

berputar berlawanan jarum jam. Pada gambar diatas terdapat sinyal marker, sinyal 

marker ini biasa disebut index signal. Sinyal ini berfungsi untuk menentukan posisi 

nol dengan cara memberikan pulsa tunggal setiap satu revolusi. Resolusi dari 

incremental encoder dapat lebih baik dengan cara menambah jumlah lubang pada 
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piringan. Jumlah lubang ini sama   dengan   jumlah   dari   pulsa   per   satu 

revolusi. Kelemahan incremental encoder adalah saat supply dimatikan, maka 

pembacaan posisi shaft akan ter-reset. Contoh aplikasi incremental encoder 

adalah inkjet printer. Pada incremental encoder, terdapat batasan kerja berupa 

frekuensi operasional yaitu kecepatan encoder untuk menghasilkan pulsa. Pada 

pengaplikasiannya, terdapat hubungan erat antara frekuensi operasional dengan 

kecepatan RPM sehingga berpengaruh terhadap resolusi yang dihasilkan. Hubungan 

antara resolusi, frekuensi operasi dan kecepatan RPM adalah sebagai berikut: 

 

Max encoder resolution = Operating Frequency x 60 / Max RPM ........................ (2.1) 

 
Sedangkan absolute encoder menggunakan piringan dan sinyal optik yang 

diatur sedemikian sehingga dapat menghasilkan kode digital untuk menyatakan 

sejumlah posisi tertentu dari poros yang dihubungkan padanya. Piringan yang 

digunakan untuk absolut encoder tersusun dari segmen-segmen cincin konsentris 

yang dimulai dari bagian tengah piringan ke arah tepi luar piringan yang jumlah 

segmennya selalu dua kali jumlah segmen cincin sebelumnya. Cincin pertama di 

bagian paling dalam memiliki satu segmen transparan dan satu segmen gelap, cincin 

kedua memiliki dua segmen transparan dan dua segmen gelap, dan seterusnya hingga 

cincin terluar. Sebagai contoh apabila absolute encoder memiliki 16 cincin 

konsentris maka cincin terluarnya akan memiliki 32767 segmen. Gambar 3 

menunjukkan pola cincin pada piringan absolute encoder yang memiliki 16 cincin. 

 

Gambar 2. 4 Pola 16 Cincin Absolute Encoder 

Gauge Teknik Keselamatan dan Kesehatan kerja Politeknik Perkapalan Surabaya 

Setiap cincin pada piringan absolute encoder memiliki jumlah segmen 

kelipatan dua dari cincin sebelumnya,  maka susunan ini akan membentuk suatu 

sistem biner. Untuk menghasilkan sistem biner pada susunan cincin maka diperlukan 
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pasangan LED dan photo-transistor sebanyak jumlah cincin yang ada pada absolute 

encoder tersebut. Sistem biner yang untuk menginterpretasi posisi yang diberikan 

oleh absolute encoder dapat menggunakan kode gray atau kode biner biasa, 

tergantung dari pola cincin yang digunakan. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh 

absolute encoder yang hanya tersusun dari 4 buah cincin untuk membentuk kode 4 

bit.Apabila encoder ini dihubungkan pada poros, maka photo-transistor akan 

mengeluarkan sinyal persegi sesuai dengan susunan cincin yang digunakan. Gambar 

5 dan 6 menunjukkan contoh perbedaan diagram keluaran untuk absolute encoder 

tipe gray code dan tipe binary code. 

 

2.2 Interrupt 

 
Interupsi adalah salah satu fitur yang memungkinkan mikroprosesor (arduino 

dalam penelitian ini untuk : 

⚫ Mendeteksi adanya picuan (trigger) pada masukan digital. 

⚫ Jika picuan muncul, seketika itu juga aliran program normal akan 

dihentikan. 

⚫ Microprocessor memanggil suatu rutin kecil, interrupt service routine, 

untuk berjalan. Rutin ini harus menyelesaikan tugas secepat-cepatnya, 

lalu return. 

⚫ Program normal akan dilanjutkan kembali. 

Menerima sinyal dari opto-coupler dengan interupsi akan jauh lebih andal 

dibandingkan membacanya memakai digitalRead biasa. Dalam penggunaannya, 

terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

⚫ Arduino Uno/Duemilanove/Nano bisa menerima interupsi dari 2 pin 

masukan digital yaitu interupsi 0 dari pin D2 dan interupsi 1 dari pin D3. 

⚫ Ada tiga jenis picuan yakni RISING (berubah dari LOW ke HIGH), 

FALLING (berubah dari HIGH ke LOW), dan CHANGE (gabungan 

raising dan falling). 

⚫ Rutin interupsi harus dibuat sebagai suatu fungsi void tersendiri. Dalam 

hal ini diberi nama taskOpto. 

⚫ Jika rutin interupsi perlu mengakses variabel global (dalam hal ini 

count), maka variabel tersebut harus dideklarasikan sebagai volatile. 

⚫ Agar rutin interupsi siap beraksi, maka setup() harus memasangnya dulu 

dengan fungsi attachInterrupt. 



24  

⚫ Jika di bagian rutin normal (loop dan semua fungsi yang terpanggil oleh 

loop) akan mengakses variabel global, maka harus dipastikan bahwa saat 

itu interupsi tidak boleh terjadi. Untuk itu gunakan fungsi noInterrupts() 

dan interrupts(). 

 

2.3 Kampas Rem (Brake Pad) 

 

Gambar 2. 5 Kampas rem 

Rem merupakan salah satu komponen otomotif yang berperan penting dalam 

kendaraan bermotor. Fungsi utamanya adalah untuk memperlambat atau 

menghentikan kendaraan. Terdapat 2 jenis rem yaitu brake pad dan brake shoe. 

Perbedaan dari kedua jenis rem ini adalah pada cara kerjanya. Brake pad bekerja 

dengan cara menjepit piringan cakram sehingga dapat memperlambat laju kendaraan 

sehingga berhenti. Sedangkan brake shoe akan menekan sisi luar dari tromol. 

Mangkuk tromol akan ikut berputar dengan roda sehingga ketika rem diaktifkan, 

brake shoe akan menekan ke sisi luar, bergesekan dengan mangkok tromol dan laju 

kendaraan akan berkurang kemudian berhenti. 

Rem bekerja dengan menggunakan prinsip tekanan untuk memperlambat 

putaran, sehingga timbul gesekan antara piringan (disc brake) dengan kampas rem 

(brake pad). dengan adanya gaya gesek tersebut, maka timbul getaran, panas dan 

bunyi. Kekasaran permukaan cakram dan faktor gesekan mengakibatkan kampas 

bergetar dan kaliper ikut bergetar (Wahyu, 2013). Salah satu penyebab getaran pada 

saat pengereman yang menyebabkan ketidaknyamanan berkendara adalah karena 

tipisnya kampas rem. Tebal tipis kampas rem juga berpengaruh terhadap keamanan 

berkendara sehingga dalam rangka untuk melindungi keselamatan pengguna 

kendaraan bermotor, berbagai ketentuan tentang kampas rem seperti klasifikasi, 

dimensi, cara pengujian serta koefisien gesek diatur dalam SNI 09-0143-1987. 
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Dalam pembuatan proyek akhir ini, jenis rem yang digunakan sebagai benda 

pengukuran adalah kampas rem untuk beberapa jenis motor yang berbeda. 

 

2.4 Motor Stepper 

 
Motor stepper adalah jenis motor yang putarannya berdasarkan langkah (step) 

diskrit. Input pada motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital, berdeda dengan 

motor DC konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen brush. 

Step yang mengendalikan motor berasal dari konstruksi kumparan yang disusun 

menjadi beberapa kelompok yang disebut fase. Motor dapat berputar apabila 

diberikan energi pada fase secara berurutan. Motor stepper mengubah sinyal-sinyal 

listrik menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor Stepper bergerak dalam langkah (step) 

secara teratur. Motor jenis ini memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam putarannya. 

Kecepatan gerak pada stepper dinyatakan dalam step per second atau jumlah step per 

detik. 

Motor stepper memiliki konstruksi yang sama dengan motor listrik pada 

umumnya, yaitu memiliki rotor dan stator. Perbedaanya adalah motor stepper tidak 

memiliki sikat karena putaran dilakukan dengan memberikan pulsa diskrit pada 

kumparan motor. Stator pada motor DC terbuat dari logam yang terdapat belitan di 

sekelilingnya. Belitan ini tidak dililitkan pada seluruh bagian stator, namun 

dibelitkan secara individual pada gigi stator, sehingga lebih mirip motor brushless. 

Belitan inilah yang terhubung pada input dan diberikan pulsa digital. Sedangkan 

rotor pada stepper terbuat dari besi lunak atau dari batang magnet. Rotor akan 

merespon medan magnet pada belitan stator dan bergerak sesuai sudut stepnya. 

Motor stepper dapat diatur posisinya tanpa mekanisme umpan balik (feedback). 
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Gambar 2. 6 Konstruksi Motor Stepper 

 
Berdasarkan sistem lilitan pada statornya, stepper dibagi menjadi dua jenis 

utama yaitu : 

1. Stepper Unipolar 

 
Stepper jenis ini terdiri dari dua lilitan yang memiliki cabang tengah atau 

center tap. Cabang tengah dari masing-masing lilitan terdapat bersatu ataupun 

terpisah, tergantung dari datasheet motor. Biasanya yang dijumpai adalah stepper 

unipolar dengan cabang tengah yang disatukan sehingga terdapat 5 input. Cabang 

tengah pada stepper ini dapat dihubungkan dengan ground atau ke VCC, tergantung 

dari spesifikasi pada datasheet motor dan driver yang digunakan . 

2. Stepper Bipolar 

 
Stepper bipolar tidak memiliki cabang tengah (center tap). Jenis ini memiliki 

kelebihan yakni torsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan unipolar dengan 

ukuran yang sama. Motor stepper bipolar hanya memiliki empat buah input. Namun 

demikian untuk mengontrol motor jenis ini lebih rumit dibandingkan motor jenis 

bipolar. Untuk mengontrol stepper bipolar,diperlukan sinyal digital yang berubah- 

ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya pada setiap lilitannya. Hal ini bertujuan 

untuk menghasilkan fluktuasi magnetik yang berubah ubah sehingga rotor dapat 

berputar sesuai sudut stepnya. 

 

 
Gambar 2. 7 Perbandingan Lilitan pada Unipolar dan Bipolar 

 
Untuk menggerakkan setiap step pada stepper ada beberapa metode yang dapat 

dilakukan, diantaranya adalah : 

1. Full step 
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Pada metode full step, motor beroperasi hanya dengan satu fase berenergi pada 

satu waktu. Pada metode full step belitan yang aktif hanya satu. Namun, dapat pula 

mengaktifkan dua belitan untuk torsi yang lebih besar. Full step memberikan putaran 

motor yang lebih kasar   dibandingkan   dengan   half   step.   Namun,   metode 

ini membutuhkan daya yang paling sedikit dari driver. Sinyal input pada full step 

dapat dilihat pada gambar dibawah: 

 

 
Gambar 2. 8 Sinyal Input Full Step 

 
2. Half step 

 
Metode half step menggunakan belitan ganda untuk pengoprasiannya. 

Metode ini adalah kombinasi dari satu fase dan dua fase pada metode full step. Sudut 

langkah yang dihasilkan akan lebih kecil, sehingga menghasilkan putaran yang lebih 

halus. Sinyal input pada half step padat dilihat pada gambar dibawah : 

 

 
Gambar 2. 9 Sinyal Input Half Step 

 
Jenis motor stepper yang digunakan pada penelitian ini adalah NEMA 17 yang 

memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
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⚫ Rated Voltage: 12V DC 

⚫ Current: 1.2A at 4V 

⚫ Step Angle: 1.8 deg 

⚫ No. of Phases: 4 

⚫ Motor Length: 1.54 inches 

⚫ 4-wire, 8 inch lead 

⚫ 200 steps per revolution, 1.8 degrees 

⚫ Operating Temperature: -10 to 40 °C 

⚫ Unipolar Holding Torque: 22.2 oz-in 

 
2.5 Linear Motion Guide 

 
Linear Motion Guide (LM Guide) merupakan salah satu komponen yang 

berfungsi untuk menumpu dan memandu suatu bagian mesin (misalnya eretan / 

saddle) yang bergerak translasi bolak bailik, baik linear atau sirkular (Hadiputranto, 

2017). LM Guide banyak digunakan karena merupakan pemandu gerakan linear 

yang memiliki tingkat presisi, penanganan beban serta penanganan momen yang baik. 

Terdiri dari 2 bagian utama yaitu Linear Motion Block (LM Block) dan Linear 

Motion Rail (LM Rail). Linear Motion Rail adalah batang lintasan yang berfungsi 

sebagai alur jalannya motion atau ball bearing unit. Batang lintasan ini akan di 

gunakan sebagai tumpuan penuh atau sebagai rel motion unit sehingga benda kerja 

bisa bergerak sesuai arah dari pada batang lintasan. Linear motion block adalah block 

unit yang berfungsi sebagai part dari linear motion yang bersinggungan langsung 

dengan benda kerja atau unit yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja. 

Didalam aplikasinya pada mesin perkakas, bentuk LM Guide ada beberapa 

macam. Namun bila ditinjau dari sifat geraknya, terdiri dari dua jenis, yaitu: bergerak 

dengan geseran (sliding type) dan bergerak dengan menggelinding (rolling type). 

Dalam konstruksinya dapat dipasang sejajar sumbu X, Y atau Z. Dalam pembuatan 

proyek akhir ini, LM Guide yang digunakan adalah yang LM Guide yang bergerak 

dengan menggelinding dan dipasang sejajar dengan sumbu X. Untuk mekanisme 

drive, ballscrew dan rol digerakkan oleh servo atau motor stepper untuk mengubah 

gerakan putar menjadi gerakan linear pada posisi dan kecepatan beragam. Pada 

pembuatan proyek akhir ini, digunakan linear motion guide dengan double rail shaft 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.17. 
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Gambar 2. 10 Linear Motion Guide Double Rail Shaft 

 
2.6 L298N Motor Driver 

 
 

Gambar 2. 11 Motor Driver L298N 

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dengan 

motor stepper. Modul ini juga dapat digunakan sebagai perantara dalam melakukan 

pengaturan kecepatan motor. IC ini berguna ketika perlu menggerakkan beban arus 

tinggi menggunakan rangkaian logika digital seperti op-maps, timers, gates, Arduino, 

PIC, ARM dll. Misalnya motor yang membutuhkan 9V dan 300mA untuk dijalankan 

tidak dapat didukung oleh Arduino I / O maka IC ini dapat digunakan untuk 

mendapatkan arus dan tegangan yang cukup untuk beban. 

Spesifikasi dari motor driver ini adalah sebagai berikut: 

⚫ Tegangan minimal untuk masukan power antara 5V-35V 

⚫ Tegangan operasional : 5V 

⚫ Arus untuk masukan antara 0-36mA 

⚫ Arus maksimal untuk keluaran per keluaran A maupun B yaitu 2A 

⚫ Daya maksimal yaitu 25W 

⚫ Dimensi modul yaitu 43 x 43 x 26mm 
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⚫ Berat : 26g 

 
2.7 Arduino UNO R3 

 
Merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328 yang memiliki 14 pin 

digital input/keluaran (di mana 6 pin dapat digunakan sebagai keluaran PWM), 6 

input analog, clock speed 16 MHZ, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan 

tornbol reset. Board ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer dengan 

kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AC-DC atau baterai. 

 

Gambar 2. 12 Arduino UNO 

Tabel 1. 1 Spesifikasi Arduino UNO 
 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Input (disarankan) 7—12V 

Batas Tegangan Input 6—2OV 

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

Pin Analog Input 6 

Arus DC per I/O Pin 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) , di mana 0,5 KB digunakan oleh 

bootloader 

SRAM 2 KB (Atmega328) 

EEPROM 1 KB (Atmega328) 

Clock 16 MHz 

 

 
2.8 Karakteristik Sensor 

 
Karakteristik sensor terdiri atas 2 jenis, yaitu karakteristik dinamik dan statis. 

Karakteristik statis adalah karakter yang menggambarkan parameter instrumen dalam 
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 ⅀ (𝑥i− 𝑥  

)r𝑎𝑡𝑎−r𝑎𝑡𝑎 

keadaan steady. Sedangkan karakteristik dinamis merupakan karakter yang 

menggambarkan respons atau tanggapan dinamis dari fungsi. Dalam penelitian ini, 

karakteristik yang dibahas adalah karakteristik statis terdiri dari akurasi, bias, presisi, 

sensitifitas, kesalahan (error), dan histeresis. 

 

2.8.1 Bias 

 
Dalam pengukuran atau pengambilan atau pengambilan sampel, bias adalah 

perbedaan antara rata-rata populasi dari pengukuran atau hasil tes dan referensi yang 

diterima atau nilai sebenarnya. Bias mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah 

atau terlalu tinggi dari nilai sebenarnya. Bias pada pengukuran disebabkan oleh 

perangkat atau prosedur pada saat pengukuran yang salah. Bias pada pengambilan 

sampel disebabkan oleh pengambilan sampel yang tidak representatif dari populasi 

target. (Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 

 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x̅  ............................................................................................. (2.2) 

 

 
2.8.2 Akurasi 

 
Akurasi di definisikan sebagai kedekatan antara nilai dari penunjukan alat 

ukur dengan nilai sebenarnya. Nilai dari akurasi menunjukkan seberapa dekat hasil 

penunjukan alat ukur atau eksperimen dengan nilai sebenarnya. 

Akurasi = (1 − 
Bias+ 3𝜎

 ...................................................................  (2.3) 
Xbenar 

 

2 

𝜎 = √ .................................................................................. (2.4) 
𝑛−1 

 

�̅� = 
⅀ 𝑥i

 

𝑛 
........................................................................................................... (2.5) 

 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 

n : Jumlah data 

) 100% 
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2.8.3 Presisi 

 
Presisi atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu kelompok data 

pengukuran dan input yang sama. Besarnya presisi bergantung pada nilai yang 

diperkirakan atau diamati dan tidak bergantung pada nilai sebenarnya. Dalam 

pengukuran, presisi muncul dari varians yang dihasilkan oleh perangkat atau 

prosedur pengukuran. Varians total kemudian muncul dari variabilitas yang 

dihasilkan oleh kesalahan pengukuran, variasi sampel dan varians estimasi. Misalnya, 

ketepatan pengukuran variabel kontinu bergantung pada resolusi alat pengukur. 

Sebagai contoh, jika resolusi alat sangat kasar, setiap kali alat pengukur akan 

mengembalikan pengukuran yang sama persis dari objek tetap, dan presisi akan nol, 

tetapi jika resolusinya cukup baik, presisi akan lebih besar dari nol. Angka-angka 

penting dari pengukuran yang dilaporkan harus mencerminkan ketepatan pengukuran 

ini. (Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 

 

Presisi = (1 − 
3𝜎

 ...............................................................................  (2.6) 
X̅ 

 

2.8.4 Error 

 
Error atau kesalahan merupakan perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai 

pengukuran dari objek yang diukur. Kesalahan pada pengukuran dapat disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap 

elemen dari sistem instrumentasi. 

b. Terdapatnya elemen di dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. 

c. Efek dari transduser di dalam proses. 

d. Sensivitas atau kepekaan ganda dari transduser. 

e. Sumber-sumber kesalahan lainnya. 

 
Error =  (

3𝜎+Bias
) 100% .......................................................................... (2.7) 

Xbenar 

) 100% 



33  

2.8.5 Sensitivitas 

 
Senstivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan hubungan antara perubahan 

keluaran dan perubahan masukan sensor. Sensitivitas dinyatakan dengan 

perbandingan nilai keluaran alat ukur dengan nilai input dari alat ukur. 

K =  
eo ........................................................................................................................................................................................ (2.8) 
ei 

K : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

 

2.8.4 Linearitas 

 
Linearitas di definisikan sebagai simpangan maksimum kurva kalibrasi 

terhadap suatu garis lurus. Linearitas juga menunjukkan hubungan antar nilai input 

dan nilai keluaran dari suatu instrumen. Lineritas dinyatakan dengan persamaan garis. 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒i + 𝑏 ................................................................................................... (2.9) 

𝑚 =  
𝑁 ∑ 𝑒i𝑒𝑜− (∑𝑒i)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒i
2− (∑𝑒i)2 

...................................................................................  (2.10) 

𝑏 =  
∑𝑒𝑜(∑𝑒i

2)− (∑𝑒i𝑒𝑜)(∑𝑒i) 

𝑁∑𝑒i
2− (∑𝑒i)2 

...............................................................................  (2.11) 

 

𝑒𝑜 : Output pengukuran 

𝑒i : Input pengukuran 

m : Lineritas 

b : Konstanta 

 
2.8.5 Histerisis 

 
Histeresis adalah perbandingan nilai pembacaan keluaran dengan input 

tertentu sensor bila nilai input didekati dari nilai yang lebih rendah dan yang lebih 

tinggi dengan perubahan nilai objek ukur secara naik dan turun. Histeresis input 

dapat diketahui dengan menganggap eo sebagai nilai minimum. Sedangkan, histeresis 

output dapat diketahui dengan menganggap ei sebagai nilai minimum. Histeresis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

ei = ein – eit ............................................................................................................................................................ (2.12) 
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eo = eon – eot ........................................................................................................................................................ (2.13) 



35  

BAB III 

RANCANG BANGUN 

Setelah dilakukannya studi literatur berupa data informasi dari masing-masing 

komponen, perancangan perangkat keras dan pembuatan program dilakukan untuk 

membuat sistem pengukuran ketebalan benda dengan menggabungkan antara linear 

motion guide dengan sensor encoder printer. 

Pada perancangan sistem terdapat sensor encoder disk dan photo-interrupt 

untuk mendeteksi besar pergerakan yang terjadi. Encoder disk yang menempel pada 

salah satu ujung ulir digunakan sebagai parameter terjadinya gerakan rotasi pada 

linear motion guide yang nantinya gerakan rotasi ini akan diterjemahkan sebagai 

besarnya pergerakan linear yang terjadi dengan kalkulasi tertentu. Sensor photo- 

interrupt memiliki keluaran berupa pulsa 0 dan 1 yang dibangkitkan dari perputaran 

encoder disk. Selanjutnya, pulsa-pulsa ini digunakan sebagai input digital Arduino 

untuk kemudian diolah lebih lanjut sesuai dengan program yang dibuat sehingga 

akan didapatkan keluaran berupa nilai ketebalan benda sesuai dengan besar pulsa 

yang dihasilkan oleh sensor berdasarkan pergerakan yang terjadi. 

Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit pengendali. 

Data yang diterima oleh Arduino dalam bentuk pulsa, output dari pembacaan 

pergerakan oleh photo-interrupt, untuk kemudian dikalkulasi sesuai kode program 

yang telah dibuat sehingga didapatkan nilai ketebalan benda. Setelah itu Arduino 

akan mengirimkan perintah pada komponen LCD untuk mengeluarkan hasil 

pembacaan ketebalan sesuai perintah dari kode program yang sudah dibuat dan di- 

upload pada Arduino. 

3.1 Rancangan Mekanis Linear Motion Guide Double Shaft 

 
Pada Gambar 3.1 dibawah ini menunjukkan desain mekanis prototipe yang 

berperan untuk proses pengukuran ketebalan benda. Dalam penelitian ini digunakan 

linear motion guide berjenis double shaft dimana untuk mengubah gerakan rotasi 

menjadi gerakan linear menggunakan ulir pada bagian tengah dari alat yang 

terhubung dengan motor stepper pada salah satu ujungnya dan terdapat double shaft 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3. 1 Desain 3D 
 

Gambar 3. 2 Desain Tampak Atas dan Samping 

Pada Gambar 3.3 terlihat di bagian ujung dari linear motion block, diberikan 

akrilik yang berfungsi sebagai bidang penjepit benda ukur dengan panjang 14,5 cm 

secara membujur dari satu shaft ke shaft yang lain. Benda yang akan diukur 

ketebalannya, dapat diletakkan antara bidang tetap dengan bidang geser seperti yang 

ditunjukkan pada nomor 7 di Gambar 3.4, untuk kemudian dijepit dengan kuat 

sehingga didapatkan nilai ketebalan benda. Gambar 3.5 menunjukkan pada ujung 

leadscrew, ditempelkan encoder disk dan dipasang photo-interrupt tegak lurus 

dengan encoder disk untuk membaca besar pergerakan. 
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Gambar 3. 3 Tampak atas prototipe 
 

Gambar 3. 4 Detail bagian penjepit pada prototipe 
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Gambar 3.5 Tampak kiri prototipe 

Berikut ini merupakan keterangan pada nomor yang berada pada Gambar 3.3 

sampai Gambar 3.5 : 

1. LM Rail Shaft 

2. Leadscrew 

3. Motor stepper 

4. LM Block 

5. Bidang tetap 

6. Bidang geser 

7. Tempat peletakan benda ukur 

8. Encoder disk 

9. Photo-interrupt 

 
3.2 Rangkaian Elektrik Keseluruhan Komponen 
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Gambar 3. 5 Rangkaian Elektronik Prototipe 

Wiring pin arduino : 

A0 : Input potensiometer 

A4 : SDA LCD 

A5 : SCL LCD 

D2 : Input channel A 

D3 : Input channel B 

D5 : Input counter-clokwise 

D6 : Input stop 

D7 : Input clockwise 

D8 : IN 1 modul L298N 

D9 : IN 2 modul L298N 

D10: IN 3 modul L298N 

D11: IN 4 modul L298N 

 

 
3.2.1 Rangkaian Display 

 
Dalam rangkaian membangun prototipe ini, digunakan salah satu komponen 

yang berfungsi sebagai display yaitu LCD. Pada pembuatan proyek akhir ini, display 

yang digunakan berupa LCD I2C yang merupakan modul LCD yang dikendalikan 

secara serial sinkron dengan protocol i2C/IIC (Inter Integrated Circuit) atau TWI 

(Two Wire Interface). Umumnya, modul  LCD dikendalikan secara parallel baik 
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untuk jalur data maupun kontrolnya. Namun jalur paralel membutuhkan banyak pin 

yang diperlukan untuk konektivitasnya. Oleh karena itu digunakan I2C converter 

untuk menghemat penggunaan pin yang digunakan menjadi hanya 4 pin saja. Pin 

yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan I2C pada LCD ada 4 pin yaitu pin SDA, 

SCL, VCC, dan GND. Rangkaian display ini akan menampilkan keluaran berupa 

nilai ketebalan benda yang diukur. Sensor photo-interrupt akan memberikan sinyal 

keluaran yang dibangkitkan dari adanya pergerakan encoder disk dalam bentuk 

counter. Nilai counter yang terbaca ini kemudian akan dilakukan kalkulasi oleh 

Arduino menjadi nilai ketebalan benda dan ditampilkan ke dalam layar LCD. 

 
 

Gambar 3. 6 Rangkaian LCD 

 
3.2.2 Rangkaian Pengontrol Motor Stepper 

 
Rangkaian motor ini terdiri atas pengontrol kecepatan dan arah putaran motor 

berupa 3 buah tombol, potensiometer dan driver L298N serta motor stepper itu 

sendiri yang digunakan sebagai penggerak. Potensiometer digunakan untuk mengatur 

kecepatan motor dengan mengatur besarnya tegangan yang dapat masuk ke 

rangkaian motor dengan memberikan input analog. Input analog yang berupa 

tegangan ini kemudian akan diubah menjadi sinyal digital sebelum masuk ke 

Arduino dengan menggunakan ADC sehingga Arduino dapat mengontrol kecepatan 

motor. Driver L298N digunakan sebagai pengatur arah perputaran motor sesuai 

dengan kodingan program yang diberikan. Tombol digunakan sebagai input analog 

Arduino sehingga pergerakan motor dapat dikontrol dengan menekan tombol ini. 

Dalam Gambar 3.12 terlihat bahwa untuk dapat mengoperasikan rangkaian ini 

dibutuhkan 2 sumber tegangan listrik yang didapatkan dari 2 adaptor, dimana satu 

adaptor memberikan tegangan kepada Arduino UNO sedangkan satu adaptor lagi 
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digunakan untuk memberikan tegangan kepada bagian input driver motor. Pemberian 

sumber tegangan yang berbeda ini dilakukan dengan tujuan agar baik untuk motor 

stepper maupun untuk tombol, potensiometer dan komponen lain yang terhubung ke 

Arduino dapat bekerja dengan baik karena motor membutuhkan daya yang besar 

untuk bekerja sehingga jika hanya menggunakan satu sumber tegangan maka tidak 

akan cukup daya yang masuk untuk menjalankan semua rangkaian. 

 

Gambar 3. 7 Rangkaian Pengontrol Motor Stepper 

 
3.2.3 Rangkaian Sensor Photo-Interrupt 

 
Sensor photo-interrupt ini merupakan sensor yang menghasilkan sinyal 

keluaran berupa gelombang kotak sehingga dapat langsung dibaca dan diolah oleh 

Arduino tanpa harus melewati ADC. Sensor ini memiliki 4 pinout yang berupa 1 

pinout VCC, 1 pinout GND, dan 2 pinout untuk sinyal keluaran dari channel A dan 

channel B atau untuk konfigurasi pinout sensor dengan Arduino dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. Sinyal keluaran dari sensor ini akan dibaca oleh Arduino dimana 

sinyal keluaran dari channel A dan channel B akan digunakan sebagai parameter 

dalam menjalankan suatu perintah. Pada program, akan digunakan fungsi interrupt() 

dengan jenis picuan CHANGE, yang berarti baik ketika sinyal berubah dari low ke 

high atau high ke low akan menyebabkan dijalankannya fungsi interrupt dengan 

perintah untuk menambah atau mengurangi counter. Oleh Arduino nilai counter ini 

akan di kalkukasi lebih lanjut sehingga di dapatkan nilai ketebalan benda. Nilai 

counter akan bertambah apabila sinyal keluaran channel A mendahului sinyal 

keluaran channel B atau ketika tombol ―Mundur‖ ditekan, tetapi jika sinyal keluaran 
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channel B mendahului sinyal keluaran channel A maka counter akan berkurang atau 

terjadi ketika tombol ―Maju‖ ditekan. 

 

Gambar 3. 8 Rangkaian Sensor 

 
3.3 Diagram Blok 

 

Gambar 3. 9 Diagram Blok Sistem 

Gambar 3.10 merupakan diagram blok perancangan sistem pada pembuatan 

alat ukur ketebalan benda dengan menggunakan sensor encoder printer.  Terdapat 3 

bagian dari diagram blok tersebut yaitu bagian input,, output dan controller. Tiap- 

tiap bagian dari diagram blok tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini : 

1. Input 

Bagian ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain: 
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a) Sensor Photo-interupt : Memberikan input kepada Arduino UNO 

berupa pulsa digital untuk kemudian diproses sesuai dengan kode 

program yang diberikan 

b) Encoder disk : Memberikan masukan kepada sensor photo- 

interrupt dengan adanya perputaran 

c) 3 buah tombol : Memberikan input analog kepada Arduino 

UNO untuk mengatur arah pergerakan motor stepper 

d) Potensiometer : Memberikan input analog kepada Arduino 

UNO berupa tegangan untuk kemudian diolah sesuai dengan program 

guna mengatur kecepatan perputaran motor 

e) Supply : Memberikan tegangan masukan kepada sistem 

agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya 

f) Driver L298N : Sebagai sarana untuk mengontrol arah putaran 

motor stepper 

2. Output 

Bagian ini terdiri atas beberapa komponen, antara lain: 

a) LCD : Menampilkan hasil pengukuran ketebalan benda 

b) NEMA 17 : Sebagai penggerak dari sistem sehingga LM Block 

dapat menjepit benda ukur dan sistem dapat melakukan pengukuran. 

3. Controller 

Bagian ini terdiri atas beberapa komponen, antara lain : 

a) Arduino UNO : Membaca input dari sensor photo-interupt, 

mengolahnya dan menampilkan hasil pengolahan menjadi ketebalan 

benda di LCD 

b) Driver L298N : Sebagai sarana untuk mengontrol arah putaran 

motor stepper 



44  

3.4 Diagram Alir Cara Kerja Prototipe 

 



45  

Gambar 3. 10 Diagram Alir 

Setelah alat ukur ini dihubungkan ke sumber listrik, maka alat ini sudah dapat 

dioperasikan. Sebelum digunakan untuk mengukur ketebalan, dilakukan terlebih 

dahulu pengecekan posisi LM Block dan penunjukan ketebalan pada display. 

Sebelum digunakan, posisi LM Block harus berada pada posisi awal yang ditandai 

dengan menempelnya bidang geser dengan bidang tetap. Jika posisi LM Block tidak 

berada pada posisi awal, akan terjadi kesalahan pengukuran ketebalan benda. Karena 

dari posisi awal inilah akan dihitung sebagai 0,000 mm. Jika posisi LM Block sudah 

berada pada posisi awal, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu 

pengecekan penunjukan ketebalan benda pada display. Ketika posisi LM Block 

sudah berada di posisi awal, maka seharusnya penunjukan ketebalan benda adalah 

0,000 mm. Namun jika posisi LM Block sudah di posisi awal tetapi penunjukan tidak 

0,000 mm, maka harus dilakukan setting 0 dengan menekan tombol ―Set 0‖ pada box 

rangkaian prototipe. Setelah posisi LM Block dan penunjukan ketebalan sudah benar, 

maka alat siap untuk digunakan untuk melakukan pengukuran. Putar leadscrew untuk 

menjepit  benda  ukur  dengan  menekan  tombol  ―Mundur‖  guna  memberikan  ruang 

untuk  benda  ukur  diletakkan kemudian  tekan  tombol  ―Maju‖  guna  menjepit  benda 

ukur. Dengan diputarnya leadscrew, maka encoder disk yang diletakkan pada salah 

satu ujung leadscrew ikut berputar. Photo-interrupt akan menghasilkan pulsa 

keluaran yang dibangkitkan dari perputaran encoder disk, diteruskan ke Arduino 

untuk diolah sesuai kode program.. Arduino akan membaca pulsa yang masuk dari 

channel A dan channel B, kemudian membandingkannya untuk mengetahui arah 

pergerakan. Jika pergerakan searah dengan jarum jam, maka fungsi interupt akan 

dijalankan sehingga counter akan bertambah seiring dengan banyak pulsa yan 

terbaca. Namun jika berlawanan arah jarum jam maka counter akan bekurang seiring 

dengan pulsa yang terbaca. Jumlah counter ini kemudian akan dikalkulasi untuk 

menghitung ketebalan benda dengan menggunakan rumus 3.1 dan hasilnya akan di 

tampilkan pada LCD. 

 
Ketebalan benda (mm) = Nilai untuk 1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 (mm) x 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 terbaca ............. (3.1) 

 
 

Nilai untuk 1 counter dari alat dicari dengan menggunakan rumus 3.2 dibawah ini: 
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Nilai untuk 1 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟(mm) = 

Ukuran 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑦𝑎𝑛g 𝑑ig𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝑚𝑚) 

Jumlah 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 1 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 
………………………………(3.2) 

 

 

Pada leadscrew, terdapat istilah lead yaitu jarak linear yang terjadi ketika 

leadscrew berputar sebanyak satu putaran. Dalam pembuatan proyek akhir ini, 

digunakanlah leadcrew yang memiliki besar lead 10 mm. Sehingga jika terjadi satu 

putaran penuh pada leadscrew, artinya telah terjadi gerakan linear sejauh 10 mm. 

Karena encoder disk ditempelkan di salah satu ujung leadscrew, maka ketika 

leadscrew berputar sebanyak 1 putaran, maka encoder disk juga akan berputar 

sebanyak 1 putaran penuh. Photo-interrupt akan menghasilkan pulsa keluaran yang 

dibangkitkan dari perputaran encoder disk, masuk ke dalam Arduino, diolah dan 

diperhitungkan dalam bentuk counter. Jumlah counter yang terbaca dalam 1 putaran 

inilah yang akan digunakan untuk mencari nilai untuk 1 counter sesuai rumus 3.2. 

Besarnya counter yang terbaca oleh Arduino ini nilainya sesuai dengan besar 

pulsa yang dibangkitkan oleh photo-interrupt berdasarkan besar pergeseran LM 

Block dalam menjepit benda ukur sehingga untuk menghasilkan nilai ketebalan 

benda bisa dilakukan dengan cara mengalikan antara jumlah counter yang terbaca 

dengan nilai untuk 1 counter atau sesuai dengan rumus 3.1. 

 

3.5 Prosedur Pengujian Alat 

 
Akan dilakukan tiga jenis pengujian dimana salah satu pengujian dilakukan 

untuk mengetahui kondisi dari komponen yang digunakan yaitu pada pengujian 

sensor. Kemudian, setelah semua komponen yang digunakan disatukan, maka 

dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja dan nominal pergerakan 

linear untuk tiap counter. Ketiga pengujian dilakukan dengan cara memberikan kode 

program untuk pengujian yang akan dilakukan kepada Arduino UNO sebagai 

kontroller. 

 

3.5.1 Pengujian Sensor 

 
Pengujian sensor encoder dilakukan untuk mengetahui apakah sensor encoder 

yang berasal dari cabutan printer bekas masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengujian untuk menentukan kondisi dari 

sensor serta pengujian untuk mengetahui apakah sensor dapat membedakan antara 
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pergerakan searah jarum jam (leadscrew bergerak mundur) dan pergerakan 

berlawanan jarum jam (leadscrew bergerak mundur). Pengujian kedua dapat 

dilakukan dengan cara memasukkan kode program untuk memberikan program 

pembacaan sensor ke dalam Arduino dengan menggunakan software Arduino IDE. 

Adapun peralatan yang dibutuhkan pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

Pengujian kondisi sensor : 

a. Kabel jumper 

b. Arduino 

c. Kabel USB 

d. Multimeter 

e. Kertas atau benda tipis yang dapat menghalangi cahaya 

f. Sensor photo-interrupt 

Pengujian pembacaan sensor : 

a. Encoder disk 

b. Arduino 

c. Kabel USB 

d. Sensor photo-interrupt 

Sedangkan untuk langkah-langkah pengujian sensor photo-interrupt adalah 

sebagai berikut: 

Pengujian kondisi sensor : 

a. Rangkai sensor photo-interrupt dengan Arduino sesuai dengan skema 

rangkaian pada Gambar 3.19 

b. Hubungkan Arduino ke laptop yang menyala dengan menggunakan 

kabel USB sehingga terdapat aliran listrik dan dapat menyalakan 

sensor photo-interrupt 

c. Halangi cahaya inframerah pada sensor photo-interrupt dengan 

menggunakan benda tipis atau kertas kemudian ukur tegangan yang 

dihasilkan pada keluaran channel A 

d. Hilangkan benda tipis penghalang/kertas kemudian ukur kembali 

tegangan pada keluaran channel A 

e. Lakukan langkah C,D untuk keluaran channel B 

f. Jika sensor berfungsi dengan baik, maka ketika tidak terdapat benda 

penghalang, tegangan yang dihasilkan sangat kecil bahkan mendekati 

0 V. Sedangkan ketika terdapat benda penghalang, tegangan yang 
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dihasilkan akan sangat besar bahkan mendekati tegangan Vcc yang 

diberikan. 

Pengujian pembacaan sensor : 

a. Rangkai sensor photo-interrupt dengan Arduino sesuai dengan skema 

pada rangkaian gambar 3.19 

b. Hubungkan Arduino dengan laptop yang menyala menggunakan kabel 

USB 

c. Upload kodingan program pembacaan arah pergerakan encoder disk 

pada Arduino 

d. Buka serial monitor 

e. Letakkan encoder disk pada gap antara sumber cahaya inframerah 

dengan photo-transistor pada sensor photo-interrupt 

f. Putarkan ke arah jarum jam dan amati counter yang terbaca 

g. Kemudian putarkan encoder disk berlawanan dengan arah jarum jam 

dan amati counter yang terbaca 

h. Jika sensor dapat membaca dengan benar, maka ketika encoder disk 

diputar searah dengan jarum jam, counter akan bertambah. Namun 

ketika encoder disk diputar berlawanan dengan jarum jam, maka 

counter akan berkurang. 

 

3.5.2 Pengujian Nilai Counter 

 
Pengujian nilai counter dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai 

pergerakan linear yang direpresentasikan oleh tiap counter yang terbaca. Nilai untuk 

tiap counter yang telah didapatkan kemudian akan dimasukkan ke dalam program 

untuk menghitung nilai ketebalan benda sesuai dengan rumus 3.1. Adapun peralatan 

yang dibutuhkan pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Arduino UNO 

b. Software Arduino IDE 

c. Kabel jumper 

d. Kabel USB 

e. Sensor encoder disk 

f. Sensor photo-interrupt 

g. Prototipe ketebalan benda 



49  

h. Adaptor 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian resolusi adalah sebagai berikut: 

a. Rangkai seluruh komponen seperti rangkaian pada Gambar 3.16 

b. Sambungkan Arduino dengan laptop menggunakan kabel USB 

c. Buka software Arduino IDE pada PC. Upload program yang terdapat 

pada Lampiran 13. Setelah program ter-upload, lepaskan kabel USB 

d. Sambungkan Arduino dengan adaptor 

e. Sambungkan adaptor ke jala-jala listrik 

f. Putar leadscrew sebanyak 1 putaran penuh 

g. Amati berapa banyak counter yang terbaca pada LCD 

h. Masukkan data counter pada excel 

i. Lakukan langkah r sampai t sebanyak 30x 

j. Rata-ratakan jumlah counter yang terbaca untuk 30 data 

k. Hitung resolusi dengan membagi 10 mm dengan rata-rata counter 

yang terbaca 

l. Nilai untuk tiap counter telah didapat. 

 
3.5.3 Pengujian Pengukuran Prototipe dengan Mikrometer Sekrup 

 
Pengujian pengukuran prototipe dilakukan dengan cara membandingkan antara 

hasil pengukuran mikrometer sekrup dengan hasil pengukuran prototipe ini. Hasil 

pengukuran mikrometer sekrup digunakan untuk mengevaluasi hasil pengukuran 

prototipe sehingga didapatkanlah karakteristik pengukuran meliputi akurasi, presisi, 

bias, error, linearitas, dan histerisis. Benda uji yang digunakan sebagai titik ukur 

adalah akrilik yang nominal ketebalannya dianggap sesuai dengan yang dinyatakan 

oleh pihak manufaktur. Dengan dilakukannya pengujian ini diharapkan dapat 

diketahui juga besar koreksi prototipe dibandingkan dengan mikrometer sekrup 

sebagai alat ukur ketebalan benda komersial. Adapun peralatan yang dibutuhkan 

pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Prototipe ketebalan benda 

b. Mikrometer sekrup 

c. Akrilik dengan 8 variasi ketebalan 

d. Adaptor 12V 2A 
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Langkah-langkah untuk melakukan pengujian pengukuran dengan mikrometer 

sekrup adalah sebagai berikut: 

a. Sambungkan adaptor Arduino dan input driver L298N dengan jala-jala 

listrik 

b. Pastikan bahwa bidang pengukuran (bidang tetap dan bidang geser) 

pada prototipe dalam keadaan saling berhimpit yang menandakan titik 

awal alat sudah benar. Jika belum berhimpit, lakukan setting posisi 

awal terlebih dahulu dengan menekan tombol ―Maju‖ atau ―Mundur‖ 

disesuaikan dengan posisi bidang geser hingga kedua bidang 

pengukuran saling berhimpit. 

c. Amati penunjukan LCD. Pastikan LCD prototipe menunjukkan angka 

ketebalan benda senilai 0,000 mm sebelum pengukuran dimulai. Hal 

ini digunakan untuk menghindari kesalahan pengukuran. 

d. Jika penunjukan tidak menunjukkan angka 0,000 mm, maka lakukan 

setting  nol  dengan  cara  menekan  tombol  dengan  label  ―Set  0‖  pada 

alat. 

e. Setelah penunjukkan dan posisi bidang pengukuran telah sesuai, tekan 

tombol dengan label mundur untuk meletakkan akrilik pada prototipe. 

Geser bidang geser sesuai dengan kebutuhan 

f. Mulai lakukan pengukuran naik dimulai dengan mengukur akrilik 

dengan nominal 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm dan 

10 mm dengan pengulangan sebanyak 1 kali 

g. Letakkan akrilik pada prototipe tegak lurus dengan ulir 

h. Jepit akrilik dengan menggerakkan bidang geser maju hingga akrilik 

tidak bergerak ketika dipegang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan pengukuran akibat kurang rapatnya penjepitan sehingga 

masih terdapat celah dan akrilik masih dapat bergerak ketika dipegang. 

i. Baca hasil pengukuran ketebalan benda 

j. Catat hasil penunjukan ketebalan benda 

k. Setelah pengukuran naik selesai dilakukan, ulangi langkah g sampai j 

untuk pengukuran turun dimulai dari nominal 10 mm, 9 mm, 7 mm, 6 

mm, 5mm, 4 mm, 3mm dan 2 mm dengan pengulangan sebanyak 1 

kali. 
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l. Bandingkan hasil pembacaan ketebalan benda oleh prototipe dengan 

hasil pembacaan ketebalan benda oleh mikrometer sekrup 

 

3.5.4 Pengukuran Ketebalan Benda pada Kampas Rem 

 
Setelah prototipe dilakukan pengujian pengukuran dengan membandingkan 

hasil pengukurannya dengan mikrometer sekrup sehingga didapatkan nilai koreksi 

prototipe pada beberapa titik uji, kemudian prototipe dapat digunakan untuk kegiatan 

pengukuran ketebalan benda. Pengukuran ketebalan benda yang akan dilakukan 

adalah pengukuran ketebalan kampas rem yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

ketebalan kampas rem komersial jika dibaca dengan menggunakan alat ini hasilnya 

masuk ke dalam batas toleransi berdasarkan SNI atau tidak. Kampas rem digunakan 

sebagai benda pengukuran karena memiliki peran penting dalam keselamatan 

berkendara dan memengaruhi kenyamanan berkendara sehingga ketebalannya perlu 

untuk dilakukan pengukuran. Adapun peralatan yang dibutuhkan pada pengujian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Prototipe ketebalan benda 

b. Kampas rem 

c. Adaptor 12V 2A 

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian pengukuran dengan mikrometer 

sekrup adalah sebagai berikut: 

a. Sambungkan adaptor Arduino dan input driver L298N dengan jala-jala 

listrik 

b. Pastikan bahwa bidang pengukuran (bidang tetap dan bidang geser) 

pada prototipe dalam keadaan saling berhimpit yang menandakan titik 

awal alat sudah benar. Jika belum berhimpit, lakukan setting posisi 

awal terlebih dahulu dengan menekan tombol maju atau mundur 

disesuaikan dengan posisi bidang geser hingga kedua bidang 

pengukuran saling berhimpit. 

c. Amati penunjukkan LCD. Pastikan LCD prototipe menunjukkan 

angka ketebalan benda senilai 0,000 mm sebelum pengukuran dimulai. 

Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahan pengukuran. 
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d. Jika penunjukkan tidak menunjukkan angka 0,000 mm, maka lakukan 

setting  nol  dengan  cara  menekan  tombol  dengan  label  ―Set  0‖  pada 

alat. 

e. Setelah penunjukkan dan posisi bidang pengukuran telah sesuai, tekan 

tombol dengan label mundur untuk meletakkan akrilik pada prototipe. 

Geser bidang geser sesuai dengan kebutuhan 

f. Letakkan kampas rem pada prototipe tegak lurus dengan ulir 

g. Jepit kampas rem dengan menggerakkan bidang geser maju hingga 

akrilik tidak bergerak ketika dipegang. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan pengukuran akibat kurang rapatnya 

penjepitan sehingga masih terdapat celah dan kampas rem masih dapat 

bergerak ketika dipegang. 

h. Baca hasil pengukuran ketebalan benda 

i. Catat hasil penunjukan ketebalan benda 

j. Ulangi langkah b hingga i hingga didapatkan data sebanyak 50x untuk 

satu jenis kampas rem. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam proses 

pembuatan, pengujian yang berkaitan dengan kinerja sensor encoder printer serta 

pengambilan data ketebalan benda dengan menggunakan prototipe ini. 

 

4.1 Pengujian Kondisi Sensor 

 
Pengujian kondisi sensor dilakukan untuk mengetahui apakah sensor masih 

dapat berfungsi dengan baik atau tidak mengingat sensor yang digunakan merupakan 

sensor cabutan dari printer bekas. Secara teori, sensor photo-interrupt akan 

menghasilkan pulsa 1 apabila terdapat penghalang atau benda yang menghalangi 

cahaya inframerah dengan receiver cahaya. Namun apabila tidak terdapat 

penghalang atau benda yang menghalangi cahaya inframerah dengan receiver cahaya, 

maka sensor photo-interrupt akan menghasilkan pulsa 0. Pulsa 1 menandakan 

tegangan keluaran pada sensor ini tinggi mendekati VCC. Sedangkan pulsa 0 

menandakan tegangan keluaran pada sensor ini rendah mendekati 0 V. Sensor akan 

dirangkai dan diberikan tegangan masukan sebesar 3,3 V dari pin Arduino sehingga 

ketika keluaran pulsa adalah 1 yaitu kondisi dimana terdapat benda penghalang, 

maka tegangan yang terukur adalah mendekati VCC sedangkan ketika keluaran pulsa 

adalah 0 yaitu kondisi dimana tidak terdapat benda penghalang maka tegangan yang 

terukur adalah mendekati 0 V. Berdasarkan pengujian, didapatkan nilai tegangan 

keluaran pada sensor seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 1 Nilai Tegangan Keluaran dari Sensor Photo-Interrupt 
 

 
Channel A (V) Channel B (V) 

Tanpa Penghalang 0,0769 0,0239 

Dengan Penghalang 3,24 3,23 
 

 

 

 

Dengan melihat data pada Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa sensor masih 

dapat bekerja dengan baik karena hasilnya sesuai dengan teori. 
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4.2 Pengujian Nilai Tiap Counter 

 
Pengujian nilai counter dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai 

pergerakan linear yang direpresentasikan oleh tiap counter yang terbaca.. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara memutar leadscrew sebesar 1 putaran, sehingga 

menyebabkan encoder disk yang menempel di salah satu ujung leadscrew ikut 

berputar sebesar 1 putaran. Perputaran yang terjadi pada encoder disk ini akan 

membangkitkan pulsa keluaran dari sensor photo-interrupt dan diolah sesuai dengan 

program menjadi bentuk counter. Resolusi alat direpresentasikan oleh nilai untuk 1 

counter yang terbaca, yang bisa didapatkan dengan cara membagi antara besar 

perpindahan linear leadscrew dengan jumlah counter yang dibaca dalam 1 putaran. 

Dalam penelitian ini, digunakan leadscrew ulir ganda, dimana leadscrew ini 

memiliki pitch sebesar 2 mm sedangkan lead bernilai 10 mm. Artinya, dalam satu 

kali putaran penuh, akan terjadi perpindahaln secara linear sebesar 10 mm. Pengujian 

resolusi alat dilakukan dengan mengambil data counter yang terbaca dalam 1 putaran 

sebanyak 30 kali ditunjukkan oleh Lampiran I. Data tersebut kemudian diolah dan 

dirangkum dalam Tabel 4.2. 

 

Tabel 4. 2 Hasil Pengolahan Pengujian Resolusi 
 

Jumlah 

Counter 

Nilai tiap 

counter (mm) 

4323,87 0,002312745 

 

 
 

Setelah didapatkan nilai tiap counter, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke 

dalam kodingan sehingga keluaran dari pengukuran ketebalan benda ini tidak lagi 

dalam bentuk sebatas jumlah counter, tetapi ditampilkan dalam ketebalan benda 

dengan satuan mm. Dari 30x pengambilan data resolusi alat, kemudian di rata-rata 

dan didapatkan resolusi alat adalah 0,002312745 mm. Nilai ini menunjukkan alat 

dapat membaca pergerakan linear sebesar 0,002312745 mm atau menunjukkan 

ketebalan benda yang direpresentasikan oleh 1 counter. Nilai ini tidak akan 

dilakukan pembulatan karena jika dilakukan pembulatan akan menyebabkan 

terjadinya akumulasi error dari selisih antara nilai pembulatan dengan nilai 

sebenarnya. Misalnya, jika dilakukan pembulatan menjadi 3 angka dibelakang koma 
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menjadi 0,002 mm, maka selisih nilai resolusi dengan yang sebenarnya adalah 

sebesar 0,000312745 mm lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya diukur. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa nilai ini merepresentasikan nilai 

ketebalan benda untuk 1 counter yang terbaca. Sehingga misalkan terjadi pergerakan 

sebesar 1 mm yang menyebabkan dibangkitkannya pulsa sebanyak 1000 dan diolah 

oleh mikrokontroller menjadi 1000 counter, nilai hasil pengukuran ketebalan benda 

akan mengandung kesalahan akumulasi dari 0,000312745 mm dikali dengan 1000. 

Pembulatan nilai hasil pengukuran ketebalan benda akan dilakukan pada akhir proses 

perhitungan atau sebelum nilai ketebalan benda ditampilkan pada layar LCD 

sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya akumulasi kesalahan dengan 

mengambil 2 angka dilakang koma. Pembulatan ini dilakukan untuk menyesuaikan 

hasil pembacaan prototipe dengan standar yang digunakan. Peningkatan resolusi alat 

mungkin saja dilakukan dengan cara mengganti leadscrew yang digunakan dengan 

yang memiliki ukuran lead lebih kecil dari pada 10 mm, mengganti encoder disk 

dengan yang memiliki lebih banyak slits atau pola gelap terang pada permukaannya, 

serta mengganti photo-interrupt dengan yang lebih tinggi kemampuan membacany . 

Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengganti standar dengan yang memiliki 

resolusi lebih tinggi. 

 

Dalam program Arduino yang digunakan, pembacaan Arduino dilakukan pada 

mode CHANGE, artinya jika terjadi perubahan kondisi tegangan dari low ke high 

atau high ke low, maka fungsi interrupt untuk menghitung counter akan berjalan. Hal 

ini akan meningkatkan resolusi pengukuran yang dilakukan karena akan semakin 

banyak pulsa yang dibaca dalam 1 putaran leadscrew. Dalam rangka untuk 

menghitung resolusi encoder printer yang digunakan secara teori, penulis melakukan 

pembacaan jumlah slits pada permukaan encoder disk dengan menggunakan digital 

mikroskop. Encoder disk dibagi menjadi 32 bagian sehingga satu bagian encoder 

disk mewakili 11,25˚ yang didapatkan dari 360˚ dibagi dengan 32 atau dapat dilihat 

pada Gambar 4 dibawah ini. Dalam 11,25˚ atau satu bagian encoder disk tersebut, 

terbaca 70 pola terang dan 70 pola gelap sehingga dalam satu encoder disk terdapat 

2240 pola gelap dan 2240 pola terang yang didapatkan dari 70x32 bagian untuk 

masing-masing bagian gelap dan terang. Sehingga secara teori, seharusnya terdapat 

2240 pulsa low dan 2240 pulsa high yang dibangkitkan. Counter yang terbaca oleh 

Arduino seharusnya adalah sebesar 4480 yang didapatkan dari 2240x2. Jumlah 
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counter yang terbaca oleh Arduino pada proyek akhir ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Dengan membandingkan jumlah counter yang terbaca pada prototipe dengan jumlah 

counter secara teori, diketahui terdapat selisih sebesar 157 pulsa yang tidak terbaca 

oleh Arduino sehingga menyebabkan adanya perbedaan nilai untuk tiap counter oleh 

prototipe dengan nilai untuk tiap counter secara teori. Secara teori, nilai untuk tiap 

counter adalah sebesar 0,002232143 mm sedangkan pada prototipe adalah 

0,002312745 mm sehingga selisihnya sebesar 0,000080602 mm. Hal inilah yang 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan ketebalan benda dibuktikan 

dengan membandingkan antara nilai hasil pengukuran prototipe dengan hasil 

pengukuran alat ukur mikrometer sekrup komersial menunjukkan bahwa data hasil 

pengukuran dengan prototipe ini, nilai ketebalan benda selalu lebih tinggi hasilnya 

dibandingkan dengan mikrometer sekrup. 

 

 
Gambar 4. 1 Hasil Pembacaan Pola Gelap Terang Encoder Disk 

 
Kesalahan pembacaan nilai untuk tiap counter bisa berasal dari salah satu 

batasan kerja encoder. Jenis encoder yang digunakan pada pembuatan proyek akhir 

ini adalah incremental encoder yang memiliki batasan kerja berupa adanya frekuensi 

operasi maksimum yang membatasi seberapa cepat encoder dapat menghasilkan 

pulsa keluaran. Dengan memberikan frekuensi yang melebihi frekuensi kerja maka 

akan menyebabkan keluaran sinyal menjadi terdegradasi dan terjadinya akumulasi 

kesalahan. Frekuensi operasi maksimum ini memiliki hubungan erat dengan 

kecepatan motor (RPM) dan resolusi encoder maksimum yang tertulis dalam rumus 

2.1. Sehingga, dengan memberikan kecepatan motor melebihi RPM tertentu mungkin 



57  

saja menyebabkan kesalahan pembacaan jumlah counter karena beberapa jumlah 

pulsa terlewat. 

 

Pemilihan sensor encoder disk dan photo-interrupt yang digunakan harus tepat. 

Penggunaan pasangan encoder disk dengan photo-interrupt yang kurang sesuai 

memungkinkan penentuan resolusi alat menjadi tidak tepat atau kurang maksimal. 

Resolusi alat dipengaruhi oleh seberapa besar resolusi encoder disk dan juga photo- 

interrupt yang digunakan. Pada permukaan encoder disk, terdapat pola gelap-terang 

yang rapat dan dinyatakan dalam satuan LPR (lines per revolution), sedangkan 

kemampuan photo-interrupt dalam menghasilkan sinyal keluaran dinyatakan dalam 

PPR (pulses per revolution). Pulse disini berarti periode waktu dimana sinyal berada 

pada titik tertingginya (sinar inframerah mengenai garis gelap). Misalkan terdapat 5 

garis gelap dan 5 garis terang dalam satu putaran, maka akan tercipta 5 pulsa yang 

keluar dari photo-interrupt jika fungsi interrupt Arduino yang digunakan memiliki 

jenis picuan RISING namun akan tercipta 10 pulsa sebagai keluaran dari photo- 

interrupt jika fungsi interrupt Arduino yang digunakan memiliki jenis picuan 

CHANGE. Sehingga dari sini dapat disimpulkan PPR sama dengan LPR. Semakin 

banyak jumlah pola gelap terang, maka resolusinya akan semakin baik pula. 

Kemampuan photo-interrupt yang digunakan untuk membaca perubahan posisi dari 

encoder disk juga berpengaruh terhadap hasil pembacaan encoder. Misal encoder 

disk yang digunakan memiliki resolusi 5000 LPR sedangkan photo-interrupt yang 

digunakan hanya memiliki resolusi 4800 PPR. Hal ini akan menyebabkan dalam 1 

putaran   penuh,   terdapat   beberapa   pulsa yang tidak terbaca karena adanya 

keterbatasan kemampuan pembacaan photo-interrupt yang mengakibatkan kurang 

maksimalnya hasil pembacaan perubahan posisi encoder disk sehingga berpengaruh 

terhadap hasil pembacaan ketebalan benda. Dalam pembuatan proyek akhir ini, tidak 

ditemukan datasheet atau spesifikasi dari sensor encoder disk dan photo-interrupt 

printer yang digunakan. Untuk meminimalisir ketidakmaksimalan pembacaan 

ketebalan benda karena adanya ketidaksesuaian resolusi dari encoder disk dan photo- 

interrupt, maka digunakanlah sepasang sensor encoder disk dan photo-interrupt dari 

satu jenis printer yang sama, yaitu Canon IP2770. 
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4.3 Pengujian Karakteristik Sensor Encoder 

 
Pada penelitian ini, sensor tidak dilakukan kalibrasi melainkan dilakukan 

pengujian dengan membandingkan hasil pengukuran prototipe dengan alat ukur 

ketebalan komersial. Hal ini dilakukan karena alat ukur ketebalan yang digunakan 

merupakan alat ukur yang masih baru sehingga belum pernah dilakukan kalibrasi dan 

tidak memiliki sertifikat dari pihak manufaktur sehingga tidak diketahui nilai 

kesalahan alat ukur. Hal ini menyebabkan alat ukur ketebalan tersebut tidak 

memenuhi persyaratan untuk dijadikan standar karena selain tidak diketahui nilai 

kesahalahannya, juga tidak tertelusur. Pengujian karakteristik sensor encoder 

digunakan untuk mengetahui karakteristik dari sensor encoder pada prototipe yang 

memiliki rentang pengukuran dari 0.00 mm hingga 186,316 mm dengan cara 

membandingkan hasil pengukurannya dengan hasil pengukuran alat ukur ketebalan 

yang digunakan yaitu mikrometer sekrup, yang memiliki rentang 0-25mm, untuk 

mendapatkan nilai akurasi, presisi, bias, error, penyimpangan dan repeatability. 

Benda uji yang digunakan sebagai penentu titik ukur adalah akrilik yang 

ketebalannya dianggap sudah lulus tahap QC dari pihak manufaktur dan nilai 

nominalnya benar. Untuk menghitung nilai akurasi, presisi, dan error dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil pengukuran prototipe dengan 

mikrometer sekrup. Sedangkan untuk mendapatkan nilai sensitivitas, linearitas dan 

histeresis dapat diperoleh dengan membandingkan nilai pengukuran prototipe dengan 

nominal akrilik. Mengingat benda ukur yang digunakan dalam pembuatan proyek 

akhir ini adalah kampas rem motor yang ketebalannya berada dalam rentang 7-9,5 

mm menurut datasheet kampas rem motor dari berbagai merek dan jenis motor, 

maka titik uji yang diambil berada dalam rentang 2-10 mm. Pengambilan nilai uji ini 

juga adanya pertimbangan berupa keterbatasan ukuran ketebalan dan ketersediaan 

benda uji yang digunakan. 

Pada pengujian untuk mendapatkan nilai akurasi, presisi, dan error, diambil 8 

titik pengukuran yaitu 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm dan 10 mm 

dengan pengambilan data tiap titik ukur adalah sebanyak 30 data pada pengukuran 

naik dan 30 data pada pengukuran turun sehingga dalam satu titik ukur akan 

memiliki 60 data pengukuran. Hasil penunjukan dari mikrometer sekrup dianggap 

benar dan digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil pengukuran prototipe. 

Data hasil pengujian terlampir dalam lampiran II. Kemudian data di rata-rata untuk 
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tiap pengukuran naik dan turun pada tiap titik ukur seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Pengujian Karakteristik Alat pada Pengukuran Naik 
 

Titik Uji 

(mm) 

Hasil 

Pengukuran 

(mm) 

Bias 

(mm) 

Standar 

Deviasi 

(mm) 

Akurasi 

(%) 

 
Error (%) 

Presisi 

(%) 

1,96 2,04 -0,08 0,00 95,54 4,46 99,43 

2,92 3,02 -0,10 0,00 96,39 3,61 99,67 

4,01 4,14 -0,13 0,00 96,45 3,55 99,74 

4,83 4,98 -0,15 0,01 96,56 3,44 99,68 

6,02 6,19 -0,16 0,00 97,17 2,83 99,80 

6,98 7,08 -0,10 0,00 98,32 1,68 99,81 

8,93 9,08 -0,15 0,00 98,19 1,81 99,86 

9,91 10,04 -0,14 0,00 98,47 1,53 99,86 
Rata-Rata -0,13 0,00 97,14 2,86 99,73 

 
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Pengujian Karakteristik Alat pada Pengukuran Turun 

 

Titik Uji 

(mm) 

Hasil 

Pengukuran 

(mm) 

Bias 

(mm) 

Standar 

Deviasi 

(mm) 

Akurasi 

(%) 

 

Error (%) 
Presisi 

(%) 

1,96 2,04 -0,08 0,01 95,17 4,83 99,12 

2,92 3,02 -0,10 0,00 96,34 3,66 99,65 
4,01 4,14 -0,13 0,00 96,36 3,64 99,63 

4,83 4,98 -0,15 0,00 96,52 3,48 99,71 

6,02 6,18 -0,16 0,00 97,12 2,88 99,79 

6,98 7,08 -0,10 0,00 98,32 1,68 99,81 

8,93 9,09 -0,15 0,00 98,14 1,86 99,88 

9,91 10,05 -0,14 0,00 98,46 1,54 99,85 

Rata-Rata -0,13 0,00 97,06 2,94 99,68 

 
Tabel 4. 5 Error Keseluruhan 

 

 
 

Titik Uji (mm) 

 
 

Error Keseluruhan (%) 

1,96 4,65 

2,92 3,64 

4,01 3,59 

4,83 3,46 

6,02 2,86 

6,98 1,68 

8,93 1,84 

9,91 1,53 
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Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil pembacaan ketebalan 

benda untuk pengukuran naik dan pengukuran turun dari sensor encoder printer 

Canon IP2770 bekas yang digunakan dalam pembuatan prototipe ini. Bias 

merupakan selisih antara alat standar yang mana dalam hal ini yang dianggap sebagai 

pembanding adalah mikrometer sekrup dengan alat uji yang berupa prototipe alat 

ukur ketebalan. Pada pengukuran naik, nilai bias bernilai negatif untuk seluruh titik 

pengujian. Nilai bias negatif menunjukkan bahwa pembacaan nilai ketebalan benda 

pada prototipe ini cenderung bernilai lebih besar dibandingkan dengan pembacaan 

mikrometer sekrup dalam mengukur ketebalan akrilik. Pada pengukuran naik, bias 

terbesar terdapat di titik 6,02 mm yaitu sebesar -0,16 mm dan bias terkecil terdapat 

pada titik uji 1,96 mm yaitu sebesar -0,08 mm dengan rata-rata bias sebesar -0,13 

mm. Bias yang bernilai negatif juga terjadi pada pengukuran turun. Artinya, pada 

pengukuran turun pun pembacaan alat ukur lebih besar daripada pembacaan 

mikrometer sekrup dimana bias terbesar juga terjadi pada titik pengujian yang sama 

yaitu di titik 6,02 mm yang bernilai sebesar -0,16 mm dan bias terkecil di titik 1,96 

mm yaitu sebesar -0,08 mm dengan rata-rata bias sebesar -0,13 mm. 

Nilai bias yang telah didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung error 

sesuai dengan persamaan 2.7. Nilai bias tidak secara mutlak menentukan tingkat 

error pengukuran karena masih terdapat beberapa faktor lain yang menentukan error 

pengukuran seperti standar deviasi dan nilai yang terbaca oleh mikrometer sehingga 

walaupun bias terbesar berada pada titik 6,02 mm tetapi pada titik ini tidak memiliki 

error terbesar melainkan pada titik yang lain. Pada pengukuran naik, nilai error 

terkecil berada pada titik uji 9,91 mm yaitu sebesar 1,53% dan error terbesar terdapat 

pada titik pengujian 1,96 mm yaitu sebesar 4,46%. Rata-rata error yang didapatkan 

pada pengukuran naik adalah sebesar 2,86%. Sedangkan pada pengukuran turun, 

nilai error terkecil berada pada titik 9,91 mm yaitu sebesar 1,54% dan error terbesar 

berada pada titik 1,96 mm yaitu sebesar 4,83%. Rata-rata error pada pengukuran 

turun adalah sebesar 2,94%. Sedangkan nilai error keseluruhan untuk pengukuran 

naik dan turun untuk tiap titik pengujian tercantum dalam Tabel 4.5. 

Dari perhitungan error, kemudian dapat ditentukan nilai karakteristik 

pengukuran lainnya yaitu akurasi. Akurasi merupakan nilai kedekatan antara hasil 

pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus 2.3. atau dengan menggunakan 100%-error. Data perhitungan akurasi untuk 

tiap jenis pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.3 untuk data akurasi pengukuran 
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naik sedangkan pada Tabel 4.4 untuk data akurasi pengukuran turun. Pada 

pengukuran naik, nilai akurasi tertinggi berada pada titik uji 9,91 mm yaitu sebesar 

98,47% sedangkan nilai akurasi terendah berada pada titik uji 1,96 mm yaitu sebesar 

95,17% dengan rata-rata akurasi pada pengukuran naik adalah 97,06%. Pada 

pengukuran turun, nilai akurasi tertinggi juga berada pada berada pada titik uji 9,91 

mm yaitu sebesar 98,46% sedangkan nilai akurasi terendah berada pada titik uji 1,96 

mm yaitu sebesar 95,85% dengan rata-rata nilai akurasi untuk pengukuran turun 

sebesar 97,17%. Nilai akurasi ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan 

nilai error, dimana semakin besar error yang dihasilkan maka tingkat akurasi alat 

akan semakin kecil serta sebaliknya jika error kecil maka akurasi alat akan semakin 

baik. 

Penyumbang nilai error dan bias antara lain dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 

kesalahan yang berasal dari alat itu sendiri dan kesalahan yang berasal dari luar alat 

seperti dari benda uji, mikrometer sekrup serta dari faktor lingkungan. Kesalahan 

yang berasal dari alat itu sendiri adalah kemampuan pembacaan alat. Alat ini 

memiliki kemampuan membaca pergerakan linear terkecil yang direpresentasikan 

oleh 1 counter sebesar 0,002312745 mm. Untuk menanggulangi masalah ini, dapat 

dilakukan dengan mengganti sensor photo-interrupt dan encoder disk dengan yang 

memiliki akurasi lebih tinggi serta mengganti leadscrew yang digunakan dengan 

leadscrew yang memiliki ukuran lead lebih kecil daripada yang digunakan pada 

penelitian ini. Ha ini dilakukan karen ukuran lead yang digunakan memiliki 

pengaruh terhadap nilai untuk tiap counter. Kemudian untuk sumber kesalahan 

berikutnya adalah dari benda uji berupa akrilik serta alat ukur pembanding berupa 

mikrometer sekrup. Nilai ketebalan akrilik ini belum tentu benar seperti yang 

dinyatakan oleh pihak manufaktur serta belum tentu setiap sisi akrilik memiliki 

ketebalan yang sama padahal dalam melakukan pengujian ini, posisi aklirik belum 

tentu sama di satu titik dalam 30 kali pengulangan pengambilan data. Nilai hasil 

pengukuran dari mikrometer sekrup yang digunakan sebagai bahan evaluasi 

pengukuran prototipe ini juga belum tentu benar. Hal ini dikarenakan mikrometer 

yang digunakan merupakan barang baru yang belum pernah di kalibrasi sebelumnya 

dan tidak memiliki sertifikat dari pihak manufaktur sehingga tidak diketahui 

seberapa besar kesalahan yang dihasilkan oleh mikrometer baik dari kesalahan 

geometris mikrometer maupun kesalahan pengukuran yang didapatkan dari resolusi, 

kesalahan paralaks pembacaan, koreksi suhu dan sebagainya. Kemudian dari faktor 
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lingkungan juga dapat menyumbang kesalahan pengukuran ketebalan benda 

walaupun hanya berperan kecil. Pengujian ini dilakukan dalam ruangan yang tidak 

dikondisikan baik dari segi suhu maupun kelembaban. Berdasarkan ISO 1 mengenai 

pengujian geometri, suhu acuan yang ditetapkan untuk melakukan pengujian 

geometri adalah sebesar 20℃ atau setara dengan 293,15°K dan 68 °F. Acuan suhu 

ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari adanya pemuaian termal baik sebagai 

koreksi maupun sebagai ketidakpastian pengukuran. Dalam pengukuran ini, alat diuji 

tidak dalam ruangan standar melainkan pada halaman depan rumah mulai pada pukul 

12.47 WIB sampai dengan 17.52 WIB dengan rentang suhu lingkungan yang terbaca 

pada pengukur suhu handphone adalah 22℃ sampai dengan 28℃. Hal ini 

menunjukkan kemungkinan terjadinya pemuaian dimensi akrilik ketika dilakukan 

pengukuran mengingat terjadinya perubahan suhu yang cukup signifikan dan akrilik 

memiliki koefisien muai sebesar 75x10-6 m/℃ yang berarti akrilik akan memuai 

sebesar 75x10-6m setiap terjadi kenaikan suhu sebesar 1℃. Faktor lain yang 

memengaruhi pengukuran ketebalan adalah koreksi panjang standar yang digunakan, 

beda suhu benda uji dan benda ukur, beda koefisien pemuaian untuk benda uji dan 

benda ukur. Beberapa faktor yang memengaruhi hasil pengukuran ini tidak turut 

diperhitungkan pengaruhnya oleh penulis dikarenakan terdapat beberapa 

keterbatasan yang dialami penulis seperti minim referensi, keterbatasan alat ukur 

pendukung untuk menghitung suhu pada benda uji dan benda ukur serta 

pengkondisian ruangan untuk pengujian tidak mungkin dilakukan. 

Dari yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu komponen untuk 

mengevaluasi error pengukuran adalah standar deviasi. Standar deviasi merupakan 

simpangan baku terhadap nilai rata-rata dan dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus 2.4. Dengan adanya standar deviasi ini dapat dilihat bagaimana kondisi 

penyebaran data hasil pengukuran berulang. Jika nilai dari standar deviasinya kurang 

dari nilai rata-rata, maka menunjukkan bahwa data memiliki variansi yang kecil 

sehingga menimbulkan selisih yang tidak signifikan antara nilai minimum dengan 

nilai maksimum. Ketika standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari rata-rata, 

dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki keseragaman yang tinggi sehingga 

nilai penyimpangan terhadap rata-rata atau data sentral kecil. Sedangkan ketika 

standar deviasinya lebih besar daripada rata-rata, maka data dapat dikatakan 

memiliki variansi yang besar sehingga menimbulkan kesenjangan data yang cukup 

signifikan antara nilai minimum dan nilai maksimum. Keadaan seperti ini 
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menunjukkan keseragaman data rendah sehingga nilai penyimpangan data 

pengukuran terhadap nilai rata-rata atau data sentral besar. Nilai standar deviasi pada 

pengukuran naik dapat dilihat pada Tabel 4.3 sedangkan nilai standar deviasi pada 

pengukuran turun dapat dilihat pada Tabel 4.4. Nilai standar deviasi pada 

pengukuran naik terbesar ditemukan pada titik pengujian 4,83 mm yaitu sebesar 0,01 

mm sedangkan nilai standar deviasi terkecil ditemukan pada seluruh titik pengujian 

kecuali titik 4,83 mm yaitu sebesar 0,00 mm. Rata-rata standar deviasi yang 

didapatkan pada pengukuran naik adalah sebesar 0,00 mm. Pada pengukuran turun, 

nilai standar deviasi terbesar ditemukan pada titik pengujian 1,96 mm yaitu sebesar 

0,01 mm, sedangkan nilai standar deviasi terkecil berada pada titik pengujian selain 

pada titik tersebut yaitu sebesar 0,00 mm. Rata-rata standar deviasi pada pengukuran 

turun adalah sebesar 0,00 mm. Baik pada pengukuran naik maupun pengukuran turun, 

nilai standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata nilai pengukurannya untuk tiap 

titik pengujian sehingga dapat dikatakan data memiliki keseragaman data yang tinggi 

dan penyimpangan data pengukuran terhadap nilai rata-rata yang rendah. Jika 

simpangan terhadap nilai rata-ratanya kecil, data memiliki variansi yang rendah dan 

keseragaman data yang tinggi, maka menunjukkan bahwa data memiliki nilai presisi 

yang baik dalam melakukan pengukuran berulang. 

Presisi merupakan kedekatan antara titik pengukuran dalam suatu pengukuran 

berulang dengan suatu input yang sama. Nilai presisi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus 2.6. Data hasil perhitungan nilai presisi dapat dilihat pada Tabel 

4.3 dan 4.4. Pada pengukuran naik, nilai presisi tertinggi terdapat pada titik uji 6,98 

mm dengan nilai presisi sebesar 99,89% dan nilai presisi terkecil berada pada titik uji 

1,96 mm dengan nilai presisi sebesar 99,50% dengan rata-rata nilai presisi untuk 

pengukuran naik sebesar 99,75%. Sedangkan pada pengukuran turun nilai presisi 

terbesar berada pada titik uji 8,93 mm dan 9,91 mm yaitu sebesar 99,88% dan nilai 

presisi terkecil berada pada titik uji 4,01 mm dengan nilai presisi sebesar 99,56%. 

Rata-rata presisi pada pengukuran turun adalah sebesar 99,77%. Nilai presisi yang 

semakin tinggi berarti perbedaan antar hasil pengukuran pada satu titik yang sama 

akan semakin kecil. Sedangkan untuk nilai presisi yang semakin rendah berarti 

perbedaan antar hasil pengukuran pada suatu titik yang sama akan semakin jauh. Jika 

dilihat dari rata-rata nilai presisi baik pada pengukuran naik dan pengukuran turun 

menunjukkan hasil bahwa kemampuan alat untuk menghasilkan nilai pengukuran 
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berulang sudah sangat baik ditunjukkan dengan data presisi sudah diatas 99% dan 

stabil. 

Untuk mendapatkan karakteristik statis alat berupa linearitas, histerisis serta 

sensitivitas maka dilakukan pengujian dengan melakukan perbandingan ketebalan 

akrilik dengan 8 variasi ketebalan sebagai input sedangkan hasil pembacaan 

prototipe ketebalan benda sebagai keluaran. Ketebalan akrilik dianggap benar sesuai 

dengan nominal yang dinyatakan oleh pihak manufaktur. Pengujian yang dilakukan 

dengan cara naik turun dan pengulangan sebanyak satu kali. Hasil pengujian seperti 

yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Pada Pengukuran Naik dan Turun 
 

Nominal 

(mm) 

Pengukuran 

Naik (mm) 

Pengukuran 

Turun 

(mm) 

Histerisis 

(mm) 

2,00 2,04 2,04 0,00 

3,00 3,02 3,02 0,00 

4,00 4,14 4,14 0,00 

5,00 4,98 4,98 0,00 

6,00 6,19 6,18 -0,01 

7,00 7,08 7,08 0,00 

9,00 9,08 9,09 0,01 

10,00 10,04 10,05 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Grafik Histerisis Hasil Pengujian Ketebalan Benda 
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timbul apabila pengukuran dilakukan dengan arah yang berlawanan. Nilai histeresis 

dapat dikalkulasi dengan mengurangi rata-rata hasil pengukuran pada pengukuran 

turun dengan rata-rata hasil pengukuran dari pengukuran naik. Berdasarkan hasil 

perhitungan histeresis yang terdapat pada Tabel 4.5 nilai histeresis terbesar berada 

pada titik uji 6,00 mm, 9,00 mm dan 9,00 mm yaitu sebesar 0,01 mm sedangkan nilai 

histeresis terkecil berada pada 5 titik uji lainnya yaitu sebesar 0,00 mm. Nilai 

histerisis negatif terjadi pada titi uji 6,00 mm yang artinya nilai pada pengukuran 

turun lebih kecil dibandingkan nilai pengukuran naik. Sedangkan nilai histerisis yang 

positif pada kedua titik uji lainnya, menunjukkan bahwa hasil pengukuran pada 

pengukuran turun relatif lebih besar nilainya dibandingkan dengan pengukuran naik. 

Dengan melihat data histerisis pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada pengukuran naik dan pengukuran turun untuk semua 

titik uji oleh alat ini sehingga alat ini dapat dikatakan baik digunakan untuk 

melakukan pengukuran naik dan pengukuran turun. Adapun grafik histeresis data 

hasil pengujian ketebalan benda terdapat pada Gambar 4.2. 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.6, grafiik pengujian prototipe 

dimana ein menjadi input, eon menjadi keluaran pengukuran naik, eit menjadi input 

pengukuran turun dan eot menjadi keluaran pengukuran turun, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Grafik Pengujian Pengukuran Naik 
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Gambar 4. 4 Grafik Pengujian Pengukuran Turun 

 
Berdasarkan hasil grafik diatas, didapatkan harga koefisien determinasi (R) 

pada pengukuran naik adalah sebesar 0,9896 dan pengukuran turun adalah sebesar 

0.9894. Hal ini berarti nilai koefisien determinasi mendekati satu (R2 ≈ 1), sehingga 

dapat dikatakan bahwa baik pada pengukuran naik dan pengukuran turun, sensor 

memiliki linearitas yang baik untuk delapan titik pengujian yang diuji dimana tiap 

kenaikan nilai pengukuran atau turunnya nilai pengukuran akan terjadi perubahan 

yang linear. Kemudian, untuk nilai sensitivitasnya, pada pengukuran naik memiliki 

nilai sensitivitas sebesar 1,1468 dan untuk pengukuan turun memiliki nilai 

sensitivitas 1,1500. Kedua nilai sensitivitas tersebut menunjukan karakteristik alat 

berupa kemampuan alat ukur untuk memberikan respon terhadap perubahan input 

yang relatif kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sensitivitasnya lebih besar 

daripada satu (sensitivitas < 1) yaitu pada pengukuran naik nilainya lebih 0,1468 

sedangkan pada pengukuran turun nilainya lebih 0,1500. Salah satu kemungkinan 

yang menyebabkan sensitivitas alat kurang baik adalah resolusi alat yang sebesar 

0,01 mm sehingga alat ini hanya dapat membaca nilai perubahan yang lebih besar 

daripada 0,01 mm dan tidak bisa membaca nilai perubahan yang kurang daripada 

0,01 mm. Selain itu, kemampuan dari sensor photo-interrupt mungkin juga sudah 

banyak berkurang mengingat sensor ini merupakan sensor bekas. Dengan 

berkurangnya kemampuan alat, mungkin saja berakibat pada tidak terbacanya berapa 

pulsa dari perputaran encoder disk. 
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4.4 Hasil Pengujian Ketebalan Benda pada Kampas Rem 

 
Setelah dilakukan pengujian prototipe dengan membandingkan hasil 

pengukurannya dengan mikrometer sekrup, prototipe pengukur ketebalan benda ini 

kemudian digunakan untuk mengukur kampas rem yang digunakan sebagai benda 

pengamatan. Dipilhlah 3 buah kapas rem dengan jenis yang berbeda-beda yaitu 

untuk motor jenis matic, perseneling serta kopling sehingga memiliki ketebalan 

kampas yang berbeda-beda. Kampas rem yang digunakan sebagai benda pengukuran 

ini merupakan kampas rem baru dan diukur ketebalannya menggunakan prototipe 

ketebalan benda ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah kampas rem yang dijual 

di pasaran telah memenuhi standar SNI 09-0143-1987 .kampas rem kendaraan 

bermotor dengan ketentuan toleransi ketebalan kampas rem seperti yang 

dicantumkan pada Lampiran III. Kampas rem yang digunakan sebagai benda 

pengukuran ini merupakan kampas rem tipe pad dengan ketebalan kurang daripada 

10 mm sehingga besar toleransi ketebalan yang diatur dalam SNI adalah sebesar ±0,6 

mm. Data pengukuran diambil sebanyak 50 kali untuk tiap jenis kampas rem dan 

terlampir dalam Lampiran II. Data ini kemudian di rata-rata dan hasilnya dirangkum 

dalam Tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 7 Rata-Rata Nilai Ketebalan Kampas Rem Motor 
 

Kampas Rem Motor 

Matic (mm) Perseneling (mm) Kopling (mm) 

7,91 9,36 9,67 

 

 
Untuk kampas rem motor matic, dalam datasheet menunjukkan bahwa 

besarnya ketebalan benda menurut manufaktur adalah sebesar 7,5 mm sehingga 

dengan adanya toleransi menurut SNI untuk kampas rem model pad untuk kampas 

rem ketebalan kurang dari 10 mm, didapatkan rentang ketebalan kampas rem motor 

matic yang memenuhi adalah sebesar 6,9 mm - 8,1 mm. Hasil pengukuran 

menunjukkan nilai 7,91 mm sehingga menurut hasil pengukuran dengan 

menggunakan prototipe ini, kampas rem motor matic merk Honda layak untuk 

digunakan karena memenuhi toleransi SNI. Untuk kampas rem motor perseneling, 

dalam datasheet menunjukkan bahwa besarnya ketebalan benda menurut manufaktur 
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adalah sebesar 9,00 mm sehingga dengan adanya toleransi menurut SNI untuk 

kampas rem model pad dengan ketebalan kampas kurang dari 10 mm, didapatkan 

rentang ketebalan kampas rem untuk motor perseneling yang memenuhi adalah 

sebesar 8,4 mm - 9,6 mm. Hasil pengukuran menunjukkan nilai 9,36 mm sehingga 

menurut hasil pengukuran dengan menggunakan prototipe ini, kampas rem motor 

perseneling merk Honda layak untuk digunakan karena memenuhi toleransi SNI. 

Untuk kampas rem motor kopling, dalam datasheet menunjukkan bahwa besarnya 

ketebalan benda menurut manufaktur adalah sebesar 9,20 mm sehingga dengan 

adanya toleransi menurut SNI untuk kampas rem model pad dengan ketebalan 

kampas kurang dari 10 mm, didapatkan rentang ketebalan kampas rem untuk motor 

kopling yang memenuhi adalah sebesar 8,6 mm - 9,8 mm. Hasil pengukuran 

menunjukkan nilai 9,67 mm sehingga menurut hasil pengukuran dengan 

menggunakan prototipe ini, kampas rem motor kopling merk Kawasaki layak untuk 

digunakan karena memenuhi toleransi SNI. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Telah dibuat prototipe alat ukur ketebalan benda dengan menggunakan encoder 

printer sesuai perancangan yang telah dibuat yaitu memodifikasinya dengan 

linear motion guide. 

2. Berdasarkan data pengujian kalibrasi sensor photo-interrupt pada printer bekas 

Canon IP 2770 didapatkan nilai tegangan keluaran untuk channel A sebesar 3,24 

V dan channel B sebesar 3,23 V ketika diberikan benda penghalang. Sedangkan 

ketika tidak ada penghalang maka didapatkan nilai tegangan keluaran untuk 

channel A sebesar 0,0769 V dan channel B 0,239 V 

3. Berdasarkan data pengujian, didapatkan nilai error, presisi dan akurasi secara 

berturut-turut adalah sebesar 2,93%, 99,76% serta 97,07% dengan nilai 

linearitas untuk pengukuran naik adalah sebesar R2 = 0,9889 sedangkan untuk 

pengukuran turun adalah sebesar R2 = 0,9890 serta nilai histeresis tertinggi 

berada pada titik uji 4,01 mm dan 9,91 mm yaitu sebesar 0,01 mm 

4. Berdasarkan data pengukuran untuk kampas rem komersial motor memiliki nilai 

rata-rata ketebalan untuk jenis motor matic, perseneling dan kopling berturut- 

turut adalah sebesar 7,91 mm , 9,36 mm dan 9,67 mm . Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai pengukuran ketebalan kampas rem komersial untuk 

ketiga jenis motor sudah memenuhi standar ketebalan kampas rem kendaraan 

bermotor yang tercantum dalam SNI 09-0143-1987. 

 

5.2 Saran 

 
Prototipe alat ukur ketebalan benda ini bertujuan untuk mengukur ketebalan 

benda dengan memanfaatkan sensor encoder disk dari printer bekas. Pengukuran 

yang didapatkan sudah cukup baik namun masih bisa dioptimalkan lagi dengan 

memperbaiki beberapa bagian dan meningkatkan fitur alat. Berikut ini adalah 

beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dari alat ini, antara lain: 
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1. Melakukan data logging untuk data pengukuran ketebalan benda yang 

didapatkan 

2. Mengganti sensor encoder dan photo-interrupt dengan yang memiliki tingkat 

ketelitian lebih tinggi lagi sehingga hasil pengukurannya akan menjadi lebih 

optimal 

3. Leadscrew yang digunakan diganti dengan ukuran yang lebih kecil sehingga 

akan di dapatkan resolusi pengukuran yang lebih teliti 

4. Menambah titik pengujian alat 

5. Mengkalibrasi alat dengan menggunakan alat ukur yang memenuhi standar dan 

tertelusur serta memiliki tingkat ketelitian yang sesuai 

6. Kalibrasi alat dilakukan pada ruangan yang terkendali sehingga faktor-faktor 

eksternal yang berperan dalam kesalahan pengukuran pada prototipe dapat 

diminimalisir 
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