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ABSTRAK 

 

 
Bejana ukur adalah alat ukur volume yang digunakan untuk menguji alat 

ukur lainnya. Untuk mengetahui volume sebenarnya pada bejana ukur, dapat 

dilakukan pengujian dengan metode volumetri atau gravimetri. Pengujian 

menggunakan metode volumetri ialah metode pengujian alat UTTP (Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya) dengan cara menakar menggunakan alat ukur 

volume sejenis atau alat ukur lain dengan volume yang lebih kecil, sedangkan 

pengujian menggunakan metode gravimetri adalah metode pengujian alat UTTP 

(Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) dengan cara penimbangan dan 

menggunakan timbangan yang telah terkalibrasi baik timbangan elektronik maupun 

timbangan non elektronik. Pada proyek akhir ini dibuat prototipe alat uji bejana ukur 

standar kapasitas 5 liter berbasis mikrokontroler arduino mega 2560 menggunakan 

sensor load cell dan sensor suhu DS18B20. Prototipe alat uji bejana ukur ini 

menghitung massa kosong dan massa bejana ukur berisi air serta massa jenis dari air 

di dalam bejana ukur sehingga diperoleh nilai volume sebenarnya. Untuk 

mendapatkan nilai massa tersebut digunakan timbangan berbasis sensor load cell 

sedangkan nilai massa jenis didapatkan dari sensor suhu DS18B20 yang akan 

mengukur suhu air kemudian dikonversi menjadi nilai massa jenis air. Tegangan 

keluaran sensor diakuisisi oleh mikrokontroler arduino dan ditampilkan pada LCD. 

Pada pengujian linearitas dari sensor load cell memiliki nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,9973. Pengujian keterulangan (repeatability) dari timbangan digital 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 1,00 gram . Hasil pengujian kebenaran dari 

timbangan digital ini menghasilkan kesalahan rata-rata sebesar 7,78% pada 

pengukuran naik dan kesalahan rata-rata sebesar 15,41% pada pengukuran turun. 

Sedangkan hasil uji linearitas sensor suhu DS18B20 menghasilkan kesalahan rata- 

rata sebesar 1,83%. Pada pengujian bejana ukur kapasitas 5 Liter diperoleh rata-rata 

nilai volume sebenarnya sebesar 5023,21 mL, standar deviasi sebesar 2,46 mL, bias 

sebesar -24,21 mL, nilai akurasi sebesar 99,37%, nilai presisi sebesar 99,85%, dan 

nilai kesalahan sebesar 0,63%. 

 

Kata Kunci: Sensor Load cell, Sensor Suhu DS18B20, Bejana, Volume, Gravimetri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Bejana ukur adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk menguji 

alat ukur lainnya. Bejana ukur umumnya digunakan sebagai acuan ataupun standar 

untuk mengetahui volume cairan. Di dalam kemetrologian bejana ukur digunakan 

sebagai penguji beberapa instrumen seperti pompa ukur Bahan Bakar Minyak 

(BBM), tangki ukur tetap, tangki ukur gerak, meter arus BBM, meter prover, meter 

air, dan lain-lain. Untuk mengetahui volume sebenarnya pada bejana ukur, dapat 

dilakukan pengujian dengan metode volumetri atau gravimetri. Pengujian 

menggunakan metode volumetri ialah metode pengujian alat Ukur, Takar, Timbang, 

dan Perlengkapannya (UTTP) dengan cara menakar menggunakan alat ukur volume 

sejenis atau alat ukur lain dengan volume yang lebih kecil. Pengujian menggunakan 

metode volumetri dapat dilakukan dengan penakaran masuk dan penakaran keluar. 

Sedangkan pengujian menggunakan metode gravimetri adalah metode pengujian alat 

UTTP dengan cara penimbangan menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri Nomor 23/PDN/KEP/2010 tentang Syarat Teknis Bejana 

Ukur (Dirjen PDN, 2010). 

Pengujian bejana ukur dengan metode gravimetri dilakukan dengan cara 

menimbang selisih massa bejana ukur berisi air suling dengan massa bejana ukur 

kosong. Untuk memperoleh volume sebenarnya diperlukan nilai massa jenis air 

suling dengan mengukur suhu air suling di dalam bejana ukur. Pengujian bejana ukur 

selama ini dilakukan dengan perhitungan manual sehingga menyebabkan terjadinya 

kesalahan baik kesalahan saat melakukan input data maupun perhitungan. Oleh 

karena itu untuk memperkecil kesalahan tersebut maka proyek akhir ini dibuat suatu 

prototipe timbangan dengan keluaran volume dengan judul PROTOTIPE ALAT UJI 

BEJANA UKUR KAPASITAS 5 LITER DENGAN METODE GRAVIMETRI. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana kualitas dari rancang bangun timbangan digital berbasis sensor 

load cell beserta Arduino Mega 2560 

b. Bagaimana kualitas sensor suhu DS18B20 yang digunakan pada prototipe 

alat uji bejana ukur kapasitas 5 L dengan metode gravimetri 

c. Bagaimana hasil nilai “Volume Sebenarnya” dari pengujian bejana ukur 

standar kapasitas 5 L menggunakan prototipe alat uji bejana ukur dengan 

metode gravimetri 

d. Bagaimana karakteristik prototipe alat uji bejana ukur kapasitas 5 L dengan 

metode gravimetri 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Asumsi berikut ini sebagai batasan masalah yang dipakai untuk 

mengoptimalkan kinerja dari alat : 

a. Prototipe digunakan untuk mengukur bejana ukur kapasitas 5 liter dengan 

kapasitas maksimum dari sensor load cell sebesar 10 kg. 

b. Prototipe sebagai alat bantu dalam pengujian verifikasi bejana ukur standar di 

laboratorium dengan menggunakan metode gravimetri. 

c. Prototipe menggunakan microcontroller arduino mega 2560, sensor load cell, 

dan sensor suhu DS18B20. 

d. Prototipe hanya dapat mengukur nilai volume sebenarnya dari bejana ukur, 

dan tidak dilakukan pengujian nilai skala bejana ukur, kepekaan skala bejana 

ukur, dan ketidakpastian. 

e. Prototipe dibuat dengan menggunakan komponen yang memiliki harga 

terjangkau. 

 
1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah untuk: 

 
a. Merancang dan membuat timbangan digital dengan sensor load cell berbasis 

arduino dengan display LCD 
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b. Merancang dan mengukur suhu air suling dengan menggunakan sensor suhu 

DS18B20 

c. Menentukan volume sebenarnya dari bejana ukur dengan kapasitas 5 liter 

dengan menggunakan prototipe pengujian bejana ukur kapasitas 5 liter 

 
1.5 Manfaat 

Adapun dengan penulisan proyek akhir ini diharap dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

a. Prototipe ini diharap dapat digunakan di dunia kerja khususnya 

kemetrologian sehingga dapat memudahkan dalam proses pengujian alat ukur 

volume statis khususnya bejana ukur kapasitas 5 liter. 

b. Prototipe ini diharap dapat menjadi salah satu alat dalam rangka 

pengembangan ipteks. 

c. Prototipe ini diharap dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan kemetrologian. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

a. Bab I 

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

batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II 

Bab II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam 

pengerjaan 

c. Bab III 

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. 

d. Bab IV 

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

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 
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e. Bab V 

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



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jenis UTTP Menurut UU Metrologi Legal 

 
Menurut Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 12 

dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya yang : 

a. Wajib ditera dan ditera ulang; 

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya; 

c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi. 

 
 

2.2 UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Pasal 2 UTTP yang 

wajib ditera dan ditera ulang yaitu UTTP yang secara langsung atau tidak langsung 

digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperLuan menentukan 

hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk : 

a. kepentingan umum; 

b. usaha; 

c. menyerahkan atau menerima barang; 

d. menentukan pungutan atau upah; 

e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; 

f. melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

 

 

2.3 UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Pasal 5 UTTP yang 

dibebaskan dari tera ulang yaitu UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) 
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di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat 

dibebaskan dari tera ulang. 

2.4 UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Pasal 8 UTTP yang 

dibebaskan dari tera dan tera ulang yaitu UTTP yang khusus diperuntukkan atau 

dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang. 

2.5 Tera dan Tera Ulang 

2.5.1 Pengertian Tera dan Tera Ulang 

Berdasarkan UU No.2 Tahun 1981, pengertian tera dan tera ulang: 

a. Tera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang 

berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera 

sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang 

berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat 

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai; 

b. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera 

batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 

bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- 

pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan 

atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera; 

 
2.5.2 Jenis – Jenis Tanda Tera 

Jenis – jenis tanda tera berdasarkan UU. No. 2 Tahun 1981 ialah: 

a. Tanda sah 

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. 

b. Tanda Batal 

Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. 

c. Tanda Jaminan 

Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu 

dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan 

untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. 

6 
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d. Tanda daerah 

Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, 

takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa 

peneraan dilakukan. 

e. Tanda pegawai yang berhak. 

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, 

takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai 

penggantinya. 

 
2.6 Bejana Ukur 

 
2.6.1 Pengantar Mengenai Bejana Ukur 

 
Bejana Ukur adalah salah satu alat ukur volume yang dikategorikan sebagai alat 

standar dan digunakan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengujian alat ukur 

volume lainnya. Bejana Ukur kapasitas kecil diuji dengan metode gravimetrik. OIML 

dan ISO merekomendasikan metode gravimetrik ini untuk digunakan dalam pelaksanaan 

pengujian yang memerlukan tingkat ketelitian pengukuran yang tinggi. 

a. Ruang Lingkup dan Rentang Ukur 

b. Bejana Ukur kapasitas kecil yang dimaksud adalah Bejana Ukur dengan 

kapasitas lebih kecil atau sama dengan 20 liter dan terbuat dari bahan yang telah 

diketahui koefisien muai kubiknya. 

c. Ketelitian Pengujian 

d. Ketidakpastian hasil pengujian dengan prosedur pengujian ini adalah berkisar 

antara 0,001 % sampai dengan 0,01 %. 

e. Prasyarat 

1) Sertifikat pengujian anak timbangan standar dan peralatan/perlengkapan uji 

harus tersedia, masih berlaku dan dijadikan acuan 

2)  Peralatan/perlengkapan uji yang digunakan harus berada dalam kondisi baik 

dan laik pakai serta disesuaikan dengan tingkat ketelitian pengujian yang 

diharapkan; 

3) Pelaksana pengujian harus memahami dan menguasai: 



8  

a) metode pembacaan meniskus; 

b) metode pembacaan nonius; 

c) petunjuk penggunaan bejana; dan 

d) petunjuk perhitungan massa jenis air suling. 

 
 

2.7 Tera Ulang Bejana Ukur 

Berdasarkan SK Dirjen PDN No. 23 Tahun 2010 Tentang Bejana Ukur dan 

Lampiran. 

2.7.1 Persyaratan Bejana Ukur Sebelum Peneraan 

Adapun persyaratan bejana ukur sebelum peneraan adalah: 

a. Bejana Ukur yang akan ditera harus memiliki Surat Izin Tipe atau Izin Tanda 

Pabrik. 

b. Bejana Ukur yang diproduksi di dalam negeri harus memiliki label yang memuat 

merk pabrik dan nomor Surat Izin Tanda Pabrik dan label tipe untuk Bejana 

Ukur asal impor sebelum ditera. 

c. Bejana Ukur yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya. 

 
 

2.7.2 Persyaratan Teknis Bejana Ukur 

Adapun persyaratan teknis bejana ukur adalah: 

a. Bahan 

Bejana Ukur dapat terbuat dari gelas, kuningan, baja anti karat, atau bahan lain 

yang tahan karat dan tidak mudah melentur. 

b. Konstruksi 

1) Bejana Ukur harus menggunakan satuan volume yang didasarkan pada 

satuan Sistem Internasional (SI). 

2)  Kapasitas nominal Bejana Ukur mempunyai kelipatan 1x10n L, 2x10n L 

dan 5x10n L dengan n bilangan bulat positif atau nol. 

3) Kapasitas nominal sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda yang 

sesuai dengan cara penggunaan: 

1) “kering”; 
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2) “basah”; atau 

3) “kering” dan “basah”. 

4) Bejana Ukur dapat terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu: 

1) leher atas berbentuk silinder atau kotak; 

2) badan berbentuk silinder; dan 

3) leher bawah berbentuk silinder atau kotak. 

5) Dalam hal di antara bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf d 

terdapat penghubung, maka penghubung tersebut harus berbentuk 

kerucut terpancung; 

6) Konstruksi Bejana Ukur harus dirancang sedemikian rupa, sehingga 

kokoh, tidak bocor, dan tidak mudah terjadi deformasi plastis yang akan 

mempengaruhi sifat metrologisnya. 

7) Bejana Ukur harus dilengkapi dengan penyipat datar, baik yang bersifat 

permanen atau terpisah. 

8) Bejana Ukur harus dilengkapi dengan alat penunjukan volume, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) alat penunjuk kapasitas nominal, dapat berupa skala atau pipa 

limpah; 

b) alat penunjuk berupa skala, dapat menggunakan skala tunggal 

atau skala majemuk yang dapat dilengkapi dengan skala nonius 

atau alat bantu baca meniskus; 

c) volume cairan pada leher atas yang ditunjukkan oleh garis skala, 

minimal 1% dari kapasitas nominal, baik untuk bagian skala 

positif maupun negatif; 

d) volume cairan pada leher bawah yang ditunjukkan oleh garis 

skala, minimal 0,5% dari kapasitas nominal, baik untuk bagian 

skala positif maupun negatif; dan 

e) untuk pipa limpah harus dirancang sedemikian rupa, sehingga 

limpahan air dapat mengalir dengan lancar. 
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9) Bejana Ukur harus dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan 

termometer (thermowell) yang terpasang secara permanen serta 

penempatannya dapat mewakili suhu cairan di dalam Bejana Ukur. 

10) Bejana Ukur harus dilengkapi dengan tempat untuk pembubuhan tanda 

tera. 

c. Alat Tambahan 

1) Bejana Ukur dapat dilengkapi dengan alat tambahan sebagai berikut: 

a) alat justir, yang tidak boleh berubah setelah penyegelan; 

b)  gelas penglihat, yang harus dipasang secara permanen dan tidak 

dapat dilepas atau diganti tanpa memutus segel; 

c)  bagian penuangan pada leher atas, untuk memudahkan 

penuangan; 

d) alat pegangan; 

e) kran pengeluaran pada leher atas; dan 

f) pipa pengeluaran. 

2) Bejana Ukur yang dilengkapi dengan pipa pengeluaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf a angka 6) harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

a) dimensi badan dan lubang pengeluaran dibuat sedemikian rupa, 

sehingga kecepatan turunnya cairan pada badan tidak melebihi 1 

cm/sekon; 

b) saluran pengeluaran atau pengosongan dipasang sedemikian rupa, 

sehingga tetesan cairan terpusat pada satu titik; 

c) dimensi leher atas dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menghindari terperangkapnya udara, cairan atau uap air dan 

masalah dalam pembersihan Bejana Ukur serta memperhitungkan 

faktor kepekaannya; dan 

d)  diameter gelas penglihat cukup, sehingga tidak ada efek kapiler 

dan efek meniskus. 
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d. Syarat Penggunaan 

1) Penggunaan Bejana Ukur dengan sistem kering, bagian dalam Bejana 

Ukur dipastikan berada dalam keadaan kering. 

2)  Penggunaan Bejana Ukur dengan sistem basah memperhatikan waktu 

tetes. 

a) Waktu tetes Bejana Ukur dengan kapasitas nominal kurang dari atau 

sama dengan 20 liter adalah 10 sekon dan lebih dari 20 liter adalah 30 

sekon. 

 
2.7.3 Persyaratan Kemetrologian 

Adapun persyaratan kemetrologian yang berlaku untuk bejana ukur adalah: 

a. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD). BKD untuk Bejana Ukur yang diatur 

dalam syarat teknis ini adalah 1/2000 (satu perduaribu) dari kapasitas nominal 

atau 5 x 10-4 VN. 

b. Perubahan ketinggian cairan 

Perubahan ketinggian cairan pada leher atas minimum 3 mm sama dengan BKD 

Bejana Ukur yang bersangkutan. 

c. Ketidakpastian yang diperluas 

Pengujian Bejana Ukur harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga 

ketidakpastian yang diperluasnya adalah 1/5 (satu perlima) BKD untuk izin tipe 

dan 1/3 (satu pertiga) BKD untuk tera atau tera ulang. 

 
2.7.4 Pembubuhan Tanda Tera 

Adapun pembubuhan tanda tera pada bejana ukur adalah: 

a. Penandaan Tanda Tera 

Pada Bejana Ukur dipasang lemping tanda tera sebagai tempat pembubuhan 

Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda Sah. Tanda Jaminan 

dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari  Bejana Ukur 

yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah 

penukaran dan/atau perubahan. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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b. Tempat Tanda Tera 

1) Bejana Ukur yang telah dilakukan pengujian dan memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam syarat teknis ini wajib 

dibubuhi Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, dan Tanda 

Sah yang berlaku secara berurutan pada lemping tanda tera. 

2) Lemping tanda tera sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus 

dipasang pada Bejana Ukur dengan cara diikat dengan kawat segel 

dan diberikan Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm. 

3) Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm sebagaimana dimaksud 

pada huruf b dipasang pada bagian–bagian yang dapat 

memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan sifat ukurnya, seperti 

alat justir, dan menjamin lemping tanda tera. 

4) Bejana Ukur yang telah ditera atau ditera ulang wajib dibubuhi Tanda 

Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm pada alat justir dan dilengkapi 

dengan sertifikat pengujian. 

 
2.7.5 Prosedur Kerja Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Ukur Metode 

Gravimetri 

Adapun prosedur kerja pemeriksaan dan pengujian bejana ukur metode 

gravimetri mengacu pada standar acuan: 

a. Standar Acuan 

1) International Recommendation OIML R 120 tentang “Standard capacity 

measures for testing systems for liquids other than water”, edisi 1996(E) 

2)  P4 - OIML Publication tentang “Verification equipment for national 

Metrology services”, edisi Maret 1986 

3) ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, edisi 1993. 

b. Standar, Peralatan dan Perlengkapan Pengujian 

1) Ruang laboratorium yang kondisi lingkungannya cukup stabil 

2) Prototipe alat uji bejana ukur 

3) Stop watch. 

4) Surya kanta (kaca pembesar). 
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5) Landasan bejana (lengkap dengan waterpass). 

6) Air suling. 

7) Cerapan pengujian Bejana Ukur. 

8) Pipet. 

9) Gelas takar kapasitas 1000 mL 

10) Selang plastik. 

11) Lap dan kertas tisu. 

c. Persiapan Teknis dan Administratif 

1) Laboratorium dipastikan dalam keadaan berfungsi dengan baik untuk 

melaksanakan pengujian Bejana Ukur 

a) kondisi laboratorium cukup stabil terhadap faktor lingkungan 

b) penataan peralatan/perlengkapan pengujian yang teratur sehingga 

tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan pengujian 

2) Masa laku sertifikat disiapkan dan diperiksa: 

a) Anak timbangan standar (termasuk anak timbangan untuk imbuh); 

b) Termometer; 

c) Gelas takar; dan 

d) Neraca 

e) Timbangan elektronik 

3) Kondisi peralatan standar dan peralatan bantu diperiksa, bila diperlukan 

lakukan penyetelan. 

4)  Data teknis peralatan standar dan Bejana Ukur yang akan diuji ke dalam 

cerapan pengujian Bejana Ukur dicatat/direkam. 

5) Bejana Ukur diisi dengan air suling sampai dengan skala volume nominal. 

6) Semua peralatan standar dan perlengkapan pengujian diletakkan, serta 

dibiarkan untuk jangka waktu tertentu (sekitar 30 menit) sampai 

keseimbangan suhu tercapai. 

 
2.8 Rumus Perhitungan 

Berikut merupakan rumus-rumus yang akan digunakan dalam perhitungan 

mencari nilai volume sebenarnya dari bejana ukur 
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2.8.1 Massa jenis air (rumus Tanaka) 

= a5[1− 
(t + a1)2(t + a1)

] ........................................................................................... (2.1) 
a3(t + a4) 

 

Dimana : 

pair : massa jenis air (g/mL) 

t : suhu air (°C) 

a1 : -3.98305 °C 

a2 : 301.797 °C 

a3 : 522528.9 (°C)2
 

a4 : 69.34881°C 

a5 : 0.999974950 g /mL 

ketidakpastian dari rumus Tanaka adalah sebesar 9 x 10-3 g/mL 

 

2.8.2 Volume Sebenarnya 
 

V = 
0,99985(mf − me) 

{1+(tr − t)}
 

air −1,2) 

 

.................................................................(2.2) 

 

Dimana : 

mE : Massa bejana kosong (gram) 

mF : Massa bejana + air (gram) 

tR  : Suhu referensi (28°C) 

t : Suhu air pada bejana (°C) 

γ : Koefisien muai kubik bejana (0,0000477) 

air: Massa jenis air (kg/m3) 

V   : Volume Sebenarnya (L) 
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2.8.3 Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) 
 

 

BKD = 
1 

Volume Nominal ................................................................. (2.3) 
2000 

 

 
 

2.9 Dasar Teori Komponen pada Prototipe 

2.9.1 Sensor load cell 

Strain gauge adalah komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur 

tekanan (deformasi atau strain). Alat ini berbentuk koil logam atau kawat logam yang 

bersifat insulatif (isolasi) yang ditempel pada benda yang akan diukur tekanannya dan 

tekanan tersebut berasal dari pembebanan. 

Load cell adalah komponen utama pada sistem timbangan digital. Sensor load 

cell yang digunakan memanfaatkan strain gauge yang mana apabila diberi beban pada 

inti besi maka nilai resistansi di strain gauge akan berubah yang dikeluarkan melalui 

empat kabel. Dua kabel sebagai eksitasi dan dua kabel lainnya sebagai sinyal keluaran 

ke kontrol. 

 

Gambar 2.1 Strain Gauge 

Sumber : (Dinda, 2016) 
 

 

 

Gambar 2.2 Wheatstone Bridge 

Sumber : (Dinda, 2016) 
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Prinsip kerjanya ialah sensor load cell mendeteksi beban pada inti besi. Ketika 

sensor diberi beban atau muatan maka nilai resistansi di strain gauge akan berubah 

sehingga akan menghasilkan tegangan keluaran melalui 2 buah kabel hijau dan putih 

yang berfungsi sebagai pendeteksi (sensing) yang akan memberikan nilai Vout dari load 

cell. Dengan memanfaatkan wheatstone bridge maka apabila diberi beban maka nilai 

resistansi pada titik T1 dan T2 akan berubah kemudian akan menghasilkan tegangan 

keluaran melalui output. Masukan positif (+) dan masukan negatif (-) mengarahkan ke 

positif (+) eksitasi dan negatif (-) eksitasi. Tenaga atau daya diterapkan ke load cell dari 

indikator berat melalui kontak tersebut. Tegangan eksitasi umumnya 10 VDC dan 15 

Vdc dan tergantung pada indikator dan load cell yang digunakan. keluaran positif (+) 

dan keluaran negatif (-) mengarahkan ke sinyal positif (+) dan sinyal negatif (-). sinyal 

yang diperoleh dari load cell lalu dikirim ke sinyal input indikator berat untuk diproses 

dan menggambarkan nilai berat pada indikator display digital. 

 
2.9.2 Sensor Suhu DS18B20 

 

 

Gambar 2.3 Sensor Suhu DS18B20 

Sumber : (Satria Puji, 2017) 

 
DS18B20 adalah sensor suhu digital seri terbaru dari Maxim IC (dulu dibuat 

oleh Dallas Semiconductor, lalu diambil alih oleh Maxim Integrated Products). Sensor 

ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12-bit, rentang -55°C hingga 

125°C dengan ketelitian (+/-0.5°C ). Setiap sensor yang diproduksi memiliki kode unik 

sebesar 64-Bit yang disematkan pada masing-masing chip, sehingga memungkinkan 
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penggunaan sensor dalam jumlah besar hanya melalui satu kabel saja (single wire data 

bus/1-wire protocol). Sensor suhu pada umumnya membutuhkan ADC dan beberapa pin 

port pada mikrokontroler, namun DS18B20 ini tidak membutuhkan ADC agar dapat 

berkomunikasi dengan mikrokontroler dan hanya membutuhkan 1 wire saja. 

Sebagai acuan dan informasi pendukung, sensor ini memiliki fitur utama sebagai 

berikut: 

 

1. Antarmuka hanya menggunakan satu kabel sebagai komunikasi (menggunakan 

protokol Unique 1-Wire) 

2. Setiap sensor memiliki kode pengenal unik 64-bit yang tertanam di onboard 

ROM 

3. Kemampuan multidrop yang menyederhanakan aplikasi penginderaan suhu 

terdistribusi 

4. Tidak memerlukan komponen tambahan 

5. Dapat diumpankan daya melalui jalur datanya. Rentang dayanya adalah 3.0V 

hingga 5.5V 

6. Bisa mengukur temperatur mulai dari -55°C hingga +125 °C 

7. Memiliki akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C 

8. Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit 

9. Bisa mengkonversi data suhu ke 12-bit digital word hanya dalam 750 milidetik 

(maksimal) 

10. Memiliki konfigurasi alarm yang bisa disetel (nonvolatile) 

11. Bisa digunakan untuk fitur pencari alarm dan alamat sensor yang temperaturnya 

diluar batas (temperature alarm condition) 

12. Penggunaannya bisa dalam lingkungan kendali termostatis, sistem industri, 

produk rumahan, termometer, atau sistem apapun yang memerlukan pembacaan 

suhu. 

 

Sensor DS18B20 memiliki dua jenis casing, yang umum beredar di pasaran yaitu 

casing biasa dan casing anti air (kiri). Sensor DS1820 memiliki keunikan yaitu 64-bit, 

yang memungkinkan DS1820 terhubung ke beberapa fungsi yang sama melalui satu 
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kabel yang sama. Oleh karena itu, satu microprocessor saja dapat digunakan untuk 

mengendalikan banyak sensor yang akan didistribusikan ke daerah yang lebih besar. 

 

2.9.3 Teori Penimbangan 

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, 

bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil 

pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk 

melaksanakannya perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan 

apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan 

standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menujukan akhir dalam 

praktik timbangan menyangkut hak manusia. Selain itu timbangan didefinisikan pula 

sebagai suatu alat untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gaya 

gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Dari pengertian timbangan diatas, maka 

menimbang ialah pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui berat atau massa suatu 

benda dengan cara membandingkan massa tersebut dengan massa benda lain yang telah 

diketahui besarnya dengan menggunakan timbangan. Massa ialah suatu besaran yang 

hanya mempunyai besar namun tidak mempunyai arah dan titik tangkap. Satuan massa 

ialah kilogram (kg). Sedangkan pengertian berat ialah suatu besaran yang kecuali 

mempunyai besar, juga mempunyai arah dan titik tangkap. Adapun satuan dari berat 

ialah Newton (N). 

 
2.9.4 Modul HX711 

HX711 adalah 24 bit ADC dengan integrated amplifier yang menyediakan gain 

maksimal yaitu 128 dengan cara menyolder kabel konektor dan menghubungkan pin 

data ke pin mikrokontroler (arduino). Selain itu dengan menghubungkan kabel load cell 

dengan pin pada HX711. Untuk menjalankan program ini dapat dilakukan dengan cara 

mengunduh library HX711 dan menjalankannya di Arduino IDE. 

Dengan menggunakan HX711 dapat mendeteksi perubahan massa sekecil 

mungkin. Hal ini dikarenakan 10-bit ADC dari mega328P menyediakan fitur resolusi 

1024 steps yang setara  dengan 4,9 mV untuk setiap step. Sedangkan pada HX711 
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dengan resolusi 24 bit ( 224 ) yang setara dengan 16.777.216 steps yang setara dengan 

0,298 µV untuk setiap step. 

Kelebihan dari IC HX711 adalah struktur yang sederhana, mudah dalam 

penggunaan, hasil yang stabil serta memiliki sensitivitas tinggi, dan mampu mengukur 

perubahan dengan cepat. Dalam aplikasinya IC HX711 digunakan untuk mengukur gaya, 

gaya tekanan, perpindahan, gaya tarikan, torsi. 

2.9.5 Bejana Ukur 

Bejana ukur adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk menguji alat 

ukur volume lainnya. Bejana ukur memiliki beragam kapasitas nominal diantaranya 

mulai dari 1 liter , 5 liter, 10 liter, 20 liter, 50 liter, 100 liter, 200 liter, 500 liter sampai 

1000 liter. Bejana uji yang mempunyai kapasitas kecil (< 50 liter) dipergunakan untuk 

pengujian pompa ukur BBM sedangkan yang kapasitas besar (> 50 liter) dipergunakan 

untuk pengujian meter arus, tangki ukur mobil dan sebagainya. Persyaratan 

kemetrologian untuk bejana ukur meliputi batas kesalahan yang diizinkan, perubahan 

ketinggian cairan dan ketidakpastian yang diperluas. Pada pembuatan prototipe kali ini 

digunakan bejana ukur berkapasitas nominal sebesar 5 liter. 

 

2.9.6 Arduino Mega 2560 
 

 

 

 

Gambar 2.4 Arduino Mega 2560 

Sumber : (Yuhardiansyah, 2016) 

Arduino adalah board berbasis mikrokontroler atau papan rangkaian elektronik 

open   source   yang   di   dalamnya   terdapat   komponen   utama   yaitu   sebuah   chip 



20  

mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri 

adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer. 

Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik 

dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output 

sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan 

proses input, dan output sebuah rangkaian elektronik. Mega 2560 adalah papan 

pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino dengan menggunakan chip 

ATmega2560. Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital 

I/O pin (15 pin diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port 

hardware). Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah 

port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol reset. Board ini sudah sangat 

lengkap, sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah mikrokontroler. 

2.9.7 Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc, pendatang 

baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti 

keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

 
2.9.8 Human Machine Interface (HMI) dengan App Inventor 

App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikembangkan 

oleh Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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StarLogo TNG, yang memungkinkan pengguna untuk men-drag-and-drop obyek visual 

untuk menciptakan aplikasi yang bisa dijalankan pada perangkat Android. Adapun 

desain tampilan pada Smartphone Android menggunakan aplikasi Android App Inventor, 

aplikasi ini dapat diakses secara gratis menggunakan internet tanpa harus menginstalnya 

pada perangkat komputer, selain itu aplikasi ini mudah digunakan sehingga dapat 

menambah efisiensi waktu pengerjaan. 

 
2.9.9 LCD 20x4 

 

Gambar 2.6 LCD 20 x 4 

Sumber : (Ruffsta, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 App Inventor 

 

Sumber : (Richard Alberton, 2018) 

 

App Inventor memungkinkan pengguna baru untuk memprogram komputer 

untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. App Inventor 

menggunakan antarmuka grafis, serupa dengan antarmuka pengguna pada Scratch dan 
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LCD adalah modul yang digunakan sebagai antarmuka antara pengguna dan 

sistem mikrokontroler dengan tampilan 4 baris dan 20 karakter. LCD ini dikendalikan 

oleh mikrokontroler HD 44780 yang memiliki DDRAM (Display Data Access Memory) 

sebagai memori tempat karakter yang ditampilkan berada, CGRAM (Character 

Generator Random Access Memory) sebagai memori untuk menggambarkan pola 

karakter dan CGROM (Character Generator Read Only Memory) sebagai tempat 

penyimpanan karakter yang telah permanen dan tidak dapat dihapus. LCD ini digunakan 

untuk menampilkan nilai keluaran dari sensor-sensor yang digunakan pada rangkaian. 

 

2.9.10 Catu Daya / Power Supply 5V 

 

 
Gambar 2.7 Komponen Catu Daya 5 V 

 

Sumber : (Yaman, 2019) 

 

Catu daya atau power supply adalah alat atau sistem yang berfungsi menyalurkan 

energi listrik atau bentuk energi jenis apapun yang sering digunakan untuk menyalurkan 

energi listrik. Prinsip kerja catu daya secara umum adalah tegangan AC yang dihasilkan 

dari jala-jala PLN diturunkan menggunakan transformator step down sehingga 

menghasilkan tegangan AC yang nilainya lebih kecil. Tegangan AC yang keluar dari 

transformator diubah menjadi tegangan DC menggunakan rangkaian penyearah 

gelombang penuh atau rangkaian jembatan. Setelah itu tegangan dilewatkan pada 

sebuah kapasitor yang berfungsi mengurangi tegangan ripple yang dihasilkan oleh 

rangkaian penyearah. Agar tegangan dari catu daya sesuai dengan yang diinginkan, 

tegangan DC dari kondensator dilewatkan pada rangkaian variable regulator. 
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2.9.11 Modul Bluetooth HC-05 

 

 
Gambar 2.8 Komponen Modul Bluetooth HC-05 

 

Sumber : (Dejan, 2016) 

 

Bluetooth adalah protokol komunikasi wireless yang bekerja pada frekuensi 

radio 2.4 GHz untuk pertukaran data pada perangkat bergerak seperti PDA, laptop, 

HP, dan lain-lain . Salah satu hasil contoh modul Bluetooth yang paling banyak 

digunakan adalah tipe HC-05. Modul Bluetooth HC-05 merupakan salah satu modul 

Bluetooth yang dapat ditemukan dipasaran dengan harga yang relatif murah. Modul 

Bluetooth HC-05 terdiri dari 6 pin konektor, yang setiap pin konektor memiliki 

fungsi yang berbeda - beda. 

 

 
2.9.12 Push On Button 

 

 
Gambar 2.9 Push On Button 

 

Sumber : (John Papiewski, 2018) 

 

Push on button merupakan saklar yang beroperasi dengan cara ditekan dan dapat 

melakukan dua fungsi berbeda, yakni menutup sirkuit bila ditekan atau membuka sirkuit 

bila ditekan. Ketika menggunakan suatu switch, push button, sebagai data input ke 
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microcontroller terkadang terjadi masalah nilai tidak terbaca. Nilai input tersebut 

mengambang, float state, antara high dan low. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

digunakan resistor pull-up atau pull-down. Pada dasarnya baik resistor pull-up maupun 

pull-down, keduanya sama-sama berfungsi untuk menghindari suatu node mengalami 

nilai yang mengambang, float, antara low dan high. 

 
2.10 Karakteristik Pengukuran 

 
Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan nilai 

yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan dapat diketahui 

ketertelusurannya. 

2.10.1 Bias 

 
Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar untuk 

input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih besar 

atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. Persamaan 

bias ditunjukan sebagai berikut. 

Bias = xbenar - …......................................................................................(2.4) 

 
2.10.2 Akurasi 

 
Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

sebenarnya. 

 
Akurasi = 

bias + 3 
)100% ................................................................................(2.5) 

xbenar 
(1− 
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(xi − x)(xi − x) 

n −1 

 

α = ......................................................................................................... (2.6) 
 

x = 
 xi .............................................................................................. 

(2.7) 

n 
 

Dimana: 

 
ɑ : Standar deviasi 

xbenar  : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x : Nilai rata-rata pengukuran 

n :Jumlah data 

 

 
 

2.10.3 Presisi 

 
Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

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

ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran berulang. 

Presisi = (1− 
3

 ..............................................................................(2.8) 
x 

 

 
 

2.10.4 Kesalahan 

 
Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai 

sebenarnya dari sinyal yang terukur. 

Kesalahan = (
3+ bias 

)100% ................................................................................ (2.9) 
xbenar 

)100% 



26  

2.10.5 Sensitivitas 

 
Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas merupakan perbandingan output dan input alat ukur. 

Pada alat ukur yang linear, sensitivitas relative tetap. Dalam beberapa hal, alat ukur yang 

baik memiliki nilai sensitivitas yang besar. 

 

K = 
eo ................................................................................................... 

(2.10) 
ei 

 

K : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

2.10.6 Linieritas 

 
Linieritas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrument. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan output 

yang sebanding lurus. Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan garis. 

eo = mei + b ............................................................................................................... (2.11) 
 

m = 
N eieo − (ei)(eo) 

N ei2 − (ei)2 

 
.........................................................................(2.12) 

 

b = 
eo(ei2) − (eieo)(ei) .................................................................... 

(2.13)
 

N ei2 − (ei)2 
 

Dimana: 
 

Output pengukuran 

Input pengukuran 

m : Linieritas 

b : konstanta 
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2.10.7 Histerisis 

 
Histerisis adalah kurva perbandingan output dengan input untuk perubahan input 

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

persamaan histerisis dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Histerisis = ei naik – ei turun ................................................................................................................................... (2.14) 

 
Untuk mengetahui histerisis dari persamaan, maka eo dianggap nol. Sedangkan 

untuk mencari dead space atau perbedaan output naik dan output turun maka ei dianggap 

nol. 

Dead space = eo naik – eo turun .......................................................................................................................... (2.15) 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
 

3.1  Perangkaian Komponen Penyusun Prototipe Alat Uji Bejana Ukur Kapasitas 

5 L 

Komponen penyusun prototipe alat uji pada bejana ukur kapasitas 5 liter terdiri 

dari power supply 5V, sensor load cell , modul HX711, sensor suhu DS18B20, Arduino 

Mega 2560, LCD 20x4, modul Bluetooth HC-05, Smartphone Android, App Inventor, 

serta bejana ukur kapasitas 5 liter 

3.1.1 Perangkaian Sensor Load cell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Rangkaian Simulasi Timbangan dengan Sensor Load cell 
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Gambar 3.2 Skema Timbangan dengan Sensor Load cell 

 

 

Load cell adalah komponen utama pada sistem timbangan digital yang dibuat 

pada prototipe kali ini.. Sensor load cell yang digunakan memanfaatkan strain gauge 

yang mana apabila diberi beban pada inti besi maka nilai resistansi di strain gauge 

dengan memanfaatkan wheatstone bridge maka nilai resistansi akan berubah 

kemudian akan menghasilkan tegangan keluaran melalui output. Prinsip kerjanya 

ialah sensor load cell mendeteksi beban pada inti besi. Ketika sensor diberi beban 

atau muatan maka nilai resistansi di strain gauge akan berubah sehingga akan 

menghasilkan tegangan keluaran melalui 2 buah kabel hijau dan putih yang 

berfungsi sebagai pendeteksi (sensing) yang akan memberikan nilai Vout dari load 

cell. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa timbangan digital dibuat dengan 

merangkai komponen diantaranya sensor load cell, modul HX711, dan Arduino 

Mega 2560. 

3.1.2 Perangkaian Modul HX711 

 

 
Gambar 3.3 Modul HX711 pada Rangkaian Timbangan 
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Gambar 3.4 Skema load cell yang tersambung dengan HX711 dan Arduino 

 

 

HX711 adalah 24 bit ADC dengan integrated amplifier yang menyediakan 

gain maksimal yaitu 128 dengan cara menyolder kabel konektor dan 

menghubungkan pin data ke pin mikrokontroler (arduino). Pada Gambar 3.4, modul 

HX711 dirangkai dengan cara menghubungkan kabel dari sensor load cell menuju 

modul HX711, kemudian dari modul HX711 disambung menuju pin pada Arduino 

Mega 2560. Adapun urutan sambungan kabel ialah sebagai berikut: 

 
a. Kabel merah load cell = E+ HX711 

 
b. Kabel hitam load cell= E- HX711 

 
c. Kabel hijau load cell = A- HX711 

 
d. Kabel putih load cell = A+ HX711 

 
e. Kabel GND = Pin GND Arduino 

 
f. Kabel DT = Pin A1 Arduino 

 
g. Kabel SCK = Pin A2 Arduino 

 
h. Kabel VCC = Pin 5 V Arduino 

 
 

Untuk menjalankan program ini dapat dilakukan dengan cara mengunduh 

library HX711 dan menjalankannya di aplikasi Arduino IDE. 
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3.1.3 Perangkaian Sensor Suhu DS18B20 

 

 
Gambar 3.5 Skema dari Sensor Suhu DS18B20 

 
Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu yang memiliki keluaran digital. 

DS18B20 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu 0,5°C pada rentang suhu 

-10°C sampai +85°C. Pada Gambar 3.5 ditunjukkan bahwa sensor suhu DS18B20 

dihubungkan dengan Arduino Mega 2560 dengan menghubungkan beberapa kabel. 

Diantaranya ialah kabel berwarna merah dan kabel berwarna hitam dari sensor suhu 

DS18B20 dihubungkan menuju pin GND arduino. Untuk kabel berwarna kuning 

dihubungkan pada pin digital 6 arduino dan pada kaki yang sama dihubungkan 

dengan resistor sebesar 4,7K ohm. Pada kaki resistor lainnya dihubungkan dengan 

pin Vcc atau pin 5 V dari arduino. 

 

 
3.1.4 Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter 

 

Gambar 3.6 Identitas dari Bejana Ukur Standar 
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• Izin Pabrik = No.23/PKTN-4.3.2/TP/06/2016 

• Buatan = ANKATAMA 

• Tipe = A.K.U 

• No. Seri = ATM 00405 

• Isi Nominal = 5 Liter 

• γ = 0,0000477/°C 

 

Bejana ukur adalah alat ukur volume statis yang digunakan untuk menguji 

alat ukur volume lainnya. Bejana ukur yang digunakan pada pengujian kali ini 

memiliki kapasitas nominal sebesar 5 liter dengan nomor seri yaitu ATM 00405 dan 

izin pabrik No. 23/PKTN-4.3.2/TP/06/2016. Bejana yang digunakan memiliki 

koefisien muai kubik sebesar 0,0000477/°C. 

 

3.1.5 Arduino Mega 2560 

 
Arduino adalah board berbasis mikrokontroler atau papan rangkaian 

elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah 

chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Board ini memiliki 

pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya 

adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Pada 

prototipe ini nilai yang dideteksi dari masing-masing sensor akan diolah oleh arduino 

mega 2560 sesuai dengan program yang telah dimasukkan. Arduino Mega 2560 ini 

diberi tegangan supply sebesar 5 V dari catu daya switching. 

3.1.6 Android 

 
Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android pada prototipe ini digunakan 

sebagai media untuk meng-install aplikasi yang telah dibuat dari website MIT App 

Inventor. Dengan adanya sistem android yang berada di dalam smartphone android 

maka aplikasi App Inventor dapat digunakan sebagai alternatif lain dari push on 

button manual. 
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3.1.7 Human Machine Interface (HMI) dengan App Inventor 

 
App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya 

dikembangkan oleh Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). 

 

 
Gambar 3.7 Pilihan Button pada Android 

Sistem HMI yang digunakan adalah memasangkan Arduino Mega 2560 

dengan Smartphone Android menggunakan modul bluetooth HC-05. Modul pada 

bluetooth HC-05 berfungsi sebagai slave. Apabila sistem mikrokontroler dipasangi 

modul bluetooth slave maka ia dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yaitu 

Smartphone Android yang dilengkapi adapter BT. Pada Gambar 3.7 dapat dilihat 

bahwa tombol ‘bluetooth’ harus ditekan oleh pengguna untuk menyambungkan 

perangkat smartphone android dengan modul bluetooth yang telah terhubung dengan 

mikrokontroler. 

Aplikasi pengganti button manual ini dibuat pada web browser bernama MIT 

App Inventor 2. Pada web browser ini pengguna harus membuat akun terlebih dahulu 

untuk kemudian membuat aplikasi. Untuk membuat satu aplikasi, maka pada layar 

akan terdapat dua menu yaitu designer dan blocks. Menu designer terdiri dari 
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Palette, Viewer, Components, dan Properties yang mana menu-menu tersebut 

digunakan untuk menyusun bentuk layout dari aplikasi sesuai keinginan pengguna. 

Sedangkan pada menu blocks digunakan untuk memberi fungsi masing-masing 

komponen yang telah disusun pada menu designer sehingga aplikasi dapat berjalan 

sesuai yang diinginkan pengguna. Pada prototipe ini, aplikasi yang dibuat terdiri dari 

button bluetooth, button massa kosong, button massa isi, button massa jenis, button 

volume, dan button reset. 

Nilai massa bejana ukur kosong yang ditimbang akan disimpan dan 

ditampilkan pada layar smartphone dan layar LCD 20 x 4 apabila tombol ‘massa 

kosong’ ditekan.. Nilai massa bejana ukur berisi air suling yang ditimbang akan 

disimpan dan ditampilkan pada layar smartphone dan layar LCD 20 x 4 apabila 

tombol ‘massa isi’ ditekan. Nilai massa jenis dari air suling yang dikonversi dari 

nilai suhu air suling yang terukur akan disimpan dan ditampilkan pada layar 

smartphone dan layar LCD 20 x 4 apabila tombol ‘massa jenis’ ditekan. Perintah 

pada mikrokontroler untuk menghitung nilai volume sebenarnya dari bejana ukur 

untuk kemudian ditampilkan pada layar smartphone dan layar LCD 20 x 4 akan 

diberikan apabila tombol ‘volume’ ditekan. Nilai yang sudah tersimpan diubah 

menjadi nol kembali apabila tombol ‘reset’ ditekan sehingga prototipe dapat 

digunakan kembali mulai dari awal. Adapun puzzle box dari pembuatan HMI pada 

App Inventor ini dapat dilihat pada lampiran. 

 
3.1.8 Perangkaian LCD 20 x 4 

 

 
Gambar 3.8 Skema Rangkaian LCD 20 x 4 dengan Arduino 



35  

 
 

Gambar 3.9 Contoh Tampilan pada LCD 
 

LCD adalah modul yang digunakan sebagai antarmuka antara pengguna dan 

sistem mikrokontroler dengan tampilan 4 baris dan 20 karakter. LCD ini digunakan 

untuk menampilkan nilai keluaran dari sensor-sensor yang digunakan pada rangkaian. 

Pada Gambar 3.9, pada prototipe ini LCD berfungsi untuk menampilkan beberapa 

nilai keluaran sensor diantaranya nilai massa bejana ukur kosong (m kosong), nilai 

massa bejana ukur berisi air suling (m isi), nilai massa jenis air suling (ro), dan nilai 

volume sebenarnya dari bejana ukur (volume). LCD yang digunakan telah 

tersambung dengan I2C untuk mengurangi pin arduino yang digunakan untuk LCD 

sehingga hanya dibutuhkan 4 kabel, diantaranya: 

 

a. Kabel GND LCD = Pin GND Arduino 

b. Kabel Vcc LCD = Pin 5 V Arduino 

c. Kabel SDA LCD = Pin SDA Arduino 

d. Kabel SCL LCD = Pin SCL Arduino 

 
3.1.9 Catu Daya / Power Supply 5V 

 
Catu daya atau power supply adalah alat atau sistem yang berfungsi 

menyalurkan energi listrik atau bentuk energi jenis apapun yang sering digunakan 

untuk menyalurkan energi listrik. Pada prototipe ini catu daya digunakan untuk 

memberi supply tegangan pada masing-masing komponen yang digunakan 

diantaranya ialah sensor load cell, modul HX711, sensor suhu DS18B20, arduino 

mega 2560, push on button, modul bluetooth HC-05, dan LCD 20x4. 
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3.1.10 Perangkaian Modul Bluetooth HC-05 

 

 
Gambar 3.10 Skema Rangkaian Modul Bluetooth HC-05 

 

Bluetooth adalah protokol komunikasi wireless yang bekerja pada frekuensi 

radio 2.4 GHz untuk pertukaran data pada perangkat bergerak seperti PDA, laptop, 

HP, dan lain-lain. Modul Bluetooth HC-05 terdiri dari 6 pin konektor, yang setiap 

pin konektor memiliki fungsi yang berbeda - beda. Pada Gambar 3.10, modul 

bluetooth HC-05 dihubungkan dengan arduino dengan menghubungkan beberapa 

kabel diantaranya: 

a. Kabel VCC bluetooth = pin 5V Arduino 

b. Kabel GND bluetooth = pin GND Arduino 

c. Kabel TX bluetooth = pin RX Arduino 

d. Kabel RX bluetooth = pin TX Arduino 

 

 
3.1.11 Perangkaian Push On Button 

 
 

 

Gambar 3.11 Simulasi Perangkaian Push Button 
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Gambar 3.13 Skema Push On Button 

 

Push on button merupakan saklar yang beroperasi dengan cara ditekan dan 

dapat melakukan dua fungsi berbeda, yakni menutup sirkuit bila ditekan atau 

membuka sirkuit bila ditekan. Pada Gambar 3.13 perangkaian setiap push on button 

dilakukan dengan cara menghubungkan satu kaki button dengan pin 5 V arduino, 

sedangkan kaki button lainnya dihubungkan dengan pin digital arduino 

menggunakan kabel. Selain itu pada kaki button ini pula dihubungkan dengan 

resistor sebesar 10K ohm. Pada kaki resistor lainnya, dihubungkan menuju pin GND 

arduino menggunakan kabel. 

Pada prototipe yang telah dibuat terdiri dari 5 buah tombol yang dirangkai 

menggunakan push on button diantaranya tombol massa kosong, tombol massa isi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.12 Tampilan Push Button pada Prototipe 
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tombol massa jenis, tombol volume, dan tombol reset. Nilai massa bejana ukur 

kosong yang ditimbang akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD 20 x 4 

apabila tombol ‘massa kosong’ ditekan. Nilai massa bejana ukur berisi air suling 

yang ditimbang akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD 20 x 4 apabila 

tombol ‘massa isi’ ditekan. Nilai massa jenis dari air suling yang dikonversi dari 

nilai suhu air suling yang terukur akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD 20 

x 4 apabila tombol ‘massa jenis’ ditekan.. Perintah pada mikrokontroler untuk 

menghitung nilai volume sebenarnya dari bejana ukur untuk kemudian ditampilkan 

pada layar LCD 20 x 4 akan diberikan apabila tombol ‘volume’ ditekan. Nilai yang 

sudah tersimpan akan diubah menjadi nol kembali apabila tombol ‘reset’ ditekan 

sehingga prototipe dapat digunakan kembali mulai dari awal. 

 

 
3.2 Prinsip Kerja Alat Uji 

 
Pembuatan alat uji pada pengujian bejana ukur 5 liter dengan menggunakan 

sensor load cell berkapasitas maksimum 10 kilogram ini mendeteksi massa bejana 

ukur kosong dan massa bejana ukur isi yang berisikan air suling. Output dari sensor 

ini akan dikuatkan dengan menggunakan modul HX711 disamping sebagai Analog 

to Digital Converter (ADC). Selain itu digunakan sensor suhu DS18B20 untuk 

mendeteksi nilai suhu dari air suling lalu diubah menjadi nilai massa jenis air. Output 

dari kedua sensor ini diproses menggunakan mikrokontroler arduino Mega 2560 

untuk menghitung nilai volume sebenenarnya dari bejana ukur kapasitas 5 liter lalu 

ditampilkan pada rangkaian LCD 20 x 4. Prinsip kerja prototipe alat uji bejana ukur 

secara umum dapat digambarkan melalui diagram blok pada Gambar 3.14 berikut. 
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Gambar 3.14 Diagram Blok Prototipe Alat Uji Bejana Ukur 

 
Pada Gambar 3.14 tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika bejana ukur tanpa 

berisi air ditimbang menggunakan timbangan dari sensor load cell maka akan 

diperoleh massa kosong. Bejana ukur diturunkan kemudian diisi air suling hingga 

volume nominal kemudian ditimbang kembali sehingga diperoleh nilai massa bejana 

ukur isi. Timbangan yang menggunakan sensor load cell ini mengeluarkan output 

berupa tegangan untuk nantinya dikuatkan dengan modul HX711. Modul HX711 

berfungsi sebagai Analog to Digital Converter (ADC) pula. Pada program Arduino 

IDE, dapat digunakan library dari HX711 untuk menentukan nilai massa dari 

timbangan load cell. 

Dengan menggunakan sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu dari air 

suling yang ada di dalam bejana ukur untuk kemudian dihitung nilai massa jenis air 

suling tersebut dengan menggunakan rumus Tanaka. Keluaran dari sensor suhu ini 

merupakan sinyal digital dan akan dikirimkan ke microcontroller Arduino Mega 

2560 yang memperoleh supply tegangan dari power supply. Untuk mengaktifkan 

prototipe ini digunakan saklar on/off , selain itu digunakan 5 buah push on button 

untuk menampilkan dan menyimpan nilai pembacaan sensor menuju LCD. Alternatif 

lain pengganti push on button ialah menggunakan button yang dibuat dari App 

Inventor, dengan terlebih dahulu menggunakan modul bluetooth untuk 

menghubungkan handphone dengan rangkaian prototipe. Program button ini akan 

diinstal di handphone setelah membuat program tersebut pada website MIT App 

Inventor 2. Hasil pembacaan sensor yang akan ditampilkan pada LCD yaitu nilai 
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massa kosong bejana ukur, nilai massa isi bejana ukur, nilai massa jenis air, dan nilai 

volume sebenarnya dari bejana ukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.15 Skema Keseluruhan Prototipe Alat Uji Bejana Ukur 
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3.3 Mikrokontroler dan Program Arduino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.16 Diagram Alir Mikrokontroler 
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Step 1 

 
• Inisiasi Variabel artinya memberikan suatu nilai awal sebelum deklarasi variabel 

digunakan ke perintah berikutnya. Variabel-variabel yang diinisiasi disini ialah 

nilai massa bejana ukur kosong, massa bejana ukur berisi air suling, suhu 

referensi, koefisien muai bejana ukur berisi air, koefisien perhitungan rumus 

tanaka, suhu air suling, 

• Void Setup dipanggil ketika program mulai di start, kemudian menginisiasi 

variabel, pin modes, memulai penggunaan library. Pada tahap ini dilakukan 

pengaturan baudrate yaitu pengaturan yang berfungsi sebagai kecepatan aliran 

data dengan satuan bit per second, yaitu 9600 bps. 

Step 2 

• Void Loop berfungsi mengeksekusi perintah program yang pada algoritma ini 

diawali dengan perintah fungsi pembacaan nilai massa bejana ukur kosong 

• Apabila Button 1 ditekan maka program akan membaca input sensor dari 

timbangan load cell berupa nilai massa bejana ukur kosong, lalu nilai pembacaan 

tadi akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD. Nilai yang disimpan ini akan 

digunakan pada perhitungan nilai volume sebenarnya dari bejana ukur. Apabila 

Button 1 tidak ditekan maka program akan tetap membaca input sensor dari 

timbangan load cell namun tidak akan disimpan dan tidak akan ditampilkan pada 

layar LCD. 

Step 3 

• Program selanjutnya apabila Button 2 ditekan maka program akan membaca 

input sensor dari timbangan load cell berupa nilai massa bejana ukur berisi air 

suling, lalu nilai pembacaan tadi akan disimpan dan ditampilkan pada layar LCD. 

Nilai yang disimpan ini akan digunakan pada perhitungan nilai volume 

sebenarnya dari bejana ukur. Apabila Button 2 tidak ditekan maka program 

akan tetap membaca input sensor dari timbangan load cell namun tidak akan 

disimpan dan tidak akan ditampilkan pada layar LCD. 

Step 4 

• Program selanjutnya apabila Button 3 ditekan maka program akan membaca 

input sensor dari sensor suhu DS18B20 berupa nilai suhu air suling. Nilai suhu 

ini lalu dikonversi menjadi nilai massa jenis menggunakan rumus tanaka yang 
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sudah diprogram lalu nilai pembacaan tadi akan disimpan dan ditampilkan pada 

layar LCD. Nilai yang disimpan ini akan digunakan pada perhitungan nilai 

volume sebenarnya dari bejana ukur. Apabila Button 3 tidak ditekan maka 

program akan tetap membaca input sensor dari sensor suhu DS18B20 namun 

tidak akan disimpan dan tidak akan ditampilkan pada layar LCD. 

Step 5 

• Program selanjutnya apabila Button 4 ditekan maka program akan melakukan 

perhitungan nilai volume sebenarnya dari bejana ukur dengan menggunakan nilai 

massa kosong bejana ukur, nilai massa bejana ukur berisi air, nilai masa jenis air 

suling yang sudah disimpan sebelumnya. Nilai volume sebenarnya hasil 

perhitungan akan ditampilkan pada LCD. Apabila Button 4 tidak ditekan maka 

program tidak akan melakukan perhitungan volume sebenarnya dari bejana ukur 

dan nilai volume sebenarnya dari bejana ukur tidak akan ditampilkan. 

• Button 5 ditekan untuk me-reset data hasil pengukuran sehingga nilai yang 

diperoleh akan kembali menjadi nol. 

 

3.4 Prosedur Pengujian Alat 

 
Berikut ini akan dijelaskan prosedur pengujian serta prosedur penggunaan 

prototipe alat uji bejana ukur, yaitu: 

a. Penimbangan bejana kosong 

1) Data kondisi laboratorium untuk awal pengujian dicatat. 

2) Bejana Ukur diisi dengan air suling sampai dengan skala volume 

nominal 

3) Air dalam Bejana Ukur dikosongkan/dituangkan ke dalam penampung 

dengan memperhatikan waktu penuangan/waktu tetesannya (10 detik) 

4) Bejana kosong diletakkan di atas piring muatan timbangan 

5) Button 1 (massa bejana kosong) ditekan sehingga pada display akan 

keluar output berupa nilai massa bejana ukur kosong (ME). 

6) Alternatif lain dari penggunaan button 1 ialah menggunakan button pada 

aplikasi yang telah dibuat di app inventor dengan terlebih dahulu 

menghubungkannya dengan module bluetooth (HC05). 

b. Penimbangan bejana ukur berisi air suling 
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1) Bejana ukur kosong diletakkan di atas landasan, kemudian isi dengan air 

suling hingga mencapai volume nominal 

2) Bejana ukur berisi air diletakkan di atas piring muatan timbangan 

3) Button 2 (massa bejana isi) ditekan sehingga pada display akan keluar 

output berupa nilai massa bejana ukur isi (MF). 

4) Alternatif lain dari penggunaan button 2 ialah menggunakan button pada 

aplikasi yang telah dibuat di app inventor dengan terlebih dahulu 

menghubungkannya dengan module bluetooth (HC05). 

c. Pengukuran suhu air suling di dalam bejana ukur 

1) Setelah diperoleh nilai massa bejana ukur isi, sensor suhu DS18B20 

dimasukkan ke dalam bejana ukur hingga berada di tengah-tengah 

2) Tunggu beberapa detik hingga sensor dapat mengukur suhu dari air suling 

3) Button 3 (massa jenis) ditekan sehingga pada display akan keluar output 

berupa nilai massa jenis dari air suling yang diperoleh dari pengonversian 

suhu menjadi massa jenis. 

4) Alternatif lain dari penggunaan button 3 ialah menggunakan button pada 

aplikasi yang telah dibuat di app inventor dengan terlebih dahulu 

menghubungkannya dengan module bluetooth (HC05). 

5) Button 4 (volume sebenarnya) ditekan sehingga pada display akan keluar 

output berupa nilai volume sebenarnya dari bejana ukur yang diperoleh 

perhitungan rumus volume sebenarnya menggunakan tiga parameter 

sebelumnya. 

6) Alternatif lain dari penggunaan button 4 ialah menggunakan button pada 

aplikasi yang telah dibuat di app inventor dengan terlebih dahulu 

menghubungkannya dengan module bluetooth (HC05). 



 

Bejana Ukur 

5 Liter 

Piring Muatan 

Push Button 

LCD 20X4 

Saklar on/off 

 
Sensor Suhu 

DS18B20 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Prototipe Alat Uji Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter 

 

 
 

Gambar 4.1 Prototipe Alat Uji Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter 

 
Prototipe alat uji bejana ukur ini menghitung massa bejana ukur kosong, 

massa bejana ukur berisi air suling, dan suhu dari air suling yang berada di dalam 

bejana ukur untuk kemudian dikonversikan menjadi massa jenis air suling. Ketiga 

parameter perhitungan ini akan digunakan untuk menghitung volume sebenarnya 

dari bejana ukur dengan menggunakan mikrokontroler arduino mega 2560. 
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4.2 Hasil Pengujian Prototipe Alat Uji Bejana Ukur 

Berikut ini merupakan penyajian serta pembahasan terhadap data hasil 

pengujian-pengujian yang dilakukan, diantaranya: 

4.2.1 Pengujian Sensor Load cell 

Pada perangkaian prototipe alat uji bejana ukur ini digunakan timbangan 

dengan memanfaatkan sensor load cell. Sebelum dipindahkan ke dalam bentuk 

konstruksi akhir prototipe, sensor load cell diuji linearitasnya dengan cara diberi 

muatan massa anak timbangan. Adapun hasil pengujian linearitas yang telah 

didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.2 dan tabel 4.1. 

 

Gambar 4.2 Grafik Linearitas antara Massa Anak Timbangan dengan Keluaran dari 

Sensor Load cell 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sensor Load cell 

Massa AT (g)   Output Load cell (mV) Massa AT (g) Output Load cell (mV) 
 

 400 0,1 4000 1,8 

500 0,1 4500 1,8 

700 0,2 5000 2,3 

900 0,3 5500 2,6 

1000 0,4 6000 2,9 

1200 0,5 6500 3,1 

1400 0,6 7000 3,3 

1500 0,6 7500 3,6 

1700 0,7 7700 3,7 

1800 0,8 8000 3,8 

2000 0,9 8500 4,1 

2500 1,1 9000 4,3 

2700 1,2 9500 4,8 

 3000 1,3 10000 5 
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Pengujian dilakukan dengan cara sensor load cell dirangkai dengan power 

supply dan dipasang dengan konstruksi simulasi yang dilengkapi dengan piring 

muatan kemudian diberi muatan berupa anak timbangan. Pada gambar 4.2 dapat 

dilihat bahwa grafik linearitas antara massa anak timbangan dengan keluaran sensor 

load cell memiliki nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9973. Hal ini 

menandakan hubungan antara massa anak timbangan dengan keluaran sensor load 

cell cukup linear karena nilai R2 mendekati 1. Selain itu, hal ini menandakan bahwa 

keluaran sensor load cell dipengaruhi oleh massa anak timbangan sebesar 99,73%. 

Adapun sebesar 0,27% dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

 
4.2.2 Pengujian Timbangan Digital Berbasis Sensor Load cell 

Pada prototipe alat uji dilakukan pengujian kebenaran yang bertujuan untuk 

mengetahui kebenaran dari timbangan digital dengan pengukuran naik dan 

pengukuran turun. Pada pengukuran naik, data yang diperoleh ialah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Pengukuran Naik Penunjukan Massa pada Prototipe dengan 

Massa Konvensional Anak Timbangan F2 
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Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Naik pada Pengujian Kebenaran Timbangan Digital 

 

Massa Konvensional AT F2 (g) Penunjukan Prototipe (g) Kesalahan (%) 

 

0,1000082 0,15 
 

49,99 

1,0000514 0,83 17,00 

5,000103 4,65 7,00 

10,000113 9,7 3,00 

50,00008 49,83 0,34 

500,00089 500,09 0,02 

1000,00044 1000,81 0,08 

2000,0119 2001,84 0,09 

5000,0234 5006,25 0,12 

9999,9989 10012,37 0,12 

Rata-rata  7,78 

 
Selain itu, dilakukan pula pengukuran turun pada pengujian kebenaran dari 

timbangan digital. Adapun data yang diperoleh ialah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.4 Grafik Pengukuran Turun Penunjukan Massa pada Prototipe dengan 

Massa Konvensional Anak Timbangan F2 
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Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Turun pada Pengujian Kebenaran Timbangan Digital 
 

Massa Konvensional AT F2 (g) Penunjukan Prototipe (g) Kesalahan (%) 

 

0,1000082 0 
 

100,00 

1,0000514 0,58 42,00 

5,000103 4,62 7,60 

10,000113 9,67 3,30 

50,00008 49,72 0,56 

500,00089 500,28 0,06 

1000,00044 1001,19 0,12 

2000,0119 2002,74 0,14 

5000,0234 5007,96 0,16 

9999,9989 10012,37 0,12 

Rata-rata  15,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Histerisis pada Pengujian Kebenaran Timbangan Digital 

Pada prototipe alat uji bejana ukur ini menggunakan timbangan digital yang 

dirangkai menggunakan sensor load cell dan modul HX711 yang sudah dirangkai 

beserta komponen-komponen lainnya dan dilengkapi piring muatan. Pengujian yang 
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dilakukan berupa pengujian kebenaran yang dilakukan dengan pengukuran naik dan 

pengukuran turun. Pengujian kebenaran dilakukan dengan membandingkan massa 

konvensional anak timbangan kelas F2 yang dianggap benar dengan hasil 

penunjukan massa dari prototipe. Kesalahan rata-rata yang diperoleh pada 

pengukuran naik ialah sebesar 7,78% dan kesalahan rata-rata yang diperoleh pada 

pengukuran turun ialah sebesar 15, 41%. 

Berdasarkan hasil grafik diatas, maka dapat diketahui bahwa baik pada 

pengukuran naik maupun turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. Hal 

ini ditunjukan oleh harga koefisien determinasinya yang memiliki nilai satu (R2 = 1). 

Walaupun pada pengukuran naik dan pengukuran turun diperoleh kesalahan yang 

cukup besar pada masing-masing titik pengujian dengan nilai koefisien determinasi 

yang diperoleh bernilai 1, hal ini dikarenakan pada pengujian tersebut hanya diambil 

10 titik pengujian baik pada pengukuran naik maupun pengukuran turun. Selain itu 

dikarenakan selisih titik pengujian satu dan lainnya juga cukup besar dimulai dari 

rentang 0,1 gram  hingga 10 kilogram. 

 
Untuk perhitungan histerisisnya adalah sebagai berikut : 

eon = 1,0013 ein – 0,3166 eot = 1,0013 eit – 0,1714 
 

 
pada eon = 0 → ein = 0,31 pada ein = 0 → eon = -0,31 

pada eot = 0 → eit = 0,17 pada eit = 0 → eot = -0,17 

Histerisis input : │ ein - eit │ = │0,31 – 0,17│ = 0,14 

Histerisis output : │ eon - eot │ = │-0,31 - (-0,17)│ = -0,14 
 

 

4.2.3 Pengujian Keterulangan (Repeatability) dari Prototipe Alat Uji Bejana 

Ukur 

Pengujian keterulangan merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan dari prototipe alat uji bejana ukur apabila diberi masukan 

yang sama dengan kondisi yang sama. Adapun hasil pengujian keterulangan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Keterulangan (Repeatability) dari Prototipe Alat Uji 
 

No Nominal Muatan (g) Penunjukkan Massa (g) Kesalahan (%) 

1 5000 5010,18 0,20 

2 5000 5010,24 0,20 

3 5000 5010,01 0,20 

4 5000 5010,76 0,22 

5 5000 5010,76 0,22 

6 5000 5010,55 0,21 

7 5000 5011,48 0,23 

8 5000 5011,3 0,23 

9 5000 5010,19 0,20 

10 5000 5011,22 0,22 

11 5000 5011,93 0,24 

12 5000 5012,98 0,26 

13 5000 5011,11 0,22 

14 5000 5011,95 0,24 

15 5000 5011,17 0,22 

16 5000 5012,59 0,25 

17 5000 5011,1 0,22 

18 5000 5011,71 0,23 

19 5000 5011,56 0,23 

20 5000 5011,44 0,23 

21 5000 5012,59 0,25 

22 5000 5011,46 0,23 

23 5000 5012,63 0,25 

24 5000 5010,81 0,22 

25 5000 5010,32 0,21 

26 5000 5010,33 0,21 

27 5000 5012,24 0,24 

28 5000 5012,11 0,24 

29 5000 5013,27 0,27 

30 5000 5010,04 0,20 

31 5000 5012,11 0,24 

32 5000 5012,8 0,26 

33 5000 5013,96 0,28 

34 5000 5012,02 0,24 

35 5000 5012,67 0,25 

 rata-rata 5011,53 0,23 

 std dev 1,00  
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Dengan menggunakan muatan sebesar ½ dari kapasitas maksimum 

timbangan digital yaitu 5000 gram, maka dapat diperoleh nilai rata-rata sebesar 

5011,53 dengan standar deviasi sebesar 1,00 gram. Standar deviasi dapat dianggap 

sebagai nilai keterulangan yang mana nilai ini termasuk cukup besar (standar deviasi 

> 0,02%). Adapun kesalahan rata-rata yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah 

sebesar 0,24%. 

 
4.2.4 Pengujian Sensor Suhu DS18B20 terhadap Sensor Suhu Termokopel 

Pengujian sensor suhu DS18B20 terhadap sensor suhu termokopel diperoleh 

data sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20 terhadap Sensor Suhu 

Termokopel 

 Error  

No. DS18B20 (°C) Termokopel (°C) (°C) Error (%) 

1 22,1  22,1  0,0 0,00 

2 23,6  24,1  0,5 2,07 

3 23,6  24,1  0,5 2,07 

4 23,6  24,1  0,5 2,07 

5 23,6  24,1  0,5 2,07 

6 23,6  24,1  0,5 2,07 

7 23,6  24,1  0,5 2,07 

8 23,6  24,1  0,5 2,07 

9 23,6  24  0,4 1,67 

10 23,6  24  0,4 1,67 

11 23,6  24  0,4 1,67 

12 23,6  24  0,4 1,67 

13 23,6  24  0,4 1,67 

14 23,6  24  0,4 1,67 

15 23,6  24  0,4 1,67 

16 23,6  24  0,4 1,67 

17 23,6  24  0,4 1,67 

18 23,6  24  0,4 1,67 

19 23,6  24  0,4 1,67 

20 23,5  24  0,5 2,08 

21 23,5  24  0,5 2,08 

22 23,5  24  0,5 2,08 

23 23,5  24  0,5 2,08 

24 23,5  24  0,5 2,08 

25 23,5  24  0,5 2,08 
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Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20 terhadap Sensor Suhu 

Termokopel (Lanjutan) 
 

 
No. DS18B20 (°C) Termokopel (°C) Error (°C) Error (%) 

26 23,5  24  0,5 2,08 

27 23,5  24  0,5 2,08 

28 23,5  24  0,5 2,08 

29 23,5  24  0,5 2,08 

30 23,5  24  0,5 2,08 

31 23,5  24  0,5 2,08 

32 23,5  24  0,5 2,08 

33 23,5  24  0,5 2,08 

34 23,5  24  0,5 2,08 

35 23,5  24  0,5 2,08 

36 23,5  24  0,5 2,08 

37 23,5  24  0,5 2,08 

38 23,5  24  0,5 2,08 

39 23,5  24  0,5 2,08 

40 23,5  23,8  0,3 1,26 

41 23,4  23,8  0,4 1,68 

42 23,4  23,8  0,4 1,68 

43 23,4  23,8  0,4 1,68 

44 23,5  23,8  0,3 1,26 

45 23,5  23,8  0,3 1,26 

46 23,4  23,8  0,4 1,68 

47 23,4  23,8  0,4 1,68 

48 23,4  23,8  0,4 1,68 

49 23,4  23,8  0,4 1,68 

50 23,4  23,8  0,4 1,68 

RATA-RATA 1,83 
 

 

 

 

Sensor suhu DS18B20 diuji dengan cara dibandingkan dengan sensor suhu 

termokopel. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu mengondisikan air aquades 

sehingga memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan kemudian kedua sensor 

dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sama berisi air aquades. Pengujian dilakukan 

dengan mengambil sampel sebanyak 50 titik pada rentang suhu ruangan, hal ini 

dilakukan karena pengujian bejana ukur metode gravimetri juga memiliki rentang 

suhu yang sama dengan suhu ruangan pada saat mengalibrasi sensor suhu tersebut. 

Pengambilan sampel antar titik diberi rentang waktu 20 detik yang diasumsikan 
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sebagai delay time bagi sensor suhu. Dari tabel tersebut, diperoleh rata-rata 

kesalahan sebesar 1,83%. Kesalahan ini kemungkinan dapat disebabkan karena 

karakteristik sensor suhu DS18B20 itu sendiri maupun kemungkinan kesalahan saat 

pengujian berlangsung berupa sensor suhu yang saling bersentuhan sehingga 

menyebabkan kesalahan. 

 
4.2.5 Pengujian Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter dengan Metode Gravimetri 

Pengujian bejana ukur kapasitas 5 liter dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh nilai volume sebenarnya. Adapun bejana ukur standar yang digunakan 

memiliki identitas sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Identitas dari Bejana Ukur Standar 

 
 

• Izin Pabrik = No.23/PKTN-4.3.2/TP/06/2016 

• Buatan = ANKATAMA 

• Tipe = A.K.U 

• No. Seri = ATM 00405 

• Isi Nominal = 5 Liter 

• γ = 0,0000477/°C 

 

Berikut hasil pengujian bejana ukur kapasitas 5 liter menggunakan prototipe 

alat uji yang telah dibuat: 

 
 

t referensi = 28,0 °C ρ udara = 0,0011239 g/mL 

γ bahan bejana ukur = 0,0000477 /°C ρ AT =  8,0 g/mL 

kelembaban awal = 67,1% RH suhu awal= 22,5 °C 

kelembaban akhir = 61,1% RH suhu akhir= 22,6 °C 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter dengan Metode Gravimetri 
 

 

Seri 
Massa 

Kosong 

Massa 

Isi Air 

Massa 

Jenis Air 

Volume 

Sebenarnya 

 

ke 
ME 

( g ) 

MF 

( g ) 

ra 

(kg / m3) 

Vto 

( mL ) 
 

1 4729,29 9715,87 995,20 5022,64 

2 4732,68 9719,71 995,24 5022,90 

3 4730,99 9718,50 995,40 5022,58 

4 4731,44 9717,96 995,40 5021,57 

5 4732,76 9716,63 995,42 5018,81 

6 4731,01 9721,34 995,36 5025,62 

7 4734,66 9721,32 995,36 5021,92 

8 4730,69 9719,66 995,47 5023,65 

9 4731,59 9724,63 995,43 5027,95 

10 4733,34 9722,69 995,40 5024,43 

Vtrata-rata    5023,21 

Standar Deviasi (Vto) 2,46 
 

 

Berikut hasil karakteristik pengukuran dari pengujian bejana ukur kapasitas 5 

liter menggunakan prototipe alat uji yang telah dibuat: 

 
Tabel 4.7 Karakteristik Hasil Pengukuran Prototipe Alat Uji Menggunakan Bejana 

Ukur Kapasitas 5 Liter 
 

Bias(mL) Akurasi(%) Presisi(%) Kesalahan (%) 

-24,21 99,37 99,85 0,63 
 

 

Perhitungan karakteristik hasil pengukuran prototipe alat uji 

1. Bias 

Bias = xbenar - 

= 4999 – 5023,21 

= -24,21 mL 

 
2. Akurasi 

Akurasi = (1− 
bias + 3

 
xbenar 

= (1− 
24,21+ 3(2,46)

)100%
 

4999 
= 99,37 % 

)100% 
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= 
 

 

= 2,41 mL 

 
Rata-rata 

x = 
 xi 

n 
= 5023,21 mL 

 
3. Presisi 

Presisi = (1− 
3

 

x 

= (1− 
3(2,46) 

)100% 
5023,21 

= 99,85% 
 

4. Kesalahan 

Kesalahan = (
3+ bias 

)100% 
 

xbenar 

= (
3(2,46) + 24,21

)100%
 

4999 

= 0,63% 

 
 

Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) 

 
BKD = 

 

BKD = 

1 
volume nominal 

2000 

1 
5.000 mL 

2000 

BKD =  2,5 mL 

 
 

Pengujian bejana ukur digunakan metode gravimetri yang dilakukan dengan 

menggunakan timbangan digital dengan resolusi ≤ 1/10 dari Batas Kesalahan yang 

Diizinkan (BKD) dari bejana ukur yang diuji yaitu bejana ukur dengan kapasitas 5 

liter yang mana BKD dari bejana ukur ini yaitu ±2,5 mL. Massa jenis air sama 

Standar Deviasi 

α = 
(xi − x)(xi − x) 

n −1 

(5000 − 5023,21)(5000 − 5023,21) 

10 −1 

)100% 
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dengan 1 g/mL oleh karena itu 1 g air sama dengan 1 mL air. Timbangan yang 

dirangkai ialah timbangan dengan resolusi 0,25 gram atau 0,01 gram. 

Pada dasarnya dalam prosedur pengujian, dilakukan dua macam 

penimbangan yaitu penimbangan massa bejana ukur kosong dan penimbangan massa 

bejana ukur yang diisi dengan air suling hingga skala nominal. Prosedur pengujian 

diantaranya ialah timbangan digital disiapkan sesuai dengan bejana ukur yang akan 

diuji. Kedataran timbangan tersebut disesuaikan dengan meletakkan waterpass di 

atas piring muatan timbangan dan piring muatan disetel sehingga datar. Bejana ukur 

yang akan diuji disiapkan. Bejana ukur diisi dengan air suling sehingga bagian dalam 

bejana ukur menjadi basah kemudian air suling dituang dari bejana ukur ke 

penampungan dengan memperhatikan waktu tetes (10 detik), hal ini dikarenakan 

metode yang digunakan pada pengujian ini adalah metode basah. Bejana ukur 

kosong tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital kemudian button 1 

(massa kosong) ditekan sehingga diperoleh penunjukan massa kosong bejana (ME). 

Kemudian landasan bejana ukur yang telah disetel kedatarannya dengan 

menggunakan waterpass disiapkan. Bejana ukur diletakkan diatas landasan tersebut 

kemudian diisi dengan air suling hingga volume nominal. Bejana ukur yang berisi air 

suling tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital kemudian button 2 (massa 

isi) ditekan sehingga diperoleh penunjukan massa bejana ukur berisi air suling (MF). 

Harus diperhatikan pada saat penimbangan bejana ukur yang berisi air suling 

tersebut, permukaan luar bejana ukur harus kering dan tidak terdapat air yang 

menempel. Suhu dari air di dalam bejana ukur diukur menggunakan sensor suhu 

DS18B20. Sensor suhu dimasukkan ke dalam bejana ukur berisi air suling hingga 

berada tepat di tengah bejana ukur kemudian ditunggu selama 10 detik sebagai delay 

time dari sensor ini. Kemudian button 3 (massa jenis) ditekan sehingga pada display 

LCD akan tertampil nilai massa jenis air suling hasil konversi dari suhu yang 

diperoleh. Untuk mendapatkan nilai volume sebenarnya, maka button 4 (volume) 

perlu ditekan sehingga pada layar LCD akan tertampil nilai volume sebenarnya hasil 

perhitungan data oleh mikrokontroler arduino. Pengujian ini dilakukan beberapa seri 

sehingga diperoleh rata-rata dari Volume Sebenarnya (V) dan standar deviasi dari 

Volume Sebenarnya. Adapun fungsi dari button yang berasal dari push button dapat 

digantikan oleh button yang berada di dalam aplikasi yang dibuat dari web MIT App 

Inventor 2. 
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4.2.6 Pengujian menggunakan Button dari Aplikasi App Inventor 

Pengujian bejana ukur dapat dilakukan dengan menggunakan button yang 

dibuat dengan menggunakan aplikasi app inventor sebagai alternatif dari button 

manual yang terdapat pada prototipe. Salah satu hasil yang didapat pada saat 

pengujian ialah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.7 Penunjukan Nilai pada Tampilan LCD 
 

 

Gambar 4.8 Penunjukan Nilai pada Aplikasi App Inventor 
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Dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dari web MIT App Inventor 2, 

maka fungsi dari push on button manual dapat digantikan oleh fungsi button di 

dalam aplikasi tersebut. Kelebihan lainnya ialah nilai keluaran dari masing-masing 

sensor selain dapat ditampilkan pada layar LCD dapat pula ditampilkan pada layar 

smartphone android. 

 
4.3 Analisis Pengujian Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter dengan 

Menggunakan Prototipe Alat Uji 

Bejana ukur merupakan salah satu contoh dari alat ukur volume statis yang 

mana alat ukur volume statis adalah alat ukur volume yang umumnya digunakan 

untuk mengukur barang cair, padat halus atau butiran yang dalam proses 

pengukurannya barang tersebut dalam keadaan statis atau tidak mengalir. 

Dalam pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), 

terdapat dua metode pengujian yaitu pengujian volumetri dan pengujian gravimetri. 

Pengujian volumetri ialah metode pengujian dengan cara menakar menggunakan alat 

ukur volume sejenis atau alat ukur lain dengan volume yang lebih kecil. Penakaran 

ini terdiri dari dua macam yaitu penakaran masuk dan penakaran keluar. Metode ini 

biasanya digunakan untuk menguji kapasitas besar yaitu pengujian dengan volume 

nominal >50 Liter. Pengujian gravimetri ialah metode pengujian dengan cara 

penimbangan dan menggunakan timbangan yang telah terkalibrasi baik timbangan 

elektronik maupun non elektronik. Berdasarkan Syarat Teknis tentang Bejana Ukur 

No. 23 PDN Tahun 2010, metode gravimetri direkomendasikan oleh OIML dan ISO 

untuk digunakan dalam pengujian yang memerlukan tingkat ketelitian pengukuran 

yang tinggi. Prinsip dari metode gravimetri ialah pada pengujian digunakan air yang 

ditimbang sehingga diperoleh massa air yang berada di dalam bejana ukur tersebut 

pada suhu tertentu. Massa air yang telah diperoleh dibagi dengan massa jenis air 

pada suhu tersebut sehingga diperoleh volume dari bejana ukur pada suhu yang 

bersangkutan. Media yang digunakan dalam pengujian ini adalah air karena massa 

jenis air dapat diketahui pada setiap temperatur di bawah titik didihnya. 

Berdasarkan pengujian bejana ukur kapasitas 5 liter yang telah dilakukan, 

diperoleh rata-rata nilai volume sebenarnya sebesar 5023,21 mL. Dengan bias 

sebesar -24,21 mL, nilai akurasi sebesar 99,37%, nilai presisi sebesar 99,85%, dan 

nilai kesalahan sebesar 0.63%. Nilai volume sebenarnya ini dibandingkan dengan 
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nilai volume sebenarnya pada suhu 28 ᵒC dari bejana ukur yang tertera pada 

sertifikat kalibrasi bejana ukur nomor 0642 / PKTN.4.7 / 11 / 2017 yaitu 4999,0 mL. 

Dari pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh selisih sebesar 24,21 mL. 

Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari bejana ukur tersebut ialah ±2,5 mL. 

Dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan prototipe uji tersebut maka nilai 

volume sebenarnya dari bejana ukur telah melebihi BKD. Namun, hasil tersebut 

dapat dikatakan cukup presisi dengan standar deviasi yang tidak terlalu besar 

walaupun akurasi dari hasil pengukuran tersebut masih lumayan kecil. 

Adanya perbedaan nilai antara volume sebenernya dari bejana ukur dengan 

rata-rata hasil pengujian kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan 

diantaranya ialah dari sisi piring muatan, pengaruh penguji, peletakan posisi bejana 

ukur, pengaruh lingkungan, keterbatasan sensor, dan lain-lain. 

Pengaruh dari sisi piring muatan adalah pengaruh pemasangan piring yang 

tidak kencang karena disesuaikan dengan kedataran sehingga dapat menyebabkan 

perbedaan hasil penimbangan setiap serinya. Pada prototipe ini, piring muatan yang 

dibuat dapat disetel kedatarannya dengan cara diubah kekencangan baut yang 

terpasang. Apabila baut dikencangkan maka piring muatan menjadi tidak datar dan 

risiko apabila baut tidak dikencangkan ialah perlu kehati-hatian pada saat 

menimbang agar bejana tidak jatuh maupun agar piring muatan tidak miring. 

Adanya kesalahan dapat dipengaruhi oleh pengaruh penguji dalam 

pembacaan batas skala meniskus dari bejana ukur saat diisi air suling. Pembacaan 

dari bejana ukur dilakukan dengan cara skala nonius dan meniskus dari permukaan 

air yang ada di dalam bejana ukur. Pada saat pengambilan data satu dan lainnya 

kemungkinan terdapat perbedaan dalam pembacaan skala nonius dan meniskus 

dilihat dari permukaan air yang seharusnya tepat pada skala nol. Kesalahan ini dapat 

juga dikatakan sebagai  kesalahan paralaks. 

Peletakan posisi dari bejana ukur yang berbeda antara pengujian satu dan 

lainnya juga menjadi kemungkinan penyebab adanya perbedaan nilai hasil 

pengukuran. Bejana ukur seharusnya diletakkan tepat di tengah piring muatan. 

Pengaruh lainnya adalah pengaruh lingkungan berupa perubahan tekanan udara, 

suhu, getaran, maupun kelembaban yang berubah-ubah selama pengujian dilakukan. 

Dilihat dari sisi keterbatasan kinerja dari masing-masing sensor di dalam 

prototipe dalam merespon masukan, kemungkinan berasal dari sensor load cell dan 

sensor suhu DS18B20. Sensor load cell sebagai komponen utama dari timbangan 
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digital yang digunakan kemungkinan memiliki kinerja yang tidak maksimal. Sensor 

load cell tersebut telah digunakan dalam waktu yang cukup lama mulai dari simulasi 

pengujian linearitas dari sensor tersebut hingga dalam perancangan dan perakitan 

seluruh rangkaian hingga menjadi prototipe alat uji. Terbukti dari adanya selisih 

kesalahan rata-rata yang cukup besar dari perbandingan hasil pengujian linearitas 

sensor load cell pada saat simulasi dan hasil pengujian kebenaran dari timbangan 

digital. Pada saat pengujian linearitas dari sensor load cell maupun saat pengujian 

lainnya, terdapat kemungkinan sensor load cell diuji dengan menggunakan beban 

yang melebihi kapasitas maksimal dari load cell maupun diuji kurang dari kapasitas 

minimal. Hal ini berpengaruh pada perubahan kinerja dari sensor load cell tersebut. 

Menurut Finite Element Analysis of Load cell, sensor load cell perlu digunakan 

sesuai dengan kriteria desain. Mechanical overloads dapat terjadi apabila sensor 

tersebut dimuati beban yang lebih besar dari kapasitas maksimalnya sehingga 

mengakibatkan perubahan permanen pada linearitas dari sensor load cell tersebut. 

Sebaliknya, apabila sensor load cell dimuati dengan beban yang lebih kecil dari 

kapasitas minimalnya, sinyal keluaran yang dihasilkan akan rendah dan pembacaan 

pada weigh meter akan mengarah pada drift dan sistem berpeluang memiliki beban 

nol yang tidak stabil. Penurunan kinerja dari sensor load cell juga dapat disebabkan 

karena penurunan life time dari strain gauge yang ada pada load cell. Strain gauge 

yang digunakan harus ditempelkan pada batang load cell dengan menggunakan lem 

atau perekat khusus yang memiliki life time antara 3-6 bulan sejak dikeluarkan dari 

pabrik. Hal ini tentu saja berpengaruh pada hasil pengujian dikarenakan sensor load 

cell sudah digunakan lebih dari 6 bulan sejak perancangan prototipe dimulai hingga 

prototipe selesai dirangkai. Selain itu, dipengaruhi juga oleh mobilisasi prototipe dari 

satu tempat ke tempat lainnya sehingga terjadi penurunan kinerja dari prototipe. 

Alasan lainnya ialah pemilihan kapasitas sensor load cell sebesar 10 kilogram yang 

digunakan dirasa kurang tepat karena nilai tersebut mendekati nilai massa bejana 

ukur apabila diisi dengan air suling. Kapasitas maksimum menimbang dari 

timbangan digital yang dibuat dapat dipengaruhi hal tersebut. 

Keterbatasan lainnya ialah pada prototipe alat uji, nilai massa jenis dari air 

suling yang dideteksi ialah dua angka penting di belakang koma, sedangkan pada 

OIML R 80-1 (2009) Annex E nilai massa jenis air suling ialah empat angka penting 

di belakang koma. Pembulatan hasil perhitungan volume sebenarnya dapat 

dipengaruhi hal tersebut. 



62  

Pada penggunaan aplikasi app inventor sebagai alternatif lain dari 

penggunaan push on button manual, didapat salah satu hasil yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Cara kerja dari button ini adalah saat button ditekan 

satu kali, maka nilai yang dideteksi oleh sensor akan disimpan dan ditampilkan pada 

display LCD dan layar smartphone android. Pada kenyataan penggunaan aplikasi ini, 

terdapat sedikit kendala pada saat menampilkan nilai pada layar smartphone android. 

Kendala tersebut ialah apabila button pada aplikasi ditekan satu kali maka hanya 

nilai hanya akan disimpan dan ditampilkan pada LCD saja. Sehingga untuk 

menampilkan pada layar smartphone android perlu ditekan sebanyak dua kali. 

Ketika button pada layar smartphone android telah ditekan sebanyak dua kali, maka 

pada layar smartphone android akan muncul nilai yang sebelumnya dideteksi oleh 

sensor yang digunakan, namun nilai yang baru lagi akan tertampil pada LCD karena 

pada arduino telah mendapat perintah baru akibat dari button yang ditekan dua kali 

tersebut. Kendala tersebut kemungkinan dapat terjadi karena data yang dikirim dari 

arduino untuk kemudian diterima smartphone android tidak sama karena adanya 

noise atau masalah pada koneksi antara keduanya, serta kekurangan pada program 

yang dibuat juga dapat menjadi penyebab kendala tersebut. Selain itu kesalahan ini 

dapat pula disebut kesalahan trace hold yang mana suatu komponen telah diberi 

input namun belum menghasilkan output. 

Secara keseluruhan prototipe yang telah dibuat telah berhasil menghemat 

waktu pengujian bejana ukur yang mana apabila menggunakan cara konvensional 

diperlukan waktu pengujian ±10 menit, sedangkan dengan menggunakan prototipe 

ini waktu pengujian bejana ukur dapat dilakukan dalam waktu ±8 menit untuk satu 

kali pengujian. Pengujian konvensional dianggap lebih lama dan kurang efisien ini 

dapat dilihat dari sisi perhitungan nilai massa jenis air suling dan volume sebenarnya 

yang memiliki rumus cukup banyak. Selain itu pengujian menjadi lebih efektif dan 

efisien karena penguji tidak perlu memasukkan nilai massa bejana ukur kosong, nilai 

massa bejana ukur berisi air suling, dan nilai massa jenis air suling ke dalam cerapan 

untuk memperoleh nilai volume sebenarnya dari bejana ukur karena pada prototipe 

ini untuk mendapatkan nilai volume sebenarnya, cukup dengan menekan tombol 

“volume”. Namun kekurangan dari prototipe ini adalah pada penggunaan dan 

pemilihan sensor yang digunakan. Sensor yang digunakan memiliki kinerja kurang 

optimal yang mana seharusnya dalam dunia instrumentasi, penggunaan sensor satu 

dan lainnya akan mempengaruhi tingkat akurasi dan pembacaan dari hasil pengujian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek 

akhir maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sensor load cell menghasilkan nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 

0,9973 pada pengujian linearitas dan standar deviasi sebesar 1,00 gram pada 

pengujian keterulangan (repeatability) dari timbangan digital. 

2. Sensor suhu DS18B20 telah dirancang dan digunakan untuk mengukur suhu 

air suling dan menghasilkan kesalahan rata-rata sebesar 1,83%. 

3. Hasil pengambilan data volume sebenarnya dari bejana ukur dengan 

kapasitas 5 liter dihasilkan nilai rata-rata pengujian sebesar 5023,21 mL. 

4. Hasil pengambilan data volume sebenarnya dari bejana ukur dengan 

kapasitas 5 liter dihasilkan nilai akurasi sebesar 99,37% nilai presisi sebesar 

99,85%, nilai bias sebesar -24,21 mL, dan nilai kesalahan sebesar 0,63%. 

 
5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya prototipe alat uji bejana ukur ini adalah 

untuk kepentingan pengembangan pengujian bejana ukur. Pada kenyataannya, alat 

yang dibuat belum cukup optimal, sehingga masih diperlukan perbaikan. Beberapa 

saran yang dapat diberikan untuk pengembangan alat ini, antara lain: 

1. Penambahan aplikasi Tarre pada timbangan digital sehingga memungkinkan 

untuk digunakan dalam penimbangan lainnya. 

2. Penambahan SD Card dan Real Time Clock (RTC) sehingga data hasil 

pengukuran dapat langsung disimpan ke dalam file dan terdapat keterangan 

waktu pengambilan data. 

3. Penambahan Internet of Things (IoT) sehingga memungkinkan pengiriman 

data dari satu tempat ke tempat lainnya. 

4. Pembuatan piring muatan yang lebih kokoh agar piring muatan tidak 

bergoyang saat dilakukan  penimbangan dengan massa yang cukup besar. 

5. Pemilihan sensor load cell dan sensor suhu DS18B20 yang berkualitas 

sehingga kesalahan hasil pengukuran dapat diminimalisir 
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