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ABSTRAK 

 
 

Proses pengukuran volume dari Tangki Ukur Silinder Tegak atau TUTSIT di lapangan masih 

banyak yang dilakukan secara manual baik dalam menggunakan alat dalam pengukuran maupun dalam 

pencatatan. Hal tersebut berdampak pada waktu pengukuran yang cukup lama dan biaya yang 

diperlukan dalam pengukuran tersebut. 

Secara matematis, volume silinder dapat diketahui jika ukuran luas alas silinder berupa 

lingkaran dan tinggi silinder telah diketahui. Tujuan penulisan proyek akhir ini adalah untuk merancang 

prototipe alat ukur yang berfungsi untuk mengukur luas lingkaran dalam silinder tegak secara otomatis 

menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 berbasis Arduino yang portable. Dengan adanya otomatisasi 

pengukuran luas lingkaran dalam, pengukuran volume TUTSIT akan lebih cepat dan mudah. Sistem 

alat ukur luas lingkaran dalam TUTSIT dirancang menggunakan sensor ultrasonik dan modul 

mikrokontroler Arduino Mega. Motor stepper digunakan untuk membantu sensor ultrasonik berputar 

setiap 45°. Gunanya adalah agar sensor dapat mengukur jari-jari lingkaran dalam dari titik tengah 

lingkaran ke delapan titik pengukuran di dinding silinder. Selain itu, hasil pengukuran ditampilkan pada 

layar LCD I2C 20x4 dan datanya disimpan dalam MicroSD. 

Berdasarkan hasil pengujian, prototipe dapat berfungsi dengan baik. Pengujian tersebut 

dilakukan baik ketika sensor ultrasonik dipasang secara vertikal maupun horizontal dan rata-rata suhu 

dan kelembaban sebesar 280C dan 65%. Secara umum, daerah ukur sensor adalah sama dan meningkat 

nilainya seiring bertambahnya jarak antara sensor dengan objek ukur baik pada sumbu-x maupun 

sumbu-y dengan nilai y = 0.9664x + 1.0455 dengan nilai R2 sebesar 99,98%. Untuk uji histerisis, pada 

jarak 0-100 cm nilai perbedaan terbesar pada uji terjadi pada 0 cm yaitu 2 cm. Pada pengujian 

kemampuan putar dengan kelipatan 45o, prototipe dapat berputar dengan sudut yang diinginkan dan 

menunjukkan jarak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Untuk objek ukur berupa silinder tegak, 

penunjukan luas lingkaran dalam dari prototipe menampilkan kesalahan sebesar -7,66% dengan nilai 

presisi 100%. Untuk objek ukur berupa lingkaran berdinding tegak aluminium, kesalahan penujukan 

luas lingkaran dari prototipe adalah sebesar -7,66% dengan nilai presisi 100%. Untuk pengujian toples 

berbentuk kerucut terpancung kesalahan penunjukan luas lingkaran dari prototipe pada ketinggian 15 

cm dan 21 cm kesalahan penunjukan prototipe berturut-turut 35,32% dan 16,2% dengan nilai presisi 

keduanya adalah 100%. 

 
Kata kunci: TUTSIT, Luas Lingkaran, Arduino, Ultrasonik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak atau TUTSIT yang digunakan sebagai alat 

ukur cairan seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang dicairkan, cairan nabati, 

alkohol, cairan kimia dan air, yang tekanannya mendekati tekanan udara luar termasuk 

sebagai alat ukur metrologi legal. Hal ini dikarenakan hasil pengukuran TUTSIT 

terhadap cairan tersebut digunakan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, 

TUTSIT harus diuji akurasi pengukurannya oleh pihak metrologi legal mengikuti 

aturan yang berlaku berupa uji tera/tera ulang. 

Tujuan pengujian TUTSIT tersebut adalah mengetahui volume TUTSIT yang 

sebenarnya. Salah satu metode pengujian volume TUTSIT berdasarkan aturan 

metrologi legal adalah metode geometrik. Metode ini mengharuskan penguji untuk 

mengukur luas penampang lingkaran tiap cincin dan tinggi tangki sehingga volume 

TUTSIT dapat dihitung menggunakan rumus volume silinder. Luas penampang 

lingkaran tangki diperoleh jika diameter dalam tangki diketahui. 

Salah satu cara dalam menentukan luas penampang melintang TUTSIT yang 

berupa luas lingkaran dalam adalah dengan menggunakan pendekatan segi banyak. 

Pendekatan segi banyak membagi lingkaran dalam silinder menjadi beberapa segitiga. 

Total luas dari semua segitiga tersebut mendekati luas lingkaran dalam silinder. Studi 

mengenai hal ini pernah diteliti oleh Irwanto dan Utami pada tahun 2016. Dalam 

penelitian tersebut, pengukuran menggunakan sensor ultrasonik yang berputar 

terhubung pada motor. Sudut putar motor adalah sebesar 0°, 90°, 180°, dan 270°. 

Artinya, hanya empat titik uji yang diukur. Sudut putaran sensor diatur menggunakan 

potensiometer sehingga diperlukan operator untuk menentukan gerak sensor. Artinya, 

alat tidak bergerak secara otomatis. Selain itu, objek ukur yang digunakan berupa 

silinder tegak berdiameter 13 cm. 

Dalam penelitian ini, metode pengukuran luas lingkaran dalam silinder tegak 

menggunakan pendekatan segi banyak akan dikembangkan dalam tiga aspek. Aspek 

yang pertama adalah penambahan jumlah titik ukur pada lingkaran dalam silinder 

tegak. Lingkaran dibagi menjadi delapan titik pengukuran yang secara statistik dapat 

mewakili akurasi pengambilan sampel yang lebih baik dibandingkan empat titik 
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pengukuran. Prinsip kerja dari pengukuran luas lingkaran dalam dengan metode segi 

banyak adalah setiap titik pengukuran akan digunakan untuk mendapatkan nilai luas 

segitiga masing-masing yang akan diakumulasikan menjadi total luas. Total luas 

tersebut yang disebut sebagai luas lingkaran dalam TUTSIT. Pada penelitian ini, 

sistem pengukuran luas lingkaran dalam tangki dirancang dengan menggunakan 

sensor ultrasonik dan modul mikrokontroler Arduino Mega. 

Aspek yang kedua adalah otomatisasi alat dalam pengukuran. Pada penelitian 

ini, potensiometer sebagai pengatur sudut akan diganti dengan menggunakan 

pemrograman arduino sehingga dapat mengatur sudut putar motor secara otomatis. 

Aspek yang terakhir adalah objek ukur. Objek ukur yang akan digunakan pada 

penelitian ini menggunakan objek ukur ideal berupa silinder tegak berdiameter 30 cm 

dan objek ukur berupa kerucut terpancung. Objek ukur tersebut disebut ideal karena 

diasumsikan sebagai lingkaran sempurna, tegak lurus terhadap bidang alas, dan tepat 

berukuran 30 cm. 

Berdasarkan uraian di atas, judul proyek akhir yang akan diambil adalah 

“Pengukuran Luas Lingkaran Dalam Silinder Tegak dengan Menggunakan Sensor 

Ultrasonik dan Metode Segi Banyak pada Delapan Titik Pengukuran”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe alat ukur luas lingkaran dalam dengan 

menggunakan sensor ultrasonik? 

2. Bagaimana sensor ultrasonik pada prototipe dapat berputar secara otomatis 

dalam mengukur diameter dalam lingkaran dengan berbasis Arduino 

Mega? 

3. Bagaimana prototipe dapat ditampilkan pada layar LCD dan dapat 

menyimpan data pengukuran pada microSD card? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah: 

1. Sistem pengukuran luas lingkaran dalam silinder menggunakan sensor 

ultrasonik dilakukan secara digital yang diaplikasikan pada prototipe dan 

menggunakan mikrokontroler arduino sebagai pengolah data. 
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2. Objek ukur yang digunakan berupa silinder tegak berbahan akrilik yang 

dianggap memiliki diameter ideal 30 cm. 

3. Lingkaran dalam yang diukur pada objek ukur dilakukan pada dua 

ketinggian yang berbeda. 

4. Pengukuran dilakukan dalam keadaan aktual tanpa adanya koreksi suhu 

dan kelembaban. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan proyek akhir ini adalah: 

1. Merancang prototipe alat ukur yang berfungsi untuk mengukur luas 

lingkaran dalam silinder tegak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 

berbasis arduino. 

2. Sensor ultrasonik pada prototipe yang dibuat dapat berputar secara 

otomatis. 

3. Prototipe yang dibuat dapat menampilkan pada layar LCD dan dapat 

menyimpan hasil pengukuran dalam microSD card. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe. 

2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang 

terkait dengan pengukuran lingkaran dalam silinder. 

3. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

dalam pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler arduino. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bab 

pembahasan. 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 

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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 TUTSIT 

TUTSIT atau Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak termasuk alat ukur untuk 

menentukan volume cairan. Berdasarkan OIML R-71 Edition 2008 tentang Fixed 

Storage Tanks, TUTSIT didefinisikan sebagai tangki penyimpanan tetap pada tekanan 

atmosferik atau dibawah tekanannya dibangun untuk menyimpan cairan dan dapat 

digunakan untuk mengukur volume atau massa cairan yang berada di dalamnya. 

(OIML, 2008) 

Di Indonesia, TUTSIT termasuk ke dalam alat takar yang wajib ditera/tera 

ulang karena digunakan dalam transaksi perdagangan (Kementerian Perdagangan, 

2018). Sesuai namanya, TUTSIT berupa silinder dengan penampang melintang berupa 

lingkaran, berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh dan tetap. Atap TUTSIT dapat 

berbentuk kerucut atau kubah (Departemen Perdagangan, 2010). Untuk memudahkan 

pengontrolan dan kalibrasi, dipasang berbagai perlengkapan pada TUTSIT tersebut 

berupa tangga, handrail, inlet line, outlet line, drain line, gauge hatch, dan lain 

sebagainya. Konstruksi TUTSIT dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Konstruksi TUTSIT 

Sumber: OIML, 2008 
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2.2 Metode Kalibrasi Volume TUTSIT 

Menurut OIML R-71 tahun 2008, TUTSIT dapat dikalibrasi menggunakan 

metode geometrik, volumetrik dan kombinasi antara geometrik dan volumetrik atau 

dengan menggunakan metode lain yang diterima. Metode geometrik dilakukan dengan 

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

metode ini adalah ban ukur, meteran, theodolite, total station, atau alat lainnya yang 

sesuai. Adapun metode volumetrik merupakan metode penentuan volume suatu objek 

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

Adapun metode kombinasi geometrik dan volumetrik adalah pengukuran volume 

TUTSIT selain menggunakan metode geometrik juga menggunakan metode 

volumetrik (OIML, 2008). 

Di Indonesia, dikarenakan digunakan dalam transaksi perdagangan, TUTSIT 

termasuk alat ukur yang wajib tera dan/atau tera ulang (Kementerian Perdagangan, 

2018). Dalam pengujiannya mengikuti syarat teknis TUTSIT yang mengacu pada SK 

Dirjen PDN no 25 Tahun 2010 tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Silinder 

Tegak. Secara umum, metode dan pengujian penunjukan volume TUTSIT mirip 

dengan metode pengujian versi OIML R-71 tahun 2008. 

 
2.3 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik yang memiliki 

frekuensi mulai 20 kHz hingga sekitar 20 MHz. Frekuensi kerja yang digunakan 

dalam gelombang ultrasonik bervariasi tergantung pada medium yang dilalui, mulai 

dari kerapatan rendah pada fasa gas, cair hingga padat. Jika gelombang ultrasonik 

berjalan melaui sebuah medium, secara matematis besarnya jarak dapat dihitung 

sebagai berikut: (Arief, 2011) 

 
 

dimana: 

𝑠  =  
𝑣.𝑡 

2 
(2.1) 

- s adalah jarak dalam satuan meter (m) 

- v adalah kecepatan gelombang ultrasonik dalam satuan meter per detik (m/s) 

- t adalah waktu tempuh dalam satuan detik (s) 

Ketika gelombang ultrasonik menumbuk suatu penghalang maka sebagian 

gelombang tersebut akan dipantulkan. Pada sensor ini gelombang ultrasonik 
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dibangkitkan melalui sebuah benda yang disebut piezoelektrik. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator 

diterapkan pada benda tersebut. Sensor ultrasonik secara umum digunakan untuk suatu 

pengungkapan tak sentuh yang beragam seperti aplikasi pengukuran jarak. Alat ini 

secara umum memancarkan gelombang mekanik ultrasonik menuju suatu target yang 

memantulkan balik gelombang ke arah sensor (Arief, 2011). Proses ini ditunjukkan 

oleh Gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Fenomena Gelombang Ultrasonik 

Sumber: Santoso, 2014 

 

Kemudian, sistem mengukur waktu yang diperlukan untuk pemancaran gelombang 

sampai kembali ke sensor dan menghitung jarak target dengan menggunakan 

kecepatan suara dalam medium. Selain itu, gelombang ultrasonik dibangkitkan oleh 

sebuah kristal tipis bersifat piezoelektrik (Arief, 2011). Proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Sumber: Marras, 2014 

 

Sensor ultrasonik yang digunakan pada penelitian ini adalah Sensor Ultrasonik 

HC-SR04, sensor ini dapat mengukur jarak antara 2 cm sampai 300 cm (Cytron 

Technologies, 2013). Keluaran dari modul sensor ultrasonik ini berupa pulsa yang 

lebarnya merepresentasikan jarak. Lebar pulsanya yang dihasilkan modul sensor 
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ultrasonik ini bervariasi dari 115 µs sampai 18,5 ms. Secara prinsip modul sensor 

ultrasonik ini terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 KHz, sebuah speaker 

ultrasonik dan sebuah mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik mengubah sinyal 40 

KHz menjadi suara (pin Trig) sementara mikrofon ultrasonik berfungsi untuk 

mendeteksi pantulan suaranya (pin Echo) (Arief, 2011). Bentuk sensor ultrasonik 

diperlihatkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Bentuk Sensor Ultrasonik 

Sumber: Shirkant, 2016. 

 
Sinyal output modul sensor ultrasonik dapat langsung dihubungkan dengan 

mikrokontroler tanpa tambahan komponen apapun. Modul sensor ultrasonik hanya 

akan mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger dari mikrokontroler (pulsa 

high selama 5 µs). Suara ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40 kHz akan dipancarkan 

selama 200 µs oleh modul sensor ultrasonik ini. Suara ini akan merambat di udara 

dengan kecepatan 344.424 m/s (atau 1 cm setiap 29.034 µs) yang kemudian mengenai 

objek dan dipantulkan kembali ke modul sensor ultrasonik tersebut. Selama menunggu 

pantulan sinyal ultrasonik dari bagian trasmitter, modul sensor ultrasonik ini akan 

menghasilkan sebuah pulsa. Pulsa ini akan berhenti (low) ketika suara pantulan 

terdeteksi oleh modul sensor ultrasonik. Oleh karena itulah lebar pulsa tersebut dapat 

merepresentasikan jarak antara modul sensor ultrasonik dengan objek. 

Sensor ultrasonik terdiri dari tiga bagian penting, yaitu piezoelektrik, 

transmitter, dan receiver. 

2.3.1 Piezoelektrik 

Peralatan piezoelektrik secara langsung mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik. Tegangan input yang digunakan menyebabkan bagian keramik 

meregang dan memancarkan gelombang ultrasonik. Tipe operasi transmisi elemen 

piezoelektrik sekitar frekuensi 32 kHz. Efisiensi lebih baik, jika frekuensi osilator 

diatur pada frekuensi resonansi piezoelektrik dengan sensitivitas dan efisiensi paling 

baik. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen piezoelektrik yang 

sama dapat digunakan sebagai transmitter dan receiver. Frekuensi yang ditimbulkan 
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tergantung pada osilatornya yang disesuaikan frekuensi kerja dari masing-masing 

transducer. Karena kelebihannya inilah maka transducer piezoelektrik lebih sesuai 

digunakan untuk sensor ultrasonik. (Arief, 2011) 

2.3.2 Transmitter 

Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi sebesar 40 kHz yang dibangkitkan dari sebuah osilator. 

Untuk menghasilkan frekuensi 40 kHz, harus di buat sebuah rangkaian osilator dan 

keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat sinyal. Besarnya frekuensi 

ditentukan oleh komponen kalang RLC (Rangkaian Resistor, Kapasitor, Induktor) 

atau kristal tergantung dari desain osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan 

memberikan sebuah sinyal listrik yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi 

mekanik sehingga bergetar dan memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar 

frekuensi pada osilator. (Arief, 2011) 

2.3.3 Receiver 

Receiver terdiri dari transduser ultrasonik menggunakan bahan piezoelektrik 

yang berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter 

yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang langsung LOS (Line of 

Sight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik memiliki reaksi yang 

reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat 

gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan menggetarkan bahan 

piezoelektrik tersebut. (Arief, 2011) 

 
2.4 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 (Alf and Vegard RISC). Adapun mikrokontroler 

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

Software arduino yang digunakan adalah driver dan IDE atau Integrated Development 

Environment merupakan suatu program khusus untuk suatu komputer agar dapat 

membuat suatu rancangan atau sketsa program untuk papan Arduino. 

Salah satu jenis arduino adalah Arduino Mega 2560 (Lihat Gambar 2.5). 

Arduino Mega 2560 adalah sebuah papan arduino yang menggunakan chip 

mikrokontroler ATmega 2560. Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, yaitu 

54 pin digital I/O (15 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 16 pin 
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analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Arduino Mega 2560 dilengkapi 

dengan sebuah osilator 16 MHz, port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol 

reset. Penggunaan Arduino Mega cukup sederhana, hanya dengan menghubungkan 

power dari USB ke PC atau melalui adaptor AC/DC ke jack DC. 

 

Gambar 2.5 Arduino Mega 2560 

Sumber: Anonim, 2017 

 
2.5 Motor Stepper 28BYJ-48 

Motor stepper adalah alat elektromekanik yang mengubah pulsa elektronik 

menjadi gerakan mekanik diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa 

yang diberikan kepada motor. Oleh karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan 

pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Motor stepper bekerja dengan cara mengubah pulsa-pulsa input menjadi 

gerakan mekanik diskrit. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper 

diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

Berikut ini adalah ilustrasi prinsip kerja motor stepper sederhana dan pulsa yang 

dibutuhkan untuk menggerakkannya: 

 

Gambar 2.6 Prinsip Kerja Motor Stepper 

Sumber: Anonim, 2015 
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Gambar di atas memberikan ilustrasi dari pulsa keluaran pengendali motor 

stepper dan penerapan pulsa tersebut pada motor stepper untuk menghasilkan arah 

putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali. 

Penggunaan motor stepper memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan penggunaan motor DC biasa. Keunggulannya antara lain adalah: 

1. Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah 

diatur; 

2. Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak; 

3. Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi; 

4. Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik (perputaran); 

5. Sangat reliabel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti 

pada motor DC; 

6. Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel 

langsung ke porosnya; dan 

7. Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang 

luas. 

Komponen motor stepper 28BYJ-48 digunakan dengan bantuan modul driver 

stepper tipe ULN2003. Fungsi dari modul driver motor stepper ULN2003 adalah 

untuk mengendalikan pergerakan motor stepper dengan cara membangkitkan pulsa- 

pulsa periodik. Alasan penggunaan motor stepper 28BYJ-48 adalah jenis ini memiliki 

pin PCB di setiap ujung yang memberikan pemasangan yang lebih kuat. 

 
 

Gambar 2.7 Wiring pada Motor Stepper 28BYJ-48 

Sumber: Anonim, (n.d.) 
 

Pada gambar di atas, terdapat empat kumparan di motor dan satu ujung dari 

semua kumparan diikat ke + 5V (merah) dan ujung lainnya (oranye, merah muda, 

kuning, dan biru) diambil sebagai kabel. Kabel merah selalu dilengkapi dengan 
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pasokan +5V yang konstan dan tegangan ini akan memberi energi koil hanya jika 

ujung koil lainnya diarahkan ke ground. Sebuah motor stepper dapat dibuat berputar 

hanya jika kumparan diberi energi (ground) dalam urutan logis. Urutan logis ini dapat 

diprogram menggunakan mikrokontroler atau dengan merancang sirkuit digital. 

 
2.6 LCD 

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan perangkat display yang paling 

umum dipasangkan ke mikrokontroler, mengingat ukurannya yang kecil dan 

kemampuan menampilkan karakter atau grafik yang lebih baik dibandingkan display 

7 segmen ataupun alfanumerik. 

 
Gambar 2.8 LCD Character Display 20x4 dengan Modul I2C 

Sumber: UMY, (n.d.) 

LCD yang digunakan dalam penelitian ini berukuran 20x4 karakter dengan 

tambahan chip module I2C untuk mempermudah akses LCD tersebut. Dengan 

penggunaan modul I2C diharapkan dapat lebih menghemat penggunaan pin arduino 

yang akan digunakan, dimana hanya 4 buah pin arduino yang digunakan, yaitu pin 

SCL, pin SDA, pin VCC dan pin GND. 

 
2.7 Push Button 

Push button adalah salah satu jenis saklar yang secara mendasar fungsinya 

melakukan kontak on-off dengan cara membuka dan menutup sirkuit listrik. Push 

button adalah saklar yang beroperasi dengan cara ditekan, dan bisa melakukan 

dua fungsi berbeda, yakni menutup sirkuit bila ditekan (Normally Open), atau 

justru membuka sirkuit bila ditekan (Normally Close). Jika tekanan dilepaskan 

atau terjadi tekanan berikutnya, maka akan menormalkan kembali tombol ke posisi 

semula dan sirkuit kembali ke status semula. 

Layar LCD 

20x4 

I2C 
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Gambar 2.9 Simbol Saklar Push Button Secara Umum 

Sumber: Fauzi, (n.d.) 
 

Gambar 2.10 Jenis Push Button 

Sumber: Dermanto, 2016 

 
2.8 Slip Ring 

Motor slip ring (cincin geser) adalah motor induksi atau asinkron jenis motor 

belit yang terdiri dari kumparan stator dan rotor. Stator merupakan komponen yang 

tidak berputar pada mesin. Statornya terdiri atas tiga kumparan yang bisa dihubungkan 

bintang (Y) atau segitiga (∆). Rotor merupakan bagian yang dapat berputar dari motor. 

Rotor dihubungkan dengan beban yang akan diputar dengan sebuah shaft yang 

terpasang pada pusat rotor. Rotornya juga terdiri atas tiga kumparan yang sudah 

dihubungkan bintang (Y). Ujung-ujung lilitan rotor dihubungkan pada cincin geser 

melalui sikat. 

 
Gambar 2.11 Kumparan Stator dan Rotor 

Sumber: Rahman, 2012 

 

Sebagaimana transformator, pada motor slip ring juga terjadi proses induksi 

tegangan dari primer (stator) ke sekunder (rotor) atau sebaliknya. Pada saat operasi 

normal, lilitan rotor dapat dihubungkan singkat secara langsung pada sikat-sikatnya. 
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Kontak listrik antara kawat yang masuk ke salah satu ujung, dipertahankan dengan 

kabel yang cocok dengan warna di ujung lainnya, tanpa memuntir kabel ketika salah 

satu ujung perangkat diputar. Namun akibatnya, alat ini tidak dapat menggerakkan 

bagian atas yang berputar dari apapun yang dicoba untuk berputar secara langsung 

menggunakan motor. Selain itu kabel pada alat ini tidak bisa melewati poros motor. 

Oleh karena itu, digunakan sepasang poros yang terhubung bersama-sama, satu dari 

poros motor sedangkan lainnya terhubung ke bagian atas yang berputar. 

 

Gambar 2.12 Slip Ring 

Sumber: Anonim, (n.d.) 

 
 

2.9 Roda Gigi Pinion 

Roda gigi pinion terdiri atas roda gigi yang disebut dengan pinion dan batang 

bergerigi yang disebut dengan rack. Perpaduan dari rack dan pinion menghasilkan 

mekanisme transmisi torsi yang berbeda. Torsi ditransmisikan dari gaya putar menuju 

gaya translasi atau sebaliknya. Ketika roda gigi pinion berputar, batang rack akan 

bergerak lurus. Roda gigi yang digunakan memiliki 20 gigi dengan diameter luar 22 

mm. Tingginya sekitar 18 mm. Roda gigi satu dengan lainnya mempunyai ukuran 

yang sama. Roda gigi jenis ini digunakan dalam penelitian ini karena mudah untuk 

berinteraksi dengan motor stepper. Selain itu, penggunaan roda gigi memungkinkan 

untuk membuat poros yang dapat dibor tengah sehingga kabel dapat melewati slip 

ring. Roda gigi yang digunakan pada tulisan ini juga dilengkapi dengan sekrup grub 

2x4 mm untuk mengamankan motor stepper ke poros. 

 

Gambar 2.13 Pinion Gears 20 Teeth. 

Sumber: Anonim, 2015 
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2.10 Bearing Blocks 

Bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak 

relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang 

diinginkan. Bearing menjaga poros (shaft) agar selalu berputar terhadap sumbu 

porosnya, atau juga menjaga suatu komponen yang bergerak linier agar selalu berada 

pada jalurnya. Pada penggunaan bearing blocks, hal-hal yang dipertimbangkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Ukuran roda gigi pinion dan jarak antara pusatnya; 

b. Ukuran poros yang akan digunakan; dan 

c. Dimensi bantalan yang akan digunakan. 

Bearing yang digunakan dalam pembuatan prototipe ada dua jenis. Pertama, 

memiliki dimensi 16 x 5 x 5 mm. Dengan diameter keseluruhan 16 mm, bore 5 mm, 

dan ketebalan 5 mm. Bearing ini yang digunakan untuk dilewati poros motor. Jenis 

yang kedua memiliki dimensi 18 x 8 x 5 mm. Dengan diameter keseluruhan 18 mm, 

diameter 8 mm, dan ketebalan 5 mm. Bearing ini adalah bantalan yang dilewati kabel, 

jelas sedikit lebih besar untuk mengakomodasi kabel. 

 

Gambar 2.14 Bearing Blocks. 

Sumber: Komponen, 2019 

 
 

2.11 Modul MicroSD 

Modul MicroSD Card Adapter adalah modul pembaca kartu MicroSD melalui 

sistem file dan SPI (Serial Peripheral Interface) antarmuka driver. Untuk melengkapi 

sistem file MicroSD, di dalamnya terdapat MCU (Micro Chip Unit) yang berfungsi 

untuk membaca dan menulisnya pada kartu MicroSD. Pengguna arduino langsung 

dapat menggunakan Arduino IDE yang dilengkapi dengan SD-card untuk inisiasi 

program. 
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Gambar 2.15 Modul MicroSD. 

Sumber: Mybotic, 2018 

MicroSD Card Adapter Module memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik 

yang dimaksud diantaranya adalah: 

1. Mendukung MicroSD card dan MicroSDHC card; 

2. Tegangan operasional pada tegangan 5V atau 3.3 V; 

3. Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA; dan 

4. Menggunakan antarmuka SPI (Serial Pararel Interface). 

 
 

2.12 Modul Real Time Clock (RTC) 

Real Time Clock (RTC) merupakan suatu chip (IC) yang memiliki fungsi 

sebagai penyimpan waktu dan tanggal. Jenis RTC yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah DS1302 merupakan Real Time Clock (RTC) yang menggunakan jalur data 

paralel yang dapat menyimpan data-data detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari dalam 

seminggu, dan tahun yang valid hingga 2100. 56 byte, battery-backed, RAM 

nonvolatile (NV) RAM untuk penyimpanan. 

 
Gambar 2. 16 Diagram Pin 

Sumber: USU, (n.d.) 
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2.13 Penentuan Luas Juring 

Luas juring dapat diukur dengan mengetahui nilai salah satu sudut pada 

lingkaran yang membentuk sisi segitiga dan panjang kedua sisi yang membentuk sudut 

tersebut. Gambar 2.17 menjelaskan juring yang luasnya dapat dihitung dengan sudut 

dan panjang kedua sisinya. 

 

 
Gambar 2.17 Lingkaran dengan Juring 

Penentuan luas juring berdasarkan sudut dan kedua sisi pada gambar tersebut 

sangat bermanfaat untuk memahami prinsip kerja instrumen yang dibuat pada proyek 

akhir ini. Luas juring dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini: 

L=
22 

× 
ø (𝐴)(𝐵) (2.2) 

7 360 

Dimana: 

L = Luas juring (cm2) 

A = Panjang salah satu sisi yang membentuk sudut ø (cm) 

B = Panjang sisi lain yang membentuk sudut ø (cm) 

Ø = sudut yang terbentuk antara sisi A dan B ( 0 ) 

 

2.14 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. Untuk input tetap dibutuhkan parameter akurasi, 

presisi, bias dan kesalahan. Adapun input berubah membuktikan parameter 

sensitivitas, linearitas, dan histerisis. 

A 

ø 

B 
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Akurasi = (1 − Bias+ 3σ) × 100% 
Xbenar 

(2.3) 

𝑥̅  = ⅀ 𝑥̅𝑖 
𝑛 

(2.5) 

Presisi = (1 − 3σ) × 100% 
X  

(2.6) 

2.14.1 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur dengan 

harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Selain itu, akurasi berarti 

pula seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang sebenarnya. 

Akurasi biasanya dinyatakan sebagai persen ketidakpastian. Dengan kata lain, 

ketelitian adalah persentase dekatnya harga hasil pengukuran dengan harga 

sebenarnya. Untuk mengetahui nilai akurasi, dapat digunakan persamaan (2.3) 

(Maulida & Jumaila, 2005). 

 

 

 

 

Dimana: 

 = Standar deviasi 

xbenar = Nilai pengukuran standar 

xi = Nilai pengukuran 

x  = Nilai rata-tara pengukuran 

n = Jumlah data 

 

2.14.2 Presisi 

Presisi 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. Persamaan 

presisi ditunjukan sebagai berikut: (Maulida & Jumaila, 2005). 

 

σ =  √
 ⅀  (𝑥̅𝑖− 𝑥̅𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2

 

𝑛−1 
(2.4) 
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2.14.3 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:  (Maulida & Jumaila, 2005). 

 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x  (2.7) 
 

 

 

2.14.4 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. Persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

nilai kesalahan ditunjukkan sebagai berikut: (Maulida & Jumaila, 2005) 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (3σ+Bias) × 100% (2.8) 

Xbenar 

 

2.14.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas merupakan perbandingan perubahan output dan input 

alat ukur. Pada alat ukur yang linear, sensitivitasnya relatif tetap. Dalam beberapa hal, 

alat ukur yang baik memiliki nilai sensitivitas yang besar. Persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui sensitivitas alat ditunjukkan sebagai berikut: (Sugiyono, 2010) 

K =  eo 
ei 

(2.9) 

Dimana: 

K = Sensitivitas 

eo = Output dari alat ukur 

ei = Input dari alat ukur 

 

2.14.6 Linearitas 

Linearitas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrumen. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan 

output yang sebanding lurus. Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan 

garis. (Sugiyono, 2010) 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 (2.10) 
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𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜− (∑𝑒𝑖)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 

𝑏 =  
∑𝑒𝑜(∑𝑒𝑖

2)− (∑𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑𝑒𝑖) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 

(2.11) 

 
(2.12) 

 

 

 

 

Dimana: 

𝑒𝑜 = Output pengukuran 

𝑒𝑖 = Input pengukuran 

m = Linearitas 

b = Konstanta 

 
2.14.7 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan output dengan input untuk perubahan 

input naik dan turun. Dikarenakan histerisis merupakan perbedaan kurva naik dan 

kurva turun maka persamaan histerisis dapat dirumuskan sebagai berikut: (Sugiyono, 

2010) 

 

Histerisis = ei naik – ei turun (2.13) 

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

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

dianggap nol. (Sugiyono, 2010) 

 

Dead space = eo naik – eo turun (2.14) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Pengambilan data pada penulisan proyek akhir ini dilakukan di Institut 

Teknologi Bandung dan Direktorat Metrologi yang berlokasi di kota Bandung. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi 

literatur dan pengambilan data secara empirik. Studi literatur yang diambil adalah 

dengan mencari mengenai hal-hal atau variabel yang terkait dengan penelitian ini 

berupa buku, jurnal, website dan sebagainya. Adapun data empirik yang diambil 

adalah data karakteristik pada sensor ultrasonik HC-SR04, DHT-11, dan sudut putaran 

motor stepper 28BYJ-48. Data-data yang diperoleh kemudian diproses dan dianalisis 

lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran 

mengenai objek ukur silinder dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang 

diteliti. 

 
3.3 Cara Kerja Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam pada Silinder Tegak 

Alat ukur luas lingkaran dalam pada silinder tegak dengan menggunakan 

sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi jarak dari pusat silinder ke dinding 

permukaan dalam silinder sehingga mendapatkan informasi panjang jari-jari silinder 

dalam atau penampang melintang berupa lingkaran atau lingkaran dalam. 

Alat ukur ini terdiri dari input, proses, dan outputnya. Input yang digunakan 

alat ini berupa sumber listrik sebesar 12 V yang disambungkan pada rangkaian yang 

telah dibuat, sumber listrik tersebut akan dibagi dengan rangkaian pembagi tegangan 

5V. Supply listrik tersebut digunakan untuk menyalakan Arduino Mega 2560 yang 

telah terprogram dan menghidupkan motor stepper 28BYJ-48. 

Motor stepper berfungsi membuat sistem mekanik bekerja dengan membuat 

sensor ultrasonik berputar dan berhenti. Besar sudut putarannya adalah mengikuti 

kelipatan 45º. Di setiap 45º, sensor berhenti berputar dan akan mengukur jarak sensor 

terhadap dinding silinder. 

Secara umum, prinsip kerja instrumen pengukuran secara umum dapat 

dijelaskan dengan diagram blok pada Gambar 3.1 di bawah ini. 
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Gambar 3. 1 Diagram Blok Prinsip Kerja Alat Ukur 

Berdasarkan diagram blok di atas, prototipe ini memiliki lima input, satu pemroses 

(mikrokontroler), dan dua output. Input terdiri dari sensor ultrasonik, DHT-11, RTC 

DS1302, push button reset, dan driver motor stepper. Output terdiri dari LCD dan 

MicroSD. Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem mekanik terdiri dari komponen-komponen penting seperti motor stepper 

28BYJ-48, sensor ultrasonik, bearing blocks, batang poros, dan roda gigi pinion. 

Sistem mekanik ini berfungsi untuk memutar sensor ultrasonik. Proses tersebut 

terjadi karena sistem mekanik menyatukan motor stepper 28BYJ-48 dan sensor 

ultrasonik HC-SR04 dengan menggunakan bearing blocks dan roda gigi pinion. 

Bearing blocks berfungsi agar sensor ultrasonik dapat berputar sesuai dengan 

sumbu porosnya sedangkan pinion gear berfungsi untuk menghasilkan mekanisme 

transmisi torsi pada pergerakan sensor ultrasonik. Sistem mekanik akan bekerja 

ketika dialiri arus listrik. 

2. Sensor ultrasonik yang digunakan adalah HC-SR04. Sensor ini dapat melakukan 

komunikasi data dua arah menggunakan mikrokontroler arduino. Sensor tersebut 

mengukur jarak di setiap titik pada dinding dalam silinder yang telah diatur sebesar 

45° melalui mikrokontroler dengan titik pusat pengukuran berada pada bagian 

tengah lingkaran dalam. 

3. Push button yang digunakan ada dua macam. Pertama, push button yang 

digunakan untuk ON/OFF alat. Kedua, push button yang berfungsi sebagai tombol 

Power Supplay 
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reset alat. Ketika akan dilakukan pengukuran kembali, tombol tersebut digunakan 

agar proses pengukuran dimulai dari awal. 

4. Sensor DHT-11 digunakan untuk menunjukkan kondisi lingkungan pada saat 

pengukuran berupa suhu dan kelembaban. Walaupun keduanya dapat 

memengaruhi kecepatan rambat gelombang bunyi di udara termasuk gelombang 

ultrasonik, pada penelitian ini pengaruh keduanya diabaikan. 

5. Motor stepper yang digunakan adalah 28BYJ-48. Motor stepper berfungsi untuk 

membuat sensor ultrasonik berputar agar mikrokontroler mendapatkan hasil 

pengukuran berupa jarak. Saat melakukan pengukuran, sensor ultrasonik berputar 

setiap 45°. Sudut pengukuran motor stepper diatur melalui pemrograman arduino. 

Pengukuran bersifat kontinu, artinya putaran motor stepper tidak akan berhenti 

sebelum tombol Switch ON/OFF ditekan. 

6. Rangkaian driver yang digunakan adalah driver relay. Rangkaian dapat 

menjalankan dan menghentikan putaran motor stepper berdasarkan program yang 

telah diatur melalui mikrokontroler. Rangkaian driver juga berperan memisahkan 

sistem arduino dengan sistem motor stepper agar arduino tidak rusak jika terjadi 

kesalahan saat pemasangan. 

7. Mikrokontroler arduino memiliki fungsi sebagai berikut: 

- Mengirim dan menerima pulsa sensor ultrasonik serta mengonversi waktu 

tempuh gelombang menjadi jarak; 

- Menerima data pengukuran suhu dan kelembaban sensor DHT-11; 

- Mengatur data sudut yang akan digunakan untuk putaran motor stepper 

28BYJ-48; 

- Menjalankan dan menghentikan putaran motor stepper melalui rangkaian 

driver relay. 

8. Modul MicroSD berfungsi untuk menyimpan data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. MicroSD card pada modul tersebut, data pengukuran akan disimpan 

dalam bentuk file .txt. 

9. Real Time Clock (RTC) adalah modul yang dapat menampilkan waktu dan tanggal 

pada saat melakukan pengujian. Hal ini berfungsi agar pengujian yang dilakukan 

dapat tercatat waktu dan tanggalnya. RTC yang digunakan adalah DS1302. 

10. LCD digunakan untuk menampilkan output alat ukur pada layar dengan ukuran 

20x4. 
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11. Output yang dihasilkan pada pengukuran adalah tanggal, waktu, suhu, 

kelembaban, perubahan sudut, jarak, dan luas. 

 
3.4 Komponen Penyusun Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam Silinder Tegak 

Prototipe alat ukur luas lingkaran dalam silinder tegak terdiri dari delapan 

komponen utama dan satu komponen pendukung. Komponen utama yang dibutuhkan 

untuk membuat prototipe dari alat ukur luas lingkaran dalam silinder tegak ini terdiri 

dari power supply berupa adaptor 12V, Arduino Mega 2560, sensor ultrasonik HC- 

SR04, sensor DHT-11, motor stepper 28BYJ-48, LCD 20x4, SD Card, dan RTC 

DS1302. Adapun komponen pendukung simulasi pengujian adalah objek ukur berupa 

lingkaran akrilik berdinding alumunium, lingkaran akrilik, dan kerucut terpancung. 

Desain alat ukur luas lingkaran dalam yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 

3.2. Berdasarkan gambar tersebut, prototipe terdiri dari 15 bagian. Bagian-bagian 

penyusun alat berdasarkan skema tersebut adalah: 

 
 

Gambar 3. 2 Rancangan Prototipe Alat 

Keterangan: 

1. Objek Ukur 

2. DHT-11 

3. Ultrasonik HC-SR04 

4. Gear roda penggerak 

5. Kaki Penyangga 

6. Adaptor 12V 
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7. Motor Stepper 28BYJ 

8. Connector power 

9. USB untuk Arduino Mega 

10. LCD 20X4 

11. Connector masing-masing sensor 

12. Lubang microSD 

13. Tombol reset 

14. Tombol 

15. Saklar 

 
Adapun komponen pendukung simulasi terdiri dari lingkaran akrilik dengan dinding 

alumunium, silinder tegak dengan material akrilik serta toples yang berbentuk kerucut 

terpancung. Penjelasan mengenai fungsi masing-masing komponen penyusunan 

prototipe dibahas pada subbab 3.4.1 sampai 3.4.6. 

Rangkaian prototipe alat ukur luas lingkaran dalam silinder tegak dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. Visualisasi rancangan komponen menggunakan aplikasi Fritzing. 

Fritzing adalah sebuah aplikasi freeware yang bisa digunakan untuk membuat diagram 

skematik baik dua dimensi maupun tiga dimensi. 

 

Gambar 3. 3 Rangkaian Prototipe Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam Silinder Tegak 
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3.4.1 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik merupakan sensor jarak yang digunakan untuk mengukur 

jari-jari dalam silinder tegak. Sensor ini diletakkan di bagian tengah silinder tegak. 

Prinsip kerja dari sensor tersebut adalah berputar setiap 45° mengikuti putaran motor 

stepper untuk mengukur jarak dari titik tengah silinder ke permukaan dinding dalam 

silinder sehingga dapat mengukur jari-jari yang membentuk sudut 45°. 

Prototipe yang dibuat dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

tersebut adalah prototipe ini hanya dapat menampilkan nilai jari-jari yang diukur 

dalam bilangan bulat sehingga dalam penginputan jumlah putaran harus menghasilkan 

nilai jarak yang menyesuaikan parameter tersebut. Misalnya pada objek ukur yang 

diuji memiliki jarak sebenarnya 14,6 cm maka yang dibaca oleh ultrasonik HC-SR04 

adalah 15 cm. 

Sensor ultrasonik yang digunakan pada pengukuran ini terhubung dengan 

mikrokontroler Arduino Mega 2560. Ketika sensor ultrasonik selesai mengukur jari- 

jari dalam silinder tegak, sinyal yang diterima dari sensor ultrasonik diolah oleh 

mikrokontroler menjadi informasi luas lingkaran dalam silinder tegak. Pin arduino 

yang digunakan adalah 12 dan 13. 

 

Gambar 3. 4 Sambungan Pin Sensor Ultrasonik ke Arduino 

Terdapat empat pin arduino yang digunakan untuk menghubungkan sensor ultrasonik. 

Pin tersebut adalah ground, pin 12, pin 13, dan pin 5 V. Hubungan antara pin sensor 

ultrasonik dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3. 1 Pin Modul Ultrasonik HC-SR04 dan Arduino 
 

Pin Modul Ultrasonik HC-SR04 Pin Arduino Mega 2560 

GND GND 

TRIG 12 

ECHO 13 

VCC 5V 

 

3.4.2 Sensor DHT-11 

Sensor DHT-11 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan 

kelembaban pada ruangan ketika proses pengukuran oleh prototipe dilakukan. Adapun 

yang dimaksud ruangan merupakan area di dalam objek ukur berupa silinder tegak. 

Sensor ini diletakkan pada bagian dalam silinder tegak untuk mendeteksi perubahan 

suhu dan kelembaban yang terjadi pada objek ukur, kemudian sinyal yang diterima 

oleh sensor akan dikirim ke Arduino Mega 2560 yang akan ditampilkan pada LCD 

I2C 20x4. 

Sensor DHT-11 ini memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat menampilkan 

nilai suhu dan kelembaban yang diukur dalam bilangan bulat. Akibatnya, sensor ini 

tidak dapat menampilkan nilai suhu dalam bilangan desimal. Misalnya pada objek 

ukur yang diuji memiliki suhu sebenarnya 24,60C dengan kelembaban 95.5% maka 

yang dibaca oleh sensor DHT-11 adalah 250C dengan kelembaban 90%. 

 

 

 

 

 

Pin VCC 

Pin DATA 

NC 

Pin GND 

Gambar 3. 5 Kaki DHT-11 

Suumber : Marian, 2015 

Terdapat tiga pin arduino yang digunakan untuk menghubungkan sensor DHT-11. Pin 

tersebut adalah ground, pin 11, dan pin 5 V. Hubungan antara pin sensor DHT-11 

dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.2 
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Tabel 3. 2 Pin Modul DHT-11 dan Arduino 
 

Pin Modul DHT-11 Pin Arduino Mega 2560 

GND GND 

DATA 11 

NC X 

VCC 5V 

 
3.4.3 Motor Stepper 28BYJ-48 

Komponen yang digunakan untuk memutarkan sensor ultrasonik ketika 

melakukan pengukuran jarak pada objek ukur adalah motor stepper. Motor stepper ini 

diletakkan satu poros dengan sensor ultrasonik sehingga memudahkan penentuan titik 

pusat pada objek ukur yang akan diuji. Motor stepper 28BYJ-48 bergerak setiap 1 step 

dengan ketelitian 1,8° sehingga untuk membentuk sudut 45° dibutuhkan 25 step dalam 

satu kali putaran. Begitu pula dengan membentuk sudut 90 derajat maka pada program 

Arduino IDE step yang dilakukan oleh motor stepper sebanyak 50 dikali dengan 1,80. 

Motor stepper ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, motor jenis ini 

hanya dapat membentuk sudut dengan kelipatan pada ketelitiannya. Misalnya pada 

objek ukur yang diuji memiliki sudut sebenarnya 480 maka yang dibaca oleh motor 

stepper adalah 450. Yang kedua, motor stepper pada prototipe ini tidak dapat dikontrol 

untuk perpindahan sudut yang ingin dilakukan sehingga untuk pengembangannya 

dibutuhkan alat tambahan untuk kontrol putaran motor secara otomatis. 

 

Gambar 3. 6 Arduino dengan Motor Stepper 28BYJ-48 

Terdapat lima pin arduino yang digunakan untuk menghubungkan modul motor 

stepper. Pin yang digunakan adalah 5 V, pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Hubungan 

antara pin modul motor stepper dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 
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Tabel 3. 3 Pin Modul Motor Stepper dan Arduino 
 

Pin Modul Motor Stepper Pin Arduino 

VCC 5 V 

Motor Pin 1 2 

Motor Pin 2 4 

Motor Pin 3 3 

Motor Pin 4 5 

 
3.4.4 Modul MicroSD 

Modul SD Card berfungsi agar prototipe dapat menyimpan data hasil 

pengukuran. Data yang disimpan berupa tanggal, waktu, suhu, kelembaban, 

perubahan sudut, jarak, dan luas yang dihasilkan oleh alat ukur. Pada prototipe ini, 

hasil penyimpanan cukup disimpan di SD Card dalam format .txt dan belum 

dilakukan pengolahan lebih lanjut. 

 

Gambar 3. 7 Arduino dengan MicroSD Card 

Terdapat enam pin arduino yang digunakan untuk menghubungkan MicroSD Card. 

Pin yang digunakan adalah ground, 5 V, pin 50, pin 51, pin 52, dan pin 53. Hubungan 

antara pin MicroSD Card dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.4 

Tabel 3. 4 Pin Modul MicroSD Card dan Arduino 
 

Pin Modul Ultrasonik SD Card Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5 V 

MISO 50 

MOSI 51 

SCK 52 

CS 53 

 
3.4.5 LCD 

LCD atau Liquid Crystal Display merupakan layar yang berfungsi untuk 

menampilkan hasil pengukuran agar hasil pengukuran dapat langsung terlihat. Pada 
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prototipe alat ukur luas lingkaran dalam digunakan LCD I2C berukuran 20x4 dengan 

tampilan seperti pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3. 8 Tampilan LCD 

Terdapat tujuh informasi yang dimuat pada LCD tersebut. Penjelasan mengenai istilah 

yang tertulis pada LCD dijabarkan sebagai berikut: 

1. W adalah penjabaran dari waktu dan tanggal pada saat dilakukannya pengujian 

dari prototipe alat ukur luas lingkaran dalam. 

2. S adalah singkatan dari perubahan sudut yang dilakukan oleh motor stepper 

28BYJ-48 dengan tampilan perubahan setiap 450. 

3. T adalah singkatan dari temperature yang diukur oleh sensor DHT-11 pada saat 

melakukan pengujian. 

4. H adalah singkatan dari humidity yang diukur oleh sensor DHT-11 pada saat 

melakukan pengujian. 

5. R adalah singkatan dari jari-jari yang diukur oleh sensor ultrasonik ketika ada 

perubahan medium benda. 

6. L adalah singkatan dari luas yang diukur oleh ultrasonik dengan rumus luas 

segitiga yang dijelaskan pada Bab 2. 

7. TL adalah singkatan dari total luas setelah mendapatkan luas masing-masing luas 

akan diakumulasikan sehingga mendapatkan nilai luas lingkaran dalam 

sebenarnya. 

 
3.4.6 RTC DS1302 

Modul RTC DS1302 berfungsi agar prototipe dapat menampilkan tanggal 

dan waktu pengujian. RTC DS1302 ini dapat melakukan perhitungan waktu dan 

tanggal secara otomatis mengikuti waktu dan tanggal yang tertera pada display 

laptop. 
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Gambar 3. 9 Arduino dengan RTC DS1302 

Terdapat lima pin Arduino yang digunakan untuk menghubungkan RTC DS1302. Pin 

yang digunakan adalah ground, 5 V, pin 6, pin 7, dan pin 8. Hubungan antara pin RTC 

DS1302 dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.5 

Tabel 3. 5 Pin Modul RTC DS1302 
 

Pin Modul RTC DS1302 Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5 V 

CLK 7 

DAT 6 

RST 8 

 

 
3.5 Arduino Mega 2560 dan Program Arduino 

Pada prototipe ini, mikrokontroler Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai 

pengolah sinyal atau data serta pengontrol. Oleh karena itu, arduino ini sering disebut 

sebagai mikrokontroler. Arduino ini menerima output jarak dari sensor ultrasonik HC- 

SR04, suhu dan kelembaban dari sensor DHT-11, waktu dan tanggal dari RTC 

DS1302. Informasi jarak yang diterima dari sensor ultrasonik diubah menjadi luas 

lingkaran dalam dengan menggunakan persamaan luas segitiga metode segi banyak 

sehingga sensor mendeteksi sesuai program yang diberikan pada Arduino IDE. 

Pengukuran akan aktif ketika motor stepper bergerak tiap 45°, saat itu mikrokontroler 

menerjemahkan sebagai input. Setiap pengukuran luas yang digunakan pada setiap 

segmen pengukuran akan dijumlahkan dengan satuan luasnya adalah cm². Nilai luas 

lingkaran dalam dan jarak ditampilkan pada LCD 20x4 yang dihubungkan secara 

serial dengan Arduino Mega 2560. 
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MULAI 

Inisialisasi Variabel 

Inisialisasi jarak = cm 

3 

Tidak 
Sudut =3600 

 
Ya 

 

SELESAI 

Sudut=sudut+450
 

Baca input sensor 

Tampilkan suhu, kelembaban, jari-jari, sudut, waktu, 

tanggal cm, luas lingkaran per-segmen, & total luas 

di LCD 20x4 

Konversi (x) ke total luas 

Konversi cm ke luas tembereng(x) 

Counter cm++ 

Void Loop 

Inisiasi awal sudut=00
 

Void Setup 

Untuk melakukan fungsinya sebagai mikrokontroler, Arduino Mega tersebut 

diisi program yang mengikuti algoritma seperti yang ditampilkan oleh Gambar 3.11. 

Berdasarkan gambar tersebut, algoritmanya dapat dijelaskan dalam tiga tahapan. 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Algoritma Program Arduino Mega 2560 

Tahapan pertama terdiri dari inisiasi variabel dan void setup. Inisiasi variabel 

artinya memberikan suatu nilai awal sebelum deklarasi variabel digunakan ke perintah 
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berikutnya. Variabel-variabel yang diinisiasi disini ialah ultrasonik HC-SR04, DHT- 

11, Motor Stepper, RTC DS1302, LCD 20x4, Micro SD. Void setup dipanggil ketika 

program mulai di start, kemudian menginisiasi variabel, pin modes, memulai 

penggunaan library. 

Tahapan kedua terdiri dari void loop. Void loop berfungsi mengeksekusi 

perintah program yang pada algoritma ini. Pada program ini dilakukan pengukuran 

jarak oleh ultrasonik dan pada motor stepper menggerakkan ultrasonik pada putaran 

setiap 45º, adapun suhu dan kelembaban akan terus ditampilkan pada LCD melalui 

input sensor DHT-11 dan RTC berfungsi sebagai input waktu dan tanggal pengujian. 

Nilai masing-masing komponen tersebut kemudian ditampilkan di LCD dan 

dieksekusi oleh program selanjutnya. Pengujian akan terus berlangsung selama sudut 

belum mencapai 360º. 

Tahapan ketiga merupakan tahapan akhir dimana konversi input dan proses 

menampilkan output dilakukan. Program selanjutnya adalah membaca input sensor 

yang pada prototipe ini input jarak ketika mendeteksi perubahan medium dari sensor. 

Pada prototipe ini, mikrokontroler akan mengonversi jarak yang dideteksi oleh 

ultrasonik menjadi luas tembereng dengan rumus yang telah dijabarkan pada bab 2. 

Kemudian setiap hasil pengukuran tersebut akan dikalkulasi menjadi total luas pada 

luas alas silinder tegak tersebut. Setelah perhitungan selesai, LCD akan menampilkan 

jarak yang diukur, luas tembereng dan total luas serta suhu, kelembaban, waktu dan 

tanggal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam 

Prototipe telah dibuat sesuai desain rancang bangun pada bab 3. Prototipe 

tersebut (lihat Gambar 4.1) dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian pendeteksi 

jari-jari lingkaran pada silinder dan bagian kontrol. Bagian pendeteksi jari-jari terdiri 

dari komponen inti berupa sensor ultrasonik dan motor stepper 28BYJ-48 yang 

digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan bantuan slip ring dan roda gigi yang 

dilengkapi dengan bearing, sensor ultrasonik dapat berputar sesuai dengan program 

yang telah diatur tanpa mengalami hambatan putaran. Namun, masih terdapat 

backlash pada roda gigi yang digunakan. 

 

Gambar 4. 1 Prototipe Alat Ukur Luas Lingkaran Dalam Silinder Tegak 

Prototipe ini menampilkan jarak dari sensor ultrasonik dengan objek ukur. 

Selain itu, prototipe ini juga dilengkapi dengan RTC untuk mengetahui waktu dan 

tanggal pengujian serta MicroSD yang akan menyimpan data hasil pengukuran. 

Bagian kontrol dan penampil terdiri dari komponen-komponen yang saling 

berhubungan seperti Arduino Mega 2560, LCD I2C 20x4, Modul MicroSD, Modul 

Real Time Clock (RTC), Sensor suhu DHT-11, Push Button, Switch ON/OFF. Bagian 

ini berfungsi sebagai pengatur nyala, mati, dan reset alat. Adapun hasil pengukuran 

ditampilkan pada LCD dan disimpan dalam MicroSD. 
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2 

3 

4 

Ketika prototipe dijalankan, keluaran pada serial monitor (lihat Gambar 4.2) yang 

diperoleh menunjukkan bahwa komponen-komponen penyusun prototipe telah 

berfungsi dengan baik. 
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Gambar 4. 2 Output Pengujian 

Gambar di atas merupakan output pengujian pada serial monitor arduino. Adapun 

terdapat enam output yang dihasilkan. Penjelasan hasil output di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. MicroSD card sudah dapat digunakan. Done artinya setiap pengukuran yang 

dilakukan telah disimpan pada microSD card. 

2. Merupakan hasil pengukuran suhu dan kelembaban dari sensor DHT-11. 

3. Merupakan hasil pengukuran jarak dari sensor ultrasonik HC-SR04. 

4. Merupakan tanggal dan waktu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 

modul RTC DS1302. 

5. Merupakan perubahan sudut yang dilakukan oleh motor stepper 28BYJ-48. 

6 
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Merupakan total luas lingkaran dalam objek ukur yang diukur oleh alat. untuk 

tampilan output prototipe berupa tampilan digital pada LCD dan file bernama Rima.txt 

yang disimpan pada microsd dapat dilihat pada lampiran 28. 

 
4.2 Pengujian Prototipe 

Pengujian prototipe dilakukan untuk mengetahui karakteristik prototipe yang 

dibuat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran pada prototipe 

yang dibuat dengan alat standar. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 

karakteristik sensor ultrosonik HC-SR04, sensor DHT-11, motor stepper 28BYJ-48, 

dan hasil pengukuran alat dengan objek ukur. 

Pada setiap pengujian, alat standar yang digunakan sebagai pembanding 

penunjukan prototipe telah dikalibrasi di Direktorat Metrologi. Misalnya, mistar baja 

yang digunakan telah dikalibrasi menggunakan van becker. 

 
4.2.1 Pengujian Karakteristik Sensor Ultrasonik 

Pengujian karakteristik sensor ultrasonik HC-SR04 ini dilakukan dengan dua 

tujuan, yaitu untuk menentukan daerah ukur sensor dalam mendeteksi benda yang 

berada di sekitar objek ukur serta jarak yang dapat dibaca oleh sensor. 

 
4.2.1.1 Penentuan Daerah Ukur Ultrasonik 

Pengujian penentuan daerah ukur ultrasonik dilakukan dengan menggunakan 

mistar baja. Pengujian ini dilakukan di empat titik yang berbeda, yaitu 25 cm, 50 cm, 

75 cm, dan 100 cm. Selain itu, pengujian ini dilakukan baik ketika sensor dipasang 

secara vertikal ataupun horizontal. Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur 

berikut ini. 

a. Meletakkan mistar baja dengan titik nol yang sesuai dengan titik nol sensor 

ultrasonik; 

b. Mengatur sensor ultrasonik menjadi ON; 

c. Memasang penghalang dengan tebal 4 cm pada titik uji yang telah ditentukan; 

d. Penghalang digeser dengan posisi x dengan skala 0-10 cm dan y dengan skala 15- 

25 cm; 

e. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang ditayangkan pada LCD; 

f. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak 3 kali; 

g. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 
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h. Mengulangi poin c sampai e hingga titik uji maksimal yang telah ditentukan. 
 

Gambar 4. 3 Penentuan Daerah Ukur Ultrasonik 

4.2.1.2 Pengukuran Jarak yang Dapat Dideteksi Sensor Ultrasonik 

Pengujian jarak yang dapat dideteksi sensor ultrasonik dilakukan 

menggunakan mistar baja. Pengujian ini dilakukan dengan skala 1-100 cm dengan 

pengambilan data naik dan turun sebanyak lima kali pengujian. Pengujian tersebut 

dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Meletakkan mistar baja dengan titik nol yang sesuai dengan titik nol sensor 

ultrasonik; 

b. Mengatur sensor ultrasonik menjadi ON; 

c. Memasang penghalang dengan tebal 4 cm pada titik uji yang telah ditentukan; 

d. Penghalang digeser dengan posisi x dengan skala 1-100 cm; 

e. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang ditayangkan pada LCD; 

f. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 

g. Ulangi setiap titik pengujian sebanyak lima kali. 
 

Gambar 4. 4 Pengujian Karakteristik Ultrasonik 

4.2.2 Pengujian Karakteristik Sudut Putar Motor 

Pengujian karakteristik sudut putar motor bertujuan untuk memvalidasi 

output dari sudut putaran motor yang dihasilkan. Motor stepper yang digunakan telah 

diprogram berputar setiap kelipatan 450. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

mistar baja. Pada bagian prototipe alat ukur ini diletakkan sebuah lingkaran yang telah 

terkalibrasi diameternya dan memberikan garis pemisah antar segmen pada delapan 

titik yang sudutnya 450 dengan menggunakan busur derajat yang telah terkalibrasi. 
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Pengujian dilakukan dengan mengganti posisi ultrasonik baik secara horizontal 

maupun vertikal dengan titik 25 cm, 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Pengujian tersebut 

dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Meletakkan sensor ultrasonik pada titik tengah lingkaran objek ukur yang 

digunakan; 

b. Mengatur sensor ultrasonik menjadi ON; 

c. Memasang penghalang pada objek ukur yang telah ditentukan; 

d. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang ditayangkan pada LCD; 

e. Ulangi setiap pengujian sebanyak tiga kali; 

f. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 

g. Lakukan langkah a sampai dengan e dengan titik pengujian lainnya. 
 

Gambar 4. 5 Karakteristik Sudut Putar Motor 

 

 
4.2.3 Pengujian Karakteristik Sensor DHT-11 

Pengujian karakteristik sensor DHT-11 dilakukan dengan membandingkan 

hasil pengukuran dengan standar yang telah terkalibrasi oleh KAN. Pengujian ini 

dilakukan pada tiga titik pengondisian yang dilakukan didalam climatic chamber 

dengan titik uji 17°C dan 70%, titik uji 25°C dan 55%, serta titik uji 35°C dan 45%. 

Setiap perubahan titik pengujian dilakukan pengkondisian alat dengan lama waktu 1 

jam. Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Memasukkan thermohygrometer standar dan thermohygrometer yang akan 

dikalibrasi ke dalam climatic chamber dengan jarak yang saling berdekatan; 

b. Menyalakan climatic chamber dengan memutar tombol ON; 

c. Mengatur climatic chamber pada titik uji temperatur 17°C dan kelembaban 70%; 

d. Pintu climatic chamber ditutup; 
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e. Menunggu sampai penunjukan temperatur dan kelembaban pada kedua 

thermohygrometer mencapai stabil kemudian membaca dan mencatat 

penunjukannya; 

f. Mengeluarkan kedua thermohygrometer dari climatic chamber; 

g. Jika penunjukan termometer standar St1 & St2 dan penunjukan termometer yang 

dikalibrasi At1 & At2, maka penunjukan kedua termometer tersebut dibaca seperti 

berikut St1 → At1 → At2 → St2; 

h. Jika penunjukan hygrometer standar SH1 & SH2 dan penunjukan hygrometer yang 

dikalibrasi AH1 & AH2, maka penunjukan kedua hygrometer tersebut dibaca seperti 

berikut SH1 → AH1 → AH2 → SH 2; 

i. Mengulangi pembacaan sebanyak dua kali dengan seri pembacaan seperti yang 

tersebut di atas; 

j. Catat hasil pembacaan DHT-11 dan thermohygrometer; dan 

k. Mengulangi langkah pada poin c sampai dengan j untuk titik uji 25°C dan 55% 

serta titik uji 35°C dan 45%. 

 

Gambar 4. 6 Pengujian DHT-11 dalam Climatic Chamber 

 

 
4.2.4 Pengujian Karakteristik Objek Ukur 

Pengujian karakteristik objek ukur ini bertujuan untuk memvalidasi 

kemampuan alat ukur dengan mengukur jari-jari dari lingkaran dalam objek ukur 

tertentu. Objek ukur yang digunakan adalah silinder tegak, akrilik dengan dinding 

tegak alumunium, dan toples yang berbentuk kerucut terpancung. 
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Tombol ON/OFF 

4.2.4.1 Objek Ukur Silinder Tegak 

Silinder tegak yang digunakan adalah silinder berdiameter 30 cm yang 

menggunakan bahan dasar akrilik. Silinder tegak ini berfungsi sebagai objek ukur 

yang dianggap sebagai TUTSIT. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua titik 

pada objek ukur yang memudahkan ultrasonik melakukan pengukuran. Pengujian 

tersebut dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Sensor ultrasonik diletakkan berada pada tengah silinder tegak; 

b. Posisikan ultrasonik sedemikian rupa sehingga tegak lurus dengan objek ukur serta 

objek ukur berada dalam posisi datar menggunakan waterpass; 

c. Mengatur sensor ultrasonik menjadi ON; 

d. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik serta luas daerah ukur yang 

ditayangkan pada LCD; 

e. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 

f. Mengulangi setiap pengujian sebanyak sepuluh kali. 
 

Gambar 4. 7 Pengujian Karakteristik Prototipe Menggunakan Silinder Tegak 

 

 
4.2.4.2 Akrilik dengan Dinding Tegak Alumunium 

Lingkaran yang digunakan adalah lingkaran berbahan arkrilik yang telah 

terkalibrasi menggunakan coordinate measuring machine yang selanjutnya disingkat 

CMM. Berdasarkan hasil kalibrasi CMM lingkaran arkrilik memiliki diameter 299, 

741 mm dengan ketebalan 3,917 mm. Dinding yang digunakan berbahan alumunium 

yang ditempa sehingga membentuk bidang pantul ultrasonik. Lingkaran ini digunakan 
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sebagai standar pengujian prototipe dalam mengukur jarak yang telah diketahui. 

Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Letakkan sensor ultrasonik di titik pusat (tengah) lingkaran yang berdiameter 

dalam 1,2 cm; 

b. Posisikan ultrasonik sedemikian rupa sehingga tegak lurus dengan objek ukur serta 

objek ukur berada dalam posisi datar menggunakan waterpass; 

c. Atur sensor ultrasonik menjadi ON; 

d. Amati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik serta luas daerah ukur yang 

ditayangkan pada LCD; 

e. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 

f. Ulangi setiap pengujian sebanyak tiga kali. 
 

Gambar 4. 8 Pengujian Objek Ukur 

4.2.4.3 Toples Yang Berbentuk Kerucut Terpancung 

Objek ukur yang digunakan berbentuk kerucut terpancung yang umumnya 

disebut toples. Toples ini sebelumnya telah ditandai dengan skala berupa skala 

panjang (cm) dan skala berupa volume (L). Pemberian skala panjang ditandai dengan 

mistar baja. Adapun pemberian skala volume ditandai dengan pengisian gelas ukur 

setiap 1 L yang telah terkalibrasi. Pengujian ini dilakukan pada tiga titik yang mudah 

menempatkan sensor ultrasonik. Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur 

berikut ini. 

a. Posisikan toples pada titik tengah yang dibentuk berdasarkan lingkaran alas; 

b. Tempatkan mistar baja yang telah dikalibrasi pada setiap segmen pengukuran yang 

akan dilakukan; 

c. Posisikan ultrasonik sedemikian rupa sehingga tegak lurus dengan objek ukur serta 

objek ukur berada dalam posisi datar menggunakan waterpass; 
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d. Tempatkan sensor ultrasonik pada posisi pengujian dan berikan tanda setiap titik 

pengujian yang dilakukan; 

e. Ukur setiap jari-jari sebenarnya yang akan diukur oleh sensor ultrasonik dengan 

menggunakan mistar baja; 

f. Bandingkan hasil pengukuran sensor ultrasonik dengan hasil pengukuran mistar 

baja; 

g. Catat hasil penunjukan sensor ultrasonik; dan 

h. Lakukan pengujian setiap titiknya berulangkali sebanyak tiga kali. 
 

Gambar 4. 9 Pengujian Sudut Putar Motor 

 

 
4.3 Pembahasan Hasil Pengujian Alat 

Hasil pengujian alat akan dibahas ke dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah 

hasil pengujian karakteristik sensor ultrasonik. Bagian kedua adalah hasil pengujian 

karakteristik sensor DHT-11. Bagian terakhir adalah pembahasan hasil pengujian 

karakteristik objek ukur. 

 
4.3.1 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Ultrasonik 

Terdapat lima macam karakteristik yang diuji yaitu daerah jarak yang deteksi 

oleh ultrasonik, penunjukan jarak sensor yang dapat dideteksi ultrasonik, kebenaran 

sudut putar motor dan kebenaran hasil luas permukaan yang diukur serta melakukan 

pengujian sensor DHT-11. Uji daerah jarak yang deteksi oleh ultrasonik dilakukan 

untuk mengetahui daerah fokus sensor dalam melakukan mendeteksi benda yang 

berada disekitarnya. Penunjukan jarak sensor ultrasonik bertujuan untuk mengetahui 

jarak yang dapat dibaca sensor. Pengujian kebenaran sudut putar motor ini dilakukan 

agar motor dan sensor dapat bergerak ke delapan titik yang diinginkan. Adapun 

pengujian kebenaran hasil luas lingkaran dalam yang diukur agar dapat menarik 
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kesimpulan atas prototipe yang dibuat. Adapun pengujian sensor DHT-11 dilakukan 

untuk mengetahui koreksi penunjukan sensor tersebut untuk suhu dan kelembaban. 

 
4.3.1.1 Daerah Ukur Sensor Ultrasonik 

Pengujian dilakukan pada posisi sensor ultrasonik horizontal dan vertikal. 

Masing-masing dilakukan pada empat titik yaitu 25 cm, 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. 

Tabel 4. 1 Pengolahan Data Karakteristik 
 

Jarak Objek Ukur 

pemasangan 

ultrasonik 

Daerah ukur di 

sumbu 

25 cm 50 cm 75 cm 100 cm 

Horizontal x (cm) 3 4 5 6 

 y (cm) 2 3 5 6 

Vertikal x (cm) 3 4 5 6 

 y (cm) 2 4 5 6 

 
Berdasarkan data pengujian yang dilampirkan pada Lampiran 17, 

menunjukkan perubahan nilai yang ditampilkan oleh ultrasonik dengan posisi 

horizontal dan vertikal. Dari Tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembacaan 

sensor ultrasonik setiap titik dengan tebal penghalang 4 cm, semakin jauh jarak objek 

ukur dengan ultrasonik maka semakin lebar pula daerah ukur yang dapat diukur oleh 

sensor ultrasonik. Adapun daerah jarak yang dapat deteksi sensor berdasarkan 

datasheet akan fokus dengan sudut pantul 150 baik sensor ultrasonik dalam posisi 

horizontal maupun posisi ultrasonik secara vertikal akan tetap menghasilkan 

penunjukan pengukuran jarak yang sama. Namun, pada pengaplikasiannya daerah 

pantul ultrasonik yang didapatkan akan membutuhkan daerah pantul yang semakin 

lebar sehingga untuk bidang yang melengkung akan menyulitkan bagi sensor untuk 

dideteksi. Oleh karena itu, diberikan batasan bahwa prototipe ini akan bekerja dengan 

baik jika jarak sensor terhadap objek ukur adalah 25 cm dengan lebar daerah ukur 

minimal 2,5 cm. 

 
4.3.1.2 Linearitas dan Histerisis Sensor Ultrasonik 

Pada pengujian ini, pengukuran dilakukan sebanyak lima kali. Rata-rata hasil 

pengukuran ketika sensor dipasang secara vertikal dapat dilihat pada Tabel 4.2, 
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sedangkan hasil pengukuran ketika sensor dipasang secara horizontal dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4. 2 Rata-Rata Hasil Pengukuran Vertikal 
 

 

 
Posisi 

Ultrasonik 

Data 

Teoritis 

(cm) 

  Jarak (cm)  

Rata-Rata 

  Pengukuran(cm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 3 Rata-Rata Hasil Pengukuran Horizontal 
 

 

 
Posisi 

Ultrasonik 

Data 

Teoritis 

(cm) 

  Jarak (cm)  

Rata-Rata 

  Pengukuran (cm)  

 Naik Turun 

 0 2 2 

 10 10 10 

 20 20 20 

 30 30 30 

 40 40 40 

Vertikal 50 49 49 

 60 59 59 

 70 69 69 

 80 78 78 

 90 88 88 

 100 98 98 

 

 Naik Turun 

 0 2 2 

 10 10 10 

 20 20 20 

 30 30 30 

 40 40 40 

Horizontal 50 49 49 

 60 59 59 

 70 69 69 

 80 78 78 

 90 88 88 

 100 98 98 
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Gambar 4. 10 Grafik Linieritas Penunjukan Jarak pada Pengukuran Naik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 11 Grafik Histerisis Penunjukan Jarak dari Sensor 

 

 
Hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa baik pada pengukuran naik 

maupun turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. Pada Gambar 4.10 dan 

Gambar 4.11 diperoleh grafik hubungan antara penunjukan sensor ultrasonik dengan 

jarak sebenarnya. Dari grafik tersebut diperoleh persamaan regresi linear yaitu y = 

0.9664x + 1.0455 dan koefisien determinasi R² = 0.9998. Menurut Ghozali (2012:97) 

koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 atau 1. R² bermakna sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 
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belas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen 

(Y). Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi berguna untuk memrediksi dan 

melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel Y sehingga jika nilai R² > 0,75 – 0,99 maka 

korelasinya sangat kuat. Berdasarkan data tersebut hubungan penunjukan sensor 

ultrasonik dengan jarak sebenarnya sangat kuat artinya bahwa penunjukan sensor 

ultrasonik dengan jarak sebenarnya menunjukan hubungan yang linear. Artinya, jika 

jarak sebenarnya bertambah maka penunjukan sensor ultrasonik juga akan bertambah. 

Menurut Gambar 4.11, hasil pengujian histerisis yang dilakukan menunjukkan 

bahwa baik pada pengukuran naik maupun turun penunjukan jarak sensor adalah 

sama. Ketika jarak sebenarnya adalah 20 cm maka sensor ultrasonik akan 

menampilkan jarak sebesar 20 cm. Begitu pula jika jarak sebenarnya adalah 50 cm 

maka sensor ultrasonik akan menampilkan jarak sebesar 50 cm. Akibatnya, grafik 

jarak yang ditampilkan sensor dengan jarak sebenarnya pada pengukuran turun 

berhimpit dengan grafik jarak yang ditampilkan sensor dengan jarak sebenarnya pada 

pengukuran naik. Artinya, pengukuran naik dan turun memiliki penyimpangan atau 

kesalahan yang sama. 

 
4.3.1.3 Pengujian Sudut Putar Motor Stepper 

Pada pengujian ini dilakukan ketika posisi sensor ultrasonik vertikal dan 

horizontal. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 18. Pengujian sudut putar 

motor stepper ini dilakukan dengan cara membandingkan garis yang dalam lingkaran 

arkrilik yang telah terkalibrasi diameternya menggunakan coordinate measuring 

machine. Lingkaran tersebut dibagi berdasarkan delapan segmen pengukuran yang 

dibagi dengan sudut 450 yang ditandai dengan menggunakan busur derajat yang 

terkalibrasi dengan menggunakan gauge block. Berdasarkan datasheet motor stepper 

28BYJ-48 bergerak setiap satu step dengan ketelitian 1,80 sehingga untuk membentuk 

sudut 450 dibutuhkan 25 step dalam satu kali putaran. Begitupula dengan membentuk 

sudut 90 derajat maka pada program Arduino IDE step yang dilakukan oleh motor 

stepper sebanyak 50 dikali dengan 1,80 begitupula dengan sudut yang ingin dibentuk. 

Oleh karena itu, pada pengujian sudut putar motor ini hanya dilakukan pengujian 

berdasarkan pengamatan dengan melihat garis yang membentuk sudut 450. Hasil yang 

diperoleh pada pengujian ini sangat baik yaitu motor stepper dapat berputar sesuai 

dengan sudut yang ditetapkan. Keterbatasan dari prorotipe alat ini adalah tidak dapat 
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menampilkan perubahan sudut yang dilakukan oleh motor stepper, sehingga diberikan 

batasan bahwa prototipe ini bekerja dengan sudut putar 450 sempurna. 

 
4.3.2 Hasil Pengujian Karakteristik Sensor DHT-11 

Suhu dan kelembaban DHT-11 diuji dengan cara membandingkan dengan 

thermohygrometer standar dengan merek re-tronic. Pengujian dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengondisikan thermohygrometer standar dan sensor DHT-11 pada 

climatic chamber sehingga memiliki suhu dan kelembaban yang sama dan ditutup 

rapat pada saat pengkondisian selama 1 jam. Pengujian dilakukan dengan mengambil 

3 titik pengujian yang dilakukan sebanyak tiga kali dengan melihat hasil pengukuran 

standar-uji-uji-standar. 

Hasil pengujian sensor DHT-11 terhadap thermohygrometer standar yang telah 

dilakukan, sensor tersebut memiliki nilai koreksi untuk suhu dapat dilihat pada Tabel 

4.4, Adapun nilai koreksi untuk kelembaban dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4. 4 Nilai Koreksi Suhu 
 

 Temperature  

Penunjukan Alat 

(°C) 

Koreksi (°C) Ketidakpastian k=2 

(°C) 

18,0 0,15 0,73 

26,0 -1,72 0,71 

31,5 -2,66 0,73 

Rata-rata 1,51 0,72 

 
Tabel 4. 5 Nilai Koreksi Hygrometer 

 

 Hygrometer  

Penunjukan Alat 

(%) 

Koreksi (%) Ketidakpastian k=2 

(%) 

55,0 -6,50 5,60 

65,0 -10,10 4,60 

81,0 -12,70 5,50 

Rata-rata 9,76 5,23 

 
Pengujian karakterisitik DHT 11 dilakukan dengan cara membandingkan 

penunjukan suhu dan kelembabannya dengan penunjukan dari thermohygrometer 

standar. Thermohygrometer yang digunakan bermerek re-tronic. Dari tabel 4.4 

didapatkan koreksi pada penunjukan alat 180C nilai koreksi sebesar 0.150C artinya 

bahwa terdapat selisih nilai penunjukan sensor DHT-11 dengan standar 
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thermoghyrometer yang diperoleh dengan menjumlahkan koreksi rata-rata pembacaan 

thermoghyrometer standar dengan koreksi thermoghyrometer standar kemudian 

dikurangi dengan koreksi rata-rata pembacaan suhu DHT-11. Begitupula dengan 

pengujian pada penunjukan alat sebesar 260C dan 31,350C sehingga, diperoleh rata- 

rata kesalahan sebesar 1,51% dengan nilai ketidakpastian rata-rata pada tingkat 

kepercayaan 95% dan faktor cakupan (k) =2 adalah 0.72. Artinya bahwa setiap 

pengukuran suhu yang dilakukan oleh DHT-11 terdapat ketidakpastian sebesar ±0,72 

dan angka ini diatas 0.32 yang telah ditetapkan oleh KAN sehingga melewati batas 

minimum yang ditetapkan. Kesalahan ini dapat kemungkinan disebabkan karena 

kurangnya waktu pengondisian saat melakukan pengujian dan saat melakukan 

pengambilan data climatic chamber harus dibuka sehingga ada penyesuaian suhu dan 

perubahan kelembaban yang terjadi ketika melakukan pengambilan data sehingga 

terdapat koreksi. Adapun, pada saat melakukan pengukuran kelembaban yang 

dilakukan oleh DHT-11 pada Tabel 4.5 pada penunjukan alat sebesar 55% terdapat 

nilai kesalahan sebesar -6,5% yang diperoleh dengan menjumlahkan koreksi rata-rata 

pembacaan thermoghyrometer standar dengan koreksi thermoghyrometer standar 

kemudian dikurangi dengan koreksi rata-rata pembacaan kelembaban DHT-11. 

Begitupula dengan pengujian pada penunjukan alat sebesar 65% dan 81% sehingga, 

terdapat rata-rata koreksi yaitu 9,76% dan nilai rata-rata ketidakpastian sebesar 5,23 

dengan nilai ketidakpastian rata-rata pada tingkat kepercayaan 95% dan faktor 

cakupan (k) = 2 adalah 5,23. Artinya, bahwa setiap pengukuran kelembaban yang 

dilakukan oleh DHT-11 terdapat ketidakpastian sebesar ±5,23 dan angka ini diatas 2,3 

yang telah ditetapkan oleh KAN sehingga melewati batas minimum yang ditetapkan. 

 
4.3.3 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Objek Ukur 

Objek ukur yang digunakan terdiri dari tiga elemen yaitu silinder tegak dengan 

material arkrilik, arkrilik dengan dinding alumunium, serta dan toples yang berbentuk 

kerucut terpancung. Karakteristik yang diuji adalah jari-jari dan luas lingkaran dalam 

pada setiap objek ukur. 

 
4.3.3.1 Pengujian Karakteristik Silinder Tegak 

Pengujian jari-jari dan luas lingkaran dalam silinder tegak dengan material 

arkrilik dilakukan pada posisi vertikal dan horizontal dengan suhu 280C dengan 

kelembaban 65%. Kedua posisi tersebut menunjukkan hasil pengukuran yang sama 



49  

pada ketinggian 15 cm dan 21 cm. Hasil pengukuran pengukuran dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 sampai Tabel 4.9. 

 
Tabel 4. 6 Penunjukan Jari-Jari dan Luas Lingkaran Silinder pada Ketinggian 15 cm 

 

Pengujian ke- Jari 

Jari 

(cm) 

Total Luas Teoretis 

Penunjukan Alat 

(cm²) 

Luas Sebenarnya 

(cm²) 

Kesalahan 

(cm2) 

1 14.4 651.7 705.73 -54.03 

2 14.4 651.7 705.73 -54.03 

3 14.4 651.7 705.73 -54.03 

4 14.4 651.7 705.73 -54.03 

5 14.4 651.7 705.73 -54.03 

6 14.4 651.7 705.73 -54.03 

7 14.4 651.7 705.73 -54.03 

8 14.4 651.7 705.73 -54.03 

9 14.4 651.7 705.73 -54.03 

10 14.4 651.7 705.73 -54.03 

Rata-Rata 14.4 651.7 705.73 -54.03 

 

Tabel 4. 7 Karakteristik Pengukuran pada Ketinggian 15 cm 
 

Standar Deviasi 0 

Bias 54.03 

Error (%) -7.66 

Presisi (%) 100 

 

Tabel 4. 8 Penunjukan Jari-Jari dan Luas Lingkaran Silinder pada Ketinggian 21 cm 
 

Pengujian ke- Jari-jari 

(cm) 

Total Luas Teoretis 
Penunjukan Alat 

(cm²) 

Luas Sebenarnya 

(cm²) 

Kesalahan 

(cm2) 

1 14.4 651.7 705.73 -54.03 

2 14.4 651.7 705.73 -54.03 

3 14.4 651.7 705.73 -54.03 

4 14.4 651.7 705.73 -54.03 

5 14.4 651.7 705.73 -54.03 

6 14.4 651.7 705.73 -54.03 

7 14.4 651.7 705.73 -54.03 

8 14.4 651.7 705.73 -54.03 

9 14.4 651.7 705.73 -54.03 

10 14.4 651.7 705.73 -54.03 

Rata-Rata 14.4 651.7 705.73 -54.03 
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Tabel 4. 9 Karakteristik pada Ketinggian 21 cm 
 

Standar Deviasi 0 

Bias 54.03 

Error (%) -7.66 

Presisi (%) 100 

 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan silinder 

tegak dengan sensor ultrasonik diletakkan ditengah silinder yang dipasang secara 

horizontal maupun vertical diperoleh nilai yang sama dengan perbedaan ketinggian 

yaitu pada 15 cm dan 21 cm. Nilai kompensasi peletekkan sensor dan motor agar objek 

ukur berasa sejajar dengan titik tengah alas silinder sebesar 1,4 cm sehingga, setiap 

pembacaan jari-jari pada delapan titik pengukuran perlu ditambahkan nilai koreksi. 

Adapun, luas lingkaran dalam silinder tegak adalah 651,70 cm2. Setelah dibandingkan 

dengan luas sebenarnya sebesar 705,73 cm2, kesalahan penunjukan sensor ultrasonik 

pada pengukuran luas lingkaran dalam oleh prototipe sebesar -54,03 cm2. Secara 

keseluruhan dari 10 kali pengujian, penunjukan rata-rata di prototipe untuk jari-jari 

lingkaran dalam silinder adalah sebesar 14,4 cm. Untuk luas lingkaran dalam rata-rata 

penunjukannya adalah sebesar 651,70 cm2. Dengan demikian, rata-rata kesalahan 

penunjukan luas lingkaran dalam prototipe adalah sebesar -54,03 cm2. Hal ini 

menyebabkan penunjukan prototipe untuk luas lingkaran dalam silinder memiliki 

standar deviasi sebesar 0 cm2, bias sebesar 54,03 cm2, persentase kesalahan sebesar - 

7,66%, dan nilai presisi sebesar 100%. 

 
4.3.3.2 Pengujian Karakteristik Arkirilik dengan Dinding Tegak Alumunium 

Pengujian jari-jari lingkaran akrilik dengan dinding tegak alumunium adalah 

pengukuran jarak antara bagian pengukur prototipe yang berada di tengah lingkaran 

terhadap dinding yang tegak lurus terhadap alas lingkaran dengan delapan material 

alumunium yang diletakkan pada setiap titik pengukuran. Pengujian dilakukan 

sebanyak 10 kali ketika sensor ultrasonik dipasang pada posisi vertikal dan horizontal. 

Pengukuran yang dihasilkan dari kedua posisi tersebut adalah sama. Pengujian 

dilakukan pada ketinggian 10 cm dengan suhu 280C dengan kelembaban 65%. Hasil 

pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11. 



51  

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Jari-Jari Lingkaran Arkrilik 
 

 

Pengujian ke- 

Jari-Jari 

(cm) 

Total Luas Teoretis 
Penunjukan Alat 

(cm²) 

Luas Sebenarnya 

(cm²) 

Kesalahan 

(cm2) 

1 14.4 651.7 705.73 -54.03 

2 14.4 651.7 705.73 -54.03 

3 14.4 651.7 705.73 -54.03 

4 14.4 651.7 705.73 -54.03 

5 14.4 651.7 705.73 -54.03 

6 14.4 651.7 705.73 -54.03 

7 14.4 651.7 705.73 -54.03 

8 14.4 651.7 705.73 -54.03 

9 14.4 651.7 705.73 -54.03 

10 14.4 651.7 705.73 -54.03 

Rata-Rata 14.4 651.7 705.73 -54.03 

 
Tabel 4. 11 Karakteristik Data Karakteristik Arkrilik 

 

Standar Deviasi 0 

Bias 54.03 

Error (%) -7.66 

Presisi (%) 100 

 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan lingkaran 

arkrilik yang telah terkalibrasi dengan menggunakan CMM, lingkaran ini memiliki 

diameter sebesar 29,9741 cm atau dengan jari-jari yang seharusnya diukur oleh 

ultrasonik HC-SR04 sebesar 14,98 cm. Prototipe ini memiliki nilai kompensasi 

peletakkan sensor dan motor agar objek ukur berada sejajar dengan titik tengah alas 

silinder adalah sebesar 1,4 cm sehingga, setiap pembacaan jari-jari pada delapan titik 

pengukuran perlu ditambahkan nilai koreksi. Pada pengujian ini dinding alumunium 

yang digunakan tidak tegak lurus dengan sempurna sehingga terdapat dinding yang 

cenderung cekung ke dalam yang menyebabkan kesalahan pembacaan pada sensor 

ultrasonik. Adapun, luas lingkaran dalam silinder tegak adalah 651,70 cm2. Setelah 

dibandingkan dengan luas sebenarnya sebesar 705,73 cm2, kesalahan penunjukan 

sensor ultrasonik pada pengukuran luas lingkaran dalam oleh prototipe sebesar -54,03 

cm2. Secara keseluruhan dari 10 kali pengujian, penunjukan rata-rata di prototipe 

untuk jari-jari lingkaran dalam silinder adalah sebesar 14,4 cm. Untuk luas lingkaran 

dalam rata-rata penunjukannya adalah sebesar 651,70 cm2. Dengan demikian, rata-rata 

kesalahan penunjukan luas lingkaran dalam prototipe adalah sebesar -54,03 cm2. Hal 
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ini menyebabkan penunjukan prototipe untuk luas lingkaran dalam silinder memiliki 

standar deviasi sebesar 0 cm2, bias sebesar 54,03 cm2, persentase kesalahan sebesar - 

7,66%, dan nilai presisi sebesar 100%. 

 
4.3.3.3 Pengujian Karakteristik Toples 

Pengujian karakteristik toples berbentuk kerucut terpancung dilakukan pada 

posisi sensor ultrasonik vertikal dan horizontal dengan suhu 280C dan kelembaban 

65%. Kedua posisi tersebut menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda pada 

ketinggian 15 cm dan 21 cm. Hasil pengukuran pengukuran dapat dilihat pada Tabel 

4.12 dan Tabel 4.13. 

 
 

Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Karakteristik Toples pada Ketinggian 15 cm 
 

 
Pengujian ke- 

Jari-jari 

(cm) 

Total Luas 

Teoretis 

Penunjukan Alat 
(cm²) 

 

Luas Sebenarnya 

(cm²) 

 

Kesalahan 

(cm2) 

1 11.4 408.45 301.84 106.61 

2 11.4 408.45 301.84 106.61 

3 11.4 408.45 301.84 106.61 

4 11.4 408.45 301.84 106.61 

5 11.4 408.45 301.84 106.61 

6 11.4 408.45 301.84 106.61 

7 11.4 408.45 301.84 106.61 

8 11.4 408.45 301.84 106.61 

9 11.4 408.45 301.84 106.61 

10 11.4 408.45 301.84 106.61 

Rata-Rata 11.4 408.45 301.84 106.61 

 

Tabel 4. 13 Karakteristik Data pada Ketinggian 15 cm 
 

Standar Deviasi 0 

Bias -106.61 

Error (%) 35.32 

Presisi (%) 100 
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Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Karakteristik Toples pada Ketinggian 21 cm 
 

 
Pengujian ke- 

Jari-jari 

(cm) 

Total Luas 

Teoretis 

Penunjukan Alat 

(cm²) 

 

Luas Sebenarnya 

(cm²) 

 

Kesalahan 

(cm2) 

1 12.4 483.25 415.64 67.60 

2 12.4 483.25 415.64 67.60 

3 12.4 483.25 415.64 67.60 

4 12.4 483.25 415.64 67.60 

5 12.4 483.25 415.64 67.60 

6 12.4 483.25 415.64 67.60 

7 12.4 483.25 415.64 67.60 

8 12.4 483.25 415.64 67.60 

9 12.4 483.25 415.64 67.60 

10 12.4 483.25 415.64 67.60 

Rata-Rata 12.4 483.25 415.64 67.60 

 

Tabel 4. 15 Karakteristik Data pada Ketinggian 21 cm 
 

Standar Deviasi 0.00 

Bias 67.60 

Error (%) 16.26 

Presisi (%) 100.00 

 
Pengujian ini dilakukan untuk dapat menentukan karakteristik sensor ultrasonik 

apabila dilakukan pengukuran dengan menggunakan objek ukur yang telah diketahui 

ukurannya sehingga dapat diketahui koreksi sensor ultrasonik yang digunakan. Objek 

ukur yang dipilih adalah objek ukur yang memiliki dinding transparan sehingga 

memudahkan pengujian objek ukur dengan metode penakaran masuk. Namun, 

memiliki kendala karena umumnya objek ukur tersebut berbentuk kerucut terpancung 

sehingga dibutuhkan perhitungan dalam menentukan setiap diameter pada skala yang 

ditetapkan. Penentuan skala yang dilakukan adalah dengan cara memasukan air 

kedalam objek ukur dengan menggunakan gelas ukur kapasitas 1 L yang telah 

terkalibrasi sampai dengan batas maksimal kapasitas objek ukur yaitu 9 L. Selain itu, 

perbedaan ketinggian pada objek ukur model ini juga akan menyebabkan perbedaan 

diameter yang diukur. Hasil dari pengukuran ini untuk memvalidasi pengukuran yang 

dilakukan oleh ultrasonik dengan diameter yang berbeda-beda. 

Prototipe ini memiliki nilai kompensasi peletakkan sensor dan motor agar objek 

ukur berada sejajar dengan titik tengah alas silinder adalah sebesar 1,4 cm sehingga, 

setiap pembacaan jari-jari pada delapan titik pengukuran perlu ditambahkan nilai 
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koreksi. Pada prototipe ini ultrasonik tidak dapat mendeteksi dengan baik bidang 

pantul yang digunakan untuk memantulnya gelombang balik sehingga terjadi 

kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh ultrasonik. Pada pengujian karakteristik 

toples berbentuk kerucut terpancung dengan ketinggian 15 cm, berdasarkan data yang 

diperoleh pada Tabel 4.12 luas lingkaran dalam silinder tegak adalah 408,45 cm2. 

Setelah dibandingkan dengan luas sebenarnya sebesar 301,84 cm2, kesalahan 

penunjukan sensor ultrasonik pada pengukuran luas lingkaran dalam oleh prototipe 

sebesar 106,61 cm2. Secara keseluruhan dari 10 kali pengujian, penunjukan rata-rata 

di prototipe untuk jari-jari lingkaran dalam silinder adalah sebesar 11,4 cm. Untuk luas 

lingkaran dalam rata-rata penunjukannya adalah sebesar 408,45 cm2. Dengan 

demikian, rata-rata kesalahan penunjukan luas lingkaran dalam prototipe adalah 

sebesar 106,61 cm2. Hal ini menyebabkan penunjukan prototipe untuk luas lingkaran 

dalam silinder memiliki standar deviasi sebesar 0 cm2, bias sebesar -106,61 cm2, 

persentase kesalahan sebesar 35,32 %, dan nilai presisi sebesar 100%. Adapun, pada 

Tabel 4.14 pada pengujian karakteristik toples berbentuk kerucut terpancung pada 

ketinggian 21 cm mengukur luas lingkaran dalam silinder tegak adalah sebesar 483,25 

cm2. Setelah dibandingkan dengan luas sebenarnya sebesar 415,64 cm2, kesalahan 

penunjukan sensor ultrasonik pada pengukuran luas lingkaran dalam oleh prototipe 

sebesar 67,60 cm2. Secara keseluruhan dari 10 kali pengujian, penunjukan rata-rata di 

prototipe untuk jari-jari lingkaran dalam silinder adalah sebesar 12,4 cm. Untuk luas 

lingkaran dalam rata-rata penunjukannya adalah sebesar 483,25 cm2. Dengan 

demikian, rata-rata kesalahan penunjukan luas lingkaran dalam prototipe adalah 

sebesar 67,6 cm2. Hal ini menyebabkan penunjukan prototipe untuk luas lingkaran 

dalam silinder memiliki standar deviasi sebesar 0 cm2, bias sebesar -67,6 cm2, 

persentase kesalahan sebesar 16,26 %, dan nilai presisi sebesar 100%. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, diperoleh 

enam kesimpulan penting. Keenam kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Telah dibuat prototipe alat ukur luas lingkaran dalam dengan menggunakan sensor 

ultrasonik HC-SR04 yang dapat berputar secara otomatis menggunakan motor 

stepper 28BYJ-48 saat mengukur jari-jari lingkaran dalam berbasis Arduino Mega 

2560. 

2. Prototipe ini dapat menyimpan data pengukuran pada microSD card dan dapat 

ditampilkan pada layar LCD I2C 20x4. 

3. Prototipe tersebut memiliki linearitas yang bagus dan memenuhi persamaan y = 

0.9664x + 1.0455 dan koefisien determinasi R² = 0.9998 atau 99,98 %. 

4. Sudut putar motor stepper 28BYJ-48 bergerak setiap satu step dengan ketelitian 

1,80 sehingga untuk membentuk sudut 450 dibutuhkan 25 step dalam satu kali 

putaran. Selain itu, motor stepper tidak dapat menampilkan hasil sudut putar motor 

apabila terdapat koreksi.Sensor DHT-11 memiliki performansi yang baik karena 

suhu koreksi yang didapatkan sebesar 1,51% dan pada saat melakukan pengujian 

kelembaban koreksi yang diperoleh adalah 9,76%. Koreksi ini masuk dalam 

kategori pass sesuai dengan ketentuan KAN. 

5. Pada saat pengujian karakteristik luas lingkaran dalam dengan objek ukur silinder 

tegak, kesalahan penunjukan prototipe adalah sebesar -7,66% dengan nilai presisi 

sebesar 100%. Untuk pengujian karakteristik objek ukur berupa lingkaran akrilik 

dengan dinding tegak alumunium, kesalahan pengukurannya adalah -7,66% 

dengan nilai presisi 100%. Adapun pengujian karakteristik toples berbentuk 

kerucut terpancung dilakukan pada ketinggian 15 cm dan 21 cm memiliki nilai 

kesalahan berturut-turut sebesar 35,32% dan 16,2% dengan nilai presisi sama yaitu 

100%. 
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5.2 Saran 

Terdapat empat hal yang dapat dilakukan agar sistem pengukuran luas 

lingkaran dalam silinder dapat dikembangkan secara optimal. Keempat hal tersebut 

adalah: 

1. Menambah fitur untuk mengontrol pergerakkan sudut putar motor pada setiap 

perpindahan sudut dari 00, 450 ,900 ,1350 ,1800 ,2250 ,2700 ,3150 , dan 3600 serta 

agar motor dapat kembali ke posisi awal. 

2. Perlu dilakukan pengukuran daerah ukur ultrasonik pada delapan titik pengukuran. 

Hal ini dikarenakan ketika motor dan ultrasonik telah menjadi satu sistem akan 

terdapat backlash dari gear yang menyebabkan adanya perubahan posisi 

pengukuran pada ultrasonik. 

3. Menggunakan sensor ultrasonik yang memiliki ketelitian lebih tinggi. 

4. Perlu menambahkan fitur kontrol waktu untuk pengujian jarak sensor ultrasonik 

di setiap titiknya. Namun, akan menambah waktu pengujian. 
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