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ABSTRAK 

 
 

Sungkup uji adalah salah satu alat ukur standar dalam pengukuran volume. 

Sampai saat ini, pembacaan hasil pengukuran dari sungkup uji masih mengandalkan 

kemampuan pembacaan operator. Hal ini berpotensi menambah nilai komponen 

ketidakpastian hasil pengukuran. Dari permasalahan tersebut, maka dibuat alat bantu 

penunjukan volume untuk sungkup uji. 

Alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji menggunakan sensor 

ultrasonik untuk mendeteksi jarak antara pemberat dan dudukan pemberat dari 

sungkup uji. Tegangan keluaran sensor ultrasonik diolah oleh mikrokontroler 

Arduino yang telah diprogram sehingga tampil nilai volume pada ketinggian tertentu 

atau selisih volume dari dua ketinggian pada display. Berdasarkan hasil pengujian 

didapat bahwa penggunaan selubung sepanjang jalur pendeteksian sensor ultrasonik 

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap data hasil pengukuran. Selain itu 

pemrograman arduino yang tepat untuk mengolah nilai jarak antara dudukan 

pemberat dan pemberat menjadi nilai volume yang selanjutnya ditampilkan pada 

display telah berhasil ditentukan serta didapat nilai keakurasian dan kepresisian 

untuk semua titik pengambilan data berada diatas 99% hal ini menandakan 

keakurasian dan kepresisian dari alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

termasuk kategori sangatbaik. 

 
Kata Kunci: Sungkup Uji, Arduino, Sensor Ultrasonik. 
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BAB I 

 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sungkup uji adalah salah satu alat ukur standar dalam pengukuran volume 

gas. Sampai saat ini, penunjukan hasil pengukuran dari sungkup uji masih 

mengandalkan kemampuan pembacaan operator. Ketika penunjukan skala volume 

pada sungkup uji berhenti diantara dua garis skala, operator dapat melakukan 

interpolasi tetapi hasil pengukuran yang didapat menjadi kurang akurat. Ditinjau dari 

fungsinya sebagai alat ukur standar, kurang akuratnya pembacaan nilai volume yang 

diukur mampu mempengaruhi ketertelusuran untuk alat ukur yang diuji. 

Dari permasalahan di atas, maka dibuat alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji. Alat ini diharapkan mampu meningkatkan keakurasian dan kepresisian 

pembacaan nilai volume yang diukur. Alat ini memanfaatkan jarak antara pemberat 

dan dudukan pemberat dari sungkup uji yang dideteksi oleh sensor ultrasonik untuk 

mendapatkan nilai volume. Diperlukan sebuah mikrokontroler dengan suatu 

pemrograman didalamnya sehingga mampu mengolah sinyal keluaran sensor 

ultrasonik untuk dapat ditampilkan pada display. 

Seiring pertambahan jarak deteksi sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik 

yang ditransmisikan oleh sensor dapat mengalami pelemahan intensitas. Selubung 

atau penutup di sepanjang jalur deteksi sensor dapat menunjukan pengaruh 

pelemahan gelombang ultrasonik terhadap hasil pengukuran dari sensor ultrasonik. 

Sensor ultrasonik dipilih karena memiliki jangkauan deteksi hingga jarak maksimal 

antara pemberat dan dudukan pemberat yaitu saat skala volume menunjukan angka 

600 liter. Selain itu, harga dari sensor ultrasonik lebih murah jika dibandingkan 

dengan sensor pengukuran jarak lainnya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana membuat alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

yang mampu meningkatkan keakurasian dan kepresisian pembacaan hasil 

pengukuran volume pada sungkup uji. 
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2. Bagaimana menentukan pemrograman untuk mikrokontroler yang tepat 

sehingga dapat mengolah nilai jarak antara pemberat dan dudukan 

pemberat pada sungkup uji menjadi nilai volume yang diukur dan 

ditampilkan pada LCD. 

3. Bagaimana pengaruh dari penggunaan selubung di sepanjang jalur 

pendeteksian sensor ultrasonik terhadap hasil pengukuran sensor. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada proyek akhir ini lebih terarah sehingga tercapai 

tujuan yang tepat sesuai dengan penyusunan proyek akhir ini, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Dibahas mengenai pengaruh penggunaan selubung terhadap hasil 

pengukuran dengan sensor ultrasonik. 

2. Dibahas mengenai pengolahan nilai hasil pembacaan jarak sehingga 

didapat nilai volume yang diukur dari sungkup uji sesuai dengan skala 

penunjukkan kemudian ditampilkan pada display. 

3. Pada pemrograman untuk penunjukan digit volume pada display bernilai 

bulat. 

4. Fluida kerja yang digunakan dalam pengambilan data untuk laporan ini 

adalah udara. 

 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 

Adapun tujuan dari pengerjaan proyek akhir ini adalah: 

1. Menentukan keakurasian dan kepresisian dari hasil pembacaan alat bantu 

penunjukan volume untuk sungkup uji. 

2. Menentukan pemrograman arduino yang tepat sehingga dapat mengolah 

nilai jarak antara pemberat dan dudukan pemberat pada sungkup uji 

menjadi nilai volume yang diukur, kemudian dapat ditampilkan pada 

LCD. 

3. Menentukan pengaruh dari penggunaan selubung di sepanjang jalur 

pendeteksian sensor terhadap hasil pengukuran alat bantu penunjukan 

volume untuk sungkup uji. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Diharapkan dengan adanya alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji ini keakurasian pembacaan nilai volume yang diukur dapat 

ditingkatkan dan kesalahan paralaks dapat diminimalisir. Semoga laporan ini 

dapat menjadi bahan untuk pengembangan alat pengukuran lain dengan 

sistem yang sama dan peningkatan performa di dalamnya. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan proyek akhir, manfaat penulisan, 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 proses pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi data hasil 

pengujian dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

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



 

BAB II 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Fluida 

Fluida didefinisikan sebagai zat yang berdeformasi terus-menerus selama 

dipengaruhi suatu tegangan geser (Bruce R. Munson, 2003). Fluida dibagi menjadi 

dua fasa yakni cair dan gas. Ciri fasa cair memiliki pergerakan molekul yang lebih 

bebas sebab daya tarik antar molekulnya cukup kuat jika dibandingkan dengan fasa 

gas. Fasa cair memiliki volume yang pasti dan tetap. Fasa gas tidak memiliki volume 

yang tetap karena selalu mengikuti volume dari wadah yang ditempatinya. 

Volume adalah suatu ukuran dari ruang yang ditempati oleh suatu benda atau 

sistem (Taswa E.S, 2007). Volume memiliki satuan internasional m3. Volume 

merupakan pengukuran tiga dimensi, terdiri atas horizontal, vertikal dan diagonal 

atau isi sebuah bentuk dimensi. 

 
2.2 Meter Gas 

Meter gas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur volume bahan 

bakar gas seperti gas alam. Meter gas digunakan di perumahan, komersial, dan 

industri bangunan yang mengonsumsi bahan bakar gas yang dipasok oleh 

perusahaan pemasok gas. Meter gas dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan 

sektor penggunaannya yaitu meter gas rumah tangga dan meter gas industri. 

 
2.2.1 Meter Gas Diafragma 

Gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang sebagian besar 

penyusunnya adalah metana. Kebutuhan gas bumi dalam rumah tangga sebagai 

bahan bakar mampu mengurangi penggunaan dari Liquified Petroleum Gas (LPG) 

semakin hari kian meningkat. Kebutuhan ini mendorong bertambahnya jumlah 

penggunaan dari meter gas. Meter gas digunakan alat ukur untuk mengetahui jumlah 

gas bumi yang telah digunakan. Salah satu jenis meter gas yang umumnya digunakan 

adalah meter gas diafragma. Meter gas diafragma adalah meter penunjukkan yang 

volumenya ditentukan oleh perubahan bentuk dinding badan ukur ketika dilalui gas. 

Gambar 2.1 merupakan bentuk dari meter gas difragma. 
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Gambar 2.1 Meter Gas Diafragma 

 
2.2.2 Prinsip Kerja Meter Gas Diafragma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Prinsip Kerja Meter Gas Diafragma 
Sumber: Instrument Engineers’ Handbook, 2003 

 

Gambar 2.2 merupakan ilustrasi ruang dalam meter gas diafragma. FC adalah 

front chamber atau ruang depan, BC adalah back chamber atau ruang belakang, FDC 

adalah front diaphragm atau ruang depan diafragma, dan BDC adalah back 

diaphragm atau ruang belakang diafragma. Dimana masing-masing ruang ini terisi 

penuh apabila ada gas yang mengalirinya.. Kedua diafragma ini terhubung dengan 

tuas yang dipasang dengan engkol (crank), lalu engkol ini akan memutar roda 

mekanik yang terkoneksi dengan penghitung skala. Gaya kembang kempis yang 

dilakukan oleh kedua diafragma ini mengakibatkan tuas dan engkol tersebut 

bergerak memutar penghitung skala tersebut. Terdapat 4 kondisi, yaitu: 

1. Kondisi a, gas masuk dari inlet mendorong valve menggerakan diafragma 

kiri dan masuk ke ruang depan diafragma (2). Setelah itu, ruang 2 akan 

terisi penuh dengan gas dan diafragma terdorong kedepan, ruang depan 
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(1) akan terisi, lalu gas tersebut akan dialirkan menuju saluran outlet. 

2. Kondisi b, gas masuk dari inlet mendorong valve geser diafragma kanan 

dan masuk ke ruang belakang diafragma (3). Setelah itu, ruang ruang 3 

akan terisi penuh dengan gas dan diafragma terdorong ke depan, sehingga 

ruang belakang (4) akan terisi diafragma, lalu gas yang ada di ruang 4 

tersebut akan dialirkan keluar menuju saluran outlet. 

3. Kondisi c, gas masuk dari inlet mendorong valve geser ruang 1 dan gas 

akan mengisi ruang 1, sehingga ruang 2 terdorong mengeluarkan gas 

yang ada di ruang 2. Setelah itu gas akan dibuang melalui outlet. 

4. Kondisi d; gas masuk dari inlet mendorong valve geser ruang 1 dan gas 

akan mengisi ruang 1, sehingga ruang 2 terdorong mengeluarkan gas 

yang ada di ruang 2. Setelah itu gas akan dibuang melalui outlet. 

 
2.2.3 Prosedur Pengujian Meter Gas Diafragma 

Pengujian pada meter gas rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara 

(Bahan Ajar Diklat Penera UTTP Volume, 2015) , yaitu: 

1. Menggunakan standar berupa master meter. 

Pengujian ini membandingkan volume yang ditunjukkan meter gas uji 

dengan volume pada standar master meter. 

2. Menggunakan standar uji sungkup uji. 

Pengujian ini membandingkan volume yang ditunjukkan meter gas uji 

dengan volume pada sungkup uji. 

 
2.3 Sungkup Uji 

Sungkup uji atau bell prover merupakan salah alat ukur standar volume gas 

tertinggi di Indonesia. Sungkup uji dapat digunakan untuk melakukan pengujian 

meter gas. Penggunaan sungkup uji didasarkan pada prinsip pengukuran interval 

waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan volume gas yang diketahui pada suhu 

dan tekanan yang diukur. Sungkup uji terdiri dari sebuah tangki silinder yang 

terbuka pada bagian atasnya dan “sumur kering” pada bagian tengahnya, yang mana 

membentuk suatu anulus (struktur berbentuk cincin berupa lubang) dan dipenuhi 

dengan sealing oil. Dalam suatu anulus tersebut diletakkan sebuah tangki silinder 

terbalik, yaitu sungkup, terbuka pada bagian bawah dan memiliki bagian atas 

berbentuk seperti kubah. Bobotnya diimbangi dengan penyeimbang (counterweights) 
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sehingga bisa dinaikkan atau diturunkan dengan tekanan diferensial kecil (0.3 kPa) 

untuk mengumpulkan dan mengukur volume gas. Penyeimbang yang lebih kecil 

dipasang pada cam sehingga memberikan efek bouyancy saat perendaman sungkup 

dalam perubahan cairan penyegelan. Ketidaksempurnaan sistem cam dan 

penyeimbang menyebabkan variasi tekanan dibawah sungkup selama interval 

pengumpulan. Variasi tekanan ini berpengaruh pada ketidakpastian pengukuran arus 

dan diperlukan pada bagian selanjutnya. Rollers dan guide rods memberikan 

stabilitas lateral pada posisi sungkup saat bergerak keatas. 

Keluaran dari sungkup uji adalah gas, dimana jumlah keluaran gas tersebut 

didapat dengan melihat skala volume pada sungkup uji. Saluran keluaran atau outlet 

dari meter gas terhubung dengan inlet dari meter gas. Register atau penunjukan 

pengukuran yang ada di meter gas akan dibandingkan dengan nilai volume yang 

ditunjukan pada skala volume sungkup uji. Gambar 2.3 menunjukan wujud dari 

sungkup uji pada instalasi pengujian meter gas di Direktorat Metrologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Sungkup Uji 

 

Untuk saat ini, sungkup uji merupakan standar primer atau standar tertinggi 

dari pengukuran laju aliran gas. Beberapa negara masih memakai standar ini untuk 

pengujian seperti negara Korea Selatan dan Belanda. 
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2.3.1 Komponen Sungkup Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Komponen Sungkup Uji 

Sumber: Bahan Ajar Diklat Penera UTTP Volume, 2015 

 

Keterangan: 

1. Sungkup adalah bagian yang terhubung dengan katrol yang terintegrasi 

dengan pompa elektrik, pergerakan dari sungkup bergantung pada besar 

volume gas yang ada didalamnya dalam arah vertikal. 

2. Pita penggantung sungkup adalah bagian yang berfungsi untuk 

mengangkat sungkup yang terhubung dengan pemberat. 

3. Pemberat adalah pengatur kecepatan alir yang berfungsi untuk 

membebani sungkup agar dapat bergerak secara vertikal. Pemberat 

memiliki spesifikasi berat tertentu, sehingga pergerakannya dapat 

mempengaruhi kecepatan dari sungkup. 

4. Cairan pembatas minyak adalah cairan pelumas yang berada di dalam 

sungkup uji, yang berfungsi untuk pelumas sungkup agar tidak ada 

gesekan antara tabung sungkup uji dengan sungkup. 

5. Pelat skala adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan penunjukan 

volume yang dikeluarkan oleh sungkup uji. 

6. Saluran keluar adalah bagian yang berfungsi untuk mendistribusikan gas 

yang ada didalam sungkup. 

7. Pompa udara adalah bagian yang berfungsi sebagai penyuplai udara dari 

luar. 
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2.3.2 Prinsip Kerja Sungkup Uji 

Pada dasarnya sungkup uji ini memanfaatkan gaya tekanan yang diberikan 

oleh ruang sungkup nomor 1. Pertama kali dilakukan adalah memberikan suplai 

udara atau gas yang dihasilkan oleh pompa udara, kemudian valve outlet nomor 6 

harus ditutup agar tidak terjadi kebocoran saluran, sementara itu valve inlet yang 

posisinya ada di dekat pompa udara harus dibuka agar udara dapat mengalir menuju 

sungkup. Setelah udara yang dihasilkan oleh pompa udara terisi penuh di dalam 

sungkup, maka sungkup akan tertarik ke atas dengan bantuan pemberat pengatur 

kecepatan alir yang dihubungkan oleh pita penggantung sungkup. Skala volume 

terhubung langsung dengan sungkup sehingga keika sungkup terangkat, skala 

volume ikut terangkat dan nilai skala volume akan naik. Jika sudah menunjukan nilai 

skala volume yang diinginkan, valve outlet dibuka dan valve inlet ditutup. Gas yang 

ada didalam sungkup tersebut keluar dari sungkup melalui valve outlet. 

 
2.4 Gelombang Ultrasonik 

Terdapat dua tipe gelombang akustik, yaitu gelombang longitudinal dan 

gelombang transversal. Gelombang trasnversal memiliki gerak partikel yang tegak 

lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal memiliki gerak 

partikel yang searah dengan arah rambatnya. Gelomban ultrasonik merupakan 

gelombang longitudinal yang memiliki frekuensi diatas batas dengar telinga 

manusia, yakni diatas 20 kHz. Gelombang ini dapat menyebar dalam medium padat, 

cair, dan gas. Hal ini disebabkan oleh adanya osilasi bolak balik partikel pada titik 

kesetimbangan. 

Karena gelombang ultrasonik menyebar melalui sebuah medium, interaksi 

yang dapat terjadi yaitu: 

A. Refleksi (Pemantulan) 

Pemantulan adalah proses pengembalian sebagian atau seluruh dari suatu 

gelombang jika gelombang tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua 

medium. 

B. Refraksi (Pembiasan) 

Refraksi adalah proses perubahan gelombang ultrasonik yang ditransmisikan 

pada batas medium yang berbeda. 

C. Hamburan (Scattering) 

Hamburan terjadi ketika terjadi pemantulan gelombang ultrasonik dalam arah 
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lain sehingga berlawanan dengan arah asli gelombang. 

D. Absorpsi (Penyerapan) 

Absorpsi merupakan proses perubahan suatu energi menjadi bentuk energi 

lain. 

E. Atenuasi 

Atenuasi adalah peluruhan gelombang ultrasonik yang merupakan gabungan 

dari interaksi hamburan dan absorpsi. Energi dari gelombang berkurang 

seiring pertambahan jarak dikarenakan penyebarannya keluar menuju area 

yang luas. 

 
2.5 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. Sedangkan input berubah dibutuhkan parameter linieritas 

(Metoda Pengukuran, 2013). 

 
2.5.1 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 (Farida Idealistina, 2013). 

 
(   ) (2.1) 

 

√ 
⅀ ( 

 
̅ ⅀  

(2.2) 

 
(2.3) 

 

Keterangan : 

- : Standar deviasi 

- xbenar : Nilai pengukuran standar 

- xi : Nilai pengukuran 

- ̅: Nilai rata-rata pengukuran 
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- n : Jumlah data 

 
 

2.5.2 Presisi 

Presisi atau ketepatan menunjukan seberapa dekat sebaran nilai dalam satu 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan 

alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran 

berulang (Farida Idealistina, 2013). 

 
Presisi = ( ) (2.4) 

̅ 
 

Keterangan : 

- : Standar deviasi 

- :̅ Nilai rata-rata pengukuran 

 
 

2.5.3 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 (Farida Idealistina, 2013). 

 

Bias = ̅ (2.5) 

 
Keterangan : 

- x benar : Nilai pengukuran standar 

- ̅: Nilai rata-rata pengukuran 

 
 

2.5.4 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 (Farida Idealistina, 2013). 

 
( )  (2.6) 
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Keterangan : 

- : Standar deviasi 

- xbenar : Nilai pengukuran standar 

 

2.5.5 Linieritas 

Linieritas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrumen (Introduction to Linear Regression Analysis, 2014). Linieritas yang 

baik adalah jika input pengukuran memberikan output yang sebanding lurus. 

Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan garis (Farida Idealistina, 

2013). 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 (2.7) 

𝑎 
  (∑ )(∑ ) (∑ )(∑ )  

(∑ )    (∑ ) 
 

𝑏 
(∑ ) (∑    )(∑ ) 

(∑ ) (∑ ) 

(2.8) 

 
(2.9) 

 

Keterangan : 

- Y = Variabel Response atau Akibat 

- X = Variabel Predictor atau Penyebab 

- a = Konstanta 

- b = Koefisien Regresi atau Kemiringan 



 

BAB III 

 
 

PERANCANGAN ALAT BANTU PENUNJUKAN VOLUME UNTUK 

SUNGKUP UJI 

 
3.1 Alat Bantu Penunjukan Volume Untuk Sungkup Uji 

Sampai saat ini, penunjukan hasil pengukuran dari sungkup uji masih 

mengandalkan kemampuan pembacaan oleh operator. Hal ini berpotensi menjadi 

nilai tambah bagi komponen ketidakpastian hasil pengukuran. Dimana saat 

pembacaan nilai skala kesalahan paralaks memiliki pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap ketelitian hasil pengukuran. Ketika pergerakan sungkup uji tidak tepat 

berhenti pada satu garis skala (berhenti di antara dua garis skala), operator dapat 

melakukan interpolasi tetapi nilai yang dihasilkan menjadi kurang akurat baik untuk 

nilai skala maupun nilai volume yang diukur. 

Dari permasalahan di atas, maka dibuatlah alat bantu penunjukan volume 

untuk sungkup uji. Alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji adalah alat 

yang menunjukan nilai volume pada ketinggian tertentu dan selisih volume diantara 

dua ketinggian. 

Alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji ini lebih mutakhir dengan 

adanya modernisasi dari segi tampilan dalam bentuk digital. Alat ini diharapkan 

mampu meningkatkan ketelitian pembacaan nilai penunjukkan hasil pengukuran 

sungkup uji dan nilai volume yang diukur. Alat ini mampu membaca hasil 

pengukuran pada kondisi penunjukan tidak tepat berhenti diantara dua skala. 

Pengembangan selanjutnya dapat dibuat automatic stop valve, automatic 

control pump, serta sistem pengutipan data otomatis yang dapat diakses dalam 

bentuk cerapan menggunakan internet. Automatic stop valve digunakan untuk 

mengatur sistem buka dan tutup dari valve yang terhubung dengan sungkup uji. 

Sementara, automatic control pump untuk mengatur sistem nyala dan mati dari 

pompa pada sungkup uji, dengan sistem kerja pompa yang akan menyala hingga 

ketinggian tertentu dengan menggunakan software, kemudian mati. Posisi 

pemasangan sensor ultrasonik pada sungkup uji adalah pada bagian dudukan 

pemberat. Sementara perangkat tampilan (LCD) dapat diletakan menyesuaikan 

dengan kondisi yang memudahkan pengoperasian oleh operator, seperti ilustrasi 

pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Posisi Instalasi Alat 
 

Gambar 3.1 merupakan posisi alat bantu penunjukan volume untuk pada 

sungkup uji saat diinstalasi pada sungkup uji yang ada di Direktorat Metrologi. 

Pemasangan langsung perangkat LCD tidak dapat langsung dipasang ataupun 

direkatkan dengan bagian tubuh sungkup uji karena memerlukan izin khusus kepada 

pihak Direktorat Metrologi. Sehingga digunakan alat bantu berupa tangga dan 

beberapa buah balok kayu, tujuan dari penggunaan alat bantu tersebut adalah untuk 

mempermudah operator untuk mengoperasikan dan membaca hasil pengukuran dari 

alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji. Sementara Gambar 3.2 

memperlihatkan kondisi saat sungkup uji dalam kondisi sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Sungkup Uji di Direktorat Metrologi 

Dudukan 

Pemberat 
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Power 
Supply 

Secara umum, skema kerja alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

dapat dilihat pada diagram blok berikut. 

 

 
 

Sensor 
Ultrasonik 

Arduino 
Mega 

 

LCD 

 
 

 

Push 
Button 

Gambar 3.3 Diagram Blok Alat Bantu Penunjukan Volume Untuk Sungkup Uji 

Arduino Mega 2560 diberikan input sebesar 9 V dari power supply dan 

Arduino akan mengirimkan sinyal digital ke sensor ultrasonik untuk menghidupkan 

modul Trigger yang akan memantulkan gelombang ultrasonik ke sebuah objek. 

Setelah gelombang mengenai objek, gelombang akan memantul dan gelombang 

pantul diterima oleh modul Echo. Data yang didapatkan dari hasil pemantulan 

gelombang diolah oleh Arduino Mega 2560 sehingga didapat jarak dari sensor 

ulrasonik ke objek tersebut, kemudian ditampilkan pada LCD 16 x 2. Push button 

berperan untuk mencuplik data yang pada ketinggian tertentu yang dicari nilainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4 Skematik Alat Bantu Penunjukan Volume Untuk Sungkup Uji 
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Pada Gambar 3.4 diatas ditampilkan skematik Alat Bantu Penunjukan 

Volume Untuk Sungkup Uji. Pin yang dihubungkan pada sensor ultrasonik terdapat 

2 pin yang digunakan yakni pin Trigger dan pin Echo, kedua pin ini masing masing 

dihubungkan pada pin 9 dan 10 pada Arduino Mega 2560. Kemudian LCD 16 x 2 

yang terintegrasi dengan serial I2C dihubungkan dengan pin SDA (serial data) dan 

SCL (serial clock) dari Arduino Mega 2560. Selanjutnya pin untuk push button 1 

dihubungkan dengan pin 2, pin untuk push button 2 dihubungkan dengan pin 3, pin 

untuk push button 3 dihubungkan dengan pin 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan Akhir Alat Bantu Penunjukan Volume Untuk Sungkup Uji 

Gambar di atas merupakan tampak akhir dari alat bantu penunjukan volume 

untuk sungkup uji. Alat ini merupakan bentuk digitalisasi dari skala pada badan 

sungkup uji, yang mampu menampilkan nilai volume pada ketinggian tertentu dan 

selisih volume dari dua ketinggian. 

 
3.2 Komponen Alat Bantu Penunjukan Volume Untuk Sungkup Uji 

Dalam pembuatan alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji ini, 

digunakan beberapa komponen yang dapat menunjang fungsi kerja dari alat sehingga 

dapat sesuai dengan tujuan pembuatannya. 

 
3.2.1 Power Supply 

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 (Putu Nopa, 2011). Power supply atau catu daya 

merupakan sebuah peralatan penyedia tegangan atau sumber daya untuk peralatan 

elektronika dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan 
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distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan sehingga sesuai dengan 

pengubahan daya listrik. 

Power supply yang digunakan pada alat bantu penunjukan skala volume 

untuk sungkup uji ini adalah Adaptor Analog to Digital Current (ADC). Terdapat 

tiga pilihan untuk catu daya dari alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

ini, tetapi dipilih adaptor agar mudah dalam proses mobilisasi alat. Ditambahkan 

saklar pada alat untuk menyambungkan dan memutus arus listrik terhadap alat dari 

sumber listrik, sehingga alat akan menyala ketika saklar dalam kondisi on. Gambar 

3.7 mengilustrasikan saklar dalan kondisi on. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.6 Saklar Dalam Kondisi On 
 

Gambar 3.7 merupakan adaptor yang digunakan. Adapun adaptor yang 

digunakan adalah Samsung Adaptor Analog to Digital Current (ADC). Output dari 

adaptor ini bernilai 9V. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Adaptor ADC 

 

3.2.2 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

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

didasarkan pada prinsip dari pantulan gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk 

mendeteksi jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu (Hari Santoso, 2013). 

Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik HC-SR04. Untuk spesifikasinya 

terdapat dalam Lampiran 5. Prinsip kerja dari sensor ultasonik pada bantu 

penunjukan volume untuk sungkup uji ini adalah memancarkan gelombang 
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ultrasonik dari modul Trigger, ketika gelombang mengenai bagian permukaan bawah 

dari pemberat sungkup uji yang berada tegak lurus diatas sensor, maka gelombang 

tersebut dipantulkan lalu ditangkap oleh modul Echo sensor. Nilai perbedaan waktu 

pantul dan tangkap dari gelombang akan dideteksi dan dikonversi oleh sensor dalam 

bentuk jarak melalui pemrograman, nilai jarak ini yang kemudian diubah menjadi 

satuan volume. Bentuk dari sensor HC SR04 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Sensor Ultrasonik 

 
3.2.3 Push Button 

Push button merupakan komponen elektronik sebagai saklar tekan yang 

berfungsi memutus atau menyambungkan arus listrik dari sumber arus ke beban 

listrik. Pada rangkaian alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji ini push 

button berfungsi sebagai penjeda waktu pencuplikan data yang dikirimkan oleh 

sensor ultrasonik. Push button adalah saklar sesaat yang menyambungkan jalur 

aliran listrik ketika ditekan sehingga arus listrik dapat mengalir, tetapi aliran listrik 

hanya mengalir saat push button ditekan sebab ketika dilepas kondisi sirkuit terbuka 

oleh karenanya tidak ada arus listrik yang mengalir. Sehingga hanya dihasilkan dua 

kondisi yaitu on (saat push button ditekan) dan off (saat push button dilepas atau 

kondisi normal saklar). Gambar 2.5 menunjukan bentuk dari push button. Ketika 

push button ditekan, maka nilai logika menjadi kebalikan dari nilai pada posisi 

normal. Contohnya pada kondisi normal nilai logika= 1, ketika push button ditekan 

maka nilai logika = 0. 

 

 

 

 
 

Gambar 3.9 Push Button 

 

Untuk menampilkan nilai volume pada ketinggian tertentu pada LCD dapat 

ditekan push button 1. Sementara, untuk mendapatkan nilai selisih volume dari dua 

ketinggian harus dilakukan penekanan tombol secara bertahap mulai dari push 

button 1 kemudian push button 2 lalu push button 3. Push button 1 berfungsi sebagai 
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pencuplik data pada ketinggian 1. Sensor ultrasonik akan mulai memancarkan 

gelombang ultrasonik ketika push button 1 ditekan, lalu oleh Arduino selisih waktu 

ketika gelombang dipancarkan dan diterima sensor akan dikonversi menjadi nilai 

volume pada ketinggian 1 kemudian ditampilkan pada LCD. Push button 2 berfungsi 

sebagai pencuplik data pada ketinggian 2. Sensor ultrasonik akan mulai 

memancarkan gelombang ultrasonik ketika push button 2 ditekan, lalu oleh Arduino 

selisih waktu ketika gelombang dipancarkan dan diterima sensor akan dikonversi 

menjadi nilai volume pada ketinggian 2 kemudian ditampilkan pada LCD. Push 

button 3 berfungsi menampilkan volume selisih antara ketinggian 1 dan ketinggian 2 

pada LCD. 

 
3.2.4 Liquid Crystal Display 16 X 2 dengan I2C 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu media display atau perangkat 

untuk menampilkan. LCD tidak memancarkan pencahayaan hanya merefleksikan 

dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya (LCD, 2016). Alat ini mempunyai 

bidang aplikasi yang luas, contoh pengaplikasian dalam mesin fotokopi, pengolah 

kata, terminal penjualan, instrumen kesehatan, televisi. 

Dibutuhkan suplai tegangan 5 Volt untuk dapat menyalakan LCD ini. 

Adapun fitur dari LCD ini adalah sebagai berikut. 

- Antarmuka dengan 8 bit atau 4 bit MPU. 

- 192 jenis alphabet, simbol, angka, dan karakter spesial dapat ditampilkan dengan 

penghasil karakter bawaan (ROM). 

- Character lainnya dapat ditampilkan dengan penghasil karakter (RAM). 

Fungsi lain dari instruksi yang tersedia dengan pemrograman, yaitu: 

bersihkan display, karakter berkedip, nyala dan mati kursor, geser kursor, geser 

display, baca atau tuliskan data, dan lain-lain. Untuk menampilkan hasil data yang 

diolah agar dapat terbaca oleh operator, digunakan Liquid Crystal Display (LCD) 16 

x 2 yang dilengkapi dengan I2C (Inter Integrated Circuit). Penggunaan I2C 

dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan sebab fungsinya yakni mengubah 

tipe komunikasi antara LCD dengan Arduino dari tipe komunikasi paralel menjadi 

tipe komunikasi serial. Untuk spesifikasi dari LCD 16 x 2 dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Berikut gambar LCD 16 x 2 yang digunakan. 
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Gambar 3.10 Liquid Crystal Display 16 x 2 

 
3.2.5 Arduino 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan ATmega2560. 

Arduino ini memiliki 54 pin masukan/keluaran digital (14 pin dapat digunakan 

sebagai keluaran PWM), 16 input analog, 4 UART (port serial perangkat keras), 

osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, soket listrik, header ICSP, dan tombol reset. 

Arduino ini memiliki tegangan operasi sebesar 5 V, tegangan masukan yang 

disarankan adalah 7-12 V, serta tegangan batas sebesar 6 V dan 20 V. Arus per pin 

masukan/keluaran sebesar 40 mA, sementara arus untuk pin 3,3 V adalah 50 mA. 

Spesifikasi diatas berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler. 

Untuk menyalakan Arduino ini cukup hubungkan Arduino ke komputer atau adaptor 

Analog to Digital Converter (ADC) dengan kabel soket listrik di Arduino 

menggunakan kabel USB Type A to 2.0 Type B atau dapat juga menggunakan baterai 

yang dihubungkan dengan pin ground (Gnd) dan tegangan masukan (Vin). Arduino 

yang digunakan pada alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji ini adalah 

tipe Arduino Mega 2560. Gambar 3.9 memperlihatkan wujud dari Arduino Mega 

2560 yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Arduino Mega 2560 

 
A. Arduino IDE 

Untuk memprogram board Arduino, dibutuhkan aplikasi IDE (Integrated 

Development Environment) bawaan dari Arduino. Aplikasi ini berguna untuk 

membuat, membuka, dan mengedit source code Arduino Sketches (para programmer 

menyebut source code Arduino dengan istilah sketches). Sketch merupakan source 
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code yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam Arduino. 

Bagian-bagian interface Arduino IDE terdiri dari: 

- Verify: pada versi sebelumnya dikenal dengan istilah Compile. Sebelum 

aplikasi diunggah ke board Arduino, verifikasi terlebih dahulu sketch 

yang dibuat. Jika terdapat kesalahan pada sketch, nanti akan muncul error. 

Proses Verify / Compile mengubah sketch ke binary code untuk diunggah 

ke mikrokontroller. 

- Upload: mengupload sketch ke board Arduino. 

- New Sketch: membuka window dan membuat sketch baru. 

- Open Sketch: membuka sketch yang sudah pernah dibuat. Sketch yang 

dibuat dengan Arduino IDE akan disimpan dengan ekstensi file .ino . 

- Save Sketch: menyimpan sketch, tapi tidak disertai compile. 

- Serial Monitor: membuka interface untuk komunikasi serial. 

- Keterangan Aplikasi pesan-pesan yang dilakukan aplikasi akan muncul di 

sini, seperti "Compiling" dan "Done Uploading" ketika compile dan 

mengupload sketch ke board Arduino. 

- Konsol: pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang 

sketch akan muncul pada bagian ini. Misal, ketika aplikasi compile atau 

ada kesalahan pada sketch yang dibuat, maka informasi error dan baris 

akan diinformasikan di bagian ini. 

- Baris Sketch : bagian ini akan menunjukkan posisi baris kursor yang 

sedang aktif pada sketch. 

- Informasi Port : bagian ini menginformasikan port yang dipakai oleh 

board Arduino. 

 
 

B. Proses Kerja Program Arduino 

Proses kerja dari program yang dijalankan di Arduino terlampir pada 

Lampiran 3. Pertama, dilakukan pemanggilan terhadap library dan inisiasi terhadap 

variabel-variabel yang digunakan. Setelah dilakukan inisiasi dilakukan deklarasi 

fungsi pin sebagai pin masukan atau pin keluaran pada bagian void setup. Selain itu, 

pada bagian ini dilakukan inisialisasi antarmuka ke LCD display yang digunakan. 

Selanjutnya masuk ke dalam bagian perulangan, yakni void loop. Untuk memulai 

pengoperasian alat pengguna harus menekan saklar sehingga berada dalam kondisi 

on, sesudah perangkat display dihubungkan dengan sumber listrik. Program diatur 
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sehingga bekerja secara bertahap, meliputi tiga tahapan. 

Tahap pertama, untuk memulai proses kerja alat dapat ditekan push button 1. 

Kemudian nilai volume akan muncul pada baris pertama dari LCD display. Volume 

ini menunjukan volume pada ketinggian 1. Jika yang ditekan bukan push button 1 

maka akan terus dilakukan fungsi perulangan. 

Tahap kedua, pengguna harus menekan push button 2. Kemudian nilai 

volume akan muncul pada baris kedua dari LCD display dengan tampilan dari baris 

pertama tetap volume pada ketinggian 1. Volume ini adalah volume pada ketinggian 

2. Jika yang ditekan bukan push button 2 maka akan terus dilakukan fungsi 

perulangan. 

Tahap ketiga, pengguna harus menekan push button 3. Program akan 

menyetel ulang tampilan menjadi kosong, baru menampilkan volume selisih pada 

baris pertama. Jika yang ditekan bukan push button 3 maka akan terus dilakukan 

fungsi perulangan. Untuk kembali pada tahap pertama dari tahap ketiga, cukup 

ditekan push button 1 sehingga tampilan akan tersetel ulang dan tampil volume yang 

dianggap sebagai volume pada ketinggian 1 lagi. Apabila alat telah selesai 

digunakan, tekan saklar berlambang off. 

 
3.3 Proses Pengambilan Data 

Diambil data dari proses linierisasi dan sesudah dilakukan linearisasi. 

Adapun berikut adalah tahapannya. 

 
 

3.3.1 Persiapan 

Persiapan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah memasukan program 

ke dalam perangkat LCD. Tahap kedua adalah instalasi alat. 

 
A. Memasukan Program Ke Dalam Perangkat LCD 

1) Sambungkan alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

dengan komputer atau laptop menggunakan USB Type A to 2.0 Type 

B. Gambar 3.12 merupakan kabel USB Type A to 2.0 Type B. 
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Gambar 3.12 USB Type A To 2.0 Type B. 

 

2) Memeriksa LCD dalam kondisi menyala. 

3) Membuka software Arduino IDE, kemudian membuka file 

program yang akan dijalankan. 

4) Memeriksa bahwa Port dan Board pada ikon Tools sudah sesuai 

dengan jenis Arduino yang digunakan dan Port komputer atau 

laptop yang terhubung. Lalu, memilih Upload. Pemrograman yang 

digunakan pada proses linierisasi terdapat pada Lampiran 2, 

sementara untuk pengambilan data sesudah dilakukan linierisasi 

digunakan pemrograman pada Lampiran 1. 

5) Setelah itu akan tampil tulisan “Done Uploading” di bagian 

comment. Jika pada bagian comment tampak tulisan “Error”, 

maka program diperbaiki pada titik kesalahan dalam 

pemrograman yang otomatis muncul pada bagian comment. 

 

B. Instalasi Alat 

1) Memastikan sungkup uji dan alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji dalam kondisi siap untuk digunakan. 

2) Meletakan sensor pada dudukan pemberat sungkup uji dan 

perangkat LCD pada tempat yang memudahkan operator saat 

pengoperasian sungkup uji. 

3) Menyambungkan tusuk kontak dari alat bantu penunjukan volume 

untuk sungkup uji, dengan lubang kontak. 

3.3.2 Proses Linierisasi 

Proses linierisasi dilakukan dengan dua jenis pengondisian sensor ultrasonik. 

Kondisi pertama adalah tanpa menggunakan selubung, tahap kedua adalah dengan 

menggunakan selubung. 
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A. Kondisi Tanpa Selubung 

1) Menentukan titik pengambilan data. 

2) Menekan saklar dari alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji, sehingga berada dalam kondisi on. LCD akan 

menyala. 

3) Membuka valve X, kemudian menekan saklar pompa sungkup uji 

hingga pada skala nilai volumenya sedikit lebih besar dari titik 

pengambilan data pertama. Ketika saklar pompa sungkup uji 

dilepas maka sungkup uji dan skala akan turun. Kemudian 

menutup valve X ketika penunjukan skala tepat berada pada titik 

pengambilan data pertama. Gambar 3.13 menunjukan posisi valve 

X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13 Posisi Valve X 

 

4) Menekan push button 1 sehingga tampil jarak antara pemberat dan 

dudukan pemberat di titik pengambilan data pertama pada 

pertama LCD. 

5) Membuka valve X, kemudian menutup valve saat penunjukan 

sudah tepat pada titik pengambilan data kedua. 

6) Menekan push button 2 sehingga tampil jarak antara pemberat dan 

dudukan pemberat di titik pengambilan data kedua pada baris 

kedua LCD. 

7) Mencatat hasil pengukuran jarak yang tampil pada baris pertama 

dan kedua dari LCD. 

8) Menekan push button 3 sehingga tampil selisih dari jarak antara 

pemberat dan dudukan pemberat di titik pengambilan data 
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pertama dengan titik pengambilan data kedua. 

9) Mencatat selisih hasil penunjukan. 

10) Menekan push button 1 sehingga tampil jarak antara pemberat dan 

dudukan pemberat di titik pengambilan data pertama pada 

pertama LCD. 

11) Melakukan langkah 5 sampai dengan 10 untuk masing-masing 

titik pengambilan data pada kondisi tanpa selubung. Untuk titik 

pengambilan data terakhir langkah 10 tidak perlu dilakukan, 

karena nilainya tidak memiliki pengurang lagi. 

12) Melakukan tiga kali pengambilan data untuk masing-masing titik 

secara berurutan. 

13) Menekan saklar sehingga berada dalam kondisi off. LCD akan 

mati. 

 
B. Kondisi Dengan Selubung 

1) Menentukan titik pengambilan data. 

2) Memasang penutup pada bagian pemberat hingga ke dudukan 

pemberat dari sungkup uji. 

3) Menekan saklar dari alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji, sehingga berada dalam kondisi on. LCD akan 

menyala. 

4) Membuka valve X, kemudian menekan saklar pompa sungkup uji 

hingga pada skala nilai volumenya sedikit lebih besar dari titik 

pengambilan data pertama. Ketika saklar pompa sungkup uji 

dilepas maka sungkup uji dan skala akan turun. Kemudian 

menutup valve X ketika penunjukan skala tepat berada pada titik 

pengambilan data pertama. 

5) Menekan push button 1 sehingga tampil jarak antara pemberat dan 

dudukan pemberat di titik pengambilan data pertama pada 

pertama LCD. 

6) Membuka valve X, kemudian menutup valve saat penunjukan 

sudah tepat pada titik pengambilan data kedua. 

7) Menekan push button 2 sehingga tampil jarak antara pemberat dan 

dudukan pemberat di titik pengambilan data kedua pada baris 
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kedua LCD. 

8) Mencatat hasil pengukuran jarak yang tampil pada baris pertama 

dan kedua dari LCD. 

9) Menekan push button 3 sehingga tampil selisih dari jarak antara 

pemberat dan dudukan pemberat di titik pengambilan data 

pertama dengan titik pengambilan data kedua. 

10) Mencatat selisih hasil penunjukan. 

11) Menekan push button 1 pada alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji sehingga tampil jarak antara pemberat dan dudukan 

pemberat di titik pengambilan data pertama pada pertama LCD. 

12) Melakukan langkah 6 sampai dengan 11 untuk masing-masing 

titik pengambilan data pada kondisi tanpa selubung. Untuk titik 

pengambilan data terakhir langkah 11 tidak perlu dilakukan, 

karena nilainya tidak memiliki pengurang lagi. 

13) Melakukan tiga kali pengambilan data untuk masing-masing titik 

secara berurutan. 

14) Menekan saklar sehingga berada dalam kondisi off. LCD akan 

mati. 

 
3.3.3 Setelah Dilakukan Linierisasi 

1. Menentukan titik pengambilan data. 

2. Menekan saklar dari alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji, 

sehingga berada dalam kondisi on. LCD akan menyala. 

3. Membuka valve X, kemudian menekan saklar pompa sungkup uji hingga 

pada skala nilai volumenya sedikit lebih besar dari titik pengambilan data 

pertama. Ketika saklar pompa sungkup uji dilepas maka sungkup uji dan 

skala akan turun. Kemudian menutup valve X ketika penunjukan skala 

tepat berada pada titik pengambilan data pertama.. 

4. Menekan push button 1 sehingga tampil volume pada ketinggian pertama. 

5. Membuka valve X, kemudian menutup valve saat penunjukan sudah tepat 

pada titik pengambilan data kedua. 

6. Menekan push button 2 sehingga volume pada ketinggian kedua. 

7. Mencatat hasil pengukuran volume yang tampil pada baris pertama dan 

kedua dari LCD. 
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8. Menekan push button 3 pada alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji sehingga tampil selisih volume antara ketinggian pertama 

dan ketinggian kedua. 

9. Mencatat nilai selisih volume. 

10. Menekan push button 1 sehingga tampilan akan di setel ulang dan muncul 

volume pada ketinggian pertama. 

 

11. Melakukan langkah 5 sampai dengan 10 untuk masing-masing titik 

pengambilan data pada kondisi tanpa selubung. Untuk titik pengambilan 

data terakhir langkah 10 tidak perlu dilakukan, karena nilainya tidak 

memiliki pengurang lagi. 

12. Melakukan tiga kali pengambilan data untuk masing-masing titik secara 

berurutan. 

13. Menekan saklar sehingga berada dalam kondisi off. LCD akan mati. 
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BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Pengondisian Sensor 

Ketika gelombang ultrasonik melewati suatu medium, kekuatan gelombang 

akan semakin berkurang seiring pertambahan jarak tempuh dari gelombang. Hal 

yang menyebabkan pelemahan adalaha adanya proses dipantulkan, dihamburkan dan 

diserap. Pengondisian sensor pada proses linierisasi dilakukan dalam dua kondisi 

yaitu dengan selubung dan tanpa selubung yang bertujuan untuk mengetahui proses 

pelemahan terhadap gelombang ultrasonik yang terjadi pada pada lokasi 

pengambilan data. 

 
4.1.1 Tanpa Selubung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kondisi Tanpa Selubung 

 

Gambar 4.1 menunjukan kondisi dari pemberat dan dudukan pemberat saat 

tanpa menggunakan selubung. x melambangkan jarak antara pemberat dengan 

dudukan pemberat dalam satuan panjang, dan y melambangkan penunjukan skala 

penunjukan sungkup uji dalam satuan volume. Dimana untuk pengambilan data nilai 



29  

x1 adalah jarak awal, x2 adalah jarak akhir, y1 adalah skala penunjukan (volume) 

awal, dan y2 adalah skala penunjukan (volume) akhir. Kondisi tanpa selubung 

merupakan kondisi sesungguhnya dari sungkup uji yang ada di Laboratorium UTTP 

Volume, Direktorat Metrologi. Namun, untuk kepentingan pengambilan data laporan 

ini, telah dilakukan modifikasi pada bagian bawah pemberat yakni dengan 

penambahan kertas karton setebal 7 mm berbentuk lingkaran berdiameter 20 cm. 

Tujuan dari ditambahkannya karton ini adalah untuk membuat permukaan bawah 

dari pemberat menjadi rata. Gambar 4.2 memperlihatkan penambahan karton pada 

bagian bawah pemberat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Karton Pada Bagian Bawah Pemberat 

 

4.1.2 Dengan Selubung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Kondisi Dengan Selubung 

 

Gambar 4.3 menunjukan kondisi dari pemberat dan dudukan pemberat saat 

menggunakan selubung. Penempatan dari selubung yakni melingkupi keliling dari 

lingkaran pemberat dan dudukannya di sepanjang jarak lintasan pemberat dari titik 
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volume teratas hingga lantai. Penambahan selubung ini dimaksudkan untuk 

mengurangi semua potensi yang mampu melemahkan gelombang ultrasonik baik 

yang ditransmisikan maupun sinyal yang dipantulkan oleh bagian bawah pemberat. 

 
4.2 Proses Linierisasi 

Proses linierisasi ini dilakukan untuk membuat hubungan antara hasil deteksi 

sensor ultrasonik dan nilai yang ditunjukan skala volume menjadi garis linier 

disetiap titik pengambilan data.. Analisis regresi adalah teknik statistika untuk 

menelusuri dan memodelkan hubungan antar variabel. Salah satu model regresi 

adalah regresi linier. Model ini digunakan untuk memodifikasi untuk menghasilkan 

data dalam hubungan garis lurus yang melingkupi semua data. 

Pada proses linierisasi yang dilakukan dalam pengambilan data ini, variabel 

X mewakili jarak antara pemberat dan dudukan pemberat dari sungkup uji. 

Sementara, variabel Y mewakili skala penunjukan volume pada badan sungkup uji. 

Pengondisian sensor dilakukan dengan selubung dan tanpa selubung. Untuk proses 

ini dipilih selisih y atau skala penunjukan volume 100 liter. Sebab dalam 

pengoperasian sungkup uji, pengambilan titik pengujian umumnya pada rentang 100 

liter. 

 
4.2.1 Data Tanpa Selubung 

Hasil pengambilan data proses linierisasi dalam kondisi tanpa selubung dapat 

disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Pengambilan 

Tabel 4.1 Data Tanpa Selubung 
X 

(mm) 

 
Y 

(Liter) 
Data Ke-    

 X awal X akhir Selisih X Y awal Y akhir Selisih Y 

 1590 1323 267 600 500 100 

 1322 1069 253 500 400 100 

1 1069 812 257 400 300 100 

 813 539 247 300 200 100 

 540 279 262 200 100 100 

 1589 1322 267 600 500 100 

2 1322 1068 254 500 400 100 

 1068 811 257 400 300 100 
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Tabel 4.1 Data Tanpa Selubung (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dari data diatas dihitung selisih dari X akhir dan X awal, juga selisih Y akhir 

dengan Y awal. Dengan rumus sebagai berikut. 

 
Selisih X = X awal – X akhir (4.1) 

Selisih Y = Y awal – Y akhir (4.2) 

 
Maka didapat hasil perhitungan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Perhitungan Data Tanpa Selubung 
Rata-Rata Rata-Rata 

Selisih X      Selisih Y 
X awal X akhir 

(mm) 
Y awal Y akhir 

(Liter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut persamaan untuk model regresi linier. 

 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏 (4.3) 

 
Keterangan : 

- Y = Variabel Response atau Akibat (Volume berupa Liter) 

- X = Variabel Predictor atau Penyebab (Jarak berupa milimeter) 

- a = Konstanta 

(mm) (mm)  (Liter) (Liter)  

1589 1323 266 600 500 100 

1323 1068 255 500 400 100 

1068 812 256 400 300 100 

812 539 273 300 200 100 

540 280 260 200 100 100 
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- b = Koefisien Regresi atau Kemiringan 

 
 

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 
 

 

𝑎 
  (∑ )(∑ ) (∑ )(∑ )  

(∑ )    (∑ ) 
 

𝑏 
(∑ ) (∑    )(∑ ) 

(∑ ) (∑ ) 

(4.4) 

 
(4.5) 

 

 

Sementara koefisien korelasi dapat dihitung dengan persamaan berikut. 
 

 

  (∑ ) (∑ )(∑ )  

√* (∑ ) (∑ ) +* (∑ ) (∑ ) + 
(4.6) 

 

 

Maka dapat disajikan grafik yang menggambarkan hubungan antara jarak 

pemberat dan dudukan pemberat dengan skala penunjukan volume dalam Gambar 

4.4, Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. 
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Gambar 4.4 Grafik Data Tanpa Selubung Pengambilan Data Ke-1 

 

Suatu grafik dikatakan linier apabila memiliki nilai koefisien korelasi 

mendekati 1. Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

jarak pemberat dan dudukan pemberat dengan skala penunjukan volume pada proses 

linierisasi tanpa selubung data ke-1 adalah linier karena memiliki nilai koefisien 

korelasi mendekati 1, yakni 0,9999. Persamaan yang didapat adalah y = 0,3819 x – 

7,199 liter. 
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Tanpa Selubung Pengambilan Data Ke-2 
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Gambar 4.5 Grafik Data Tanpa Selubung Pengambilan Data Ke-2 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa hubungan antara jarak 

pemberat dan dudukan pemberat dengan skala penunjukan volume pada proses 

linierisasi tanpa selubung data ke-2 adalah linier karena memiliki nilai koefisien 

korelasi mendekati 1, yakni 0,9999. Persamaan yang didapat adalah y = 0,3826 x – 

7,702 liter. 

Tanpa Selubung Pengambilan Data Ke-3 
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Gambar 4.6 Grafik Data Tanpa Selubung Pengambilan Data Ke-3 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan bahwa hubungan antara jarak 

pemberat dan dudukan pemberat dengan skala penunjukan volume pada proses 

linierisasi tanpa selubung data ke-3 adalah linier karena memiliki nilai koefisien 

korelasi mendekati 1, yakni 0,9999. Persamaan yang didapat adalah y = 0,3823 x – 

7,493 liter. 
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4.2.2. Data Dengan Selubung 

Hasil pengambilan data proses linierisasi dalam kondisi dengan selubung 

dapat disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data Dengan Selubung 
 

Pengambilan Data 

Ke-    

X 

(mm) 

Y 

(Liter) 

 X awal X akhir Selisih X Y awal Y akhir Selisih Y 

 1590 1333 267 600 500 100 

 1333 1077 253 500 400 100 

1 
1081 802 257 400 300 100 

 802 532 247 300 200 100 

 532 274 262 200 100 100 

 1587 1325 267 600 500 100 

 1325 1083 253 500 400 100 

2 
1083 794 257 400 300 100 

 794 536 247 300 200 100 

 536 278 262 200 100 100 

 1586 1323 267 600 500 100 

 1324 1066 253 500 400 100 

3 1065 798 257 400 300 100 

 798 535 247 300 200 100 

 535 276 262 200 100 100 

 

Dari data diatas dihitung selisih dari X akhir dan X awal, juga selisih Y akhir 

dengan Y awal. Dengan menggunakan Persamaan 4.1 dan Persamaan 4.2 didapat 

hasil perhitungan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perhitungan Data Dengan Selubung 
Rata-Rata Rata-Rata 

Selisih X      Selisih Y 
X awal X akhir 

(mm) 
Y awal Y akhir 

(Liter) 
(mm) (mm)  (Liter) (Liter)  

1588 1327 261 600 500 100 

1327 1075 252 500 400 100 

1076 798 278 400 300 100 

798 534 264 300 200 100 

534 276 258 200 100 100 
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Berdasarkan data yang didapat dari ketiga pengambilan data, hubungan 

antara jarak pemberat dan dudukan pemberat dapat disajikan kedalam bentuk grafik 

sehingga tampak pada Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. 

Dengan Selubung Pengambilan Data Ke-1 
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Gambar 4.7 Grafik Data Dengan Selubung Pengambilan Data Ke-1 

 

Grafik diatas menggambarkan hubungan antara jarak pemberat dan dudukan 

pemberat dengan skala penunjukan volume. Suatu grafik dikatakan linier apabila 

memiliki nilai koefisien korelasi mendekati 1. Berdasarkan grafik di atas dapat 

dikatakan bahwa hubungan antara jarak pemberat dan dudukan pemberat dengan 

skala penunjukan volume pada proses linierisasi dengan selubung data ke-1 adalah 

linier karena memiliki nilai koefisien korelasi mendekati 1, yakni 0,9999. Persamaan 

yang didapat adalah y = 0,378 x – 3,302 liter. 
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Gambar 4.8 Grafik Data Dengan Selubung Pengambilan Data Ke-2 

 

Grafik diatas menggambarkan hubungan antara jarak pemberat dan dudukan 

pemberat dengan skala penunjukan volume. Suatu grafik dikatakan linier apabila 

memiliki nilai koefisien korelasi mendekati 1. Berdasarkan grafik di atas dapat 
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dikatakan bahwa hubungan antara jarak pemberat dan dudukan pemberat dengan 

skala penunjukan volume pada proses linierisasi dengan selubung data ke-2 adalah 

linier dengan persamaan yang didapat adalah y = 0,3803 x – 5,099 liter. 

Dengan Selubung Pengambilan Data Ke-3 
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Gambar 4.9 Grafik Data Dengan Selubung Pengambilan Data Ke-3 

 

Grafik diatas menggambarkan hubungan antara jarak pemberat dan dudukan 

pemberat dengan skala penunjukan volume. Suatu grafik dikatakan linier apabila 

memiliki nilai koefisien korelasi mendekati 1. Berdasarkan grafik di atas dapat 

dikatakan bahwa hubungan antara jarak pemberat dan dudukan pemberat dengan 

skala penunjukan volume pada proses linierisasi dengan selubung data ke-3 adalah 

linier karena koefisien korelasi bernilai 1. Persamaan yang didapat adalah y = 

0,3812 x – 4,744 liter. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses linierisasi, yakni dalam 

kondisi dengan selubung dan tanpa selubung. Dapat dilihat bahwa keberadaan dari 

selubung dalam proses pengambilan data yang dilakukan tidak menghasilkan 

dampak yang signifikan sebab tanpa menggunakan selubung pun nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh dari pengambilan data ke-1, pengambilan data ke-2, dan 

pengambilan data ke-3 sudah mendekati 1 yang menandakan hubungan antara jarak 

pemberat dan dudukan pemberat telah linier. Selain itu, nilai yang diperoleh untuk 

setiap pembacaan tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dikarenakan Laboratorium UTTP 

Volume di Direktorat Metrologi dalam kondisi yang stabil sehingga faktor yang 

berpotensi menyebabkan gangguan bagi gelombang ultrasonik dapat diminimalisir 

oleh sistem itu sendiri. Sehingga dipilih kondisi tanpa selubung untuk proses 

pengambilan data selanjutnya (data sesudah dilakukan linierisasi). 
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Dari ke enam persamaan yang diperoleh dipilih persamaan dari data hasil 

proses linierisasi dengan selubung pada pengambilan data ke-3 karena memiliki 

koefisien linier 1. Adapun persamaannya adalah y = 0,3812 x – 4,744 liter. 

Persamaan ini kemudian dimasukkan ke formula yang digunakan dalam 

pemrograman pada Arduino IDE untuk selanjutnya digunakan dalam pengambilan 

data sesudah dilakukan linierisasi. 

 
4.3 Setelah Dilakukan Linierisasi 

Setelah formula dalam pemrograman pada Arduino IDE diubah dengan 

persamaan dari linierisasi yangs memiliki koefisien korelasi bernilai 1, kemudian 

dilakukan pengambilan data sebanyak tiga kali untuk dua kelompok titik 

pengambilan data. Kelompok pertama adalah titik pengambilan data yang tepat 

berada pada garis skala, sedangkan kelompok kedua adalah titik pengambilan data 

yang tidak tepat berada pada garis skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10 Tepat di Garis Skala 

 

Gambar di atas menunjukan kondisi skala saat pengambilan data tepat di 

garis skala pada salah satu titik pengambilan data yakni 1000 dL. Adapun hasil 

pengambilan data sesudah linierisasi saat tepat di garis skala yang dilakukan 

sebanyak tiga kali pengambilan data dapat disajikan dalam Tabel 4.5. Untuk 

pengambilan data pada pengujian ini dipilih selisih skala volume 100 liter atau 1000 

desiliter sesuai dengan titik pengoperasian saat pengujian umumnya dilakukan saat 

menggunakan sungkup uji. Pada Tabel 4.5 skala volume dituliskan sebagai volume 

sungkup uji. 
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Tabel 4.5 Data Sesudah Linearisasi Tepat Di Garis Skala 
  Volume 

Pengambilan 

Data Ke- 
Sungkup Uji 

(dL) 

Alat Bantu Penunjukan 

Volume Untuk Sungkup Uji 

(dL) 

 1000 1004 

 2000 1999 

 3000 3005 
1 

 
 

4000 3996 

 5000 5003 

 6000 6009 

 1000 1005 

 2000 1998 

 3000 3006 
2  

 

4000 3997 

 5000 5001 

 6000 6007 

 1000 1005 

 2000 2000 

3 
3000 3004 

 4000 3996 

 5000 5001 

 6000 6007 

 

Untuk mengetahui ketertelusuran dari hasil pengukuran maka digunakan 

beberapa parameter, diantaranya: akurasi, presisi, bias dan Kesalahan yang ada pada 

Tabel 4.6. Nilai akurasi merupakan persentase kedekatan harga penunjukan alat 

bantu penunjukan volume untuk sungkup uji. Pengujian Sungkup Uji dengan harga 

penunjukan alat sungkup uji. Presisi adalah persentase konsistensi volume 

penunjukan penunjukan alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji untuk 

volume nominal (volume penunjukan sungkup uji) yang sama. Bias adalah 

perbedaan volume rata-rata penunjukan alat bantu penunjukan volume untuk 

sungkup uji dengan volume nominal yang sama. Kesalahan atau error adalah 

persentase perbedaan antara volume penunjukan alat bantu penunjukan volume 

untuk sungkup uji dengan volume nominal. 
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Tabel 4.6 Perhitungan Karakteristik Pengukuran Tepat di Garis Skala 
 

Volume Penunjukan 

Sungkup Uji 

 

Standar 

Deviasi 

 
Rata-Rata 

 
Bias 

 
Presisi 

 
Kesalahan 

 
Akurasi 

dL dL dL dL % % % 

1000 0,6 1004,7 4,7 99,8 0,6 99,4 

2000 1,0 1999,0 1,0 99,8 0,2 99,8 

3000 1,0 3005,0 5,0 99,9 0,3 99,7 

4000 0,6 3996,3 3,7 100,0 0,1 99,9 

5000 1,2 5001,7 1,7 99,9 0,1 99,9 

6000 1,2 6007,7 7,7 99,9 0,2 99,8 

 

Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam Tabel 4.6, nilai bias terbesar 

bernilai 7,7 dL pada volume penunjukan sungkup uji 6000 dL, dan nilai bias terkecil 

adalah 1,0 dL pada volume penunjukan sungkup uji 2000 dL. Nilai presisi untuk 

setiap titik pengambilan data sangat baik, dengan nilai kepresisian terkecil bernilai 

99,8% pada volume 1000 dL dan 2000 dL. Untuk nilai kesalahan terbesar terdapat 

pada volume 1000 dL yakni 0,6 % dan nilai kesalahan terkecil adalah 0,1 % pada 

volume 4000 dL dan 5000 dL. Nilai akurasi terkecil adalah 99,4% pada volume 1000 

dL dan nilai akurasi terbesar adalah 99.9% pada volume 4000 dL dan 5000 dL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tidak Tepat di Garis Skala 

 

Gambar 4.10 menunjukan kondisi pengambilan data tidak tepat di garis skala 

pada salah satu titik pengambilan data yakni 4705 dL. Pengambilan data dilakukan 

sebanyak tiga kali, dengan nilai volume sungkup uji (skala volume pada sungkup uji) 

dipilih secara acak namun digunakan konsisten untuk setiap pengambilan data. Hal 
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ini dilakukan untuk menguji keakurasian dan kepresisian dari nilai hasil pengukuran 

dengan menggunakan persamaan yang telah dipilih pada titik sembarang dalam 

jangkauan skala. Adapun hasil pengambilan data untuk tidak tepat di garis skala 

disajikan dalam Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Data Sesudah Linearisasi Tidak Tepat Di Garis Skala 
Volume 

Pengambilan 

Ke- 
Sungkup uji 

(dL) 

Alat Bantu Penunjukan 

Volume Untuk Sungkup Uji 

(dL) 

 1478 1474 

 2593 2601 

 3269 3265 
1 

 
 

4705 4701 

 5481 5484 

 6010 6007 

 1478 1479 

 2593 2602 

 3269 3265 
2 

 
 

4705 4703 

 5481 5482 

 6010 6008 

 1478 1476 

 2593 2601 

3 
3269 3265 

 4705 4702 

 5481 5482 

 6010 6007 

 
Berdasarkan data tersebut dilakukan perhitungan beberapa karakteristik 

pengukuran yang disajikan dalam Tabel 4.8 untuk Akurasi, Presisi, Bias, dan 

Kesalahan. Didapat nilai bias terbesar adalah 8,3 dL pada volume penunjukan 

sungkup uji 2593 dL, sementara nilai bias terkecil adalah 1,7 dL pada volume 1478 

dL dan 5481 dL. Nilai kepresisian terkecil adalah 99,5% pada volume 1478 dL. Nilai 

kesalahan terbesar adalah 0,6 % pada volume 1478 dL. Nilai akurasi terendah adalah 

99,4% pada volume 1478 dL. 
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Tabel 4.8 Perhitungan Karakteristik Pengukuran Tidak Tepat di Garis Skala 

Volume 

Penunjukan 

Sungkup Uji 

Standar 

Deviasi 

Rata-Rata Bias Presisi Kesalahan Akurasi 

dL dL dL dL % % % 

1478 2,5 1476,3 1,7 99,5 0,6 99,4 

2593 0,6 2601,3 8,3 99,9 0,4 99,6 

3269 0,0 3265,0 4,0 100,0 0,1 99,9 

4705 1,0 4702,0 3,0 99,9 0,1 99,9 

5481 1,2 5482,7 1,7 99,9 0,1 99,9 

6010 0,6 6007,3 2,7 100,0 0,1 99,9 

 

Berdasarkan kedua kelompok titik pengambilan data, nilai presisi terkecil 

berada pada rentang 1000 dL sampai dengan 2000 dL. Tetapi nilai presisi yang 

diperoleh untuk semua titik pengambilan data masih berada diatas 99%, hal ini 

menandakan penunjukan alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji mampu 

menunjukan nilai volume yang sangat konsisten untuk pengambilan data berulang 

untuk input yang sama. 

Kecermatan atau resolusi dari skala penunjukan volume pada badan sungkup 

uji adalah 1 L. Sedangkan alat ini memiliki kecermatan 1/10 dari skala penunjukan 

volume pada badan sungkup uji, yakni 1 dL. Oleh karena nilai bias terbesar adalah - 

8,3 dL pada volume nominal 2593 dL, dimana tidak lebih dari 1 skala pada sungkup 

uji, didukung dengan nilai keakurasian untuk semua titik pengambilan data lebih dari 

99%, maka dapat dikatakan bahwa alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji 

memiliki kebenaran hasil penunjukan yang sangat baik. Terdapat beberapa faktor 

yang mampu menyebabkan kesalahan pada hasil penunjukan dari alat ini, 

diantaranya : 1) Adanya distorsi terhadap gelombang ultrasonik, 2) Posisi peletakan 

sensor tidak tepat sama, dan 3) Pemberat belum dalam kondisi stabil (masih 

bergetar). 
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BAB V 

 
 

PENUTUP 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penyusunan proyek akhir 

ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai keakurasian dan kepresisian untuk semua titik pengambilan data 

berada diatas 99% hal ini menandakan keakurasian dan kepresisian dari 

alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji termasuk kategori sangat 

baik. 

2. Pemrograman pada mikrokontroler yang tepat sehingga dapat mengolah 

nilai jarak antara pemberat dan dudukan pemberat pada sungkup uji yang 

menjadi nilai volume yang diukur, kemudian dapat ditampilkan pada 

LCD telah berhasil ditentukan 

3. Penggunaan selubung sepanjang jalur pendeteksian sensor ultrasonik 

tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap data hasil 

pengukuran. 

 
5.2 Saran 

Pembuatan alat bantu penunjukan volume untuk sungkup uji ini untuk 

kepentingan digitalisasi di era yang serba digital ini. Namun, alat yang dibuat belum 

cukup optimal sehingga masih diperlukan adanya perbaikan serta pengembangan. 

Adapun berikut adalah beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan alat ini. 

1. Pengembangan remote control sehingga pembacaan dari alat bantu dapat 

dilakukan dengan jarak yang lebih jauh. 

2. Pengembangan akses cerapan pengujian meter gas dengan sungkup uji 

sebagai standar secara online. 

3. Penambahan valve otomatis agar memudahkan operator dalam 

pengoperasian alat ini. 

4. Penggantian sensor menjadi sensor laser (interferometer) untuk 

meningkatkan kecermatan alat ini. 

. 
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