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ABSTRAK 

 
Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak (TUTSIT) adalah suatu tangki ukur yang 

mempunyai penampang lintang berbentuk lingkaran dan berdiri diatas pondasi kokoh 

dan tetap, yang digunakan untuk menyimpan fluida cair. TUTSIT merupakan salah 

satu tangki ukur yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan metrologi legal karena 

terkait dengan custody transfer. Akan tetapi dalam penggunaan TUTSIT terutama 

untuk pengukuran nilai level cairan didalamnya masih menggunakan metode manual 

yang tidak praktis yaitu memakai depth stick sebagai alat ukur level yang bisa 

menimbulkan kesalahan paralaks. Oleh karena itu dirancang proyek akhir prototipe 

sensor kapasitif untuk pengukuran level fluida cair konstan pada tangki ukur silinder. 

Prinsip kerja prototipe ini adalah dengan membaca   perubahan   level 

berdasarkan tinggi muka cairan pada tangki ukur silinder menggunakan sensor 

kapasitif. Sensor kapasitif mengubah tinggi muka cairan menjadi nilai kapasitif. 

Osilator digunakan sebagai transduser untuk mengubah nilai kapasitif menjadi 

frekuensi agar dapat diolah mikrokontroler menjadi nilai level. Nilai penunjukkan 

pengukuran level dan frekuensi akan ditampilkan pada penunjukan LCD. 

Miniatur tangki ukur silinder yang digunakan mempunyai ketinggian nominal 

25,5 cm. Prototipe memiliki rentang ukur 0-16 cm yang dibagi menjadi 4 titik 

pengukuran yaitu 4 cm, 8 cm, 12 cm dan 16 cm. Konfigurasi sensor kapasitif yang 

digunakan adalah pelat konduktor sejajar untuk menjaga konsistensi jarak antar pelat. 

Pengujian prototipe menggunakan osiloskop sebagai pembanding nilai frekuensi 

terhadap nilai frekuensi dari prototipe, serta nilai level dengan penggaris terkalibrasi 

dan tertelusur dengan nilai level pada penunjukkan prototipe serta cairan yang 

digunakan berupa air. Berdasarkan pengujian diperoleh eror rata-rata pada level 

sebenarnya dari hasil penunjukan prototipe yaitu 1,29% dan nilai akurasi prototipe 

sebesar 98,71% serta nilai presisi prototipe sebesar 96,57%. 

 
Kata Kunci : Sensor Kapasitif, Level, TUTSIT, Fluida Cair 
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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Tempat penampungan air memerlukan mekanisme untuk mengetahui level air 

yang ada didalamnya, namun cara yang dilakukan saat ini masih cara manual. Oleh 

karena itu, diperlukan mekanisme pengukuran level air secara otomatis, sehingga 

metode pengukuran level air tersebut menjadi lebih efisien. Pengukuran merupakan 

suatu prosedur sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif baik yang 

dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akan menghasilkan data akurat, 

relevan. Beberapa alat ukur level yang sering digunakan di industri adalah tangki ukur 

dengan jenis tertentu yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan metrologi legal 

yang berlaku terkait dengan custody transfer seperti Tangki Ukur Tetap Silinder 

Tegak (TUTSIT), Tangki Ukur Kapal, dan Tangki Ukur Tongkang untuk menjamin 

kebenaran pengukuran serta kepastian hukumnya. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) 

bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran 

pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan 

ukur, standar acuan, metode pengukuran, dan alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya (UTTP), dengan ketentuan dalam pasal 12 UUML diamanatkan 

pengaturan UTTP wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, 

atau kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga dalam setiap 

proses pengukuran yang dilakukan diperlukan adanya jaminan kepastian yang dapat 

dipertanggungjawabkan salah satu contohnya pengukuran level pada TUTSIT. 

TUTSIT adalah suatu tangki ukur yang mempunyai penampang lintang 

berbentuk lingkaran dan berdiri diatas pondasi kokoh dan tetap, tangki ukur silinder 

tersebut pada industri migas digunakan sebagai tempat penyimpanan fluida dalam 

skala besar. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, 

TUTSIT merupakan suatu UTTP yang wajib ditera/tera ulang oleh Direktorat 

Metrologi. Proses pengujian tangki ukur ini diatur dalam Syarat Teknis Tangki Ukur 

Tetap Silinder Tegak pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri Nomor 25/PDN/2010 sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen handal 

dengan kejelasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan didalam dunia metrologi 
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legal. TUTSIT pada laporan ini akan disebut tangki ukur silinder. Saat ini pengukuran 

level pada proses peneraan tangki ukur silinder masih menggunakan metode manual 

yang tidak praktis yaitu memakai depth stick sebagai alat ukur level maupun bagian 

dari proses tera dan tera ulang, akan tetapi penggunaan depth stick yang merupakan 

pengukuran langsung dapat menyebabkan kesalahan paralaks akibat perbedaan sudut 

pembacaan yang dilakukan oleh manusia pada skala depth stick sehingga 

mengakibatkan hasil pengukuran kurang akurat. Padahal pengukuran level menjadi 

penting karena apabila terjadi kesalahan ukur mengenai pengukuran level akan 

menyebabkan terjadinya berbagai macam kegagalan sistem terutama didalam suatu 

tangki ukur. Bila didalam pengukuran level saat penuh salah penentuan nilainya maka 

tekanan didalam tangki dapat menjadi berlebih dan akan merusak tangki sehingga 

menyebabkan cairan didalamnya meluap dan jatuh keluar serta berpotensi 

mengganggu kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) masyarakat 

sekitar dikarenakan cairan yang meluap berbahaya. Serta perlu biaya besar untuk 

memperbaikinya ditambah tingkat kepercayaan terhadap pengukuran level pada 

tangki tersebut akan semakin berkurang sehingga menyebabkan kerugian finansial 

bagi pengguna ataupun pemilik. Oleh karena itu, pengukuran level menjadi penting 

karena bila ada kesalahan dalam pengukuran tersebut bukan hanya dirugikan secara 

finansial tetapi juga lingkungan. Sehingga diperlukan suatu alat ukur level dengan 

sistem pengukuran otomatis yang mampu meminimalisir terjadinya kesalahan 

paralaks. Sehingga dibuatlah proyek akhir yang berjudul “Prototipe Sensor Kapasitif 

untuk Pengukuran Level Fluida Cair Konstan Pada Tangki Ukur Silinder” dengan 

kelebihan mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik, proses penggunaan yang lebih 

mudah dan otomatis konversi ke satuan level. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe pengukuran level dengan meminimalisir 

kesalahan paralaks. 

2. Bagaimana membuat prototipe pengukuran level yang ekonomis dengan kualitas 

yang terjamin. 

3. Bagaimana membuat prototipe pengukuran level yang mudah dan efektif 

pengoperasiannya. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam projek akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Tangki ukur yang digunakan adalah miniatur tangki ukur silinder dengan 

penunjukan level yang merupakan tahapan prototipe dengan rasio ketinggian 

adalah 1: 28. 

2. Keluaran alat berupa penunjukan digital. 

3. Konfigurasi sensor yang digunakan adalah sensor kapasitif pelat sejajar. 

4. Cairan yang digunakan adalah air. 

5. Pengukuran ini menggunakan 4 titik ukur dengan rentang 0-16 cm yaitu 4 cm, 

8 cm, 12 cm dan 16 cm. 

6. Resolusi yang digunakan sebesar 1 cm. 

 
 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari projek ini adalah untuk merancang dan membuat prototipe sensor 

kapasitif untuk pengukuran level fluida cair konstan pada tangki ukur silinder dengan 

penunjukan level otomatis. 

 
1.5. Manfaat 

Manfaat dari dibuatnya proyek akhir ini adalah untuk memudahkan 

masyarakat maupun industri dalam melakukan pengukuran level yang sudah 

terotomasi. 

 
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, 

tujuan projek 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 perangka-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan projek akhir. 
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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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Tangki Ukur 

 
Sensor Pelat 

Sejajar 

 
Multivibrator 

 
Pengolahan 

Data 

 
Penunjukan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kegiatan tera dan tera ulang tangki ukur silinder sangat penting untuk 

dilakukan dikarenakan untuk menjaga nilai kebenaran pengukuran dan kepastian 

hukum. Pengujian tera dan tera ulang tangki ukur silinder diatur pada Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 25 tahun 2010 tentang Syarat 

Teknis Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak, dalam syarat teknis ini pengujian untuk 

melakukan tera dan tera ulang terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah 

pengujian pengukuran ketinggian atau level didalam tangki (SK DJ PDN No. 25 

Tahun 2010). Pada proyek akhir ini dibuat prototipe sensor kapasitif untuk pengukuran 

fluida cair konstan pada tangki ukur silinder. Prototipe ini diharapkan menjadi alat 

ukur level tangki silinder yang praktis dan memiliki akurasi yang baik. Sistem 

pengukuran level yang ingin dibuat ditunjukkan oleh Gambar 2.1 

 

 
 

 
 

Gambar 2. 1 Elemen-elemen pengukuran level dengan sensor kapasitif 

 

 
Fungsi dari sistem pengukuran level pada Gambar 2.1 akan dijelaskan pada subbab 

2.1 sampai subbab 2.6. 

 
 

2.1      Tangki Ukur Level 

Menurut SK DJ PDN No. 25 Tahun 2010 tentang Syarat Teknis Tangki Ukur 

Tetap Silinder Tegak adalah tangki yang mempunyai penampang melintang, berdiri 

tegak diatas pondasi yang kokoh dan tetap. TUTSIT banyak digunakan di Indonesia 

khususnya pada industri-industri besar seperti pada minyak dan 

gas karena mampu menjadi wadah penampung fluida yang 
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berskala besar. Tangki ukur yang memiliki daya tampung yang besar menjadi bagian 

dalam dunia perindustrian terkhususnya dalam hal custody transfer bagi para pemilik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 2 Tangki ukur silinder. Sumber: SK DJ PDN No. 25 Tahun 2010 

Perbandingan rasio ketinggian antara miniatur tangki ukur dengan TUTSIT adalah 

1:28 dimana tinggi miniatursebesar 25,5 cm dan tinggi TUTSIT sebbenarnya 7,08 m 

 
2.2. Pengukuran Level 

Pengukuran besaran level menjadi hal yang penting sebagai fungsi monitoring 

transaksi dalam dunia industri. Dalam dunia industri terdapat dua pengukuran level 

yang sering digunakan, yaitu: 

1. Pengukuran level secara tidak langsung. 

2. Pengukuran level secara langsung. 

Tabel 2.1 akan memberi contoh dari dua pengukuran level yang nantinya akan 

dibahas pada subbab 2.2.1 untuk pengukuran level secara tidak langsung dan pada 

subbab 2.2.2 akan membahas tentang pengukuran level secara langsung. 

Tabel 2. 1 Jenis-jenis pengukuran level beserta contohnya 
 

No Tidak Langsung Langsung 

1 Metode Kapasitif Depth stick 

2 Ultrasonik Displacer 

3 Sistem Jebakan Udara Pelampung 

4 
Pengukur Permukaan Tangki 

Tertutup dengan Pipa U 
Gelas Ukur 



7  

2.2.1. Pengukuran Level Secara Tidak Langsung 

Pada pengukuran level secara tidak langsung, perubahan tinggi fluida yang 

terjadi akan dialihkan dengan penggunaan mekanisme tertentu sehingga besaran 

sinyal dapat diamati dan dengan perhitungan akan didapat hasil pengukuran, pada 

pengukuran ini informasi hasil pengukuran dikonversi ke besaran fisis yang lain. 

Terdapat beberapa jenis pengukuran tidak langsung. Contohnya antara lain metode 

pengukuran kapasitif, ultrasonik dan lainnya yang akan dijelaskan pada subbab 2.2.1.1 

sampai 2.2.1.4 

 
2.2.1.1. Metode Kapasitif 

Metode kapasitif ini menggunakan konsep karakteristik dielektrik dari sebuah 

kapasitor, fluida dengan karakteristik dielektrik yang terletak diantara dua buah 

konduktor yang terpisah dengan jarak tertentu. Terdapat dua buah probe yang 

berfungsi sebagai konduktor yang disusun sejajar . Saat tangki dalam keadaan kosong, 

material yang berfungsi sebagai material dielektrik diantara kedua konduktor adalah 

udara. Saat fluida sudah mulai masuk mengisi tangki maka terdapat perubahan 

material dielektrik dari udara menjadi fluida. Perubahan material dielektrik ini 

menyebabkan perubahan nilai kapasitif dari kedua konduktor tersebut. Selanjutnya 

kapasitif digunakan sebagai informasi untuk mengolah level fluida sehingga 

pengukuran level dapat dilakukan (CITA ITB, 2012). 

 
2.2.1.2. Metode Ultrasonik 

Metode pengukuran level dengan ultrasonik merupakan salah satu metode 

terbaik dalam proses pengukuran level fluida. Gelombang ultrasonik dipancarkan 

melalui transmitter, kemudian permukaan dari objek ukur atau fluida memantulkan 

gelombang ultrasonik kembali tersebut menuju receiver Dalam metode pengukuran 

ini selang waktu yang dibutuhkan untuk memantulkan gelombang ultrasonik 

dikonversi menjadi level fluida statik. (CITA ITB, 2012). 

 
2.2.1.3. Sistem Jebakan Udara 

Sistem jebakan udara digunakan jika tidak ada diafragma yang sesuai untuk 

suatu cairan. Sistem ini terdiri dari satu kotak dengan lubang dibawahnya dan yang 

dipasang diujung pipa yang tercelup ke dalam cairan seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.3, lubang kotak dibiarkan tanpa diafragma, karena udara didalam kotak 
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mendapat tekanan cairan maka akan terdesak ke atas. Tekanan inilah yang kemudian 

diteruskan kepengukuran tekanan yang nantinya dari besaran tekanan ini akan 

diketahui tinggi cairan didalam tangki. 

Supaya kenaikkan cairan pada dalam kotak tidak terlalu besar, maka volume 

kotak dibuat lebih besar dari pada volume pipa diatasnya. Pada sistem jebakan udara 

ini sendiri terdapat kerugian dalam penggunaanya yaitu bila digunakan untuk cairan 

yang dapat melarutkan udara saat cairan larut dalam udara maka cairan akan naik ke 

dalam kotak yang menyebabkan pengukuran level menjadi kurang teliti. 

 
 

 
Gambar 2. 3 Sistem jebakan udara. 

 

 
2.2.1.4. Pengukuran Permukaan Dengan Manometer Pipa U 

Pada Gambar 2.4 ditunjukkan manometer pipa U yang dipakai untuk 

mengukur permukaan cairan di dalam tangki terbuka. Pengukuran tinggi h dari cairan 

manometer dapat dapat dilakukan dengan memakai tinggi H dari cairan di dalam 

tangki, yaitu dengan menggunakan persamaan : 

𝐻 = 
𝑝𝑔𝑚 

𝑥 ℎ ............................................................................................................................. (2.1) 
𝑝𝑔𝑡 

dimana: 

pgm adalah berat jenis cairan manometer 

pgt  adalah berat jenis cairan di dalam tangki 

Jika dinginkan untuk mengukur permukaan didalam tangki tertutup dapat 

dipakai manometer pipa U seperti yang terlihat pada Gambar 2.4 pada kaki kiri dari 
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manometer yang dibuat lebih besar dari kaki kanan, dipasang pelampung. 
 

 
 

Gambar 2. 4 Pengukuran Permukaan Tangki Tertutup dengan Pipa U 

 

 
Pelampung ini dipakai untuk mengukur perubahan tinggi cairan di kaki kiri. 

Tinggi cairan h didalam tangki dapat diketahui dengan mengukur perubahan 

kedudukan pelampung d, dengan persamaan: 

ℎ = [
𝑝𝑔𝑚 

(1 + 
𝐴2

) − 1] 𝑑 − ℎ𝑜 .......................................................................... (2.2) 
𝑝𝑔𝑡 

dimana : 

𝐴1 

pgm adalah berat jenis cairan manometer 

pgt adalah berat jenis cairan di dalam tangki 

A2 adalah luas penampang kaki kanan 

A1 adalah luas penampang kaki kiri 

d adalah perubahan kedudukan pelampung 

ho adalah tinggi awal tangki 

Untuk mengukur tinggi batas antara dua cairan berlainan didalam suatu tangki 

dapat juga dipakai manometer pipa U dengan persamaan: 

ℎ = [(
𝑝𝑔𝑚−𝑝𝑔1

) 
𝐴2 

+ (
𝑝𝑔𝑚−𝑝𝑔1

)] − 𝑑 − ℎ𝑜 .................................................. (2.3) 
𝑝𝑔2−𝑝𝑔1 

dimana : 

𝐴1 𝑝𝑔2−𝑝𝑔1 

pgm adalah berat jenis cairan manometer 

pg1 adalah berat jenis cairan yang ringan 
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pg2 adalah berat jenis cairan yang berat 

A2 adalah luas penampang kaki kanan 

A1 adalah luas penampang kaki kiri 

d adalah perubahan kedudukan pelampung 

ho adalah tinggi awal tangki 

Melalui berbagai persamaan 2.1 sampai 2.3 ketinggian level didalam 

manometer U dapat diketahui. 

 

2.2.2. Pengukuran Level Secara Langsung 

Pengukuran langsung merupakan pengukuran tinggi level yang dapatkan 

secara langsung tanpa harus mengalami proses perubahan bentuk besaran dari hasil 

pengukuran. Terdapat beberapa jenis pengukuran langsung antara lain adalah depth 

stick, displacer, pelampung dan gelas penglihat yang akan dijelaskan pada subbab 

2.2.2.1 sampai subbab 2.2.2.4. 

 
 

2.2.2.1. Depth Stick 

Depth stick merupakan metode pengukuran level paling sederhana. Metode 

ini menggunakan batang silinder dengan skala yang telah dikalibrasi. Metode 

pengukuran level secara langsung jenis ini dapat dilakukan secara lebih mudah serta 

sederhana dimana operator dapat langsung menggunakan depth stick dapat memiliki 

kesulitan dalam penggunannya. Metode pengukuran dengan depth stick ini memiliki 

kekurangan yaitu pengukuran yang dilakukan tidak dapat diakuisisi secara kontinu, 

serta akurasi pengukuran yang kurang baik karena memiliki risiko kesalahan paralaks 

yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan metode lainnya (CITA ITB, 2012). 

 
 

Gambar 2. 5 Depth stick 
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2.2.2.2. Displacer 

Metode ini bekerja dengan menggunakan hubungan displacer yang 

terhubung dengan tabung torsi beserta sebuah sistem pengungkit. Ketika level fluida 

meningkat, maka gaya buoyancy yang diterima oleh displacer secara kontinu akan 

meningkat. Sehingga akan menyebabkan perpindahan keadaan posisi pada displacer 

keatas.  Kekurangan dari metode ini sendiri adalah perubahan level sangat kecil 

sehingga sulit untuk dideteksi secara langsung oleh displacer sendiri (CITA ITB, 

2012). 

 
2.2.2.3. Pelampung 

Pelampung merupakan alat sederhana yang digunakan dalam pengukuran 

level. Pengukuran ini didasarkan pada suatu benda (pelampung) yang mampu 

mengapung pada fluida tertentu. Dengan demikian letak batas/interface dari dua jenis 

fluida dengan level tertentu dapat diketahui berdasarkan letak dari pelampung 

tersebut. Umumnya pengukuran level dengan menggunakan pelampung hanya 

terbatas pada interface antara cairan dan gas. Salah satu kekurangan dari instrumen 

pelampung ini adalah tidak dapat digunakan untuk fluida yang berubah. 

 
2.2.2.4 Gelas Penglihat 

Pengukuran dengan gelas penglihat ini berhubungan dengan cairan 

didalam tangki yaitu dengan diletakkan disamping tangki yang berisi cairan. Pada 

hukum bejana berhubungan, level suatu tangki dan gelas penglihat adalah sama. 

Jadi, dengan mengatur level cairan didalam tangki maka dapat dilakukan 

pengukuran level cairan. Dalam melihat level ini, cairan yang akan diukur ataupun 

yang digunakan harus bening dan jernih serta tidak boleh keruh karena akan 

mengganggu penglihatan pada gelas penglihat dan menyebabkan kesalahan dalam 

pengukuran ataupun penunjukkan suatu level cairan. 

Gelas memiliki kerugian yaitu dapat mudah pecah karena biasanya terbuat dari 

kaca sehingga bila pecah cairan di dalam tangki juga ikut keluar. Selain itu biasanya 

batas pengukuran pada gelas penunjuk terbatas pada ±1 meter saja. 
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Gambar 2. 6 Pengukuran permukaan dengan gelas penunjuk. 

 

 
2.3. Sensor Level Kapasitif 

Sensor level kapasitif adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan metode 

kapasitif. Metode kapasitif sendiri merupakan metode pengukuran yang 

memanfaatkan dua buah logam konduktor atau lebih yang diantaranya terdapat 

material dielektrik tertentu untuk dijadikan sebuah kapasitor. Pada pengukuran tinggi 

suatu muka fluida pada tangki, dua belah pelat konduktor dimasukkan kedalam tangki 

sehingga fluida akan mengisi sela-sela diantara kedua pelat konduktor tersebut dan 

dimanfaatkan sebagai material dielektrik. Material dielektrik inilah yang merupakan 

salah satu faktor yang menyebabkan nilai kapasitif berubah karena material dielektrik 

nilainya akan berubah-ubah ketika sensor kapasitif dimasukkan kedalam air. 

terkhususunya nilai perubahan bahan dilektrik air pada ketinggian tertentu. Sementara 

itu pada medium udara nilai perubahan material dielektriknya dapat diabaikan karena 

cukup kecil. 

Sensor kapasitif sendiri biasanya digunakan karena memiliki sensitivitas tinggi 

(Singh, 2003), bersifat non-mekanik (Singh, 2003), mampu digunakan untuk 

melakukan pengukuran secara kontinu (Singh, 2003), dan tidak membutuhkan catu 

daya atau bersifat pasif. Pemahaman dasar mengenai kapasitor dan karakteristiknya 

perlu diketahui untuk memahami prinsip kerja sensor level kapasitif secara lebih rinci 

yang dapat dilihat pada subbab 2.3.1. 
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satuan Coulobmb per Volt (C/V). 

2.3.1. Kapasitor 

Kapasitor merupakan salah satu komponen listrik yang dapat menyimpan dan 

melepaskan energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik. Ketika pertama kali 

disambungkan dengan sumber listrik, kapasitor akan diisi dengan muatan-muatan 

listrik yang dikenal sebagai proses charging. Saat sumber listrik dimatikan dari 

rangkaian, kapasitor menjadi bersifat sebagai sumber listrik dengan melepaskan 

muatan-muatan listrik. Peristiwa ini disebut proses discharging. (Akbar dan Sulistyo, 

2014) 

 

Kapasitor sendiri terbuat dari dua buah konduktor yang diantaranya terdapat 

materia dielektrik seperti kaca, plastik, atau bahan-bahan yang tidak dapat 

menghantarkan listrik lainnya. Setiap material dielektrik memiliki nilai permitivitas 

masing-masing yang bisa mempengaruhi nilai kapasitif, pada dasarnya nilainya akan 

berubah-ubah sejumlah cakupan material dielektrik mengenai kapasitor. 

 

2.3.2. Kapasitif 

Kapasitif merupakan perbandingan banyaknya muatan pada kedua belah pelat 

konduktor penyusun kapasitor terhadap jumlah besarnya potensial listrik diantara 

keduanya. Dinyatakan dalam persamaan: 

 

𝐶 = 
𝑄

 
∆𝑉 

...............................................................................................................(2.4) 

 
 

dimana : 

C adalah nilai kapasitif 

Q adalah jumlah muatan 

∆𝑉 adalah potensial listrik 
 

 

Dengan kata lain nilai kapasitif adalah ukuran kemampuan kapasitor dalam 

menyimpan energi dari suatu nilai tegangan terkhususnya yang ada diantara pelat. 

 
 

Kapasitif diukur dan dinyatakan dalam Farad (F), serta dapat juga didefinisikan dalam 
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Gambar 2. 7 Geometri kapasitor pelat sejajar. 

 

 
Nilai kapasitif juga dapat dicari dari hubungan antara luas permukaan pelat, jarak 

antar pelat nilai konstanta dielektrik bahan, permitivitas vakum, yang dapat dilihat 

pada persamaan 2.5. 

 

𝐶 =  
𝗌0𝗌𝑟A .................................................................................................................... 

(2.5) 
𝑑 

dimana : 

C adalah nilai kapasitif (F) 

𝜀0 adalah permitivitas vakum 8,85x10-12 (Fm-1) 

𝜀𝑟 adalah konstanta dielektrik bahan 

A adalah luas pelat yang berhadapan (m2) 

d adalah jarak antar pelat (m) 

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.7 bahwa suatu kapasitor dapat terbentuk dari 

dua buah pelat konduktor yang disusun sejajar saling berhadapan. Pelat konduktor 

tersebut memiliki luas penampang A dan dipisahkan dengan jarak d. Sesuai dengan 

definisi yang telah dinyatakan diatas dapat dikatakan bahwa kapasitor mampu 

menyimpan sejumlah muatan listrik melalui kedua buah pelat konduktor sebagai 

penyusunnya. Banyak sedikitnya jumlah muatan yang dapat disimpan oleh suatu 

kapasitor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah luas penampang 

pelat koduktor, jarak antar pelat dan material dielektrik yang berada diantara pelat 

koduktor (Halliday dkk, 2011). 

Pada kapasitif terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kapasitif 

khususnya pada kapasitif pelat sejajar yaitu luas suatu permukaan pelat sejajar yang 
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digunakan sebagai sensor kapasitif. Semakin luasnya pelat konduktor pada kapasitor 

maka akan semakin besar pula akumulasi muatan yang mampu didistribusikan melalui 

permukaan pelat. Oleh karena itu nilai kapasitif kapasitor tersebut akan secara 

otomatis menjadi semakin besar sehingga dengan menentukan luasan suatu pelat 

sejajar nilai kapasitif dapat ditentukan sesuai keinginan. Kelebihan dari konfigurasi 

kapasitor pelat sejajar adalah kemudahan menjaga konsistensi jarak antar pelat dan 

konstruksinya lebih sederhana. 

 
2.3.2.1. Jarak Pelat Konduktor 

Pada kedua buah pelat konduktor yang menyusun kapasitor dipisahkan oleh 

suatu celah dengan jarak tertentu. Besar kecilnya jarak yang memisahkan antara kedua 

buah pelat konduktor tersebut bisa mempengaruhi nilai kapasitif kapasitor. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan potensial listrik diantara kedua buah pelat konduktor. 

Adanya perubahan potensial listrik ini karena muatan listrik beda kutub yang berada 

ditempat yang berbeda. Muatan listrik yang berbeda kutub cenderung akan saling tarik 

menarik dan mendekati satu sama lain, karena perlu mendekati satu sama lain maka 

diperlukan suatu energi. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha inilah yang 

disebut sebagai energi potensial. Oleh karena itu apabila muatan listrik tersebut 

terpisah dengan jarak yang cukup jauh maka usaha yang dibutuhkan untuk saling 

mendekat akan lebih besar sehingga energi potensial yang diperlukan menjadi 

semakin besar juga. Sebaliknya jika semakin dekat jarak antara muatan listrik maka 

usaha untuk saling mendekat akan semakin kecil sehingga potensial listriknya menjadi 

semakin kecil (Akbar dan Sulistyo, 2014). 

 
2.3.2.2. Material Dielektrik 

Material dielektrik yang mengisi ruang antara pelat konduktor juga akan 

mempengaruhi nilai kapasitif sebuah kapasitor yaitu dengan adanya nilai konstanta 

material dielektrik. Material dilektrik berwujud padat, cair dan gas. Didalamnya 

material dielektrik tidak terdapat elektron konduksi yang bebas bergerak diseluruh 

material dikarenakan pengaruh medan listrik (Terzic, 2012). Sifat inilah yang 

menyebabkan material dielektrik itu merupakan isolator yang baik. 

Pada material dielektrik, semua elektron-elektron saling terkait dengan kuat 

pada intinya sehingga terbentuk suatu struktur regangan benda padat, atau dalam hal 

cairan atau gas, pada bagian-bagian positif dan negatifnya terikat bersama-sama 
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sehingga setiap aliran massa bukan merupakan perpindahan muatan. Oleh karena itu, 

jika suatu dielektrik diberi muatan listrik, maka muatan ini akan tinggal terlokalisir di 

daerah dimana muatan tadi ditempatkan. 

Setiap material dilektrik memiliki nilai konstanta dielektrik tertentu (Terzic, 

2012). Seperti ditunjukkan pada tabel 2.2 konstanta dielektrik merupakan 

perbandingan nilai kapasitif dua buah kapasitor identik, dimana masing-masing 

material dielektrik sebuah material tertentu dan ruang vakum. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa besar kecilnya suatu nilai kapasitif dapat dipengaruhi oleh besar luas 

antar pelat, jarak antar pelat dan nilai konstanta dielektrik suatu material yang akan 

mengisi ruang diantara dua buah pelat konduktor. Hubungan tersebut dapat dinyatakan 

melalui persamaan: 

ℇ𝑟 =   
𝐶............................................................................................................................................................ 

(2.6) 
𝐶𝑜 

dimana, 

ℇr adalah konstanta dielektrik 

C adalah kapasitif kapasitor dengan dielektrik material tertentu (F) 

Co adalah kapasitif dengan dielektrik ruang vakum (F) 

. 

Tabel 2. 2 Konstanta dielektrik beberapa material 
 

Material Konstanta dielektrik 

Heptan 1,924 

n-heksana 1,890 

Sikloheksana 2,023 

Karbon tetraklorida 2,238 

Benzen 2,284 

Kloroform 4,806 

Etil eter 4,340 

Etil asetat 6,020 

Piridin 12,30 

Aseton 20,70 

Etanol 24,30 

Metanol 33,62 

Asetonitril 38,00 

Air 80,00 

Sumber: Adnan (1997) 
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2.3.2.3. Rangkaian Kapasitor Paralel dan Seri 
 

 

Gambar 2. 8 Nilai kapasitif total dari kapasitor yang dirangkai secara paralel. 

 
 

Jika beberapa kapasitor dihubungkan paralel seperti pada Gambar 2.8, maka 

kapasitor-kapasitor tersebut akan memiliki beda potensial yang sama antara satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu, nilai kapasitif total dari susunan kapasitor 

tersebut merupakan penjumlahan dari nilai kapasitif masing-masing kapasitor 

penyusun. Sedangkan jika beberapa kapasitor disusun secara seri, maka beda potensial 

yang melalui kapasitor tersebut akan berbeda antara satu sama lainnya, tetapi muatan 

listrik tersimpan diantara kapasitor tersebut sama. 

 
2.4. Multivibrator 

Multivibrator adalah sirkuit elektronik yang menghasilkan pulsa atau 

gelombang blok. Multivibrator penghasil gelombang blok kontinu sering disebut 

osilator non-linear, atau disebut juga generator fungsi (function-generator). 

Multivibrator dibangun atas dua bagian utama yang keadaannya saling berbeda. 

Hasilnya adalah pulsa/denyut tegangan blok ber-logik high dan low. Multivibrator 

sendiri pada proyek akhir kali ini digunakan sebagai pengolahan sinyal periodik dan 

menghasilkan gelombang kotak sebagai output. Multivibrator merupakan salah satu 

contoh dari osilator relaksasi yang adalah suatu rangkaian elektronika yang bisa 

membangkitkan sinyal elektronik non-sinusoidal secara periodik berupa sinyal kotak 

maupun segitiga. Osilator sendiri terdiri dari sebuah elemen pengalih (switch) 

elektronik non-linear berupa sebuh rangkaian flip-flop atau Schmitt Trigger dan 

resistor. Rangkaian ini juga bisa disebut sebagai osilator RC karena frekuensi yang 

dihasilkan tergantung dari kombinasi nilai resistansi-kapasitif 

Pada osilator relaksasi terdapat sinyal periodik yang dikeluarkan dari proses 

pengosongan muatan pada kapasitor secara berulang-ulang. Kapasitor akan diisi 

muatan sehingga mencapai suatu batas tertentu. Ketika mencapai suatu batas tertentu 
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tersebut maka muatan pada kapasitor mulai dikosongkan dan diisi muatan kembali , 

untuk membatasi laju pengisian muatan agar tidak berlebihan digunakan sebuah 

kapasitor. Periode waktu pengisian sampai pengosongan muatan pada kapasitor 

ditentukan oleh konstanta waktu (time constant) atau 𝑟. Konstanta 𝑟 adalah perkalian 

antara kapasitif dengan resistansi pada rangkaian sehingga frekuensi sinyal keluaran 

osilator berbanding terbalik dengan konstanta waktu. Hubungan frekuensi dan 

konstanta waktu 𝑟 dapat dilihat di persamaan (2.7) dan (2.8) ini: 

 
𝑟 = 𝑅 . 𝐶=R .C ................................................................................................................................ (2.7) 

𝑓~ 
1 

..................................................................................................................................................... (2.8) 
𝑐 

 
 

Pada proyek akhir ini digunakan multivibrator astabil, yang merupakan 

multivibrator yang tidak mempunyai state stabil pada dua bagian yang 

membangunnya. Kedua bagiannya senantiasa berganti-ganti keadaan terus-menerus 

sehingga outputnya pun berganti-ganti antara high dan low, karena itu multivibrator 

tipe ini diterapkan untuk menghasilkan gelombang kotak, atau sebagai osilator 

gelombang kotak (elektronik sandi, 2017). Pada rangkaian kali ini dipilih 

multivibrator astabil yang merupakan jenis osilator relaksasi yang sangat penting dan 

bergerak pada frekuensi tertentu dan duty cycle tertentu. Rangkaiannya juga 

menggunakan jaringan RC dan menghasilkan gelombang kotak pada keluarannya. 

Multivibrator astabil dapat dibentuk dari berbagai macam komponen seperti dari 

transistor, IC NE 555 dan lain lain. Pada proyek akhir ini digunakan IC NE 555 untuk 

membuat multivibrator astabil yang dapat menghasilkan gelombang kotak dan 

pembangkit waktu. 

 
2.4.1. IC NE 555 

IC NE 555 merupakan IC yang digunakan dalam berbagai aplikasi pewaktuan, 

sumber pulsa gelombang, serta aplikasi osilator (Kho Dickson). IC ini dapat 

dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu (Delay Timer), 

rangkaian flip-flop, dan osilator. Secara fisik IC 555 berbentuk DIP atau Dual inline 

Package dengan package 8 pin (Kho Dickson). Contoh lainnya yaitu IC 556 yang 

didalam 1 package IC tersebut merupakan penggabungan 2 buah IC timer ini dengan 
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package IC 14 pin. Nama IC ini sebenarnya diambil dari 3 pcs resistor yang dipackage 

ke dalam 1 IC dengan besaran 5 K Ohm. 

 
Spesifikasi NE 555: 

• Tegangan masukan / Catu daya : 4.5 ∼ 15 V 

• Besaran arus untuk 5 vdc : 3 ∼ 6 mA 

• Besaran arus untuk 15 vdc : 10 ∼ 15 mA 

• Maksimum output Arus : 200 mA 

• Daya : 600 MW 

• Suhu kerja antara : 0 to 70 °C 
 

 
 

Gambar 2. 9 IC NE555. Sumber :  NXP Semiconductor, 1994 

 

 
Dari rangkaian pada Gambar 2.10 dibawah ini didapat rumus perhitungan nilai 

frekuensi adalah dengan rumus f = 1 / (0,69 * (Ra + 2 * Rb) * C). Nilai Ra didapat 

dari paralel antara R1 dan R2 sedangkan untuk nilai Rb didapat dari nilai R3. Variabel 

C ini lah sebagai sensor yang nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan nilai kapasitif 

saat berada didalam air Untuk melihat lebih lanjut mengenai penjelasan IC NE 555 

dapat dilihat pada lampiran 1 datasheet NE 555. 
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Gambar 2. 10 Rangkaian Multivibrator NE555 Astable. 

 

 
2.5. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian 

besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip 

microcomputer. Mikrokontroler merupakan sistem komputer yang mempunyai salah 

satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik (Chamim, 2012). Pada proyek akhir ini 

menggunakan salah satu dari jenis mikrokontroler yaitu Arduino Uno. 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Physical computing adalah membuat sebuah sistem atau 

perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif 

yaitu dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. Arduino tidak 

hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi adalah kombinasi dari hardware, 

bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. 

IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng- 

compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory microcontroller. 

Arduino yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan operasi 5 V, 6 pin analog 

input, arus DC per analog I/O 40 mA, arus DC pin 3,3 V 150 mA dan frekuensi 16 

MHz. 
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Gambar 2. 11 Arduino UNO. Sumber : arduino.cc 

2.6. Komponen Display 

LCD merupakan salah satu modul tampilan yang digunakan untuk 

menampilkan suatu nilai dalam bentuk digital. Tipe LCD yang digunakan adalah 

M1632 seperti LCD M1632 memiliki kemampuan menampilkan maksimal 32 

karakter pada LCD yang dibagi menjadi 2 baris dan 16 kolom (2 x16). Selain harganya 

yang murah dan konsumsi daya yang rendah, LCD tipe M1632 juga dilengkapi dengan 

mikrokontroller yang didesain khusus untuk mengendalikan LCD (Basicxs, 2014). 

 

 
Gambar 2. 12 LCD 16x2 

 
 

Pada komponen display tekhususnya LCD dapat ditambahkan komponen 

modul I2C LCD yang merupakan modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron 

dengan protokol I2C/IIC (Inter Integrated Circuit) atau TWI (Two Wire Interface) 

(Ajie, 2016). Modul LCD biasanya dikendalikan secara paralel baik untuk data 

maupun kontrol, namun jalur paralel akan memakan banyak pin pada kontroller yaitu 

hampir ada 16 pin dalam LCD. Sementara itu penggunaan I2C mampu untuk 
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mengurangi pin yang digunakan pada kontroller sehingga rangkaian yang dibuat dapat 

menjadi lebih sederhana yaitu hanya dengan menggunakan 4 pin saja dan mudah 

dalam penggunaannya. Adapun I2C LCD dapat dilihat pada Gambar 2.13. Rangkaian 

I2C dipasangkan pada LCD dan akan disambungkan pada pin kontroler dimana 

rangkaian yang digunakan seperti Gambar 2.14 

 
 

Gambar 2. 13 I2C LCD 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 14 Rangkaian I2C LCD 
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BAB III 

PEMBUATAN PROTOTIPE SENSOR KAPASITIF UNTUK 

PENGUKURAN LEVEL 

 
3.1. Deskripsi Alat 

 

Prototipe penunjukan level cairan pada tangki ukur silinder berbasis sensor 

kapasitif memiliki spesifikasi seperti berikut: 

1. Berbentuk portabel dan dapat diintegrasikan secara langsung pada badan tangki 

ukur. 

2. Menggunakan sensor kapasitif konfigurasi pelat sejajar. 

3. Level cairan yang mampu dideteksi adalah 0-16 cm dengan ketelitian 1 cm. 

4. Hasil pengukuran level, ditampilkan pada display dalam cm. 

 
3.2. Prinsip Kerja 

Prototipe yang dirancang merupakan alat yang dapat menentukan level cairan 

dalam tangki ukur dengan memanfaatkan sensor kapasitif. Diagram blok prototipe 

diperlihatkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Diagram blok prototipe 

 
 

Secara umum, prinsip kerja dari prototipe yang dirancang adalah sebagai berikut: 

a. Tangki ukur dalam keadaan kosong diisi cairan sebesar level nominal yang 

dinginkan. 

b. Pengisian cairan pada tangki ukur menghasilkan tinggi muka cairan tertentu pada 

tangki ukur. 

c. Tinggi muka cairan pada tangki ukur dideteksi oleh sensor kapasitif berbentuk 

pelat sejajar. Sensor kapasitif ini akan mengubah tinggi muka cairan pada tangki 

ukur menjadi nilai kapasitif (C). 
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d. Nilai kapasitif (C) yang dihasilkan kemudian diubah menjadi nilai frekuensi 

menggunakan osilator. 

e. Keluaran nilai frekuensi dari osilator kemudian diumpan ke mikrokontroler 

Arduino. Arduino melakukan konversi nilai frekuensi ke dalam nilai level. 

f. Nilai level hasil konversi mikrokontroler kemudian ditampilkan pada LCD 2 x 16 

ataupun komputer. 

g. Digunakan adaptor 9 V sebagai catu daya mikrokontroler. Osilator dan LCD 16x2 

menggunakan catu daya 5 V yang bersumber dari mikrokontroler sedangkan 

sensor kapasitif tidak membutuhkan catu daya karena merupakan sensor pasif. 

Tangki yang digunakan untuk pengujian prototipe level ini adalah miniatur 

tangki silinder dengan ketinggian 25,5 cm dengan luas penampang bundar sebesar 

38,465 cm2 dan volume total sebesar 700 mL, ukuran ini akan dibandingkan dengan 

tangki ukur tetap silinder tegak sebenarnya berukuran volume 50 kiloliter, tinggi 7,08 

m dengan diameter sebesar 3 m dan luas penampang 7,065 m2 dengan rasio 

perbandingan ketinggian sebesar 1:28 dengan miniatur tangki yang setingi 25,5 cm. 

Ketinggian level yang diukur hanya sampai 16 cm saja dikarenakan menyesuaikan 

ketinggian sensor yang digunakan dan prototipe agar sensor tidak tenggelam 

sepenuhnya didalam air sehingga menyisakan sedikit ruang untuk penyangga. Untuk 

miniatur tangki ukur silinder yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Miniatur tangki ukur silinder yang digunakan 

Tahapan pembuatan prototipe dibagi menjadi dua bagian besar yaitu tahapan 
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pembuatan perangkat keras (hardware) dan tahapan pembuatan perangkat lunak 

(software). Tahapan pembuatan hardware yaitu pembuatan sensor kapasitif yang 

berfungsi sebagai sensor tinggi muka cairan dan pembuatan perangkat pembaca sensor. 

Tahapan pembuatan hardware mencakup desain diagram alir dan kode program yang akan 

diimplementasikan pada prototipe. 

 
 

3.3. Perancangan Desain Perangkat Keras (Hardware) 

Tahapan desain perangkat keras terdiri dari dua bagian yaitu pembuatan sensor 

kapasitif dan perangkat pembaca sensor yang terdiri dari osilator sebagai tranduser, 

mikrokontroler Arduino, dan LCD 16 x 2. Gambar 3.3 memperlihatkan rangkaian 

prototipe, secara detail akan dibahas pada subbab 3.3.1. sampai subbab 3.3.5. 

Rangkaian pada prototipe alat ukur level ini pada pengolahan datanya akan 

ditransmisikan ke dalam mikrokontroler melalui pin-pin berikut: 

1. Pin VCC rangkaian prototipe alat ukur level dan sensor terhubung ke supply 5 V 

arduino untuk memperoleh daya. 

2. Pin GND rangkaian alat ukur dan sensor terhubung dengan pin GND arduino. 

3. Pin Output rangkaian prototipe alat ukur dan sensor terhubung dengan pin digital 

input D8 arduino. 

Selanjutnya hasil pengolahan data dari mikrokontroler Arduino Uno berupa 

nilai skala ditransmisikan ke LCD I2C melalui pin-pin berikut: 

1. Pin GND LCD I2C dihubungkan dengan pin GND arduino. 

2. Pin VCCLCD I2C dihubungkan dengan pin 5 Volt arduino. 

3. Pin SDA LCD I2C dihubungkan dengan pin analog input A4 arduino. 

4. Pin SCL LCD I2C dihubungkan dengan pin analog input A5 arduino. 

Rangkaian mikrokontroler Arduino Uno dengan rangkaian prototipe alat ukur level 

dan sensor serta LCD I2C ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan 3.4. 
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Gambar 3. 3 Rangkaian perangkat keras prototipe 
 

Gambar 3. 4 Rangkaian skematik 
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Gambar 3. 5 Gambaran umum prototipe 

Keterangan dari bagian-bagian konstruksi prototipe sebagai berikut: 

1. LCD 16x2 berfungsi sebagai penampil serta pemberi informasi kepada 

pengguna tentang hasil dari pengukuran. 

2. Tombol power switch on atau off warna merah yang berfungsi menyalakan 

prototipe ketika ingin digunakan atau untuk mematikan prototipe ketika tidak 

sedang digunakan atau telah selesai digunakan dengan menekan tombol switch 

ini. 

3. Tombol reset warna biru yang berfungsi ketika ditekan untuk menolkan atau 

mengatur ulang kembali proses pengukuran dari awal. 

4. Adaptor catu daya 9 V yang berfungsi sebagai pemberi daya pada prototipe 

dengan dihubungkan pada suatu sumber daya. Adaptor ini memiliki fungsi 

untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC menjadi arus DC dikarena 

prototitpe yang digunakan berarus DC sedangkan arus sumber di perumahan 

atau kantor adalah AC dan untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan 

rangkaian elektronika prototipe. 

5. Sensor kapasitif pelat sejajar yang memiliki ukuran tinggi 20 cm dan lebar 

pelat tembaga 3 cm, berfungsi sebagai pendeteksi pada perubahan nilai 

kapasitif ketika sensor dicelupkan ke dalam air sehingga akan didapat nilai 

kapasitif kemudian ditransmisikan pada prototipe untuk dapat diolah. 
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3.3.1. Pembuatan Sensor Kapasitif 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penentuan level cairan dalam tangki ukur 

silinder oleh prototipe salah satunya tergantung dari tinggi muka cairan yang terdapat 

di tangki ukur silinder. Oleh karena itu, sensor kapasitif harus didesain sedemikian 

rupa sehingga sensor dapat dengan tepat mengukur tinggi muka cairan pada tangki 

ukur silinder dengan memperhatikan faktor tertentu. Beberapa faktor penting pada 

pembuatan sensor kapasitif ini adalah jenis konfigurasi dan besar dimensi sensor. 

 
3.3.1.1. Konfigurasi Sensor Kapasitif 

Sensor kapasitif yang digunakan pada prototipe merupakan sensor yang 

diproduksi secara custom made sehingga kemudahan pembuatan menjadi faktor utama 

dalam pemilihan geometri sensor. Konfigurasi sensor yang dipilih pada perancangan 

prototipe ini adalah pelat sejajar. Konfigurasi pelat sejajar dipilih selain menawarkan 

kemudahan dalam hal pembuatan juga kemudahan mengatur jarak antara kedua buah 

pelat konduktor. Konsistensi jarak antar pelat konduktor patut dijaga agar perubahan 

kapasitif sensor hanya dipengaruhi oleh perubahan konstanta dielektrik. 

Konfigurasi sensor kapasitif geometri pelat sejajar dibuat dengan 

menggunakan dua buah printed circuit board (PCB) yang telah dilapisi bahan solder 

resist sebagai pelat konduktor. Pelapisan dilakukan karena cairan yang digunakan 

adalah air yang merupakan material konduktif. Sebagai pemisah kedua pelat 

konduktor digunakan 3 buah mur dan baut dengan ukuran tebal mur sebesar 3 mm 

sebagai jarak antara pelat dengan luas pelat sebesar 60 cm2 . Desain sensor dengan 

ukuran sesuai pada Gambar 3.6 didapat dengan melakukan perhitungan besaran nilai 

kapasitif yang ingin untuk dapat terdeteksi serta menyesuaikan dengan kemampuan 

alat untuk dapat mengukur nilai kapasitif ketika digunakan untuk mengukur level. 

Nilai besaran kapasitif yang dapat diukur dari sensor ini sekitaran 0,1nF – 1,4 nF. 
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Gambar 3. 6 Geometri sensor 
 

 
 

 
Gambar 3. 7 Jarak antar pelat 

 

 
Tahap berikutnya dalam pembuatan sensor kapasitif adalah penentuaan 

dimensi sensor kapasitif. Terdapat beberapa kriteria dalam penentuan dimensi sensor 

kapasitif yang ditentukan berdasarkan geometri tangki ukur silinder. Kriteria-kriteria 

tersebut antara lain : 

1. Tinggi sensor lebih pendek dibandingkan dengan tinggi miniatur tangki ukur 

silinder agar tidak terjadi gangguan pada ujung sensor. 

2. Lebar sensor dan jarak antar pelat disesuaikan dengan diameter lubang inlet-outlet 

sehingga tidak mengganggu proses pengisian dan pengosongan cairan pada tangki 

ukur silinder. 

3. Ukuran dimensi sensor dibuat menyesuaikan dengan keluaran nilai yang dapat 

dideteksi oleh alat ukur sesuai konfigurasi rangkaiaan yang dibuat. 

 
3.3.1.2. Karakteristik Keluaran Sensor Kapasitif 

Sensitivitas sensor kapasitif tergantung dari besarnya perubahan kapasitif yang 

dapat dihasilkan. Terkait hal tersebut, dilakukan pengukuran menggunakan osiloskop 

dari nilai perubahan nilai periode dari sensor. 
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Saat kondisi awal, sensor belum tercelup cairan sehingga material dielektrik 

yang terdapat pada sensor adalah udara. Kemudian saat sensor mulai tercelup cairan, 

material dielektrik yang terdapat pada sensor menjadi cairan dan udara. Kondisi 

seperti ini dapat dianalogikan seperti dua buah kapasitor yang disusun paralel dengan 

material dielektrik udara dan cairan. Nilai kapasitif konfigurasi tersebut dapat 

dinyatakan pada persamaan (3.1). 

 

𝐶 = 
𝗌0 𝑥 𝑝 (𝑙 𝑥 𝜀 + (𝐿 − 𝑙) 𝑥 𝜀 ).........................................................................(3.1) 
𝑑 2 1 

dimana: 

C adalah nilai kapasitif (F) 

Ԑ0 adalah permitivitas vakum (Fm-1) 

Ԑ1 adalah konstanta dielektrik udara 

Ԑ2 adalah konstanta dielektrik air 

D adalah jarak antar pelat (m) 

l adalah level yang terukur (m) 

L adalah panjang pelat (m) 

P adalah lebar pelat (m) 

 
 

Dari rumus (3.4) dan rumus (3.1) dengan nilai Rtotal sebesar 2,5 M Ohm, p 

sebesar 3x10-2 m serta d sebesar 3x10-3 m dan panjang pelat atau L sebesar 0,16 m 

didapat rumus frekuensi : 

𝑓 =    
6550,39   

...................................................................................................... (3.2) 
79𝑙+0,20 

 
 

Sehingga level cairan dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

𝑙 = (
6550,39 

− 0,20) 
1

 .....................................................................................   (3.3) 
𝑓 79 

Dari persamaan (3.1) hingga (3.3) didapat perhitungan untuk nilai frekuensi dan nilai 

level cairan yang mana akan dimasukkan dalam konversi frekuensi ke level pada 

mikrokontroler. Perubahan tinggi muka cairan pada tangki ukur silinder menyebabkan 

perubahan nilai kapasitif pada sensor serta nilai frekuensi. Sehingga perubahan nilai 

kapasitif total sensor adalah fungsi dari bertambahnya level cairan. Cairan yang 

digunakan adalah air yang merupakan material konduktif sehingga pada setiap 
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permukaan pelat konduktor diberikan lapisan pelindung agar sensor dapat mendeteksi 

perubahan nilai kapasitf ketika dicelupkan ke dalam air. 

 

3.3.2. Pembuatan Perangkat Pembaca Sensor 

Sensor kapasitif mengkonversi perubahan tinggi muka air pada tangki ukur 

silinder menjadi perubahan kapasitif. Nilai kapasitif ini tidak mampu diolah secara 

langsung menggunakan mikrokontroler seperti Arduino. Mikrokontroler hanya dapat 

mengolah besaran waktu, frekuensi, dan tegangan. 

Osilator merupakan tranduser yang digunakan untuk mengubah besaran 

kapasitif menjadi besaran frekuensi. Osilator yang digunakan pada transduser ini 

terdiri dari 1 buah NE555 , 1 buah resistor 1 M Ohm dan 1 buah resistor 500 K Ohm 

yang dipasang seri dengan sensor kapasitif. 

Melalui konfigurasi ini didapat rumus perhitungan nilai frekuensi untuk 

osilator yaitu: 

𝑓 = 
1

 
0,69 𝑥 𝑅 𝑥 𝐶 

Atau, 

....................................................................................................(3.4) 

𝑇 = 0,69 𝑥 𝑅 𝑥 𝐶 ...............................................................................................(3.5) 

Nilai C inilah yang berubah-ubah ketika sensor dicelupkan ke fluida, yang 

kemudian akan diolah dalam mikrokontroler untuk mendapatkan nilai frekuensi yang 

dapat dibandingkan dengan persamaan (3.4). Selain itu dapat diperoleh nilai periode 

berdasarkan persamaan (3.5) yang dapat dibandingkan terhadap nilai dari osiloskop, 

sehingga alat ukur dapat dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan mengganti sensor 

menggunakan nilai C yang telah ditentukan apakah sesuai dengan perhitungan rumus 

yang ada diatas (3.4) dan (3.5) dengan melihat pada osiloskop. 

 
 

Gambar 3. 8 Penunjukan level tangki ukur silinder pada LCD 16x2 
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Gambar 3. 9 Kalibrasi menggunakan kapasitor 0,12 nF 

Keluaran frekuensi dari osilator kemudian diumpan ke mikrokontroler pada 

pin digital yaitu pada pin D8 yang merupakan pin digital input, berarti sinyal yang 

diterima atau dikirim bernilai 0 dan 1, atau seperti yang terlihat pada Gambar 3.8 

merupakan sinyal kotak. Mikrokontroler selanjutnya melakukan pengolahan besaran 

frekuensi menjadi besaran level dan hasilnya ditampilkan pada LCD 16 x 2 yang akan 

dihubungkan dengan I2C yang merupakan komunikasi serial dua arah yang terdiri dari 

SCL, SDA, VCC dan juga GND. 

 
3.4. Perancangan Desain Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak pada prototipe ini ditulis dalam bahasa C 

menggunakan bantuan perangkat lunak Arduino Integrated Development 

Environment. Diagram alir dari perangkat lunak yang digunakan ditampilkan dalam 

Gambar 3.9. Pada Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa Perangkat lunak mula-mula akan 

melakukan proses inisialisasi yang terdiri dari pemanggilan library; penentuan dan 

pemberian nilai awal variabel; serta konfigurasi komunikasi antara mikrokontroler- 

komputer dan mikrokontroler-LCD. Proses pembacaan frekuensi mulai dieksekusi 

setelah proses inisialisasi selesai dilakukan. Dilakukan proses perata-rataan terhadap 

sejumlah nilai frekuensi yang dibaca agar menghasilkan nilai frekuensi yang stabil 

untuk selanjutnya dilakukan proses konversi menggunakan persamaan yang akan 

dijelaskan pada persamaan 3.3. Sebelum nilai hasil konversi ditampilkan pada layar 

LCD, dilakukan proses pembulatan agar level yang ditampilkan berkelipatan 1 cm. 

Hasil tampilan pada LCD merupakan hasil pengukuran sensor kapasitif yaitu nilai 
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Mulai 

Inisialisasi 

Baca frekuensi 

Konversi frekuensi ke level 

Display 

Selesai 

Rounding 

Perata-rataan 

level dan juga nilai frekuensi level yang terukur. Kode pemograman pada 

mikrokontroler dapat dilihat pada lampiran 2 source codes. 

 
 

 

 
 

Gambar 3. 10 Diagram Alir perangkat lunak prototipe 
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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

Sebelum melakukan proses pengujian kinerja alat ukur, maka perlu dilakukan 

proses kalibrasi terlebih dahulu, untuk memastikan kinerja alat ukur level dapat 

bekerja dengan baik dan sesuai. 

 
4.1. Kalibrasi Prototipe 

Pada proses kalibrasi dilakukan pengukuran nilai frekuensi setiap pertambahan 

cairan per satuan level. Kalibrasi prototipe menggunakan osiloskop untuk menghitung 

nilai frekuensi yang muncul dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop. Dilakukan 

percobaan dengan nilai kapasitif standar sebesar 0,12 nF. Hasil pengukuran dengan 

osiloskop menunjukan frekuensi sebesar 5000 Hz sedangkan berdasarkan perhitungan 

adalah 4830,91 Hz, sehingga diperoleh eror sebesar 3,50%. Hal ini menunjukan bahwa 

rangkaian sensor yang telah disusun dapat menunjukan nilai frekuensi yang sesuai 

dengan kapasitif masukan. Analisis lebih lanjut yang dilakukan terkait hal tersebut 

adalah membandingkan nilai kapasitif yang terukur seperti yang terlihat pada tabel 

4.2. Terlihat bahwa nilai kapasitif hasil pengukuran adalah 0,116 nF. Jika 

dibandingkan dengan nilai kapasitif referensi sebesar 0,12 nF. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat ini dapat bekerja dengan baik. Data percobaan yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan juga 4.3. Alat ukur digunakan untuk 

mengukur suatu nilai C referensi apakah sudah sesuai dengan perhitungan yang ada 

dengan melihat penunjukkan pada osiloskop. 

Tabel 4. 1 Nilai Frekuensi kalibrasi dengan osiloskop 

 
 

Kapasitif 

(nF) 

Frekuensi 
pengujian 

(Hz) 

Frekuensi 
perhitungan/standar 

(Hz) 

 
 

Selisih (Hz) 

 
 

Eror (%) 

0,12 5000 4830,91 169,09 3,50 

 

Tabel 4. 2 Nilai kapasitif kalibrasi dengan frekuensi 
 

Kapasitif 
referensi (nF) 

 
Kapasitif pengujian (nF) 

 
Selisih (nF) 

 
Eror (%) 

0,12 0,116 0,004 3,33 
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Tabel 4. 3 Kalibrasi level dengan mistar baja 
 

Titik ukur 
(mm) 

Pembacaan standar 
(mm) 

Pembacaan alat 
(mm) 

Koreksi 
(mm) 

Eror (%) 

40 39,885 40 -0,115 0,288 

80 79,933 80 -0,067 0,084 

120 199,959 120 -0,041 0,021 

160 159,817 160 -0,183 0,115 

 
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penunjukkan level dengan nilai standar 

pengukuran pada mistar baja sudah cukup baik dan akurat dapat dilihat dari nilai eror 

rata-rata dikeseluruhan titik ukur sebesar 0,127%. sehingga dapat dikatakan prototipe 

ini dapat melakukan pengukuran level dengan baik. Hasil kalibrasi mistar baja 

keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
4.2. Pengujian Prototipe 

Pengujian prototitpe dilakukan di Workshop Teknik Fisika ITB dengan 

menggunakan osiloskop, dengan membandingkan hasil penunjukkan pada osiloskop 

dan pada penunjukkan pada LCD menggunakan sensor kapasitif yang dimasukkan ke 

air untuk mengukur level air. Langkah-langkah Pengujian: 

1. Siapkan air dan miniatur tangki serta prototipe untuk dapat digunakan dalam proses 

pengujian ini, pastikan miniatur tangki yang diinginkan diletakkan pada meja 

dengan kondisi datar atau tidak miring, 

2. Letakkan sensor didalam tangki ukur silinder dalam keadaan tegak lurus, miniatur 

tangki yang digunakan memiliki ketinggian 25,5 cm dengan sensor yang digunakan 

untuk mengukur level hanya sepanjang 16 cm, 

3. Isi air kedalam miniatur tangki secara perlahan sampai sensor tercelup pada 

ketinggian 4 cm, tunggu sampai hasil penunjukkan pengukuran stabil lalu catat 

hasil penunjukan sensor, 

4. Lakukan hal yang sama untuk ketinggian 8 cm, 12 cm dan 16 cm pada sensor yang 

diulang untuk 20 kali, 

5. Hasil pengukuran untuk nilai level dan frekuensi dapat dilihat pada display dan 

dibandingkan dengan persamaan rumus serta penunjukan di osiloskop. 
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4.3. Hasil Pengujian dan Analisis 

Hasil pengujian prototipe dilakukan pada ketinggian 8 cm, 12 cm dan 16 cm, 

masing-masing sebanyak 20 kali. Tabel 4.3 menunjukan hasil pengukuran 

menggunakan prototipe alat ukur level tangki silinder dengan sensor kapasitif pada 

fluida cair konstan diketinggian 4 cm. Sementara itu, Tabel 4.4 menunjukan hasil 

pengukuran pada ketinggian 8 cm, pada Tabel 4.5 menunjukan hasil pengukuran pada 

ketinggian 12 cm, dan pada Tabel 4.6 menunjukan hasil pengukuran pada ketinggian 

16 cm. 

Data yang didapat merupakan hasil pengujian pada pengukuran level dengan 

nilai periode dihitung dari T= 0,693 x 2,5 M Ohm x C, dengan C adalah nilai kapasitif 

yang didapat dari sensor pengukuran dan R1 dan R2 yang digunakan dari rangkaian 

yaitu 500 KOhm dan 1 MOhm untuk Rtotal didapat dari R1 + 2 R2. 

 

 

Tabel 4. 4 Nilai hasil pengujian pada level 4 cm 
 

 

No 

 
F prototipe 

(Hz) 

 
F standar 

(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 

(Hz) 

 
Eror 

(%) 
 

F (Hz) 

 
T (ms) 

1 1950 1949,52 2000 0,50 0,48 0,02 

2 1935 1949,52 2000 0,50 14,52 0,74 

3 2000 1949,52 2000 0,50 50,48 2,59 

4 1990 1949,52 2000 0,50 40,48 2,08 

5 1998 1949,52 2000 0,50 48,48 2,49 

6 1980 1949,52 2000 0,50 30,48 1,56 

7 1983 1949,52 2000 0,50 33,48 1,72 

8 1980 1949,52 2000 0,50 30,48 1,56 

9 1999 1949,52 2000 0,50 49,48 2,54 

10 1950 1949,52 2000 0,50 0,48 0,02 

11 1964 1949,52 2000 0,50 14,48 0,74 

12 1953 1949,52 2000 0,50 3,48 0,18 

13 1961 1949,52 2000 0,50 11,48 0,59 

14 1950 1949,52 2000 0,50 0,48 0,02 

15 1954 1949,52 2000 0,50 4,48 0,23 

16 1949 1949,52 2000 0,50 0,52 0,03 

17 1949 1949,52 2000 0,50 0,52 0,03 

18 1954 1949,52 2000 0,50 4,48 0,23 

19 1955 1949,52 2000 0,50 5,48 0,28 
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Tabel 4.4 Nilai hasil pengujian pada level 4 cm (lanjutan) 

 
No 

 

F prototipe 

(Hz) 

 

F standar 

(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 
(Hz) 

 

Eror 

(%) F(Hz) T(ms) 

20 1940 1949,52 2000 0,50 9,52 0,49 

Rata- 
rata 

1964,70 1949,52 2000 0,50 17,69 0,91 

Standar 
deviasi 

20,62 
     

 

 

Tabel 4.5 Nilai hasil pengujian pada level 8 cm 
 

 
No 

 

F prototipe 
(Hz) 

 

F standar 
(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 
(Hz) 

 

Eror 
(%) 

 

F(Hz) 
 

T(ms) 

1 950 1004,66 1000 1,00 54,66 5,44 

2 978 1004,66 1000 1,00 26,66 2,65 

3 980 1004,66 1000 1,00 24,66 2,45 

4 989 1004,66 1000 1,00 15,66 1,56 

5 969 1004,66 1000 1,00 35,66 3,55 

6 980 1004,66 1000 1,00 24,66 2,45 

7 995 1004,66 1000 1,00 9,66 0,96 

8 980 1004,66 1000 1,00 24,66 2,45 

9 995 1004,66 1000 1,00 9,66 0,96 

10 973 1004,66 1000 1,00 31,66 3,15 

11 986 1004,66 1000 1,00 18,66 1,86 

12 989 1004,66 1000 1,00 15,66 1,56 

13 980 1004,66 1000 1,00 24,66 2,45 

14 980 1004,66 1000 1,00 24,66 2,45 

15 990 1004,66 1000 1,00 14,66 1,46 

16 996 1004,66 1000 1,00 8,66 0,86 

17 985 1004,66 1000 1,00 19,66 1,96 

18 1008 1004,66 1000 1,00 3,34 0,33 

19 991 1004,66 1000 1,00 13,66 1,36 

20 990 1004,66 1000 1,00 14,66 1,46 

Rata- 
rata 

984,20 1004,66 1000 1,00 20,46 2,07 

Standar 
deviasi 

12,04 
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Tabel 4.6 Nilai hasil pengujian pada level 12 cm 
 

 
No 

 

F prototipe 

(Hz) 

 

F standar 

(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 
(Hz) 

 

Eror 

(%) 
 

F(Hz) 
 

T(ms) 

1 666 676,69 666,67 1,50 10,69 1,58 

2 674 676,69 666,67 1,50 2,69 0,40 

3 656 676,69 666,67 1,50 20,69 3,06 

4 688 676,69 666,67 1,50 11,31 1,67 

5 670 676,69 666,67 1,50 6,69 0,99 

6 676 676,69 666,67 1,50 0,69 0,10 

7 670 676,69 666,67 1,50 6,69 0,99 

8 680 676,69 666,67 1,50 3,31 0,49 

9 675 676,69 666,67 1,50 1,69 0,25 

10 683 676,69 666,67 1,50 6,31 0,93 

11 673 676,69 666,67 1,50 3,69 0,55 

12 660 676,69 666,67 1,50 16,69 2,47 

13 670 676,69 666,67 1,50 6,69 0,99 

14 674 676,69 666,67 1,50 2,69 0,40 

15 666 676,69 666,67 1,50 10,69 1,58 

16 676 676,69 666,67 1,50 0,69 0,10 

17 680 676,69 666,67 1,50 3,31 0,49 

18 673 676,69 666,67 1,50 3,69 0,55 

19 669 676,69 666,67 1,50 7,69 1,14 

20 670 676,69 666,67 1,50 6,69 0,99 

Rata- 
rata 

672,45 676,69 666,67 1,50 6,67 0,99 

Standar 
deviasi 

7,43 
     

 

Tabel 4. 7 Nilai hasil pengujian pada level 16 cm 
 

 
No 

 

F prototipe 

(Hz) 

 

F standar 

(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 
(Hz) 

 

Eror 

(%) 
 

F(Hz) 
 

T(ms) 

1 508 510,15 500 2,00 2,15 0,42 

2 516 510,15 500 2,00 5,85 1,15 

3 508 510,15 500 2,00 2,15 0,42 

4 498 510,15 500 2,00 12,15 2,38 

5 505 510,15 500 2,00 5,15 1,01 

6 507 510,15 500 2,00 3,15 0,62 
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Grafik hubungan frekuensi dan level 
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Tabel 4.7 Nilai hasil pengujian pada level 16 cm (lanjutan) 
 

 
No 

 

F prototipe 

(Hz) 

 

F standar 

(Hz) 

Osiloskop Selisih F 

standar dan 

prototipe 
(Hz) 

 

Eror 

(%) 
 

F(Hz) 
 

T(ms) 

7 506 510,15 500 2,00 4,15 0,81 

8 497 510,15 500 2,00 13,15 2,58 

9 500 510,15 500 2,00 10,15 1,99 

10 493 510,15 500 2,00 17,15 3,36 

11 509 510,15 500 2,00 1,15 0,23 

12 503 510,15 500 2,00 7,15 1,40 

13 502 510,15 500 2,00 8,15 1,60 

14 508 510,15 500 2,00 2,15 0,42 

16 501 510,15 500 2,00 9,15 1,79 

17 508 510,15 500 2,00 2,15 0,42 

18 499 510,15 500 2,00 11,15 2,19 

19 513 510,15 500 2,00 2,85 0,56 

20 509 510,15 500 2,00 1,15 0,23 

Rata- 
rata 

505,05 510,15 500 2 5,10 1,19 

Standar 
deviasi 

5,81 
     

 

 

 

 

 

 
 

         

         

         

         

         

 

 

 

 
Gambar 4. 1 Grafik hubungan frekuensi dan level 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diperoleh nilai eror rata-rata untuk ketinggian 

4 cm adalah 0,91% dengan nilai standar deviasi untuk frekuensi dan sebesar 20,62. 
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Pada ketinggian 8 cm didapat nilai eror rata-rata sebesar 2,07% dengan nilai standar 

deviasi frekuensi sebesar 12,04. Pada ketinggian 12 cm didapat nilai eror rata-rata 

sebesar 0,99% dengan nilai standar deviasi frekuensi adalah 7,43. Pada ketinggian 16 

cm didapat nilai eror rata-rata sebesar 1,19% dengan nilai standar deviasi frekuensi 

adalah 5,81. Pada Gambar 4.1 dapat dilihat hubungan antara frekuensi dengan level 

pada prototipe dimana ketika nilai level semakin naik maka nilai frekuensi yang 

terukur pada level tersebut akan semakin turun, hal ini menjadikan nilai frekuensi 

berbanding terbalik dengan nilai level. Nilai eror sebelumnya didapat dari perhitungan 

pada persamaan (4.1). 

 
𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟−𝑥𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 

Error= 
𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

] × 100% ...............................................................(4.1) 

 

 

 

Pada perhitungan akurasi dan presisi menggunakan persamaan (4.2) dan (4.3) 
 

 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = [1 − 
𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟−𝑥𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 

] × 100%....................................................(4.2) 
𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = [1 − 
3𝜎 

] 𝑥 100% .............................................................................(4.3) 
𝑥  

 
 

dimana: 

𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 adalah nilai sebenarnya 

𝑥𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 adalah nilai terukur 

𝑥  adalah nilai rata-rata 

𝜎 adalah standar deviasi 

 
 

Sensor kapasitif yang digunakan pada prototipe dapat dianggap sebagai kapasitor yang 

terdiri dari berbagai macam dielektrik. Dielektrik yang terdapat pada sensor terdiri 

dari udara, cairan, dan lapisan pelindung. 

[ 
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Gambar 4. 2 Ilustrasi sensor kapasitif saat tercelup cairan. Sumber : Nugraha dan 

Nugroho, 2014 

 

 
Hasil pengujian prototipe dan melihat nilai eror didapat nilai akurasi 

pengukuran sebesar 98,71% dan nilai presisi sebesar 96,57%, sehingga dapat 

dikatakan alat yang digunakan cukup akurat dan presisi untuk dapat digunakan sebagai 

alat ukur level. Pada prototipe ini masih ditemukan nilai eror yang menunjukan bahwa 

hasil pengukuran prototipe masih menunjukan kesalahan pengukuran walaupun nilai 

eror yang dihasilkan dari prototipe ini masih relatif kecil yaitu rata-rata eror sebesar 

1,29%. Sumber-sumber penyebab kesalahan pengukuran antara lain: 

1. Terdapat akumulasi butiran air yang melekat pada sensor sehingga 

mengakibatkan nilai kapasitif lebih besar dari semestinya. Penambahan nilai 

kapasitif ini akan mengakibatkan perangkat pembaca sensor menghasilkan nilai 

frekuensi yang tidak sesuai sehingga secara langsung mempengaruhi penunjukan 

level pada prototipe. 

2. Sensor yang digunakan terlalu sensitif sehingga bila terjadi gelombang pada air 

akan mempengaruhi nilai pengukurannya . 

3. Konstruksi sensor yang kurang stabil dan kokoh memberikan pengaruh mekanik 

inlet fluida sehingga memberikan kontribusi eror deteksi frekuensi. 

4. Laju alir inlet fluida yang tidak stabil karena masih dilakukan secara manual 

mengakibatkan gangguan butiran kecil fluida pada sensor kapasitif terutama pada 

titik ukur level terkecil. 



42  

BAB V 

PENUTUP 

 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada proyek akhir ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Telah berhasil dibuat prototipe sensor kapasitif untuk pengukuran level fluida 

cair konstan pada tangki ukur silinder, dengan rentang pengukuran 0-16 cm. 

2. Prototipe yang dirancang mempunyai resolusi pengukuran level ± 1 cm dan 

dilakukan pengukuran dititik 4 cm, 8 cm , 12 cm dan 16 cm. 

3. Berdasarkan pengujian diperoleh eror rata-rata pada level sebenarnya dari hasil 

penunjukan prototipe yaitu pada level 4 cm sebesar 0,91%, level 8 cm dengan 

eror sebesar 2,07%, level 12 cm eror sebesar 0,99% dan level 16 cm eror sebesar 

1,19%, rata-rata eror keseluruhan pengukuran adalah 1,29%. Akurasi alat ukur 

level ini adalah 98,71% dan presisi sebesar 96,57%. 

 
5.2. Saran 

Agar dapat digunakan secara langsung di lapangan, diperlukan pengembangan 

lebih lanjut pada prototipe. Saran-saran mengenai pengembangan yang perlu 

dilakukan antara lain: 

1. Lapisan sensor kapasitif menggunakan lapisan yang bersifat hidrofobik 

sehingga permasalahan butiran-butiran cairan yang menempel pada sensor dapat 

dihindari. 

2. Penunjukkan hasil pengukuran dapat dengan resolusi yang lebih tinggi untuk 

pengukuran yang lebih teliti. 

3. Dilakukan pengujian terhadap beberapa jenis cairan sehingga karakteristik hasil 

pengukuran prototipe pada berbagai jenis cairan dapat diketahui. 

4. Dilengkapi dengan perangkat yang dapat mengukur konstanta dielektrik udara 

dan cairan sebagai faktor koreksi hasil pengukuran prototipe. 
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5. Dapat menggunakan bentuk sensor kapasitif yang lain untuk melihat jenis 

karakteristik sensor yang berbeda pada pengukuran level. 



44  

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abidin, Z. 2009. Konverter Kapasitansi ke Frekuensi. Bandung: Platogeosains 

 
Ajie, 2016.   Bekerja   dengan   I2C   LCD   dan   Arduino.   http://saptaji.com/2016 

/06/27/bekerja-dengan-i2c-lcd-dan-arduino/. [15 Maret 2019] 

 
Akbar, Febri dan Sulistyo, Haryomurti. 2014 .Prototipe Automatic Tank Gauging 

(ATG) OPTIK  untuk Pengukuran Level Fluida Statik. Bandung: ITB 

Arduino  UNO. ArduinoUNO. http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano. [2 

Maret 2019] 

Beur and Westfall. 1959.  University physics with Modern Physics. New York: 

Michigan State University. 

Chamim. 2012. Mikrokontroler Belajar Code Vision AVR Mulai Dari Nol. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

CITA ITB, Pertamina. 2012. Pelatihan Instrumentasi dasar Angkatan II -2012. 

CITA: ITB 

 
Doebelin, Ernest O. 2003. Measurement System Application and Design (4th ed). 

Boston: McGraw-Hill Higher Education. 

 
Forum Universitas Sumatera Utara. 2010. Instrument Level Cairan. 

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1347. [3 Juni 2019] 

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. 2011. Fundamentals of Physics, 9th edition. 

New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 

 
Kho, Dickson. Mengenal IC 555 (IC Timer) dan konfigurasi kakinya. 

https://teknikelektronika.com/pengertian-mengenal-ic-555-ic-timer- 

konfigurasi-kaki-ic555/. [25 April 2019]. 

Malvino, Albert Paul. 2003 .Prinsip-prinsip Elektronika, Jilid 1 & 2 (1st ed). Jakarta: 

Salemba Teknika. 

Maulida, S., & Jumaila, S. I. (2005). Pengembangan Sistem Pemantau uhu dan 

Kelembaban Untuk Laboratorium Kalibrasi Tekanan dan Volume Berbasis 

Web. Retrieved from PPI Kim Lipi: http://ppi.kim.lipi.go.id/download 

http://saptaji.com/2016
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1347
https://teknikelektronika.com/pengertian-mengenal-ic-555-ic-timer-konfigurasi-kaki-ic555/
https://teknikelektronika.com/pengertian-mengenal-ic-555-ic-timer-konfigurasi-kaki-ic555/
http://ppi.kim.lipi.go.id/download


45 

 

/prosiding/2018/05.%20Pengembangan%20Sistem%20Pemantau%20Suhu% 

20dan%20Kelembaban%20Untuk%20Laboratorium%20Kalibrasi%20Tekan 

an%20dan%20Volume%20Berbasis%20Web.pdf 

Nugraha, Aditya dan Nugroho, Yusuf. 2014. Pembuatan Prototipe Penunjukkan 

Volume Cairan Pada Bejana Ukur Berbasis Sensor Kapasitif. Bandung: ITB 

Sandi,     elektronik.      2017.      Multivibrator.      http://www.sandielektronik.com 

/2017/01/multivibrator.html. [20 Maret 2019] 

 
Serial       2x16        LCD.        (n.d.).        http://www.basicx.com/Products/SLCD 

/2X16LCDoverview. html. [16 Maret 2019] 

 
Singh, S. K. 2003. Industrial Instrumentation and Control Second Edition. New 

Delhi: Tata McGraw-Hill Education 

SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010. 2010. 

Syarat Teknis Tangki Ukur Tegak Silinder Tetap. Jakarta : Author. 

 
Sirait Willy. 2009. Pengukuran Tinggi Permukaan (Level) pada Instrumen 

Pengendalian Proses. Medan: Pendidikan Teknologi Kimia Industri. 

Terzic, E., Terzic, J., R, N., & Alamgir, M. 2012. A Neural Network Approach to Fluid 

Quantity Measurement in Dynamic Environment. Springer. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981. 1981. Metrologi Legal. 

Jakarta: Author. 

Webster, John G. 1999. The Measurement Instrumentation And Sensors Handbook. 

Boca Raton: CRC Press and IEEE Press. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandielektronik.com/
http://www.basicx.com/Products/SLCD

