
PROYEK AKHIR 

PROTOTIPE ALAT PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS 

(BDKT) GAS 3 KG DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN TEKNOLOGI RFID 

DAN TIMBANGAN DIGITAL UNTUK PROSES AKUISISI DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh: 

 
Kadek Dwi Suyasmini / A016024 

Kevin Dewanto Herlambang / A016050 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

2019 



ii  

PROTOTIPE ALAT PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS 

(BDKT) GAS 3 KG DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN TEKNOLOGI RFID 

DAN TIMBANGAN DIGITAL UNTUK PROSES AKUISISI DATA 

 
 

PROYEK AKHIR 

 

Diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan tahap pendidikan pada 

Program D3 Metrologi dan Instrumentasi 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Kadek Dwi Suyasmini A016024 

Kevin Dewanto Herlambang A016050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DIPLOMA TIGA METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

2019 



iii  

KATA PENGANTAR 

 
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir dengan judul 

“Prototipe Alat Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Gas 3 Kg Dengan 

Menggunakan Bantuan Teknologi RFID Dan Timbangan Digital Untuk Proses Akuisisi Data” 

dengan tepat waktu. Laporan proyek akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan penulis untuk 

menyelesaikan studi pada program D3 Metrologi dan Instrumentasi. 

Dalam penyelesaian laporan proyek akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Nandang Gunawan, S. Si., M.T. selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Dr. Agus 

Samsi selaku dosen pembimbing dua. 

2. Bapak Dr. Suprijanto, ST., MT dan Bapak Dr. Azis Muslim, ST.,M.SE selaku dosen mata 

kuliah projek akhir. 

3. Bapak/ ibu selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam projek akhir 

ini. 

4. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa. 

 
5. Teman-teman seperjuangan D3 Metrologi dan Instrumentasi 2016 yang selalu memberikan 

bantuan, dukungan, dan semangat. 

6. Adik angkatan D3 mterologi dan instrumentasi. 

 
Penulis menyadari bahwa laporan proyek akhir ini tidak terlepas dari kesalahan dan 

kekuranggan, sehingga penulis mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun 

yang dapat penulis gunakan untuk sebagai feedback untuk menyempurnakan laporan ini. 

Sehingga diharapkan proyek akhir ini dapat bermanfaat dan dapat terus dikembangkan. 

 

 
Bandung, Juli 2019 

Penulis 



iv  

ABSTRAK 

 

 

Pengujian tabung gas tiga kilogram sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah mengingat gas sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia 

Pelaksanaan pengujian untuk memastikan bahwa jumlah liquefied petroleum gas (LPG) sudah sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaminan kebenaran kuantitas produk merupakan 

suatu hal yang mutlak diakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. 

Pengujian tabung gas tiga kilogram dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Syarat teknis 

pengujian terdapat pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan 

Konsumen Nomor: 26/SPK/KEP/3/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran Kuantitas 

Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Dinyatakan Dalam Satuan Berat Dan Volume. Pengujian 

biasanya dilakukan dengan menandai sampel menggunakan kapur atau spidol setelah itu dilakukan 

penimbangan berat tabung saat keadaan kosong dan terisi dengan menggunakan timbangan elektronik 

kemudian hasil pengujian ditulis satu persatu kedalam sebuah cerapan. 

Pengujian tabung gas secara manual berlangsung cukup lama dan terkesan kurang praktis, oleh karena 

itu radio frequency identification (RFID) dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menandai tabung. 

Teknologi RFID bekerja dengan memancarkan induksi elektromagnetik saat dikenai gelombang 

frekuensi tinggi dari RFID reader. Timbangan digital digunakan untuk menimbang tabung gas yang 

kosong (tara) dan tabung saat terisi gas (bruto). Nilai isi bersih dari tabung diperoleh dari pengurangan 

nilai bruto dan nilai tara. Nilai tara, bruto dan netto dapat disimpan pada database sehingga tidak perlu 

menggunakan cerapan. Pembuatan user interface menggunakan software visual basic untuk 

memudahkan user. 

Katakunci: RFID, timbangan digital, database 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Tabung liquified petroleum gas (LPG) kapasitas tiga kilogram yang beredar 

dimasyarakat menuai banyak kritik dari masyarakat karena jumlah gas yang tidak sesuai dengan 

yang tertera pada tabung. Hal ini mengharuskan adanya pengawasan terhadap isi dari tabung 

gas tiga kilogram yang saat ini sudah menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan 

masyarakat terutama untuk memasak. Permasalahan ini menjadi tanggungjawab pihak 

kemetrologian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah selain itu 

memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran 

kuantitas barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus. Terbungkus. (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M- 

DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Terbungkus, 2011) 

Ketentuan pengujian BDKT berupa tabung gas tiga kilogram diatur dalam Syarat teknis 

pengujian terdapat pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan 

Konsumen Nomor: 26/SPK/KEP/3/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran 

Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Dinyatakan Dalam Satuan Berat Dan 

Volume. Pada praktiknya dilapangan pengujian tabung gas tiga kilogram masih dilakukan 

dengan cara menandai sampel tabung dengan menggunakan kapur atau alat tulis lainnya pada 

bagian badan tabung. Setelah ditandai tabung gas akan ditimbang. Hasil penimbangan ini akan 

dicatat secara manual pada cerapan yang telah tersedia. Penimbangan tabung yang kosong 

dengan tabung yang terisi menyebabkan sering kali tertukarnya tabung dan lamanya waktu 

pengujian. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan era modernisasi menuntut adanya otomasi pada 

proses pengujian tabung gas tiga kilogram. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

menandai tabung gas tiga kilogram adalah menggunakan radio frequency identification (RFID) 

tag dan timbangan digital dengan sistem akuisisi data untuk massa tabung kosong serta massa 
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tabung saat terisi. Data dari kode RFID nilai massa tabung kosong dan nilai massa tabung saat 

terisi akan disimpan. Data dari kode RFID, nilai massa tabung kosong dan nilai massa tabung 

saat terisi akan disimpan dalam sebuah database sehingga proses pengujian dapat dilakukan 

dalam waktu lebih singkat. Oleh karena itu proyek akhir yang berjudul “Prototipe Alat 

Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Berupa Tabung Gas Tiga Kilogram 

Menggunakan Bantuan Teknologi radio frequency identification (RFID) dan Timbangan 

Digital yang Dilengkapi Dengan Sistem Akuisisi Data” akan membahas tentang pembuatan 

prototipe alat bantu berupa timbangan digital dan penanda RFID pada pengujian gas tiga 

kilogram. 

 

 
1.2 RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan dibahas rumusan 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana mengintegrasikan RFID reader dan timbangan digital? 

2. Bagaimana pengaruh prototype alat bantu terhadap pengujian tabung gas tiga kilogram? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan prototipe terhadap waktu pengujian? 

 

 
1.3 BATASAN MASALAH 

 

Berikut adalah Batasan permasalahan yang ada di dalam proyek akhir: 

 
1. RFID tag hanya digunakan untuk identifikasi saat proses pengujian tabung gas 

dilakukan. 

2. Sistem ini hanya digunakan di Stasiun Pengisian Bahan LPG. 

3. Database hanya berisikan nilai netto, bruto dan tara. 

 

 
1.4 TUJUAN 
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Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek akhir ini adalah membuat prototipe 

alat bantu pengujian gas tiga kilogram berupa timbangan digital yang memiliki kemampuan 

akuisisi data dan penandaan menggunakan tag RFID disertai dengan reader RFID sebagai alat 

pembaca tag RFID. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu proses pengujian BDKT gas 3 kg 

menggunakan prototipe berupa timbangan digital yang memiliki kemampuan akuisisi data dan 

penandaan menggunakan tag RFID disertai dengan reader RFID sebagai alat pembaca tag RFID 

sehingga proses pengujian berjalan lebih efisien 

 

 
1.6 METODOLOGI 

 
1. Studi literatur mengenai cara kerja, jenis, spesifikasi, dan kemampuan tag RFID maupun 

modul RFID reader serta load cell dan driver load cell. 

2. Perancangan alat dan pemrograman. 

3. Desain user interface. 

4. Pengujian alat. 

 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Bab I: Pendahuluan 

 
Bab I berisi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II: Teori Dasar 

 
Bab II berisi tentang konsep dasar dan perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam 

penyelesaian tugas akhir. 

Bab III: Perancangan Alat 

 
Bab III memuat tentang perancangan alat berisi tentang prinsip kerja alat, pembuatan 

perangkat keras, dan pembuatan perangkat lunak. 
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Bab IV: Pengujian Alat dan Pembahasan 

 
Bab IV memuat tentang pengujian alat dan pembahasan berisi tentang hasil pegujian 

alat, serta analisis hasil pengujian dan kuisioner. 

BAB V: Penutup 

 
Bab V adalah penutup yang kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

TEORI DASAR 

 
2.1 TEKNIK PENGUJIAN TABUNG GAS TIGA KILOGRAM 

 

2.1.1 Tata Cara Pengambilan Sampel 

Petunjuk teknis pengujian tabung gas tiga kilogram tertuang dalam Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor: 26/SPK/KEP/3/2015 

Tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran Kuantitas Barang Dalam Keadaan 

Terbungkus Yang Dinyatakan Dalam Satuan Berat dan Volume. Petunjuk teknis ini dibuat 

untuk menyeragamkan tahapan pengujian BDKT diseluruh Indonesia terutama BDKT yang 

dinyatakan dalam satuan berat atau volume. 

Dalam pengujian BDKT terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel BDKT yang 

akan diuuji. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampling acak. Sampel 

diambil berdasarkan jumlah populasi/ lot. Lot ditentukan berdasarkan jumlah total BDKT yang 

diproduksi suatu perusahaan yang sama dan harus memiliki kesamaan; kuantitas nominal, 

bentuk/desain, jenis produk dan kode produksi. Perlengkapan yang diperlukan dalam 

pengambilan sampel adalah stopwatch, komputer, kalkulator dan alat tulis. Dalam pengujian 

tabung gas tiga kilogram sampel diambil dengan cara tidak merusak kemasan dilakukan 

berdasarkan tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Jumlah Pengambilan Tabung Gas 3 Kilogram Sampel 
 

 
 

Ukura Lot (L) Ukuran sampel (n) Banyaknya BD 

tidak sesuai 

diizinkan 

KT 

yang 

(c) 

Faktor k 

100 sampai 500 50 3 0,379 

501 sampai 3200 80 5 0,295 

>3200 125 7 0,234 

Sumber : SK Dirjen PKTN No.26/SPK/KEP/3/2015 

 
Pengambilan sampel keseluruhan atau total dilakukan bila ukuran lot kurang dari 100 maka 

jumlah BDKT yang tidak memenuhi ketentuan hanya 2,5% dari BDKT yang diproduksi/dijual. 

(SK Dirjen PKTN No.26/SPK/KEP/3/2015, 2015). 

Setelah jumlah sampel diketahui maka nilai faktor k dapat dipilih sesuai dengan ketentuan Tabel 

2.1. faktor k ini merupakan faktor yang berfungsi untuk menunjukan confidence level dari 

pengujian sampel yang dilakukan. 

2.2.2 Tata Cara Pengujian BDKT dalam Satuan Berat 

Persiapan dilakukan dengan menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam pengujian 

seperti timbangan elektronik dengan skala interval (d) sebesar 2 gram, alat hitung dan alat tulis 

untuk menandai tabung gas. Dokumen yang perlu disiapkan adalah cerapan pengujian dan 

sertifikat timbangan. 

Pengujian diawali dengan menandai tabung menggunakan kapur atau alat tulis lainnya. 

Selanjutnya dilakukan penimbangan berat tabung saat tidak terisi oleh gas dan dicatat pada 

cerapan sebagai tara. Setelah semua sampel tabung gas diisi dengan gas, tabung kembali 

ditimbang dan hasil penimbangan dicatat sebagai bruto. Nilai isi bersih diperoleh dari hasil 

pengurangan bruto oleh tara. (SK Dirjen PKTN No.26/SPK/KEP/3/2015, 2015) 
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2.2 KONSTRUKSI TABUNG GAS TIGA KILOGRAM 

 

Konstruksi tabung gas tiga kilogram diatur dalam SNI 1452:2007 mengenai tabung baja 

LPG standar ini merupakan hasil revisi SNI 19-1452-2006 bagian yang direvisi adalah 

klasifikasi, syarat bahan baku, konstruksi cara pembuatan tabung, syarat mutu, pengambilan 

contoh dan cara uji. Standar ini menetapkan bentuk konstruksi, ukuran dan cara uji tabung baja 

LPG untuk kapasitas tipe 3 kg sampai dengan 50 kg. Tabung bertekanan yang dibuat dari plat 

baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas liquefied petroleum gas (LPG) 

dengan kapasitas pengisian 3 kg (7,3 kg). (SNI 1452, 2017) 

2.2.1 Konstruksi umum 

Tabung terdiri dari: 

1. Badan tabung terdiri dari bagian atas dan bawah untuk konstruksi dua bagian dan untuk 

konstruksi tiga bagian terdiri dari bagian atas tengah dan bawah. 

2. Cincin leher. 

 
3. Pegangan tangan 

 
4. Cincin kaki 

 

   Cincin Leher  

 

   Pegangan tangan  
 

 

   Badan tabung  
 

 

   Cincin kaki  
 

 

 

Gambar 2.1 Konstruksi Umum Tabung Gas 

(Andromeda.id, 2016) 
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2.3 IDENTIFIKASI RADIO FREKUENSI 

 

2.3.1 Tag RFID 

Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) adalah sebuah pengembangan 

teknologi pengambilan data secara otomatis melalui peroses identifikasi. Sistem RFID terdiri 

dari RFID tag dan RFID reader yang berkomunikasi melalui udara dalam rentang frekuensi 

tertentu. Berjalannya sistem RFID didukung oleh adanya tag, RFID reader dan antenna. Reader 

memproduksi sinyal elektronik yang akan mengaktifkan antenna setelah antenna aktif, antenna 

akan memancarkan frekuensi dengan nilai tertentu dengan Panjang gelombang tertentu. Reader 

tidak hanya memancarkan frekuensi namun juga menerima respon dari tag. (Sweeney, Patrick 

J, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Pengiriman Data Oleh SistemI RFD (Sweeney, Patrick J, 2005) 

 

 

 

 

Berikut adalah frekuensi yang dapat dipancarkan beberapa jenis RFID tag; 
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Tabel 2.2 Penggunaan Frekuensi RFID 
 

Band Regulasi Range Data speed Penggunaan 

120-150 kHz unregulated 10 cm Low Identifikasi 

hewan 

13.56 MHz ISM band 

worldwide 

10 cm-1m Low to 

moderate 

Kartu tol dan 

kartu lainnya 

433 MHz Short range 

devices 

1-100 m moderate Defence 

applications 

with active tag 

865-868 MHz ISM band 1-12 m Moderate to 

high 

EAN, various 

standards 

2450-5800 MHz ISM band 1-2 m High WLAN, 

bluetooth 

3,1 -10GHz Ultra wide band Hingga 200m High Aktif atau 

semiaktif tag 

(Suryadi, 2015) 

 
2.4 TIMBANGAN DIGITAL 

 

Timbangan adalah suatu alat yang digunakan saat melakukan pengukuran berat dari 

suatu objek. Timbangan juga bisa diartikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk 

melakukan pengukuran massa dari suatu benda (Latifa, 2014). Terdapat dua sistem kategori 

dalam timbangan yaitu timbangan dengan sistem mekanik atau analog dan sistem digital 

(Khakim, 2015). Timbangan dengan sistem mekanik yaitu jenis timbangan biasa yang bekerja 

secara manual melalui perantara manusia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya di pasar-pasar tradisional sedangkan timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang 

dapat bekerja secara elektronik dengan menggunakan sistem digital. 
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2.4.1 Sensor load cell 

Load cell merupakan sebuah sensor yang terdapat pada timbangan digital. Secara umum 

load cell digunakan pada timbangan-timbangan digital yang beredar dipasaran. Sebuah sensor 

load cell tersusun dari beberapa konduktor, strain gauge, dan jembatan wheatstone (Nuryanto, 

2015). Sensor load cell yang dipakai dalam projek akhir ini memiliki kapasitas 180 kg tetapi 

dalam perancangan diasumsikan beban maksimum 15 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Konstruksi Load Cell 

 

 

2.4.2 Jembatan Wheatstone 

Jembatan wheatstone digunakan sebagai alat untuk pengkondisian sinyal yang 

dihasilkan oleh sensor load cell. Berikut adalah skema jembatan wheatstone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Jembatan Wheatstone (K.Hoffman, 1986) 
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2.4.3 Modul Amplifier HX711 

Modul amplifier merupakan modul yang sudah lazim digunakan dalam rangkaian 

timbangan digital sebagai modul yang berperan untuk mengkonversi sinyal analog ke sinyal 

digital. Memiliki kepresisian yang cukup tinggi 24 ADC high gain input yang didesain khusus 

untuk berbagai sensor berjenis bridge. Dengan dua channel A dan B (fix gain 32) yang 

berkomunikasi secara multiplex, modul ini dapat deprogram untuk gain 128 atau 64 (20 milivolt 

atau 40 milivolt). Prinsip kerja dari modul HX711 ini yaitu sebagai penguat tegangan pada load 

cell disaat beroperasi (Khakim, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Modul HX711 (Anonim, 2014) 

 
 

2.5 MIKROKONTROLER 

 

Arduino merupakan perangkat keras (hardware) papan mikrokontroler tunggal 

open source. Di dalam Arduino terdapat sebuah chip mikrokontroler dengan tipe AVR sebagai 

komponen utama yang dikeluarkan oleh perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah 

chip atau integrated circuit (IC) yang bisa deprogram menggunakan sebuah PC (Utama dkk, 

2008). Pada projek ini jenis Arduino yang digunakan adalah Arduino nano. 
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Gambar 2.6 Arduino Nano (Aqeel, 2018) 

 

 
2.6 LIQUID CRYSTAL DISPLAY 

 

Liquid crystal display (LCD) adalah salah satu jenis display yang menggunakan 

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan memantulkan cahaya sekitarnya terhadap front-lit 

atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD digunakan untuk menampilkan data berupa 

tulisan, angka dan gambar. Pada gambar 2.6 terdapat konfigurasi dari pin-pin LCD. LCD 

terbuat campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium 

oksida. Elektroda diaktifkan dengan menggunakan tegangan sehingga molekul organik yang 

berbentuk silindris panjang akan menyesuaikan diri dengan elektroda pada segmen. (Bawotong, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Konfigurasi LCD 16X2 (Rahmat, 2017) 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 PRINSIP KERJA ALAT 

 

Tabung gas yang sudah ditempelkan RFID stiker akan ditimbang menggunakan 

timbangan digital yang dilengkapi dengan RFID reader. RFID reader akan membaca kode 

heksadesimal yang terdapat pada tag RFID setelah terbaca dialnjutkan dengan menimbang 

tabung gas. 

 

 
Tabung gas 

dengan RFID stiker 

 
 
 

Sensor RFID 

reader 

 

 
Database Arduino nano Sensor loadcell 

 
 

 
Komputer LCD Character 

2x16 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 

 

 

Berikut penjelasan dari Gambar 3.1: 

 

• Setiap tag RFID berupa kartu maupun keychain berisi kode heksadesimal yang diberikan 

oleh pabrik pembuatannya ditempelkan pada tabung gas. 

• Data dari tag RFID akan dideteksi oleh sensor RFID reader (MFRC522) melalui 

pancaran freuensi radio (RF). Sensor ini memancarkan sinyal berupa gelombang radio. 
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• Sensor MFRC522 akan mengirimkan data berupa kode heksadesimal kepada Arduino 

UNO melalui port komunikasi RX 3 dan menampilkannya ditampilan visual basic yang 

sudah dibuat. 

• Tabung gas kosong akan ditimbang menggunakan timbangan digital dengan empat buah 

loadcell. Massa tabung gas akan ditampilkan pada visual basic pada kolom tara. 

• Selanjutnya data kode heksa RFID dan massa tabung akan disimpan pada database. 

• Setelah tabung diisi sesuai dengan LPG sebanyak 3 kg tabung akan kembali ditimbang. 

• Tag RFID yang melekat pada tabung akan di-scan kembali dan massa tabung yang telah 

terisi ditampilkan pada kolom bruto. 

• Secara otomatis nilai netto akan muncul dari hasil pengurangan bruto oleh tara. 

• Semua data akan tersimpan ke database dengan menekan tombol save. 

 

 

3.2 PEMBUATAN HARDWARE 

 

Perangkat keras yang digunakan antara lain; sensor RFID (MFRC522), timbangan 

digital, HX711, LCD Character 16x2, Arduino nano dan kotak casing. 

3.2.1 Sensor MFRC522 

Pada projek akhir ini digunakan sensor RFID tipe MFRC522. Sensor ini bekerja pada 

range frekuensi 13,56 MHz. sensor ini akan diletakkan dalam lantai muatan timbangan sehingga 

diperlukan proses modifikasi pada lantai muatan. Hal ini bertujuan agar proses scanning tag 

RFID dapat dilakukan ditempat yang sama dengan proses penimbangan. Sensor ini memiliki 

delapan buah pin. Komunikasi yang digunakanan untuk mengirim data ke Arduino adalah 

komunikasi serial. Serial peripheral interface (SPI) menyediakan komunikasi dengan 

kecepatan tinggi hingga mencapai 10 Mbit/s. MFRC522 akan berperan sebagai slave. SPI clock 

signal (SCK) yang dihasilkan oleh master. Komunikasi data dari master ke slave menggunakan 

MOSI line, sedangkan MISO digunakan untuk mengirim data dari MFRC522 ke master. 
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3.2.2 Timbangan Digital 

Timbangan digital yang digunakan memiliki empat buah load cell berjenis compress 

load cell yang dihubungkan dengan sebuah amplifier HX711. Timbangan digital yang 

digunakan memiliki kapasitas maksimum 180 kg. Load cell mengukur gaya mekanik berupa 

tekanan yang diberikan oleh beban dan mengkonversinya menjadi tegangan. Tegangan yang 

dihasilkan sangat kecil sehingga memerlukan penguat. Penguat yang digunakan adalah HX711. 

Spesifikasi yang dimiliki HX711 adalah dua kanal analog to digital converter dapat digunakan 

untuk dua buah load cell dengan keluaran TTL (serial tersinkronisasi, DI dan SCK), tegangan 

operasional 5 Volt DC, tegangan masukan diferensial ±40 mV pada skala penuh, akurasi data 

24 bit (24-bit ADC), frekuensi pembacaan (refresh rate) 80 Hz dan konsumsi arus kurang dari 

10 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Penghubung 4 Load Cell (Kurniawan, 2018) 

 

 

3.2.3 Modul HX711 

Pada projek akhir ini digunakan amplifier HX711 sebagai modul konversi sinyal analog 

ke digital pada load cell. Memiliki kepresisian yang tinggi 24 ADC high gain input yang 

didesain untuk berbagai sensor berjenis bridge. Prinsip kerja dari modul ini yaitu sebagai 

penguat tegangan pada load cell pada saat load cell bekerja. 
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3.2.4 Kotak Casing 

Kotak casing digunakan sebagai tempat menaruh semua rangkaian dan perangkat keras 

yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah akrilik dengan kelebihan bahan ini adalah ringan 

dan transparan. Rangkaian semuanya ditempatkan pada PCB sehingga lebih tertata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Rangkaian Pada PCB 

 

 

3.3 PEMBUATAN SOFTWARE 

 

3.3.1 Program pendeteksi tag RFID 

Arduino digunakan untuk membuat program pendeteksi tag RFID, pembacaan kode pada 

tag, dan interface menggunakan visual basic serta penyimpanan identitas tag pada 

database. 

3.3.2 Program timbangan digital 

Arduino digunakan untuk membuat program akuisisi data hasil penimbangan massa gas. 

Dimulai dari penimbangan tabung gas kosong (tara) hingga tabung gas yang sudah diisi 

(bruto). 

3.3.3 Program Database 

Database dibuat dengan menggunakan program visual basic. Visual basic merupakan 

sebuah software pemrograman dengan bahasa pemrograman basic yang menawarkan 

Integrated Development Environment (IDE) visual untuk membuat program perangkat 

lunak/aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft windows yang berbasis Grapical User 

Interface (GUI). Arduino akan dihubungkan dengan aplikasi di desktop dengan menggunakan 

komunikasi serial. Hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam komunikasi serial adalah nilai 
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dari baud rate yang digunakan. Komunikasi serial yang dimaksud adalah komunikasi serial 

menggunakan kabel USB Arduino. 

Setiap button pada gambar 3.4 di atas memiliki action nya masing-masing. Seperti 

contohnya tombol connect berisi perintah untuk menghubungkan aplikasi dengan Arduino. 

Database yang digunakan dibuat dengan Microsoft access, untuk koneksi dari visual basic ke 

database digunakan perintah “con” dan “rs”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Tampilan pada Visual Basic 
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem Pengujian secara Keseluruhan 
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3.4 KALIBRASI TIMBANGAN DIGITAL 

 

Kalibrasi timbangan digital dilakukan di Laboratorium Massa Pusat Pengembangan 

Sumber Daya Kemetrologian. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian daya ulang 

pembacaan, pengujian penyimpangan nilai nominal, pengujian histeresis dan eksentrisitas. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pengujian; 

 

a. Pengujian daya ulang pembacaan 

 
Pengujian ini menggunakan anak timbangan (AT) kelas F2 yang memiliki massa ½ dari 

kapasitas maksimum timbangan. Kapasitas maksimum timbangan adalah 15 kg. Anak 

timbangan diletakkan pada lantai muatan dan dicatat penunjukannya. Langkah ini diulangi 

sebanyak sepuluh kali. 

 

 
b. Pengujian penyimpangan nilai nominal 

 
Pengujian ini menggunakan anak timbangan (AT) kelas F2. Penimbangan dilakukan pada 

sepuluh titik hingga kapasitas maksimum beban yang digunakan diantaranya ialah; 500 gram, 

1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg dan 15 kg. 

 

c. Pengujian histeresis 

 

Pengujian ini dilakukan menggunakan beban bernilai ½ kapasitas maksimum dari timbangan. 

Pembacaan timbangan dicatat, lalu secara perlahan ditambahkan AT lainnya ke lantai muatan 

timbangan sehingga penunjukan timbangan mendekati nilai maksimum. 

 

d. Pengujian eksentrisitas 

 
Pengujian ini dilakukan menggunakan AT yang memiliki massa, ½ dari kapasitas maksimum. 

AT akan dipindahkan ke posisi 1, 2, 3, dan 4 pada lantai muatan seperti gambar 3.5 di bawah 

ini. 
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Gambar 3.6 Posisi AT pada Pengujian Eksentrisitas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 HASIL KALIBRASI TIMBANGAN DIGITAL 

 

Kalibrasi timbangan digital dilakukan di laboratorium massa PPSDMK. Cihanjuang. 

Instruksi kerja yang digunakan mengacu kepada Edwin C.Noris dan Kitty M. K. Fen, 2010 : 

The Calibration of Weight and Balance, NML-CSIRO, Australia. Anak timbangan (AT) yang 

digunakan dalam pengujian ini sejumlah 9 buah AT. Berikut adalah rincian massa nominal dan 

konvensional dari AT yang digunakan. 

Tabel 4. 1 Data AT standar yang digunakan 
 

Data AT Standar yang digunakan 

massa nominal (g) massa konvensional (g) ketidakpastian (mg) 

500 500.0005 1.2 

1000 999.99995 45 

1000 1000.002 35 

2000 2000.005 88 

2000 2000.001 20 

5000.000 5000.04 240 

5000.000 5000.00012 150 

10000.000 10000.01 450 

10000.000 10000.0015 120 

Sumber : sertifikat kalibrasi AT kelas F2 Laboratorium Massa, PPSDK 

 
1. Pengujian Daya Ulang Pembacaan 

 
Pengujian ini dilakukan menggunakan dua buah anak timbangan (AT) kelas F2 yang 

memiliki massa masing-masing 4 kg, untuk pengujian pada titik maksimum menimbang 

digunakan dua AT kelas F2 yang memiliki massa masing-masing 10 kg dan 5 kg. Hasil 

penimbangan yang diperoleh disajika pada tabel 4.1 dan 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil pengujian daya ulang pembacaan pada 1/2 kapasitas maksimum 
 

Number Pan Load Reading Measurement 

(g) (g) (g) Mi = (ri-zi) (g) 

1 0 10.0 7970.0 

 M 7980.0  

2 0 0.0 7990.0 

 M 7990.0  

3 0 10.0 8076.0 

 M 8086.0  

4 0 0.0 8080.0 

 M 8080.0  

5 0 20.0 7960.0 

 M 7980.0  

6 0 0.0 7977.0 

 M 7977.0  

7 0 20.0 7960.0 

 M 7980.0  

8 0 0.0 7961.0 

 M 7961.0  

9 0 10.0 7986.0 

 M 7996.0  

10 0 10.0 7946.0 

 M 7956.0  

  SD 47.9055 



24  

Tabel 4.3 Hasil pengujian daya ulang pembacaan pada kapasitas maksimum 
 

Number 

(g) 

Pan Load 

(g) 

Reading 

(g) 

Measurement 

Mi = (ri-zi) (g) 

1 
0 10.0 

14987.0 
M 14997.0 

2 
0 

M 

 50.0 

14965.0 
14915.0 

 

3 
0 

M 

 130.0 

15030.0 
14900.0 

 

4 
0 

M 

 80.0 

15009.0 
14929.0 

 

5 
0 

M 

 100.0 

15020.0 
14920.0 

 

6 
0 

M 

 90.0 

15026.0 
14936.0 

 

7 
0 

M 

 100.0 

15001.0 
14901.0 

 

8 
0 

M 

 90.0 

15077.0 
14987.0 

 

9 
0 

M 

 70.0 

15030.0 
14960.0 

 

10 
0 

M 

 10.0 

15010.0 
15000.0 

 

 SD   37.3846 

 

 

 
2. Pengujian penyimpangan nilai nominal 

 
Pengujian ini dilakukan pada sepuluh titik penimbangan dari yang terendah hingga 

maksimum menimbang. Digunakan AT kelas F2 yang memiliki massa 500 g, 1 kg, 2 kg, 2* kg, 

1* kg, 5 kg, dan 10 kg. Hasil penimbangan disajikan pada tabel 4.3. 
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Pan Load Reading Means Difference Correction 

(g) (g) (g) ri - zi (g) Mi - (ri-zi) (g) 

0 10.0     
 

480.0 

  
 

20.00000 
500 490.0  

490.0 
500 490.0  

0 10.0  0.0  

1000 987.0  
986.5 

 
986.5 

  
13.50000 1000.00000 986.0  

0 10.0  0.0  

2000.00000 1960.0  
1960.0 

 
1960.0 

  
40.00000 2000.00000 1960.0  

0 10.0  0.0  

3000.000000 2960.0  
2965.0 

 
2965.0 

  
35.00000 3000.000000 2970.0  

0 20.0  0.0  

4000.00000 3990.0  
4000.0 

 
4000.0 

  
0.00000 4000.00000 4010.0  

0 30.0  0.0  

5000.00000 4910.0  
4935.0 

 
4935.0 

  
65.00000 5000.00000 4960.0  

0 20.0  0.0  

7000.0000 6960.0  
6970.0 

 
6970.0 

  
30.00000 7000.0000 6980.0  

0 10.0  0.0  

8000.000000 7980.0  
7991.5 

 
7991.5 

  
8.50000 8000.000000 8003.0  

0 10.0  0.0  

9000.00000 9030.0  
9014.0 

 
9014.0 

  
-14.00000 9000.00000 8998.0  

0 10.0  0.0  

15000.00000 15006.0       

15000.00000 15018.0 
15012.0 

15012.0 -12.00000 

0 10.0 0.0 

. 

Tabel 4.4 Hasil pengujian nilai nominal 
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3. Pengujian Eksentrisitas 

 

Pada pengujian ini digunakan AT kelas F2 dengan massa ½ dari kapasitas maksimum yaitu 

7,5 kg. Hasil penimbangan sesuai dengan posisi 1, 2, 3, 4 dan ditengah disajikan pada tabel 

4.4. Selisih terbesar penimbangan adala 250 gram. 

 
Tabel 4.5 Hasil penimbangan pengujian eksentrisitas 

 

Posisi M (gram) 

0 7556 

1 7550 

2 7800 

3 7640 

4 7730 

 
 

4. Hasil Pengujian Histeresis 

 
Pengujian hysteresis dilakukan dengan menngunakan AT kelas F2 yang memiliki massa 

½ dari kapasitas maksimum yaitu 7,5 kg, penambahan beban dilakukan hingga penunjukan 

timbangan mendekati nilai maksimum. Hasil penimbangan disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.6 Hasil penimbangan pengujian histeresis 
 

Pan Load 1 2 

M (p1,p3) 7950.0 7999.0 

M+M' 12960.0 12980.0 

M (q1,q3) 8000.0 7990.0 

Zero 20.0 10.0 

M+M' 12980.0 12990.0 

M (q2,q4) 8060.0 7990.0 

Zero 20.0 20.0 

M (p2,p4) 12990.0 12989.0 

H=( (P1 + P2 + P3 + P4 ) - (q1 + q2 + q3 + q4))/4 

  Histerisis  2472.0 

 
 

Keterangan tabel: 

 
M adalah nilai penunjukan timbangan saat diberi muatan utama yaitu 8 kg. 
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M+M’’ adalah nilai penunjukan timbangan saat diberi tambahan beban sehingga 

penunjukan timbangan mendekati kapasitas maksimum. 

M adalah penunjukan timbangan saat beban tambahan diangkat dari lantai muatan 

sehingga hanya tersisa beban utama saja. 

Zero adalah penunjukan timbangan saat semua beban sudah diangkat dari lantai muatan. 

 
M+M’ adalah penunjukan timbangan saat beban utama dan beban tambahan dinaikkan 

bersamaan ke lantai muatan. 

M adalah penunjukan timbangan saat beban tambahan diangkat dari lantai muatan. 

Zero adalah nilai penunjukan saat semua beban sudah diangkat dari lantai muatan. 

4.2 PERHITUNGAN KETIDAKPASTIAN 

 

Perhitungan ketidakpastian dilakukan sesuai dengan instruksi kerja laboratorium massa 

Kantor Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Cihanjuang. Nilai ketidakpastian 

disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 Perhitungan ketidakpastian 
 

 

Load (g) 

Correction 
Uncertainty 

(mg) 

Weighing Uncertainty 

(mg) 

500 66473 66473 

1000 66473 66473 

2000 66473 66473 

5000 66473 66473 

3000 66473 66473 

15000 76629 76629 

8000 76630 76630 

7000 59800 59800 

4000 59800 59800 

9000 59801 59801 

 

Berikut ini rumus-rumus perhitungan ketidakpastian: 

 
a. Koreksi pada Pemeriksaan Pre-Adjustment 
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C= Mi- (ri – zi) (4.1) 

 
Dimana: Mi = massa anak timbangan standar 

 
ri = rata-rata penunjukan timbangan saat diberi muatan 

zi = rata-rata penunjukan timbangan saat tidak ada uatan 

b. Daya ulang pembacaan 

 
∑𝑛(𝑀𝑖− 𝑀𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 ) 

s = √ 𝑖  
𝑛−1 

(4.2) 

 

Dimana: n = Banyaknya pengukuran 

 
Mi = Perbedaan pembacaan timbangan saat diberi muatan dan tanpa muatan 

Mrata-rata = Rata-rata nilai Mi 

 
 

c. Penyimpangan dari Nilai Nominal 

 
Nilai koreksi dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini; 

Ci = Mci – (ri – zi) (4.3) 

Dimana: Ci = koreksi untuk setiap titik uji 

Mci = massa konvensional untuk tiap titik uji 

ri = rata-rata penunjukan timbangan saat diberi muatan 

 
zi = rata-rata penunjukan timbangan saat tidak ada muatan 

 
Nilai ketidakpastian anak timbangan, diperoleh dari sertifikat, sehingga 

Ui = 8% x MPE (4.4) 

 
 

Ketidakpastian gabungan dapat dirumuskan sebagai berikut, 
 
 

 

𝑈𝑐 =  √∑𝑗 (𝑐𝑖 . 𝑢𝑖 )2 (4.5) 
𝑖=1 
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Dimana: 

 

Uc = ketidakpastian gabungan 

ci = koefisien sensitivitas 

ui = ketidakpastian dari faktor ke-i 

 
d. Eksentrisitas 

 
Ceks= ∆r (maks) (4.6) 

 
Dimana: 

 
Ceks = koreksi minimum atau perbedaan terbesar dari penunjukan timbangan pada posisi 

yang berbeda. 

e. Histeresis  
 

H = 
(𝑚11−𝑚12)+(𝑚12−𝑚22)+(𝑚13−𝑚23)+(𝑚14−𝑚24) 

4 

 
 

(4.7) 

 

f. Limit of Performance 

 
F = 2,26 Sr (max) + C max + U (Cmax) (4.8) 

 
Dimana: 

 
F = Limit of performance 

 
Sr (max) = Nilai maksimum pengukuran repeatability 

C max = Nilai absolut koreki maksimum 

U (c max) = Ketidakpastian bentangan pada maksimum penyimpangan penunjukan 

 
Berikut adalah perhitungan ketidakpastian penimbangan untuk titik ujin 500 g, hal yang sama 

dilakukan terhadap titik uji lainnya yang akan dilampirkan pada laporan ini. 



30  

Tabel 4.8 Ketidakpastian untuk Titik Penimbangan 500 g 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Cakupan (k) 1.962339081 

Ketidakpastian Bentangan 66472.81832 

 

4.3 ANALISIS HASIL KALIBRASI 

 
 

Ketidakpastian untuk tiap-tiap titik penimbangan ditunjukan pada tabel 4.7. Nilai 

ketidakpastian berada diantara nilai 50 gram hingga 80 gram. Nilai ini tergolong sangat besar 

untuk timbangan yang diperuntukan sebagai alat pengujian. Namun perlu diingat bahwa 

timbangan elektronik yang digunakan adalah timbangan badan dengan maksimum 

penimbangan 180 kg, sehingga apabila timbangan ini digunakan untuk menimbang pada 

rentang 500 g sampai 15000 g maka error yang dihasilkan akan cukup besar. Selain itu kualitas 

load cell juga menentukan hasil penimbangan yang akan ditampilkan. 

Timbangan digital yang digunakan adalah hasil rakitan sendiri dengan menghubungkan 

empat buah load cell dengan sebuah driver (HX711) lalu driver akan dihubungkan dengan 

Arduino nano sebagai mikrokontroler. Driver yang digunakan tidak terlalu stabil sehingga 

penunjukkan pada LCD akan berubah-ubah tiap waktunya. 

4.4 HASIL PENGUJIAN TABUNG GAS TIGA KILOGRAM 

Pengujian tabung gas tiga kilogram dilakukan di salah satu distributor gas yang berlokasi 

di Jalan Cisitu Lama. Jumlah penjualan gas mencapai 100 hingga 300 tabung setiap harinya. 

Sehingga dapat ditentukan jumlah sampel yang harus diambil adalah sebanyak 50 tabung, 

namun mengingat adanya keterbatasan tabung yang bisa dipinjam maka dalam pengujian hanya 

digunakan 16 tabung saja sekitar 30% dari jumlah sampel yang seharusnya diambil. Jumlah 

sampel yang diambil dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

No. 
Komponen       

(ciui)4/vi 
(i=1,2,..5) 

1 AT Standar 500 g 1.200 2  1 0.6 60 0.36 0.00216 

2 Instability 500 g 0.64 1  1 0.64 4 0.4096 0.04194304 

3 Repeatability 33874.2774 1  1 33874.277 1000 114746 1.31668E+15 

4 Pembulatan 0.5 1.73  1 0.2890173 1000 0.083 6.97743E-06 

Ketidakpastian Gabungan 33874.27737  
Derajat Kebebasan veff 1000.000001 
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Timbangan elektronik yang digunakan pada pengujian tabung gas 3 kg ini memiliki nilai 

skala interval (d) 1 gram dengan kapasitas penimbangan sebenarnya adalah 180 kg. Pengujian 

kebenaran kuantitas BDKT dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Dilakukan penimbangan berat kotor (bruto) dari BDKT dengan meletakkan pada lantai 

muatan timbangan, sebelum ditimbang dilakukan penandaan menggunakan RFID tag pada 

masing-masing tabung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Pengujian Kebenaran Kuantitas Tabung Gas 3 kg 

 
b. RFID tag di pindai terlebih dahulu setelah dipindai maka secara otomatis timbangan 

digital akan aktif dan menunjukkan hasil penimbangan baik pada LCD maupun pada tampilan 

di laptop. 

c. Pengujian yang dilakukan di distributor menganggap bahwa berat tabung kosong (tara) 

sesuai dengan  keterangan pada tabung atau diasumsikan 5 kg. 

d. Nilai netto diperoleh dari pengurangan nilai bruto oleh tara. 

 
Pada tabel 4.9 akan ditampilkan hasil pengujian yang sudah dilakukan. 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian Kebenaran Kuantitas Tabung Gas 3 kg 
 
 

 

ID 

 
TARA 

(kg) 

 
BRUTO 

(kg) 

 
NETTO 

(kg) 

 
Netto Label 

(kg) 

 

Selisih (kg) 

Kesalahan (kg)  
Rata-rata eror 

(kg) 
 

T1 

 

T2 

041022065823176129 5.00 7.95 2.95 3.00 -0.05 -0.045 -0.09 -0.10 

041082075823176129 5.00 7.92 2.92 3.00 -0.08 -0.045 -0.09  

041102065823176129 5.00 7.94 2.94 3.00 -0.06 -0.045 -0.09  

041142075823176129 5.00 7.96 2.96 3.00 -0.04 -0.045 -0.09  

041152065823176129 5.00 7.96 2.96 3.00 -0.04 -0.045 -0.09  

041162045823176129 5.00 7.97 2.97 3.00 -0.03 -0.045 -0.09  

041222055823176129 5.00 7.9 2.90 3.00 -0.10 -0.045 -0.09  

041232065823176129 5.00 7.94 2.94 3.00 -0.06 -0.045 -0.09  

0442474221897129 5.00 7.95 2.95 3.00 -0.05 -0.045 -0.09  

0446474221897129 5.00 7.76 2.76 3.00 -0.24 -0.045 -0.09  

0452474221897129 5.00 7.87 2.87 3.00 -0.13 -0.045 -0.09  

0456474221897129 5.00 7.83 2.83 3.00 -0.17 -0.045 -0.09  

04682105823176129 5.00 7.74 2.74 3.00 -0.26 -0.045 -0.09  

04762105823176129 5.00 7.82 2.82 3.00 -0.18 -0.045 -0.09  

0624778211 5.00 7.88 2.88 3.00 -0.12 -0.045 -0.09  

1803191211 5.00 8 3.00 3.00 0.00 -0.045 -0.09 

 

 

Datum bruto, tara, netto dan ID card diperoleh dari database yang dibuat menggunakan 

Microsoft access yang tersimpan secara otomatis, sehingga saat pengujian dilakukan tidak perlu 

lagi menggunakan cerapan dan menulis hasil penimbangan secara manual karena sudah secara 

otomatis tersimpan di database. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II bahwa pengujian 

dilakukan secara manual, dengan menulis hasil penimbangan pada cerapan dan menginputkan 

hasil penimbangan secara manual ke dalam komputer. Pengujian yang dilakukan menggunakan 

sistem ini memerlukan waktu 16 menit sedangkan untuk pengujian yang dilakukan secara 

manual tanpa sistem ini membutuhkan waktu 22 menit, bisa dibayangkan apabila jumlah sampel 

yang diuji adalah ratusan tabung, maka waktu yang diperlukan akan lebih banyak dari ini. 

Berikut adalah tabel hasil pengujian dengan menggunakan sistem manual. 
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𝑖=1 

 

 

 

 

 
 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Kebenaran Kuantitas Tabung Gas 3 kg Secara Manual 
 

ID 
TARA 

(kg) 
BRUTO 

(kg) 
NETTO 

(kg) 
Netto Label 

(kg) 

Selisih 

(kg) 

Kesalahan rata eror 

(kg) T1 T2 

1 5.00 8.00 3.00 3.00 0.00 -0.045 -0.09 -0.18 

2 5.00 8.00 3.00 3.00 0.00 -0.045 -0.09  

3 5.00 7.79 2.79 3.00 -0.21 -0.045 -0.09  

4 5.00 7.86 2.86 3.00 -0.14 -0.045 -0.09  

5 5.00 7.65 2.65 3.00 -0.35 -0.045 -0.09  

6 5.00 7.81 2.81 3.00 -0.19 -0.045 -0.09  

7 5.00 7.76 2.76 3.00 -0.24 -0.045 -0.09  

8 5.00 7.9 2.90 3.00 -0.10 -0.045 -0.09  

9 5.00 7.72 2.72 3.00 -0.28 -0.045 -0.09  

10 5.00 7.97 2.97 3.00 -0.03 -0.045 -0.09  

11 5.00 7.83 2.83 3.00 -0.17 -0.045 -0.09  

12 5.00 7.87 2.87 3.00 -0.13 -0.045 -0.09  

13 5.00 7.63 2.63 3.00 -0.37 -0.045 -0.09  

14 5.00 7.74 2.74 3.00 -0.26 -0.045 -0.09  

15 5.00 7.81 2.81 3.00 -0.19 -0.045 -0.09  

16 5.00 7.82 2.82 3.00 -0.18 -0.045 -0.09 

 

 

Keputusan diterima atau ditolaknya produk BDKT, harus melalui perhitungan beberapa 

parameter, diantaranya ialah; 

a. Rata-rata berat tara (ATW) dari sejumlah sampel yang sudah diambil sebelumnya. 
 

𝐴𝑇𝑊 = 
1 
∑𝑛 𝑥 

 

(4.9) 
𝑛 𝑖=1  𝑖 

 

Dimana: 

 
n = ukuran sampel 

i = urutan sampel 

xi = nilai tara hasil penimbangan 

 
Dari persamaan 4.9 diperoleh nilai ATW untuk data tabel 4.9 dan 4.10 adalah 5 kg. 

 
b. Nilai kesalahan total BDKT diperoleh dengan menjumlahkan nilai kesalahan individu tiap 

sampel. 

TPE = ∑𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝐷𝐾𝑇 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 (4.10) 
 

Dimana: 

 
n = ukuran sampel 

i = urutan sampel 
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= √ 

Dari persamaan 4.10 diperoleh nilai TPE untuk data tabel 4.9 adalah -1.61 kg dan untuk data 

pada tabel 4.10 adalah -2.84 kg. 

c. Nilai kesalahan rata-rata BDKT dengan menggunakan rumus berikut 
 

𝐴𝐸 = 
𝑇𝑃𝐸 

𝑛 
(4.11) 

 

Dari persamaan 4.11 diperoleh nilai AE untuk data pada tabel 4.9 adalah -0.1 kg sedangkan 

untuk data pada tabel 4.10 nilai AE = -0.18 kg. 

d. Batas kesalahan sampe (SEL) 

 
SEL akan dihitung apabila nilai AE <0 (bernilai negatif). 

 
SEL = 𝑠𝑦 .𝑘 (4.12) 

 

𝑠 
1     

∑𝑛
 (𝑦 − 𝑦 )2 (4.13) 

𝑦 𝑛−1 𝑖=1 𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 

 

Dimana: 

 
sy = standar deviasi/ simpangan baku sampel BDKT 

k = faktor k 

n = ukuran sampel 

 
yi = selisih kuantitas sebenarnya dengan kuantitas label 

 
yrata = rata-rata selisih kuantitas sebenarnya dengan kuantitas pada label 

 
Dengan ketentuan apabila SEL+AE>0 maka ketentuan 1 terpenuhi dan bila SEL+AE<0 maka 

ketentuan 1 tidak terpenuhi. Nilai SEL+AE untuk tabel 4.9 adalah -0.08 kg dan nilai untuk 

tabel 4.10 -0.12 kg, sehingga untuk dua data ini ketentuan 1 tidak terpenuhi. 

e. BDKT untuk pengujian ini adalah 1.5% dari nilai netto pada label. 

 
BDKT = 0.045 kg. 

T1= -0.045 kg 
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Untuk tabel 4.9 banyaknya tabung yang melampaui batas kesalahan yang diizinkan adalah 12 

tabung sedangkan untuk tabel 4.10 adalah 13 tabung. Sehingga tidak memenuhi ketentuan 2. 

T2 = -0.09 kg 

 
Untuk tabel 4.9 banyaknya tabung yang melampaui batas kesalahan yang diizinkan adalah 6 

tabung sedangkan untuk tabel 4.10 adalah 13 tabung. Sehingga tidak memenuhi ketentuan 3. 

4.5 ANALISIS HASIL PENGUJIAN KEBENARAN KUANTITAS TABUNG GAS 3 

KG 

Data hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 sesuai dengan hasil 

perhitungan diperoleh bahwa pengujian dengan sistem maupun tanpa sistem dinyatakan ditolak 

karena tidak memenuhi ketentuan 1, 2 dan 3 sesuai dengan tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 Ketentuan Diterimanya Lot 
 

Ketentuan Uraian 

1 Kuantitas sebenarnya dari BDKT secara rata-rata tidak boleh kurang dari 

kuntitas nominal. 

2 Banyaknya “BDKT tidak sesuai” yang masuk dalam kesalahan T1 

memenuhi ketentuan pada tabel 2.1. 

3 Tidak ada “BDKT tidak sesuai” yang masuk dalam kesalahan T2. 

 
 

Beberapa faktor kendala dilapangan dan kendala alat turut serta berkontribusi dalam 

ditolaknya hasil pengujian tersbeut. Timbangan digital yang digunakan tidak terlalu stabil 

dikarenakan oleh output dari driver (HX711) menghasilkan tegangan yang fluktuatif meskipun 

masih pada rentang yang tidak terlalu menyimpang. Dapat dilihat pada hasil kalibrasi bahwa 

standar deviasi dari pengujian repeatability mencapai angka 47 gram. Kondisi di lapangan tidak 

selalu sesuai dengan kondisi di laboratorium, tidak tersedianya meja tahan getar dan rata, 

membuat pengujian harus dilaksanakan di lantai tempat distributor meletakan tabung- 

tabungnya seperti terlihat pada gambar 4.1, lantai yang menjadi tempat pengujian dipastikan 

miring karena waterpass yang terdapat pada timbangan tidak tepat berasa ditengah, namun 

sedikit melenceng ke samping kiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada projek akhir ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prototipe alat pengujian kebenaran kuantitas tabung gas 3 kg yang telah dibuat 

berfungsi dan bekerja dengan baik dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian. 

2. Prototipe alat pengujian kebenaran kuantitas tabung gas 3 kg dapat mengurangi 

waktu pengujian hingga 6 menit untuk tiap 16 sampel yang diuji. 

5.2 SARAN 

Tujuan dibuatnya prototipe alat pengujian kebenaran kuantitas tabung gas 3 kg ini 

adalah untuk memudahkan dan mengefisienkan proses pengujian tabung gas yang sekarang ini 

masih dilakukan secara manual mulai dari penandaan tabung hingga penimbangan bruto, neto 

dan tara. Alat yang dibuat masih belum sempurna, maka dari itu berikut adalah beberapa saran 

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

1. Dilakukan pengembangan untuk database agar bisa diakses oleh banyak pihak. 

 
2. Timbangan yang digunakan semakin baik penunjukan dan pembacaannya. 

 
3. Pemasangan RFID dapat dilakukan secara permanen pada tabung gas 3 kg. 
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