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ABSTRAK 

 

Neraca hingga saat ini masih banyak digunakan di dalam perdagangan emas dan 

pengujian anak timbangan di laboratorium. Dalam penggunaan neraca, proses 

pembacaan skala dari simpangan jarum penunjuk skala memegang peranan yang sangat 

penting. Nilai kesetimbangan skala neraca dapat diubah menjadi selisih massa 

dipiringan kiri dan kanan neraca setelah dikalikan dengan nilai skalanya. Selisih massa 

tersebut menjadi nilai error anak timbangan uji terhadap anak timbangan standar yang 

menentukan keabsahan penggunaan anak timbangan untuk transaksi perdagangan. 

Meskipun sangat penting, pembacaan skala masih banyak dilakukan secara manual 

dengan pengamatan visual yang berpotensi adanya kesalahan paralaks. Oleh sebab itu 

pada studi ini telah dibuat prototipe pembaca jarum penunjuk skala neraca berbasiskan 

mikrokontroler dengan sensor MPU 6050 yang dilengkapi dengan dudukan berbahan 

plastik. Hasil pengujian pembacaan di prototipe dan secara manual di neraca memiliki 

perbedaan nilai baca skala untuk masing- masing massa ujinya. Dari masing- masing 

massa yang diujikan, nilai error pembacaan skala baik secara manual maupun dengan 

prototipe masuk rentang BKD sehingga AT uji M1 sah untuk digunakan. Rata- rata nilai 

error dari pengujian massa 1000 g secara manual adalah -0,032 dan dengan sensor 

adalah -0,025. Untuk pengujian massa 500 g secara manual adalah -0,009 dan dengan 

sensor -0,007. Untuk pengujian massa 200 g secara manual adalah -0,0038 dan dengan 

sensor -0,004. 
 

Kata kunci: Sensor Gyroscope GY 521 MPU 6050, Neraca, Anak Timbangan, Metode 

Borda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Neraca adalah salah satu alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran 

massa suatu benda dan merupakan alat laboratorium yang paling sering digunakan 

dalam percobaan/penelitian/riset baik di lembaga penelitian, lembaga pendidikan, 

maupun dalam dunia kesehatan.[14] Dalam bidang kesehatan neraca yang digunakan 

adalah neraca obat, sementara dalam transaksi perdagangan neraca digunakan untuk 

menimbang emas, neraca juga dapat dimanfaatkan untuk pengujian Anak Timbangan 

(AT) dengan hasil penimbangan yang berkapasitas kecil tetapi cukup akurat, Neraca 

terdiri dari sebatang tuas yang dapat berputar pada sumbu yang dipasang di tengah- 

tengahnya. 

Pada proses kalibrasi AT menggunakan neraca diperlukan pembacaan skala 

secara berulang. Pembacaan secara manual sering kali menimbulkan kesalahan 

paralaks dan kurangnya ketelitian pada hasil pengukuran. Proyek akhir ini membuat 

peralatan untuk pembacaan skala analog menjadi digital dengan ketelitian 1/100 kali 

lebih teliti dibandingkan pembacaan secara manual. Penggunaan peralatan ini 

diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses peneraan AT 

menggunakan neraca yang dilakukan oleh penera serta menaikkan tingkat ketelitian 

pengukurannya. 

Penelitian sebelumnya mengenai pembaca skala analog neraca agar lebih 

efisien telah dilakukan oleh Samsudin dan Arif Wahyu pada tahun 2012 dengan 

menggunakan sensor accelerometer MMA 7361. Selisih pengukuran yang diperoleh 

secara manual dan menggunakan sensor adalah 0,0045 g, tetapi prototipe mereka 

hanya dapat menampilkan pembacaan sudut simpangan jarum neraca dan 

perhitungan konversi ke skala neraca masih menggunakan bantuan software 

microsoft office excel. Selain itu, pada tahun 2017 telah dilakukan pengerjaan 

prototipe pembaca skala neraca menggunakan sensor MPU 6050 oleh Septia Mega 

Rasinta Ginting. Prototipe yang dikerjakan masih belum cukup akurat dengan 

adanya selisih pengujian AT sebesar 0,932 g. Tingginya selisih pengujian tersebut 

diakibatkan oleh kesalahan data random dari efek induksi medan magnetik dan 

penempatan posisi sensor di pinggir jarum neraca. Berdasarkan kekurangan dari 
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proyek akhir sebelumnya, maka pada proyek akhir ini akan dibuat prototipe alat 

pembaca jarum penunjuk skala neraca dari sensor gyroscope MPU 6050 yang 

dilengkapi dengan pelindung atau dudukan sensor untuk mengurangi efek medan 

magnet dan sifat fluktuatif pada sensor, serta penempatan posisi sensor di pusat 

massa neraca. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah : 

 

1. Membuat   prototipe   pembaca   skala   neraca dengan prinsip   sensor 

gyroscope. 

2. Mengkonversi keluaran sensor gyroscope menjadi pembaca skala 

simpangan neraca. 

3. Membandingkan pengujian Anak Timbangan dengan Metode Borda 

secara manual dan menggunakan prototipe alat yang dibuat. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

 
Prototipe Pembaca Skala Neraca menggunakan Sensor MPU 6050 memiliki 

potensi untuk dikembangkan dalam rangka efisiensi serta meminimalkan kesalahan. 

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka disusun batasan masalah yang akan diteliti 

yakni sebagai berikut : 

 

1. Neraca yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah neraca kelas II 

dengan kapasitas 1000 g. 

2. Standar AT yang digunakan kelas F2 dengan massa 1000 g, 500 g, 200 g. 

3. AT yang diuji kelas M1 dengan massa 1000 g, 500 g, 200 g. 

4. Metode yang digunakan untuk membandingkan pembacaan digital 

dengan manual dalam pengujian AT adalah metode Borda. 

5. Sensor yang digunakan adalah MPU-6050 dengan modul GY-521. 

6. Mikrokontroler yang digunakan Arduino UNO R3 10 bytes yang 

dihubungkan ke LCD 2 x 16 karakter. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari dilakukannya projek akhir adalah : 

 
1. Membuat prototipe pembaca skala neraca menggunakan sensor gyroscope 

dengan keluaran digital untuk membantu penera dalam pengujian AT. 

2. Membandingkan ketelitian dan kesalahan pengukuran menggunakan 

prototipe alat yang dibuat dengan pembacaan skala secara manual 

menggunakan metoda Borda. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian proyek akhir yang berjudul “Prototipe Pembaca Skala 

Neraca Pada Proses Kalibrasi Anak Timbangan dengan Sensor Gyroscope” adalah 

membantu pembacaan skala neraca dengan digitalisasi. Hal ini tentu akan membantu 

penera saat melakukan pengujian dengan menggunakan neraca, selain itu untuk 

masyarakat yang menggunakan neraca menjadi lebih mudah dalam pembacaan skala 

neraca dan mengurangi kesalahan paralaks pada pembacaan neraca. 

 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

 
Bab I 

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

batasan masalah, tujuan proyek akhir, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 
Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep dasar 

mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan proyek akhir. 

 
Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain 
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alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap komponen sistem, 

serta metode pengujian alat. 

 
Bab IV 

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

hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

 

Bab V 

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

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas tentang teori neraca dan berbagai komponen 

elektronika yang terkait dengan pembaca skala neraca. 

2.1 Neraca 

 
Neraca adalah timbangan yang terdiri dari sebatang tuas yang dapat berputar 

pada sumbu yang dipasang di tengah-tengahnya. Pada umumnya neraca dipakai 

untuk penimbangan kapasitas kecil tetapi cukup akurat. Teori neraca merupakan 

dasar untuk pengembangan timbangan-timbangan yang lain, terutama yang 

berprinsip kerjanya berdasarkan sifat-sifat tuas. Sebuah tuas antara pisau ujung 

kanan dengan pisau putar dan pisau ujung kiri dengan pisau putar jaraknya dibuat 

sama. Pengertian timbangan yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 131/ SPK/ KEP/ 10/ 2015 

tentang Timbangan Bukan Otomatis, memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada 

benda yang diukur belum tentu berarti gravitasi mempengaruhi hasil penimbangan 

yang dilakukan. Pada timbangan mekanik yang menggunakan penyimpangan atau 

AT standar, pengaruh gravitasi dapat dihilangkan.[14] Jadi, neraca yang memiliki 

prinsip kesetimbangan momen-momen gaya menyebabkan tidak ada pengaruh gaya 

gravitasi.[15]
 

Pada ujung jarum dipasang lemping yang diberi garis- garis skala. Garis- 

garis skala dibuat sama jaraknya antara garis skala satu dengan garis skala lainnya. 

Pada skala tengah diberikan angka nol. Garis tersebut apabila ditarik garis ke atas 

merupakan garis tegak lurus terhadap lengan neraca, sehingga apabila jarum 

menunjuk angka nol berarti neraca dalam keadaan mendatar atau neraca dalam 

keadaan setimbang. Saat pemakaian neraca harus dalam keadaan yang benar- benar 

keadaan mendatar. Oleh karena itu, neraca harus dilengkapi dengan penyipat datar 

atau pun unting- unting yang berhadapan dengan toloknya.[15]
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Gambar 2.1 Bagian- bagian Neraca[9]
 

 
Bagian- bagian utama neraca terdapat pada Gambar 2.1, yaitu: 

 
1. Gandar atas tuas neraca 

 
2.Anting-anting (penggantung piring neraca yang dilengkapi dengan 

bantalan) 

3. Piring atau daun neraca untuk menaruh AT atau muatan 

 
4.Lemping skala atau skala pembacaan dengan garis 0 ditengah- 

tengah 

5. Jarum penunjuk 

 
6. Unting- unting dengan toloknya untuk menentukan kedataran neraca 

 
7. Tolok 

 
8. Alat areatir untuk menaikkan dan menurunkan gandar neraca 

 
9. Sekrup penyetel kedataran papan neraca 

 
10. Sekrup penyetel nol 

 
11. Pisau ujung dan pisau tengah 

 
12. Sekrup puncak, digunakan untuk menyetel kepekaan neraca 

 
13. Tiang neraca 
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Dalam penggunaannya setiap neraca atau timbangan harus memenuhi 

persyaratan sifat-sifat metrologisnya, yaitu kebenaran, kepekaan dan ketetapan.[15]
 

Kebenaran adalah kemampuan untuk mendapatkan penunjukkan yang sama 

dengan nilai sesungguhnya dari yang diukur. Setiap timbangan harus benar 

menunjukkan massa dari suatu benda yang ditimbang dengan timbangan itu. Meski 

demikian dalam metrologi tetap dikenal konsep bahwa kebenaran boleh 

menyimpang sebesar harga yang ditentukan (Batas Kesalahan yang Diijinkan). 

Kepekaan adalah sifat yang menunjukkan kemampuan bereaksi dari suatu 

timbangan terhadap pengaruh perubahan kecil. Tiap timbangan harus cukup peka 

sehingga dapat menunjukkan selisih massa yang kecil. Semakin sedikit muatan yang 

diberikan untuk memberikan reaksi berarti semakin peka timbangan tersebut. 

Ketetapan (Repeatability) adalah sifat yang menyatakan kemampuan 

timbangan itu menunjukkan harga yang sama/stabil apabila dimuati berulang-ulang 

dengan muatan yang sama atau dalam kondisi yang ditentukan. Dalam dunia 

matematika sifat ketetapan identik dengan standar deviasi. Semakin besar harga 

standar deviasi berati semakin besar selisih antar harga penimbangan. Dengan 

demikian neraca bersifat tidak tetap/stabil. Dan salah satu penyebabnya ialah karena 

antara pisau-pisau dan tumpuan-tumpuan atau antara bagian yang lain selalu terjadi 

gesekan. 

Secara ideal seharusnya lengan neraca sebelah kiri sama panjangnya dengan 

lengan kanan, jika tidak maka akan menyebabkan kesalahan dalam penimbangan. 

Namun untuk membuat agar lengan kanan sama benar dengan lengan kiri hampir 

dikatakan tidak mungkin atau sangat sulit. Agar hasil penimbangan tidak 

terpengaruh oleh adanya perbedaan lengan tersebut (meskipun kecil), terdapat tiga 

metoda penimbangan dengan menggunakan neraca[14] : 

1. Penimbangan Cara Chemis 

Penimbangan cara chemis tidak perlu membaca titik balik, sedangkan 

untuk titik kesetimbangannya selalu diupayakan pada titik nol dengan 

cara menambahkan anak timbangan yang sesuai. Dalam proses 

pengujiannya, anak timbangan uji diletakkan pada piring muatan sebelah 

kiri, kemudian neraca disetimbangkan, dengan cara menambahkan anak 

timbangan-anak timbangan standar pada piring muatan sebelah kanan 

sampai penunjukkan jarum neraca pada titik nol (setimbang). 
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2. Penimbangan Cara Borda 

Penimbangan cara borda dilakukan dengan cara membandingkan 

anak timbangan uji dan anak timbangan standar dengan anak timbangan 

tara. Dalam proses pengujiannya, anak timbangan tara ditempatkan pada 

piring sebelah kanan neraca sedangkan pada piring sebelah kiri necara, 

diletakkan anak timbangan uji yang secara bergantian akan dipertukarkan 

dengan AT standar. 

3. Penimbangan Cara Gauss 

Penimbangan cara gauss dilakukan dengan cara membandingkan anak 

timbangan uji dan anak timbangan standar. Dalam proses pengujiannya, 

anak timbangan uji ditempatkan pada piring sebelah kanan neraca 

sedangkan pada piring sebelah kiri necara diletakkan anak timbangan 

standar yang kemudian keduanya secara bergantian akan dipertukarkan 

tempat. 

 
Metode penimbangan dengan neraca tersebut dapat digunakan dalam menguji 

AT. Metode pengujian AT yang digunakan merupakan metode perbandingan 

langsung. Keuntungan dari metode ini adalah tidak perlu mempermasalahkan 

kesalahan penunjukan timbangan atau neraca yang digunakan karena fungsi 

timbangan di sini hanya sebagai alat pembanding atau “mass comparator”. 

 
2.2 Pengujian AT 

 

Dalam pengujian AT, AT yang diuji dibandingkan dengan AT standar yang 

telah diketahui kesalahannya atau massa sebenarnya yang bisa dilihat di sertifikat. 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan perbandingan langsung antara 

standar dan muatan ujinya serta dilakukan dengan sistem Standar Uji Uji Standar 

(SMMS). Metode penimbangan yang digunakan untuk pengujian AT dengan neraca 

pada proyek akhir ini adalah dengan metoda Borda. 

Nilai massa uji dapat ditentukan sebagai : 

 
Mm = Ms + T. µ (2.1) 

 
Nilai massa standar pada persamaan (2.1) merupakan massa yang telah 

diketahui nilai massanya. Massa uji yang didapat adalah massa konvensional. Nilai 
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kesetimbangan adalah nilai yang ditunjukan oleh jarum penunjuk pada saat neraca 

dalam keadaan setimbangan (berhenti). Penentuan titik kesetimbangan (T) dengan 

muatan yang sama pada kedua piring neraca. Untuk mencari nilai massa uji, pertama 

kali yang harus ditentukan adalah nilai skala neraca (µ) apabila belum ditentukan 

sebelumnya.[13]
 

 
2.2.1 Penentuan Nilai Skala Neraca untuk Muatan yang Akan Diuji 

 

Nilai skala adalah besarnya imbuh yang dibutuhkan untuk memindahkan 

jarum satu mata skala, berarti semakin kecil nilai skalanya maka kepekaannya akan 

semakin besar.[15] Penentuan nilai skala ditentukan dari titik kesetimbangan dua kali, 

yaitu titik kesetimbangan pertama (T1) sebelum imbuh ditaruh disalah satu daunnya 

dan titik kesetimbangan kedua (T2) sesudah imbuh ditaruh. Misalkan imbuh itu 

sama dengan ΔG, jadi sudut jungkitan yang dilakukan oleh ΔG ialah sudut yang 

sesuai dengan sudut selisih dua titik kesetimbangan mata skala (T2-T1). Untuk (T2- 

T1) berlaku harga mutlak. Nilai ΔG atau imbuh pada pencarian nilai skala neraca 

bernilai 0.01 % dari kapasitas maksimum neraca.[5]
 

 

Tabel 2.1 Cerapan Nilai Skala[15] 

 
 

 
MUATAN 

 
IMBUH 

(ΔG) 

TITIK BALIK 
 

TITIK 

KESETIMBANGAN 

(T) 

 

NILAI 

MUTLAK 

ΙT2-T1Ι 

 

NILAI 

SKALA  
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 Tanpa 

Imbuh 
      

T1 
   

Imbuh :       
T2 
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2.2.2 Metoda Borda 
 

 

Gambar 2.2 Simpangan Pengujian Metode Borda[13]
 

 
Metode Borda biasa juga disebut sebagai metode substitusi. Selain digunakan 

pada neraca, metode Borda juga digunakan pada timbangan elektronik. Metode ini 

digunakan untuk memperkecil kesalahan dan pengaruh perbedaan lengan pada 

neraca. Pada pengujian metode Borda pada piring muatan sebelah kanan neraca 

ditempatkan sebuah tara. Tara adalah suatu AT yang tidak mudah berubah massanya. 

Massa tara sesuai dengan massa uji. Posisi tara tetap berada pada piring muatan 

sebelah kanan sedangkan piring sebelah kiri diletakkan massa uji dan standar secara 

bergantian seperti diperlihatkan pada Gambar 2.2 menampilkan pengujian AT 

menggunakan metode Borda. Adapun hasil pengujiannya dituliskan dalam cerapan 

pengujian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Cerapan Pengujian Metoda Borda[15] 

 

Muatan 

Neraca 

 

Pembacaan Titik Balik 
Titik 

Kesetimbangan 

 

 
Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan :  Tara  
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

( T ) ( g ) 
Kiri : 

Standar       S1  

AT Uji       M1  

AT Uji       M2  

Standar       S2  

Selisih Penimbangan (Seri 1) :  

 

 

 

Standar       S1  

AT Uji       M1  

AT Uji       M2  

Standar       S2  

Selisih Penimbangan (Seri 2) :  

 

 

 

 

Rata - rata selisih Penimbangan : 
 

 

 

Massa Konvensional AT Standar S 
 

 

Massa Konvensional AT Uji: M = S + Δmc 
M 

 

Kesalahan (S - M) E 
 

BKD = ± …….  SAH BATAL 

 

 
2.2.3 Penentuan BKD (Batas Kesalahan yang Diijinkan) 

 
Setiap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pasti 

mempunyai nilai kesalahan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur 

tentang nilai kesalahan tersebut. Dalam kemetrologian dikenal sebuah istilah BKD 

yang mengatur tentang nilai kesalahan dari semua alat UTTP berdasarkan tiap kelas 

timbangan.[5]
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Tabel 2.3 menunjukkan kelas timbangan berdasarkan Syarat Teknis 

Timbangan Bukan Otomatis Nomor : 131/ SPK/ KEP/ 10/ 2015 yang berlaku saat ini 

di Indonesia. 

Tabel 2.3 Kelas Timbangan[5]
 

 

Ketelitian 

Kelas 

 

E 
N Kapasitas 

Minimum Minimum Maksimum 

 

Khusus (I) 
 

0.001 g ≤ e 
 

50.000 
 

- 
 

100 e 

 

Halus (II) 
0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g 

0.1 g ≤ e 

100 

5.000 

100.000 

100.000 

20 e 

50 e 

 

Sedang (III) 
0.1 g ≤ e ≤ 2 g 

5 g ≤ e 

100 

500 

10.000 

10.000 

20 e 

20 e 

 

Biasa (IV) 
 

5 g ≤ e 
 

100.000 
 

1000.000 
 

10 e 

 
 

untuk mencari kelas timbangan dengan menggunakan rumus : 

 

  (2.2) 

Setelah diketahui kelas timbangan langkah selanjutnya adalah mencari nilai 

BKD dengan menggunakan tabel BKD berikut. 

 

 
Tabel 2.4 Batas Kesalahan Diijinkan[5]

 

 

 
BKD 

Untuk muatan (m) yang dinyatakan dalam interval skala verivikasi (e) 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 

± 0.5 e 0 ≤ m ≤ 50.000 0 ≤ m ≤ 5.000 0 ≤ m ≤ 500 0 ≤ m ≤ 50 

± 1.0 e 
50.000 < m ≤ 

200.000 
5.000 < m ≤ 

20.000 
500 < m ≤ 2000 50 < m ≤ 200 

± 1.5 e 200.000 ≤ m 
20.000 < m ≤ 

100.000 
2000 < m ≤ 

10.000 
200 < m ≤ 

1.000 
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2.2.4 Penentuan Anak Timbangan (AT) 

 

Kelas ketelitian (accuracy) AT adalah kelas AT yang memenuhi syarat- 

syarat metrologi tertentu agar kesalahannya masih dalam batas yang diizinkan.[4] 

1.  Kelas E2 dan F1 adalah kelas ketelitian AT yang digunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas I. 

2.  Kelas F2 dan M1 adalah kelas ketelitian anak timbangan yang 

dipergunakan untuk menimbang dengan timbangan kelas II. 

3.  Kelas M2 adalah ketelitian AT yang digunakan untuk menimbang dengan 

timbangan kelas III. 

4.  Kelas   M3   adalah   kelas   ketelitian   AT yang dipergunakan untuk 

menimbang dengan timbangan kelas III dan IIII. 

Jadi, berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri 

Nomor 40/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian 

Biasa dan Khusus, pembacaan skala neraca pada kalibrasi AT yang digunakan 

sebagai AT standar adalah kelas F2 dan AT yang akan dikalibrasi adalah kelas M1. 

 

 
2.3 Mikrokontroler Arduino Uno 

 

Arduino Uno adalah board mikrokontroller berbasis Atmega328. 

Mikrokontroler tersebut memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input 

tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz 

osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk 

mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan 

Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik 

dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya.[7] Berikut 

adalah tabel spesifikasi dan konstruksi dari Arduino Uno R3. 
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Gambar 2.3 Konstruksi Arduino Uno[7] 
 

 

Gambar 2.4 Pin-pin Mikrokontroler Arduino Uno R3[7] 

 

 

2.4 Sensor Gyroscope GY- 521 MPU- 6050 
 

Gambar 2.5 Sensor Gyroscope GY- 521 MPU- 6050[10] 

 

Modul sensor MPU-6050 adalah sensor yang berfungsi untuk menentukan 

orientasi gerak dengan bertumpu pada roda yang berotasi dengan cepat pada sumbu 

yang berdasarkan momentum sudut. Modul ini terdiri dari 6 axis Motion Processing 

Unit yaitu 3 axis accelerometer dan 3 axis gyroscope yang saling terintegrasi dengan 

teknologi Micro  Electro Mechanical  System (MEMS). MEMS merupakan  suatu 
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sistem integrasi dari struktur mekanik dan elektro-mekanikal yang diproduksi 

dengan teknik fabrikasi mikro. Sensor MPU 6050 ini memiliki keluaran digital yang 

diakses melalui komunikasi interface Inter Integrated Circuit (I2C) dan dapat 

disambungkan langsung ke Micro Controller Unit (MCU) yang memiliki fasilitas 

I2C. Dalam hal tersebut komunikasi I2C hanya menggunakan 2 jalur data yaitu Serial 

Data (SDA) dan Serial Clock (SCL), dimana SDA merupakan jalur yang digunakan 

untuk transmisi data sementara SCL merupakan jalur yang digunakan sebagai 

sumber clock selama transmisi data. Untuk konsumsi daya yang digunakan sensor ini 

hanya mengonsumsi tegangan antara 2,375 hingga 3,46 V. Fasilitas lain dari sensor 

ini yaitu memiliki hardware internal 16 bit ADC untuk setiap kanal yang akan 

membuat sensor ini menangkap nilai kanal axis X, Y dan Z bersamaan dalam satu 

 
Gambar 2.6 Mekanisme Kerja Sensor Accelerometer[10] 

 

Mekanisme cara kerja sensor accelerometer dapat dilihat pada Gambar 2.6 

dimana pegas terhubung dengan beban penggerak dan substrat silicon yang tetap. 

Apabila terdapat suatu pergerakan searah dengan sumbu pegas, maka beban 

penggerak ikut bergerak searah dengan arah sumbu pergerakan yang menyebabkan 

waktu sehingga menghasilkan pendeteksian gerakan yang lebih akurat.[12] 

Accelerometer yang terdapat pada modul MPU 6050 ini digunakan untuk 

mengukur percepatan dari suatu benda yang bergerak, perubahan posisi, dan 

percepatan gravitasi bumi. Suatu percepatan akan menimbulkan gaya yang akan 

ditangkap oleh mekanisme pendeteksi gaya yang dimiliki oleh sensor accelerometer, 

besar percepatan dapat diukur dari besar gaya yang terdeteksi. Struktur dari sensor 

accelerometer terdiri dari sebuah transduser kapasitif dan sebuah pegas penggerak 

yang dirancang dalam ukuran mikro. 
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perubahan nilai kapasitansi. Perubahan besar kapasitansi dari kapasitor inilah yang 

akan diolah menjadi nilai perubahan percepatan oleh sensor accelerometer. 

 
 

Gambar 2.7 Mekanisme Kerja Sensor Gyroscope[10] 
 

 

Gyroscope merupakan sebuah sensor yang dapat digunakan untuk mengukur 

kecepatan sudut dari benda yang bergerak terhadap sumbu putar. Gyroscope akan 

menghasilkan sinyal yang nilainya sebanding dengan kecepatan sudut sekitar sumbu 

tegak lurus terhadap sumbu putar. Satuan kecepatan sudut akan diukur dengan 

satuan radian per detik (rad/s) atau dalam satuan derajat per detik (°/s). Struktur dari 

sensor gyroscope terdiri dari sistem elektro-mekanikal berupa piringan rotor yang 

terhubung dengan pegas yang berukuran mikro (MEMS). Ketika rotor berputar 

bebas, putaran rotor akan cenderung mempertahankan posisi aksial. Sebuah torsi 

akan dihasilkan pada sumbu keluaran saat piringan rotor berputar disekitar sumbu 

masukkan. Hal tersebut akan menghasilkan putaran disekitar sumbu keluaran, 

peristiwa ini disebut kepresisian dari gyroscope. Tingkat waktu perubahan 

momentum sudut yang diberikan pada suatu sumbu sama dengan besar torsi yang 

diterapkan pada sumbu tersebut. 

Perhitungan sudut   dengan   kombinasi   gyroscope   dan   accelerometer 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Ɵ = ɛ.Ɵgir + (1 - ɛ) . Ɵaks (2.3) 

dengan, 

ɛ = T/(∆t + T) (2.4) 



17  

dimana T adalah konstanta waktu dan ∆t adalah waktu pengambilan sampel data, 

yang diatur pada source code arduino. 

Sebelum digunakan, sensor ini harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu 

disesuaikan dengan setting nol pada neraca. Proses kalibrasi tersebut berfungsi untuk 

memperoleh nilai faktor kalibrasi. 

 
2.5 LCD (Liquid Crystal Display) 2x 16 Karakter 

 

 

Gambar 2.8 LCD 2x16[14]
 

 
LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Pada prototipe LCD yang 

digunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 2 x 16 seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.8. LCD berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan 

untuk menampilkan status kerja alat.[16]
 

Modul LCD berukuran 16 karakter x 2 baris dengan fasilitas backlighting 

memiliki 16 pin yang terdiri dari 8 jalur data, 3 jalur kontrol dan jalur-jalur catu 

daya, dengan fasilitas pin yang tersedia maka lcd 16 x 2 dapat digunakan secara 

maksimal untuk menampilkan data yang dikeluarkan oleh mikrokontroler. 

Skematik dari LCD 16x2 dengan tampilan pin- pin yang dihubungkan ke 

LCD dapat dilihat pada gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Skematik LCD 16 x 2.[16] 

 
Pin 1 dan 2 Merupakan sambungan catu daya, Vss dan Vdd. Pin Vdd 

dihubungkan dengan tegangan positif catu daya, dan Vss pada 0V atau ground. 

Meskipun data menentukan catu 5 Vdc (hanya pada beberapa mA), menyediakan 6V 

dan 4.5V yang keduanya bekerja dengan baik, bahkan 3V cukup untuk beberapa 

modul. Pin 3 merupakan pin kontrol Vee digunakan untuk mengatur kontras 

tampilan. Idealnya pin ini dihubungkan dengan tegangan yang bisa dirubah untuk 

memungkinkan pengaturan terhadap tingkatan kontras tampilan sesuai dengan 

kebutuhan, pin ini dapat dihubungkan dengan variable resistor sebagai pengatur 

kontras. Pin 4 merupakan Register Select (RS), masukan yang pertama dari tiga 

command control input. Dengan membuat RS menjadi high, data karakter dapat 

ditransfer dari dan menuju modulnya. Pin 5 merupakan Read/Write (R/W), untuk 

memfungsikan sebagai perintah write maka R/W low atau menulis karakter ke 

modul. R/W high untuk membaca data karakter atau informasi status dari register- 

nya. Pin 6 adalah Enable (E), input ini digunakan untuk transfer aktual dari perintah- 

perintah atau karakter antara modul dengan hubungan data. Ketika menulis ke 

tampilan, data ditransfer hanya pada perpindahan high atau low. Tetapi ketika 

membaca dari tampilan, data akan menjadi lebih cepat tersedia setelah perpindahan 

dari low ke high dan tetap tersedia hingga sinyal low lagi. Pin 7 sampai 14 adalah 

delapan jalur data/data bus (D0 sampai D7) dimana data dapat ditransfer ke dan dari 

display. Pin 16 dihubungkan kedalam tegangan 5 Volt untuk memberi tegangan dan 

menghidupkan lampu latar/Back Light LCD.[16]
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2.6 Regulator Tegangan IC 7805 
 

 

Gambar 2.10 Regulator Tegangan IC 7805[6]
 

 
Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10, regulator tegangan IC 7805 memiliki 

3 kaki yang terdiri dari Vin, ground, dan Vout yang menghasilkan tegangan output 

stabil 5 Volt dengan syarat tegangan input yang diberikan minimal 7-8 Volt (lebih 

besar dari tegangan output) sedangkan batas maksimal tegangan input yang 

diperbolehkan dapat dilihat pada datasheet IC 78XX karena jika tidak maka 

tegangan output yang dihasilkan tidak akan stabil atau kurang dari 5 Volt. [6]
 

Jenis IC Voltage Regulator yang paling sering ditemukan di pasaran adalah 

tipe 78XX. Tanda XX dibelakangnya adalah Kode Angka yang menunjukan 

Tegangan Output DC pada IC Voltage Regulator tersebut. Contohnya 7805, 7809, 

7812 dan lain sebagainya. IC 78XX merupakan IC jenis Positive Voltage Regulator. 

IC yang berjenis Negative Voltage Regulator memiliki desain, konstruksi dan 

cara kerja yang sama dengan jenis Positive Voltage Regulator, yang 

membedakannya hanya polaritas pada tegangan outputnya. Contoh IC jenis Negative 

Voltage Regulator diantaranya adalah 7905, 7912 atau IC Voltage Regulator 

berawalan kode 79XX.[6]
 

 
2.7 Inter Intergrated Circuit (I2C) 

 

 

Gambar 2.11 Inter Intergrated Circuit[11]
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Dengan pemakaian Serial Interface IIC/ I2C ini hanya diperlukan 2 port saja 

untuk mengendalikan LCD sehingga menghemat pemakaian port pada Arduino. 

Seperti contoh pada Arduino UNO, cukup hubungkan dengan pin A4/SDA dan 

A5/SCL selain pin +5V dan GND untuk power. Seperti ditunjukkan pada Gambar 

2.11. 

I2C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan 

protokol I2C/ IIC (Inter Intergrated Circuit) atau TWI (Two Wire Interface). Jumlah 

Input Output (I/O) Port pada Arduino kadang tidak cukup untuk semua sensor, card 

reader, relay dan modul lainnya sehingga tidak cukup untuk layar LCD yang 

memerlukan 7 I/O Port untuk pengendalian (4 pin data pada moda 4-bit / 8-pin data 

pada moda 8-bit + 1 pin RS + optional 1 pin untuk R/W + 1 pin Enable, di luar pin 

untuk mengendalikan lampu latar). 



 

Mikrokontroller 

Arduino UNO R3 

Modul Sensor 

MPU 6050 

Pergerakan Skala 

Neraca 

Supply 

220 V AC 

Adaptor 

AC/DC 12V 

LM 7805 

5 V 

LCD 

2X16 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

3.1 Prinsip Kerja Prototipe 

Secara prinsip, prototipe pembaca skala neraca dengan menggunakan modul 

sensor MPU 6050 ini akan mendeteksi dan mengukur percepatan gravitasi bumi 

sehingga terbentuk sudut kemiringan yang terbaca dan terbagi pada sumbu x, y, dan 

z. Percepatan yang terbaca pada sensor ini memiliki hubungan dengan sudut 

kemiringan. Jika modul sensor MPU6050 ini diletakkan di pusat massa neraca maka 

sensor ini dapat mendeteksi percepatan gravitasi bumi yang kemudian dikonversikan 

ke dalam bentuk sudut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Prototipe. 

 

 
Prototipe yang dirancang menggunakan modul sensor MPU 6050 akan 

menampilkan hasil pembacaannya secara digital. Berdasarkan diagram blok pada 

Gambar 3.1, komponen-komponen prototipe yang diperlukan adalah sensor 

Gyroscope MPU 6050, Arduino UNO R3, Adaptor, LM 7805, dan LCD 2x16. 
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Gambar 3.2 Wiring Diagram Prototipe. 

 

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat Wiring Diagram dari prototipe yang 

dibuat, power supply yang memperoleh input dari jala-jala listrik sebesar 220 Volt 

AC akan diubah oleh adapter AC/DC menjadi 12 Volt yang selanjutnya melewati 

voltage regulator dengan fungsinya mengubah tegangan 12 volt menjadi 5 volt 

supaya dapat digunakan untuk menghidupkan mikrokontroler Arduino Uno. Saat 

modul sensor MPU 6050 mendeteksi gerakan skala neraca, maka data pengukuran 

akan dikirimkan ke Arduino Uno untuk diolah dan selanjutnya ditampilkan pada 

layar LCD 2x16. 

 
3.2 Perancangan Rangkaian Power Supply Adaptor (PSA) 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Power supply Adaptor. 

 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 Rangkaian power supply adaptor 

terdiri dari Voltage Regulator 5 Volt, Resistor 220 Ω, dan Switch On/Off. Rangkaian 
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power supply pada prototipe ini berfungsi sebagai sumber daya untuk 

menghidupkaan sistem. Dalam rangkaian ini digunakan IC regulator 7805 untuk 

memperkecil tegangan 12 volt menjadi 5 volt. Dimana masukan rangkaian ini adalah 

jala-jala listrik sebesar 220 volt AC yang telah diubah oleh adaptor AC/DC menjadi 

12 volt. 

AC/ DC adaptor pada prototipe ini berfungsi untuk menurunkan tegangan 

input dari 220 volt AC menjadi tegangan output 12 volt DC. Selanjutnya, di 

rangkaian prototipe digunakan regulator tegangan 5 volt (LM7805CT) agar tegangan 

keluaran yang dihasilkan tetap 5 volt walaupun terjadi perubahan pada tegangan 

masukannya. Tegangan 12 volt DC langsung diambil dari keluaran adapter yang 

digunakan dan akan menjadi input untuk regulator tegangan (LM 7805CT). 

Dalam pengujian rangkaian ini dengan mengukur tegangan keluaran dari 

power supply menggunakan multimeter digital. Setelah dilakukan pengukuran maka 

diperoleh besarnya tegangan keluaran sebesar 5 volt. Setelah itu rangkaian power 

supply dihubungkan ke sumber arus listrik dan saklar ON/OFF diaktifkan ke posisi 

ON. 

 
3.3 Modul Sensor MPU 6050 

 
Sensor yang digunakan pada prototipe ini adalah Modul Sensor MPU-6050. 

Sensor ini sangat akurat, karena memiliki tiga konverter analog-ke-digital 16-bit 

(ADC) untuk mendigitasi output giroskop dan tiga ADC 16-bit untuk digitalisasi 

output akselerometer. Untuk itu ia menangkap saluran x, y, dan z pada saat yang 

bersamaan. Sensor ini menggunakan I2C-bus untuk berinteraksi dengan Arduino 

Uno. Rangkaian Modul Sensor MPU 6050 dapat dilihat pada Gambar 3.4. Dari 

gambar tersebut catu daya yang dibutuhkan sebesar 3.3 V namun dapat juga 

memakai daya sebesar 5 V secara langsung dengan menggunakan voltage regulator. 

Rangkaian sensor ini terdiri dari suatu perangkat pelacak gerak 6 sumbu terintegrasi 

yang menggabungkan 3 sumbu giroskop, 3 sumbu akselerometer, dan Digital Motion 

Processor (DMP). 
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Gambar 3.4 Rangkaian Modul Sensor MPU-6050[10]
 

 
Modul Sensor MPU 6050 ini akan diletakkan pada jarum skala neraca 

sehingga dapat mendeteksi apabila ada gerakan. Namun dikarenakan sensor ini 

memiliki tingkat pelacakan gerak yang presisi dari gerakan cepat maupun lambat 

dengan rentang giroskop skala penuh dari ± 250, ± 500, ± 1000, dan ± 2000 ° / 

second (dps) dan rentang skala penuh accelerometer dari ± 2 g, ± 4 g, ± 8 g, dan ± 

16 g, dimana g adalah gravitasi.[12] Hal ini menyebabkan sensor harus diposisikan 

dengan stabil pada neraca supaya pengukuran yang diukur adalah gerakan dari skala 

neraca bukan dari gangguan yang lain seperti gangguan dari peletakkan sensor itu 

sendiri. Untuk meminimalisir hal tersebut dibuatlah dudukan sensor menggunakan 

teknologi 3D Printing yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Dudukan Sensor MPU 6050. 
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3.4 Mikrokontroler Arduino Uno 

Mikrokontroler yang digunakan pada proyek akhir ini adalah Arduino Uno 

R3 yang memiliki resolusi 10 bit (1024 nilai yang berbeda) mewakili tegangan 

analog 0-5 Volt. Pada proyek akhir ini, Arduino Uno dihubungkan dengan modul 

sensor MPU 6050 dan LCD I2C 2x16 yang menerima sumber listrik dari catu daya 

yang telah dirancang. Mikrokontroler Arduino Uno yang merupakan pusat kendali 

dari seluruh sistem proyek akhir ini memiliki fungsi untuk menerima data 

pengukuran dari modul sensor MPU 6050 dan mengolah data menjadi keluaran skala 

digital.[6]
 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Arduino Uno R3[7]
 

 
 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5 V 

Input Voltage (recommended) 7- 12 V 

Input Voltage (limits) 6-20 V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM Output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3 V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (AT mega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 

Weight 25 g 
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Gambar 3.6 Rangkaian Skematik Arduino Uno dan Sensor MPU 6050[12]
 

 

Pada Gambar 3.6 Mikrokontroler Arduino UNO menerima data 

pengukuran sensor gyroscope MPU 6050 melalui pin-pin sebagai berikut: 

1) Pin VCC sensor dihubungkan dengan catu daya 5V Arduino Uno untuk 

memperoleh daya. 

2) Pin GND sensor dihubungkan dengan pin GND Arduino Uno. 

3) Pin SCL sensor dihubungkan dengan pin analog input A4 Arduino Uno. 

4) Pin SDA sensor dihubungkan dengan pin analog input A5 Arduino Uno. 

5) Pin INT sensor dihubungkan dengan pin digital yaitu pin 2 Arduino Uno. 

Arduino Uno 

MPU 6050 
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Terbaca 

Ya 

Tidak 

 

 

 
Inisiasi Program 

Arduino UNO 
R3 10 bytes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Diagram Alir Prototipe Pembaca Skala Neraca 

 

 
Gambar 3.7 merupakan diagram alir yang menjelaskan penggunaan prototipe 

pembacaan skala neraca menggunakan sensor MPU 6050, mulai dari inisiasi sistem 

menggunakan laptop yang terhubung ke mikrokontroler Arduino Uno R3 10 bytes, 

ketika jarum skala pada neraca bergerak maka MPU 6050 akan membaca pergerakan 

Baca Sensor Gyroscope 
MPU 6050 

Mulai 

Inisiasi Sistem 

Tampilan HasilPembacaan 
Sensor (LCD 2x16) 

 

 

 
Selesai 



28  

tersebut dan mengirimkan data ke sistem Arduino Uno yang akan mengolahnya 

menjadi keluaran sudut dengan skala yang akan ditampilkan pada LCD. Tampilan 

pada LCD didesain untuk menampilkan simpangan dari pergerakan skala neraca 

yang disebut A1 (simpangan pertama), A2 (simpangan kedua), A3 (simpangan 

ketiga), A4 (simpangan keempat), dan A5 (simpangan kelima). Hasil simpangan 

tersebut kemudian dimasukkan ke cerapan yang telah disediakan untuk dilakukan 

proses pengolahan data. 

 
3.5 Perancangan Rangkaian Liquid Crystal Display (LCD) 

 
LCD merupakan salah satu modul tampilan yang digunakan untuk menampilkan 

suatu nilai dalam bentuk digital. Pada alat ini, display yang digunakan adalah LCD 

dengan standar komunikasi dua arah yaitu I2C (Inter Integrated Circuit) dengan 

karakter 2x16 dan latar warna hijau. LCD membutuhkan tegangan input 5 VDC 

untuk menjalankannya yang diperoleh dari rangkaian power supply. 

 

Gambar 3.8 Rangkaian LCD I2C.[11]
 

 

 
Pada Gambar 3.8 LCD akan menampilkan nilai skala digital yang 

diperoleh dari pengukuran sensor MPU 6050, pengolahan data yang dilakukan oleh 

Mikrokontroler Arduino Uno selanjutnya ditransmisikan ke LCD I2C melalui pin-pin 

berikut: 

1) Pin GND LCD I2C dihubungkan dengan pin GND Arduino Uno. 

2) Pin VCC LCD I2C dihubungkan dengan pin 5 Volt Arduino Uno. 

3) Pin SDA LCD I2C dihubungkan dengan pin analog input A4 Arduino Uno. 

4) Pin SCL LCD I2C dihubungkan dengan pin analog input A5 Arduino Uno. 

I2C Arduino Uno 

LCD 2X16 
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3.6 Penentuan Posisi Sensor dan Setting Nol Neraca 

 

Neraca merupakan timbangan yang mudah terpergaruh oleh keadaan 

sekitarnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi neraca antara lain getaran, aliran 

udara dari air conditioner (AC), kedataran permukaan, dan lain-lain. Hal ini 

membuktikan bahwa neraca adalah timbangan yang membutuhkan perhatian lebih 

saat akan digunakan untuk melakukan pengujian. Hal tersebut dilakukan agar 

menghasilkan hasil pengukuran yang benar. Karena itu, pada prototipe ini 

pengaturan posisi dari sensor sangat menentukan. Pengaturan posisi ini bertujuan 

untuk memperkecil pengaruh keberadaan sensor terhadap hasil pengukuran. 

Setelah dilakukan beberapa percobaan untuk menempatkan sensor pada 

lengan neraca didapatkan bahwa ketika sensor ditempatkan pada titik tumpu lengan 

neraca yang ada jarum petunjuk simpangan neraca, pengaruh dari sensor dapat 

diminimalkan. Posisi dudukan sensor dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 
 

Gambar 3.9 Posisi sensor di neraca 

 
Keberadaan sensor akan mempengaruhi keseimbangan lengan neraca 

sehingga harus dilakukan setting nol. Setting nol dilakukan agar penunjukan jarum 

penunjuk pada neraca menunjukan nol saat akan melakukan pengujian. Setting nol 

ini dilakukan dengan cara mengatur beban pada lengan neraca. Beban tersebut diatur 

sampai jarum penunjuk pada neraca menunjukan nol yang berarti lengan kiri dan 

kanan sudah seimbang. 

 

3.7 Metode Penentuan Simpangan Skala 

 
Untuk menentukan pembacaan simpangan dari jarum neraca, proyek akhir ini 

menggunakan prinsip lembah puncak. Simulasi yang dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.2 Simulasi Lembah dan tabel 3.3 Simulasi Puncak. 

Sensor MPU 6050 
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Tabel 3.2 Simulasi Lembah Tabel 3.3 Simulasi Puncak 

  

 

Terdapat dua keaadaan dalam simulasi, yaitu c1 kondisi saat skala terbaca 

kurang dari skala sebelumnya dan c2 kondisi saat skala terbaca lebih dari skala 

sebelumnya. Tabel 3.2 Simulasi Lembah akan terbaca lembah apabila jarum neraca 

berpindah dari nilai skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar seperti pada 

simulasi yaitu skala -5 ke skala -4, dimana c1 dalam skala -5 kondisi true dan c2 

dalam skala -4 kondisi true. Maka pada kondisi tersebut akan ditampilkan 

pembacaan skala dengan nilai -5. Sedangkan pada Tabel 3.3 Simulasi Puncak akan 

terbaca puncak apabila jarum neraca berpindah dari nilai skala yang lebih besar ke 

skala yang lebih kecil seperti pada simulasi yaitu skala 5 ke skala 4, dimana c1 

dalam skala 5 kondisi false dan c2 dalam skala 4 kondisi false. Maka pada kondisi 

tersebut akan ditampilkan pembacaan skala dengan nilai 5. Kedua simulasi tersebut 

dapat digambarkan seperti grafik pada Gambar 3.10 Grafik Simulasi Simpangan 

skala. 
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Gambar 3.10 Grafik Simulasi Simpangan skala 
 

Pada grafik simulasi simpangan skala, sumbu x merupakan gerakan dari 

jarum skala dan sumbu y merupakan skala terbaca. Grafik skala merupakan 

pergerakan jarum neraca saat membaca simpangan skala. Di prototipe akan 

menampilkan kondisi saat pembacaan lembah dan puncaknya saja sehingga nilai 

simpangan jarum yang ditampilkan secara digital merepresentasikan nilai simpangan 

dari jarum neraca. 

 

3.8 Pengujian AT Menggunakan Neraca 

 

Pengujian AT akan dilakukan dengan menggunakan pembacaan dari prototipe 

dan pembacaan secara manual dari skala neraca. Berikut ini peralatan dan prosedur 

yang digunakan untuk pengujian AT dengan neraca : 

 
3.8.1 Peralatan 

 

Dalam pengujian ini peralatan yang digunakan berupa : 

 
1. AT Standar Kelas F2 1 g - 1000 g No. Seri M1/ AT. F2/ 01. 

2. AT Tara Kelas F2 1 g - 1000 g No. Seri M1/ AT. F2/ 03. 

3. AT Uji Kelas M1 No. Seri M1/ AT. M1/ 22 dengan masing-masing 

nominal 1000 g, 500 g, dan 200 g. 

4. Neraca Tipe C No. Seri M2/ NE/ 01 dengan kapasitas maksimum 1000 g. 

5. Imbuh yang dibutuhkan untuk mencari nilai skala dengan kapasitas 1 mg - 

500 mg No. Seri M1/ AT. M1/ 21. 
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6. Cerapan, alat tulis, dan sertifikat AT standar. 
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Mulai 

Naikkan muatan uji pada 

kedua piring neraca 

Neraca diareatir, beri gaya luar 

sedikit dan dibaca 5 titik balik 

dan diperoleh titik 

Neraca diturunkan dan 

kemudian diberi imbuh 

sebesar ΔG disalah satu 

Neraca diareatir, beri gaya luar 

sedikit dan dibaca 5 titik balik 

dan diperoleh titik 

Selesai 

3.8.2 Prosedur Pengujian AT 

Sebelum dilakukan pengujian AT dengan metode Borda, terlebih dahulu 

dicari nilai skala neraca pada muatan uji, dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 

Gambar 3.11 Diagram Alir Prosedur Mencari Nilai Skala 
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Nilai skala yaitu: 

 

 
(3.1) 

 

Rata- rata perubahan posisi jarum yaitu : 

 

 
(3.2) 

 

 

Gambar 3.12 Simpangan pada Neraca[9] 

 
dimana, 

 
T = simpangan dari jarum penunjukan neraca (rata- rata) 

a1 - a5 = nilai simpangan yang dihasilkan dari Gambar 3.12 

ΔG = imbuh 

T1 = simpangan rata- rata tanpa imbuh 

T2 = simpangan rata- rata dengan Imbuh 
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Adapun prosedur pengujian AT  menggunakan metode Borda adalah sebagai 

berikut : 

1. Massa konvesional AT standar pada muatan yang diuji dicatat. 

2. Nilai skala neraca pada muatan uji ditentukan. 

3. Diletakkan AT tara di piringan sebelah kanan dan AT standar pada piringan 

sebelah kiri. 

4. Neraca diareatir lalu diberi gaya luar sedikit dan dibaca 5 titik 

kesetimbangan. 

5. Neraca diturunkan. 

6. Diletakkan AT tara di piringan sebelah kanan dan AT Uji di piringan sebelah 

kiri. 

7. Dilakukan kembali langkah 4, 5, dan 6. 

8. Dilakukan kembali langkah 3 dan 4. 

9. Selisih penimbangan ditentukan antara AT standar dan AT uji. 

10. Massa konvensional AT uji dan kesalahannya ditentukan. 



35  

Neraca Prototipe 

Sensor 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Pembaca Skala Neraca 

 
Hasil akhir dari prototipe pembaca skala neraca menggunakan sensor 

MPU6050 dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Prototipe Pembaca Skala Neraca 

 
Berdasarkan perancangan alat yang sudah ditetapkan, prototipe pembaca 

skala neraca ini akan menentukan sudut kemiringan pada jarum neraca yang didapat 

dari sensor MPU 6050 dan dikonversikan menjadi skala neraca. Prototipe pembaca 

skala ini mendapat catu daya dari tegangan AC. 

 
 

4.2 Hasil Penentuan Kelas Neraca 

 
Dalam menentukan kelas neraca terlebih dahulu perlu menentukan interval 

skala verifikasi (e) yang nilainya 0,01% dari kapasitas maksimum neraca sebesar 

1000 g sehingga nilai e sama dengan 0,1 g. Kemudian menentukan jumlah interval 

skala verifikasinya (n) menggunakan rumus 2.2 sehingga akan mendapatkan nilai n 
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sama dengan 10.000. Selanjutnya kelas neraca dapat ditentukan dari tabel 2.3 kelas 

timbangan, neraca yang digunakan masuk dalam kelas ketelitian halus (II) dengan 

nilai kapasitas minimum menimbang 50e sebesar 5 g. 

Setelah diketahui kelas timbangan langkah selanjutnya adalah mencari nilai 

BKD dengan menggunakan Tabel 2.4 Batas Kesalahan Diijinkan. Berdasarkan kelas 

neraca dan muatannya, BKD neraca yaitu ±0,1 g untuk setiap penimbangannya. 

Untuk memastikan bahwa neraca masuk dalam kelas II yaitu dengan cara 

melakukan pengujian kebenaran berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal 

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor : 131/SPK/10/2015 Tentang 

Syarat Teknis Timbangan Otomatis. Dengan dimuati AT standar pada piring muatan 

sebesar max, kesetimbangan dan kesalahan penunjukan maksimalnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.8 tidak melebihi BKD sehingga timbangan dinyatakan 

sah untuk digunakan berdasarkan pengujian kebenarannya. 

 

4.3 Hasil Pengujian Sudut dan Skala 

 

Proyek akhir pembaca skala neraca menggunakan sensor MPU 6050 untuk 

mengukur dan melihat sudut yang terbaca berdasarkan sumbu x, y, z. Sudut yang 

terdeteksi merupakan sudut yang dihasilkan oleh simpangan dari jarum penunjuk 

pada neraca. Diibaratkan bahwa nilai nol pada skala neraca adalah 0˚. Untuk 

membuktikan hal tersebut perlu dilakukan kalibrasi pada prototipe dan setting nol 

pada neraca. Setelah dilakukan kalibrasi dan setting nol selanjutnya dilakukan 

pengujian untuk mengetahui hubungan antara skala simpangan pada neraca dengan 

sudut yang dihasilkan. Tabel 4.1 menampilkan hasil pengujian hubungan antara 

sudut dengan skala pada neraca. 
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Tabel 4.1 Hubungan antara sudut dan skala neraca 

 
Nilai Negatif Nilai Positif 

Skala Sudut (˚) Skala Sudut (˚) 

-10 -4,42 0 0,09 

-9 -4,01 1 0,35 

-8 -3,62 2 0,74 

-7 -3,10 3 1,20 

-6 -2,47 4 1,74 

-5 -1,90 5 2,15 

-4 -1,50 6 2,59 

-3 -1,05 7 3,01 

-2 -0,62 8 3,51 

-1 -0,11 9 3,94 

0 0,09 10 4,56 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik hubungan antara sudut dan skala 

 
Pada Tabel 4.1 diperoleh grafik kalibrasi sudut terhadap skala yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.2 memiliki hubungan linier dengan korelasi positif, 

dimana semakin jauh simpangan jarum neraca terhadap skala maka sudut yang 

dideteksi akan semakin besar. Jika jarum neraca menyimpang dari skala 0 yang 
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dinggap 0˚ ke kanan maka skalanya positif dan sudutnya juga positif, sedangkan jika 

menyimpang ke kiri maka skalanya negatif dan sudutnya juga negatif. 

 
 

4.4 Hasil Pengujian Anak Timbangan 

Pengujian anak timbangan menggunakan neraca dapat menentukan nilai skala 

dan nilai kesalahan dari anak timbangan yang ditentukan dengan metode Borda, 

sehingga akan dapat ditentukan sah/batalnya penggunaan anak timbangan. 

 

 
4.4.1 Hasil Pengujian Nilai Skala 

 

Nilai skala (µ) merupakan besarnya imbuh yang dibutuhkan untuk memindah 

jarum satu mata skala, berarti semakin kecil nilai skala maka kepekaan neraca 

semakin besar.[15] Nilai skala dapat dihitung dari hasil pengujian dengan 

menggunakan persamaan 2.2. Tabel dibawah ini menampilkan data pengujian untuk 

mencari nilai skala (µ) melalui pembacaan simpangan skala pada neraca yang diukur 

dengan sensor dan manual yang dibaca dari skala neraca langsung. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Nilai Skala Massa 1000 g 

 

 
MUATAN 

(1000g) 

IMBUH 

(ΔG) 

dalam 

mg 

TITIK BALIK 
TITIK 

KESETIMBANGAN 

(T) 

NILAI 

MUTLAK 

 

 

NILAI 

SKALA 

(g) 
a1 a2 a3 a4 a5 

 
 

Sensor 

Tanpa 

Imbuh 
3,50 -3,70 0,89 -2,30 -0,06 

 

T1 = -0,78 
 

 
2,44 

 

 
0,04096 

Imbuh 

: 0,1 g 
7,12 -2,32 3,47 0,40 2,27 

 
T2 = 1,66 

 
 

Manual 

Tanpa 

Imbuh 
3 -3 1 -2 0 

 

T1 = 
-0,58  

2,42 

 

0,04138 
Imbuh 

: 0,1 g 
7 -2 4 0 3 

 
T2 = 

1,83 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Nilai Skala Massa 500 g 

 

 
MUATAN 

(500g) 

IMBUH 

(ΔG) 

dalam 

mg 

TITIK BALIK 
TITIK 

KESETIMBANGAN 

(T) 

 

NILAI 

MUTLAK 

 

 

NILAI 

SKALA 

(g) 
a1 a2 a3 a4 a5 

 

 
Sensor 

Tanpa 

Imbuh 

 
-7,79 

 
-0,67 

 
-4,80 

 
-2,09 

 
-4,02 

 
T1 = 

 
-3,46 

 

 

1,07 

 

 

0,0935 
Imbuh 

: 0,1 g 

 
-6,55 

 
-1,59 

 
-3,00 

 
-0,24 

 
-2,04 

 
T2 = 

 
-2,39 

 

 
Manual 

Tanpa 

Imbuh 

 
-8 

 
-1 

 
-5 

 
-2 

 
-3 

 
T1 = 

 
-3,42 

 

 

1,09 

 

 

0,0923 
Imbuh 

: 0,1 g 

 
-6 

 
-2 

 
-3 

 
0 

 
-2 

 
T2 = 

 
-2,33 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Nilai Skala Massa 200 g 

 

 
MUATAN 

(200g) 

IMBUH 

(ΔG) 

dalam 

mg 

TITIK BALIK 
TITIK 

KESETIMBANGAN 

(T) 

 

NILAI 

MUTLAK 

 

 

NILAI 

SKALA 

(g) 
a1 a2 a3 a4 a5 

 

 
Sensor 

Tanpa 

Imbuh 

 
-8,25 

 
-0,09 

 
-4,49 

 
-1,8 

 
-3,63 T1 = 

 

-3,20 
 

 
2,37 

 

 
0,04216 

Imbuh 

: 0,1 g 

 
-3,61 

 
1,07 

 
-1,85 

 
0,10 

 
-1,27 T2 = 

 

-0,83 

 

 
Manual 

Tanpa 

Imbuh 

 
-8 

 
0 

 
-4 

 
-1 

 
-3 T1 = 

 

-2,75 
 

 
1,83 

 

 
0,05455 

Imbuh 

: 0,1 g 

 
-4 

 
1 

 
-2 

 
0 

 
-1 T2 = 

 

-0,92 

 
 

4.4.2 Hasil Pengujian Metode Borda 

 

Setelah nilai skala didapatkan, AT kelas M1 berkapasitas 1000 g, 500 g, 200 

g dapat diuji dengan AT standar F2 menggunakan metode Borda. Berikut ini adalah 

hasil pengujian AT menggunakan sensor dan secara manual : 
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A. Hasil Pengujian dengan Sensor 

 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian AT kapasitas 1000 g dengan sensor 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
 

Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

Standar 5,81 -5,20 1,40 -2,97 0,00 -0,84 
S1 -0,03 

AT Uji 
9,55 -7,08 2,53 -3,36 0,51 -0,51 

M1 
-0,02 

AT Uji 
4,94 -4,57 1,18 -2,62 0,072 -0,77 

M2 
-0,03 

 

Standar 
7,70 -9,46 0,36 -5,61 -1,75 -2,72 

S2 
-0,11 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 
 

 

 
0,047 

Standar 
9,302 -8,68 1,31 -4,67 -0,78 -1,70 

S1 -0,07 

AT Uji 
5,68 -6,73 0,423 -4,165 -1,055 -1,88 

M1 
-0,08 

AT Uji 
7,18 -7,295 0,93 -4,185 -0,735 -1,64 

M2 
-0,07 

Standar 9,80 -7,965 1,78 -4,085 -0,325 -1,14 
S2 

-0,05 

Selisih Penimbangan (Seri 2) :  
 

 

 
-0,01 

Rata - rata selisih Penimbangan :  
∆mc 

 
0,02 

Massa Konvensional AT Standar S 1000,0018 

 
M 1000,0181 

Kesalahan (S - M) E  
-0,0163 

BKD = ± 0,05 g SAH √ BATAL 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian AT kapasitas 500 g dengan sensor 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
 

Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

Standar 6,65 0,48 -3,68 -0,96 -2,90 -0,11 S1 -0,01 

AT Uji -9,85 -1,45 -4,30 -0,70 -3,10 -3,41 M1 -0,32 

AT Uji -6,91 0,86 -3,59 -0,70 -2,71 -2,16 M2 -0,20 

Standar -8,73 1,07 -4,19 -0,94 -3,34 -2,68 S2 -0,25 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 
 

 

 

 
 

-0,13 

Standar 10,3 -8,22 0,87 -4,23 -1,10 -1,43 S1 -0,13 

AT Uji 6,06 -5,08 0,75 -2,87 -0,47 -0,93 M1 -0,09 

AT Uji 8,23 -6,80 0,75 -3,59 -0,80 -1,23 M2 -0,11 

Standar 3,69 -4,61 -0,02 -3,03 -0,97 -1,46 S2 -0,14 

Selisih Penimbangan (Seri 2) :  

 
 

0,03 

Rata - rata selisih Penimbangan :  
Δmc 

 
-0,05 

Massa Konvensional AT Standar S 500,0008 

 
Massa Konvensional AT Uji: M = S + Δmc 

M  
500,029 

Kesalahan (S- M) E  
-0,0282 

BKD = ± 0,025 g SAH √ BATAL 
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+ 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian AT kapasitas 200 g dengan sensor 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

Standar -4,61 -1,65 -4,61 2,98 -2,98 -1,70 S1 -0,07 

AT Uji -5,05 0,01 -3,04 -0,92 -2,346 -1,97 M1 -0,08 

AT Uji -7,10 -0,12 -4,38 -1,64 -3,50 -2,94 M2 -0,12 

Standar -7,146 0,91 -3,70 0,95 -2,90 -1,83 S2 -0,08 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 

 

 
-0,03 

Standar 7,13 -8,10 -1,02 -5,00 -2,47 -2,67 S1 -0,11 

AT Uji 2,94 -3,65 -0,07 -2,52 -0,83 -1,20 M1 -0,05 

AT Uji 3,08 -4,69 0,61 -3,30 -1,04 -1,56 M2 -0,07 

Standar -5,58 5,59 0,19 -3,47 -1,37 -0,60 S2 -0,03 

 
Selisih Penimbangan (Seri 2) : 

 

 

 

 
0,01 

 
Rata - rata selisih Penimbangan : 

 

 

 
-0,01 

Massa Konvensional AT Standar S 200,00024 

 
Massa Konvensional AT Uji: M = S 

M 199,9911 

Kesalahan (S- M) E 0,0091 

BKD = ± 0,01 g SAH BATAL 
√ 

 



43  

√ 

B. Hasil Pengujian secara Manual 

 
Tabel 4.8 Hasil Pengujian AT kapasitas 1000 g secara manual 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
 

Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

 

Standar 
5 -5 1 -3 0 -1,00 

S1 -0,04 

AT Uji 
10 -7 3 -3 1 -0,17 

M1 
-0,01 

AT Uji 
5 -4 1 -2 0 -0,50 

M2 
-0,02 

 

Standar 
7 -9 0 -6 -2 -2,92 

S2 
-0,12 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 
 

 

 
0,07 

 

Standar 
9 -9 1 -5 -1 -2,00 

S1 -0,08 

AT Uji 
6 -6 0 -4 -1 -1,67 

M1 
-0,07 

AT Uji 
7 -7 1 -4 -1 -1,58 

M2 
-0,07 

 

Standar 
10 -8 2 -4 0 -1,00 

S2 
-0,04 

Selisih Penimbangan (Seri 2) :  

 
 

-0,01 

Rata - rata selisih Penimbangan :  
Δmc 

 
0,03 

Massa Konvensional AT Standar S  
1000,0018 

Massa Konvensional AT Uji: M = S + Δmc M  
1000,0328 

Kesalahan (S- M) E  
-0,0310 

BKD = ± 0,05 g SAH BATAL 
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√ 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian AT kapasitas 500 g secara manual 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

Standar -6 1 -3 1 -3 -1,50 S1 -0,14 

AT Uji -10 -2 -4 0 -3 -3,33 M1 -0,31 

AT Uji -7 1 -3 0 -2 -1,75 M2 -0,16 

Standar -8 1 -4 0 -3 -2,25 S2 -0,21 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 
 

 

 
-0,06 

Standar 10 -8 1 -4 1 -1 S1 
-0,09 

AT Uji 6 -5 1 -2 0 -0,58 M1 -0,05 

AT Uji 8 -6 1 -3 0 -0,75 M2 -0,07 

Standar 4 -4 0 -3 -1 -1,25 S2 -0,12 

 
Selisih Penimbangan (Seri 2) : 

 

 

 
0,04 

 
Rata - rata selisih Penimbangan : 

 
 

 

 
-0,01 

Massa Konvensional AT Standar S 500,0008 

 
Massa Konvensional AT Uji: M = S 

M  
499,99 

Kesalahan (S- M) E  
0,0108 

BKD = ± 0,025 g SAH BATAL 
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Tabel 4.10 Hasil Pengujian AT kapasitas 200 g secara manual 

 

Muatan 

Neraca 

 
Pembacaan Titik Balik 

Titik 

Kesetimbangan 

 

 

 
Simbol 

Pembacaan 

Timbangan 

T x µ 

Kanan : 

Tara 

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 
( T ) 

 
( g ) 

Kiri : 

Standar -5 -1 -4 3 -3 -1,50 S1 -0,08 

AT Uji -5 0 -3 -1 -2 -1,92 M1 -0,10 

AT Uji -7 0 -4 -1 -3 -2,58 M2 -0,14 

Standar -7 1 -3 1 -2 -1,50 S2 -0,08 

 
Selisih Penimbangan (Seri 1) : 

 

 

 
-0,04 

Standar 7 -8 -1 -5 -2 
-2,58 

S1 
-0,14 

AT Uji 3 -3 0 -2 -1 -0,92 M1 -0,05 

AT Uji 3 -4 0 -3 -1 -1,42 M2 -0,08 

Standar -6 5 0 -3 -1 -0,67 S2 -0,04 

 
Selisih Penimbangan (Seri 2) : 

 

 

 

 
0,025 

 
Rata - rata selisih Penimbangan : 

 

 

 
-0,008 

Massa Konvensional AT Standar S 200,00024 

 
Massa Konvensional AT Uji: M = S 

M 199,9923 

Kesalahan (S- M) E 0,0079 

BKD = ± 0,01 g SAH BATAL 



46  

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Anak Timbangan 

 

Tabel 4.11 Massa konvensional 

 

AT Standar AT Uji Getas (g) 
Selisih 

(Manual 

- 

Sensor) 

 
BKD 

(g) 
Massa 

Konvensional 

Sertifikat 

Massa 

Konvensional 

Cara Manual 

Massa 

Konvensional 

Dengan 

Sensor 

 
Manual 

 
Sensor 

 

 
1000.0018 

1000,0328 1000,0181 -0,0310 -0,0163 -0,0147 ± 0,05 

1000,0365 1000,0271 -0,0352 -0,0252 -0,0100 ± 0,05 

1000,0322 1000,0363 -0,0302 -0,0342 0,0040 ± 0,05 

Rata - Rata -0.0321 -0,0252 -0,0069 ± 0,05 

 

 
500.0008 

499,9851 499,9765 0,0108 -0,0282 -0,0174 ± 0,025 

500,0178 500,0234 -0,0172 -0,0192 0,0020 ± 0,025 

500,0216 500,0238 -0,0212 -0,0232 -0,0020 ± 0,025 

Rata - Rata -0,0092 -0,0235 0,0143 ± 0,025 

 

 
200.00024 

199,9862 199,9908 0,0079 0,0089 0,0091 ± 0,01 

200,0143 200,0068 -0,0098 -0,0068 -0,0030 ± 0,01 

200,0121 200,0042 -0,0118 -0,0038 -0,0080 ± 0,01 

Rata - Rata -0,0046 -0,0057 -0,0011 ± 0,01 

 
 

Tabel 4.11 menampilkan perbandingan antara massa konvensional AT uji 

yang dapat ditentukan dari perhitungan metode Borda dengan massa konvensional 

AT standar yang dapat dilihat pada sertifikat. Sehingga, nilai getas dapat ditentukan 

dari pengujian neraca dengan pembacaan prototipe dan pembacaan manual. 

Pengujian AT menggunakan kapasitas 1000 g, 500 g, dan 200 g dengan neraca yang 

sudah dipasang prototipe pembaca skala neraca. Dari ketiga massa yang diuji telah 

dilakukan masing-masing tiga kali pengujian ulang supaya mengurangi kesalahan 

repeatabillity. Dari tiga kali pengulangan pengukuran ditentukan rata-rata dari 

pembacaan secara manual dan pembacaan secara digital. Baik kesalahan yang dibaca 

dari tampilan LCD 2x16 maupun skala neraca secara langsung memiliki nilai 

kesalahan yang masih dalam rentang BKD yang sudah ditetapkan berdasarkan kelas 

neraca yang digunakan. Nilai BKD yang sudah ditetapkan untuk massa 1000 g 

adalah ± 0,05 g, massa 500 g adalah ± 0,025 g dan massa 200 g adalah ± 0,01 g, 

masing masing nilai kesalahan AT uji dari sensor dan manual masih dalam rentang 

BKD tersebut, sehingga AT uji kelas M1 sah dalam penggunaannya. 
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Getas adalah sebuah nilai variasi dalam sebuah pengukuran, dimana nilai 

variasi tersebut merupakan selisih yang diperoleh dari nilai terukur dan nilai 

sebenarnya.[11] Getas pada massa konvensional AT ini didapat dari selisih nilai 

antara massa konvensional AT standar yang tercantum di sertifikat dengan massa 

konvensional AT uji yang dibaca dengan sensor dan secara langsung dari skala 

neraca. 

Selisih pengukuran secara manual dan menggunakan prototipe kurang dari 

1%, dengan kata lain hampir tidak memiliki selisih pengukuran. Selisih 

pengukurannya dapat disebabkan karena kesalahan acak seperti pembulatan hasil 

pengukuran yaitu jika pembacaan dilakukan secara manual maka resolusi dari skala 

di neraca lebih besar dibandingkan dengan menggunakan prototipe yang resolusinya 

diperkecil sehingga kepekaan pada neraca akan meningkat. Penyebab lainnya adalah 

perubahan kondisi lingkungan ketika percobaan, karena neraca merupakan 

timbangan yang sensitif terhadap getaran dan kedataran. Apabila neraca bergeser 

sedikit maka akan mempengaruhi hasil pengukurannya yang dapat menyebabkan 

getas. Kemudian penyebab lainnya adalah kesalahan paralaks, pada pembacaan 

langsung dari skala neraca kesalahan paralaks akan lebih besar karena jika 

dipandang dari sudut yang berbeda hasil pembacaannya akan berbeda tetapi jika 

menggunakan prototipe pembacaannya secara digital kesalahan paralaks dapat 

dikurangi. 
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