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ABSTRAK 

 
 

Tangki Ukur Silinder Tegak (TUTSIT) merupakan salah satu alat ukur 

metrologi legal yang wajib diuji tera/tera ulang berdasarkan aturan metrologi legal. 

Salah satu pengujiannya adalah volume TUTSIT yang membutuhkan pengukuran 

luas penampang silinder dalam. Dengan pengukuran yang masih manual, 

pengukuran volume TUTSIT akan membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan kendala tersebut, penelitian ini merancang pembuatan prototipe 

pengukur luas penampang silinder secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik 

berbasis arduino. Prototipe tersebut menggunakan sensor ultrasonik US-015 yang 

memiliki resolusi pengukuran 0,5 mm. Sistem prototipe yang dirancang dapat 

berputar otomatis dengan Motor Stepper setiap 22,5 ◦. Adapun hasil pengukuran akan 

ditampilkan pada layar LCD dan disimpan pada microSD. 

Hasil pengujian linearitas dari sensor ultrasonik US-015 dari jarak 0-100 cm 

memiliki persamaan pada pengukuran naik y = 4,8576x – 3,8434 dengan nilai R² = 

0,99. Sedangkan pada pengukuran turun memiliki persamaan y = 4.8579x - 3.8694 

dengan nilai R² = 0,99. Pada pengukuran luas penampang silinder tegak berdiameter 

60 cm sebagai miniatur TUTSIT pada ketinggian 13,90 cm, prototipe menunjukan 

kesalahan pengukuran sebesar 5,80% dengan nilai tingkat presisi 96,49%. Adapun 

pada ketinggian 20,40 cm, prototipe dengan menunjukan kesalahan sebesar 4,23% 

dengan tingkat presisi 96,88%. 

 
Kata kunci : TUTSIT, luas penampang silinder tegak, sensor ultrasonik, arduino 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengacu pada Syarat teknis (ST) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak 

(TUTSIT) Nomor : 25/PDN/KEP/3/2010, TUTSIT merupakan tangki ukur yang 

mempunyai penampang melintang berbentuk lingkaran dan konstruksinya berdiri di 

atas pondasi kokoh dan tetap. TUTSIT merupakan tangki yang berfungsi untuk 

menyimpan cairan seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang dicairkan, 

cairan nabati, alkohol, cairan kimia dan air, yang tekanannya mendekati tekanan 

udara dan sebagai alat ukur volume cairan yang disimpan pada tangki (OIML, 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa TUTSIT pada umumnya berfungsi 

menyimpan volume cairan yang tersimpan di dalamnya. Dengan begitu, TUTSIT 

merupakan alat ukur metrologi legal yang dapat digunakan dalam transaksi 

perdagangan karena termasuk alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya 

(UTTP) yang wajib tera dan tera ulang (Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri nomor 25 tahun 2010 tentang TUTSIT). 

 

 

 

 

 

kebenaran pengukurannya, maka dapat ditentukan TUTSIT tersebut layak atau tidak 

untuk digunakan pada transaksi perdagangan (Undang-undang Metrologi Legal 

nomor 2 tahun 1981). Dalam pengujian yang dilakukan, sesuai ST TUTSIT, salah 

satu metode yang digunakan adalah metode pengujian geometrik. Pada pengujian 

geometrik, terdapat pengujian pengukuran keliling dan luas dari penampang TUTSIT 

pada tiap cincin (segmen) dari TUTSIT sehingga didapatkan volume total dari 

TUTSIT tersebut. Berdasarkan ST, alat yang dapat digunakan untuk pengukuran 

metode geometrik berupa ban ukur untuk mengukur keliling TUTSIT dan roda ukur 

untuk mengukur tinggi TUTSIT ataupun menggunakan total station. 

Untuk mengukur luas penampang TUTSIT yang identik dengan luas 

lingkaran, salah satu cara untuk mendapatkan pengukuran luas dari sebuah lingkaran 

adalah dengan poligon atau pendekatan metode segi banyak. Pendekatan poligon 

 Untuk dapat digunakan  dalam transaksi perdagangan, alat ukur seperti 

TUTSIT harus dilakukan pengujian tera atau tera ulang. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan kebenaran pengukuran yang dilakukan pada TUTSIT tersebut untuk 

mengetahui volume sebenarnya pada TUTSIT. Dengan diketahui hasil pengujian 
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Dengan dasar penelitian sebelumnya yang menggunakan media atau obyek 

membagi pengukuran lingkaran dalam TUTSIT menjadi beberapa juring dan total 

luas dari semua juring tersebut akan mendekati luas lingkaran sesungguhnya. 

Penelitian mengenai hal ini pernah dilakukan oleh Irwanto dan Utami pada tahun 

2016 yang membagi lingkaran menjadi 4 bagian juring menggunakan sensor HC- 

SR04. Dalam penelitian yang dilakukan, sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur luas 

sebuah silinder yang berdiameter 13 cm dan diletakan di pusat silinder. Sensor HC- 

SR04 mengukur jarak dari titik tengah sampai dengan dinding dalam silinder dan 

berputar sebesar 90° yang diatur besarnya oleh potensiometer. Putaran motornya 

berputar sampai satu lingkaran penuh (360°) sehingga didapatkan 4 titik pengukuran. 

 

 

 

 

 

 
 

mikrokontroler sehingga prototipe tersebut telah terotomatisasi. 
 

pengukuran berupa silinder berdiameter 30 cm dan menggunakan sensor HC-SR04, 

maka dalam penelitian ini prototipe alat ukur luas penampang silinder tegak akan 

dilakukan pengembangan pada beberapa aspek. Aspek pertama adalah penggunaan 

sensor ultrasonik US-015. Sensor ini memiliki resolusi 0,5 mm yang lebih baik dari 

sensor yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Aspek berikutnya adalah 

memperluas titik dan obyek pengukuran yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya 

dilakukan di 8 titik pengukuran dengan obyek pengukuran berupa silinder tegak 

berdiameter 30 cm. Pada penelitian ini titik pengukuran diperluas menjadi 16 titik 

pengukuran dengan sudut putar dari pengukuran satu ke pengukuran lainnya sebesar 

22,5° dan obyek pengukuran berupa silinder dengan diameter 60 cm. Hal ini cukup 

beralasan karena menurut Darajat pada tahun 2017, dengan bertambahnya jangkauan 

pengukuran yang mempengaruhi akurasi dari sensor maka ditambah pula titik 

pengukurannya agar ketelitian alat dapat semakin baik dengan semakin banyak data 

yang diukur. 

Aspek-aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari prototipe ukur 

yang dibuat dari penelitian sebelumnya sehingga dapat mempermudah untuk 

menentukan luas penampang silinder yang diukur. Berdasarkan pemaparan di atas, 

maka judul proyek akhir yang akan dibuat adalah “Pengukuran Luas Penampang 

 Pada penelitian lainnya oleh Widyasti dan Salsabila pada tahun 2019 titik 

pengukuran yang diukur menggunakan sensor HC-SR04 sebanyak 8 titik 

pengukuran dengan sudut putar dari satu tiitk pengukuran ke titik pengukuran 

selanjutnya sebesar 45° dan dengan diameter silinder sebesar 30 cm. Pergerakan 

besarnya sudut tidak lagi menggunakan potensiometer, melainkan menggunakan 
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Silinder Tegak Menggunakan Sensor Ultrasonik US-015 Dan Pendekatan Poligon 

Pada Enam Belas Titik Pengukuran”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, ada empat masalah yang akan 

diselesaikan dalam proyek akhir ini. Keempat masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana membuat prototipe yang dapat mengukur luas penampang 

silinder berdiameter 60 cm menggunakan sensor ultrasonik US-015 dengan 

metode segi banyak. 

2. Bagaimana membuat sistem mekanik pada prototipe dapat diintegrasikan 

dengan mikrokontroler dan bergerak 22,5 derajat pada 16 titik pengukuran. 

3. Bagaimana pengukuran prototipe dapat tersimpan dalam microSD dan 

ditampilkan pada layar LCD. 

4. Bagaimana karakteristik dari sensor ultrasonik yang terpasang pada prototipe. 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Sensor dipasang secara horizontal pada penyangga yang terpasang di sistem 

mekanik. 

2. Pengukuran suhu dan kelembapan tidak dimasukan ke dalam perhitungan, 

hanya sebagai penunjukan kondisi pengukuran. 

3. Obyek pengukuran berupa silinder akrilik dianggap memiliki diameter aktual 

sebesar 60 cm. 

 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

1. Membuat prototipe alat ukur yang berfungsi untuk mengukur luas 

penampang silinder berdiameter 60 cm dengan menggunakan sensor 

ultrasonik US-015 dengan menggunakan metode segi banyak. 

2. Sistem mekanik pada prototipe tersebut dapat berputar secara otomatis 

sebesar 22,5° sebanyak 16 kali hingga mencapai sudut putar lingkaran penuh 

(360°) 
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3. Prototipe alat ukur dapat menampilkan hasil pengukuran pada display LCD 

20 x 4 berupa tangal dan waktu; suhu dan kelembapan; sudut putar lingkaran; 

dan luas penampang silinder berdiameter 60 cm. 

4. Menentukan karakteristik pengukuran sensor ultrasonik US-015 dalam 

mengukur luas penampang silinder tegak. 

 
1.5 Manfaat Proyek Akhir 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe. 

2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang terkait 

dengan pengukuran lingkaran dalam silinder. 

3. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

dalam pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler arduino. 

 
1.6 Tujuan Penulisan Laporan 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya dalam proses pembuatan prototipe. 

2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi mengenai permasalahan yang terkait 

dengan pengukuran luas penampang silinder berdiameter 60 cm. 

3. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

dalam pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler dan 

memberi pengetahuan umum tentang pengukuran luas penampang silinder 

berdiameter 60 cm. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bab 

pembahasan. Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

1. Bab I 

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

tujuan proyek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II 

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

dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen-komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

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

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

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

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. TUTSIT 

Tangki ukur tetap silinder tegak (TUTSIT) adalah instrumen atau alat yang 

digunakan untuk menampung material atau produk berbentuk cairan, misalnya air, 

minyak, cairan kimia, dan sebagainya. (Insan Metrologi Volume 1, 2014). 

Ketinggian ciran pada tangki mempresentasikan volume cairan pada TUTSIT. Pada 

beberapa transaksi jual-beli produk, volume produk yang ditransfer sering diukur 

atau ditentukan berdasarkan perubahan level atau perubahan ketinggian cairan pada 

TUTSIT. Dalam hal ini, tangki perlu secara rutin ditera atau diverifikasi agar dapat 

memberikan hasil pengukuran volume yang benar berdasarkan ketinggian atau level 

cairannya. 

Metode yang biasa digunakan untuk mengalibrasi TUTSIT di Indonesia 

adalah dengan metode strapping. Metode tersebut sesuai dengan American 

Petroleum Institute (API) atau diverifikasi agar dapat memberikan hasil Manual of 

Petroleum Measurement Standard (MPMS) 2.2A mengenai strapping method. 

Berdasarkan API MPMS 2 2A keliling tangki harus diukur dengan pengukuran 

volume yang benar berdasarkan ketinggian atau level cairan di dalamnya. Ada 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur keliling, salah satunya 

dengan ban ukur pada titik peneraan atau verifikasi Tangki Ukur Tetap Silinder 

Tegak yang tinggi. Dalam peneraan tangki ada beberapa persyaratan yang 

selanjutnya diproses dengan metode interpolasi dan pendekatan segi banyak. 

Berdasarkan penelitian ini, persyaratan tersebut terbagi atas penggunaan sudut yang 

kecil pada pendekatan segi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan banyak 

dapat menghasilkan kesalahan perhitungan volume yang juga kecil. 
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Sumber : OIML, 2018 

Gambar 2.1 Konstruksi TUTSIT 

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

ulang karena digunakan dalam transaksi perdagangan (Kementerian Perdagangan, 

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

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

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

pengontrolan dan kalibrasi, dipasang berbagai perlengkapan pada TUTSIT tersebut 

(lihat Gambar 2. 1) berupa tangga, handrail, inlet line, outlet line, drain line, gauge 

hatch, dan lain sebagainya. (Widyasti & Salsabila, 2019) 

 

 

2.2. Metode Kalibrasi Volume TUTSIT 

Sebelum dilakukan pengujian atau peneraan pada tangki, penera harus 

melakukan pemeriksaan terhadap tangki. Pemeriksaan tangki sebelum pengujian 

meliputi pemeriksaan konstruksi dan perlengkapan (untuk tangki baru), pemeriksaan 

kebocoran dan pemeriksaan kemiringan. Pemeriksaan konstruksi dan 

perlengkapannya dilakukan dengan membandingkan konstruksi real tangki dengan 

gambar konstruksi. Pemeriksaan kebocoran dilaksanakan dengan memperhatikan 

sambungan- sambungan pada dinding, keran-keran, lubang masuk, lubang kuras, dan 

lain-lain dalam keadaan tangki berisi cairan uji. Kemudian, permeriksaan kemiringan 

dilakukan dengan mencatat hasil pengujian. 

Jenis pengujian tangki untuk tera dan tera ulang dibedakan atas pengujian 

basah (metode volumetrik) dengan menunjukkan cara mengukur tinggi tangki dan 
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pengujian kering (metode geometrik). Untuk tangki dengan kapasitas volume 

melebihi 50 kl, metode yang digunakan adalah pengujian kering (geometrik). Pada 

metode geometrik, data-data yang diperlukan antara lain data keliling tangki, data 

selisih jari-jari antar penampang tangki, tinggi tangki, tebal pelat cincin, pengukuran 

benda benda koreksi, dan pengukuran isi tangki. Dalam metode geometrik, 

perhitungan volume tangki difokuskan pada volume luar tangki. Oleh karena itu 

data-data yang akan digunakan adalah keliling tangki, selisih jari jari antar 

penampang tangki, dan tinggi tangki. 

Alat yang digunakan pada metode geometrik adalah ban ukur, meteran, 

theodolite, total station, atau alat lainnya yang sesuai. Adapun metode volumetrik 

merupakan metode penentuan volume suatu obyek ukur menggunakan cairan dan 

standar ukur seperti bejana ukur standar atau meter arus. Adapun metode kombinasi 

geometrik dan volumetrik adalah pengukuran volume silinder selain menggunakan 

metode geometrik juga menggunakan metode volumetrik. (OIML, 2008) 

 
2.3. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega 2560 

(Datasheet). Mikrokontroller ini (lihat Gambar 2.2) memiliki 54 pin input / output 

digital (14 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 16 analog input, 4 

UART (port serial perangkat keras), osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, colokan 

listrik, header ICSP, dan tombol reset. Tegangan input yang digunakan adalah 6-9 V 

dengan puncak tegangan adalah 19 V. ATMega 2560 ini mencakup seluruh hal yang 

diperlukan untuk mendukung mikrokontroler; cukup sambungkan ke komputer 

dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC to DC atau baterai untuk 

memulai. Mega kompatibel dengan sebagian besar perisai yang dirancang untuk 

Arduino Duemilanove atau Diecimila. (Datasheet). 
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2.4. Motor Stepper 28BYJ-48 

Motor Stepper adalah alat elektromekanik empat fasa yang mengubah pulsa 

elektronik menjadi gerakan mekanik diskrit (lihat Gambar 2.3 di bawah ini). Motor 

Stepper tersebut bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. 

Oleh karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan pengendali Motor Stepper yang 

membangkitkan pulsa-pulsa periodic. 

 
 

 

 

 
 

Motor Stepper bekerja dengan cara mengubah pulsa-pulsa input menjadi 

gerakan mekanik diskrit. Oleh karena itu, untuk menggerakkan Motor Stepper 

diperlukan pengendali Motor Stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. 

(Datasheet). Komponen Motor Stepper 28BYJ-48 digunakan dengan bantuan modul 

driver stepper tipe ULN2003. Fungsi dari modul driver Motor Stepper ULN2003 

adalah untuk mengendalikan pergerakan Motor Stepper dengan cara membangkitkan 

pulsa-pulsa periodik. 

 
Tabel 2.1 Spesifikasi Motor Stepper 28BYJ-48 

 

Tegangan masukan 5V DC 

Jumlah fasa 4 

Variasi rasio kecepatan 1/64 

Ketelitian 1.8° 

Suhu pengukuran 20°C-50°C 

Frekuensi 100Hz 

Sudut putar 5.625° /64 
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2.5. Sensor Ultrasonik US-015 

Sensor ultrasonik adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah obyek 

menggunakan suara. Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah transmitter (Pemancar) 

dan sebuah receiver (penerima). Transmitter berfungsi untuk memancarkan sebuah 

gelombang suara kearah depan. Jika ada sebuah obyek di depan transmitter maka 

sinyal tersebut akan memantul kembali ke Receiver. Fungsi sensor ultrasonik adalah 

mendeteksi benda atau obyek di hadapan sensor. Fungsi Pin-pin US-015 antara lain : 

1. VCC = 5V Power Supply. Pin ini merupakan pin sumber tegangan positif sensor. 

2. Trig = Trigger/Penyulut. Pin ini digunakan untuk membangkitkan sinyal 

ultrasonik. 

3. Echo = Receiver/Indikator. Pin ini digunakan untuk mendeteksi sinyal pantulan 

ultrasonik. 

4. GND = Ground/0V Power Supply. Pin ini merupakan sumber tegangan negatif 

sensor. 

Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik, yakni US-015 (lihat Gambar 

2.4). Sensor US-015 dipilih karena sensor tersebut memiliki rentang pengukuran 

yang sama dengan sensor HC-SR04 2 cm hingga 4 m, tetapi memiliki resolusi yang 

lebih baik dari HC-SR04 yaitu 0,05 cm untuk pengukuran jarak (lihat Tabel 2.2). 

Gambar 2.4 Sensor Ultrasonik US-015 

Sumber : Komponen, 2019 

 

Tabel 2.2. Spesifikasi Sensor Ultrasonik US-015 
 
 

Resolusi 0,05 cm 

Arus kerja 2,2 mA 

Sudut Pengukuran 15° 

Rentang pengukuran 2 cm – 400 cm 

Tegangan 5V DC 

Sensor US-015 memiliki 3 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu 

piezoelektrik Ultrasonic transmitter dan Ultrasonic receiver. Piezoelektrik 

https://www.andalanelektro.id/2020/05/mengenal-jenis-transduser-sensor-dan-aktuator-pengetian-penjelasan.html
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merupakan sebuah kristal tipis yang secara langsung mengubah energi listrik 

menjadi energi mekanik. Tegangan input yang digunakan menyebabkan bagian 

keramik meregang dan memancarkan gelombang ultrasonik. Tipe operasi transmisi 

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

osilator diatur pada frekuensi resonansi piezoelektrik dengan sensitivitas dan 

efisiensi paling baik. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen 

piezoelektrik yang sama dapat digunakan sebagai transmitter dan receiver. Frekuensi 

yang ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuaikan frekuensi kerja dari 

masing-masing transducer. Karena kelebihannya inilah maka transduser 

piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik. (Arief, 2011). 

Fungsi dari ultrasonic transmitter adalah memancarkan gelombang ultrasonik 

kemudian ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang 

mengenai sebuah obyek. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga 

sampai ke penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang pantul 

seperti yang diperlihatkan pada gambar dibawah ini : 

 

  Gambar 2.5 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik  
 

 

Untuk prinsip pengukurannya kedua sensor ultrasonik ini adalah, ketika pulsa 

trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan gelombang 

ultrasonik, pada saat yang sama sensor akan menghasilkan output TTL transisi naik 

menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran, setelah receiver menerima 

pantulan yang dihasilkan oleh suatu obyek maka pengukuran waktu akan dihentikan 

dengan menghasilkan output TTL transisi turun. Jika waktu pengukuran adalah t dan 

kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara sensor dengan obyek dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini: 
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340
𝑚

 

𝑆 = 𝑡 𝑥 𝑠  
2 

 

(2.1) 

 
 

Dimana : 

S = jarak antara sensor dengan obyek (m) 

t = waktu tempuh gelombang Ultrasonik dari transmitter ke receiver (s) 

 
 

2.6. RTC DS-3231 

DS-3231 adalah chip pencatatan waktu kerja tickle-charge yang berisi 

jam/kalender real-time dan 31 byte RAM statis. DS-3231(lihat Gambar 2.6) 

menggunakan komunikasi serial untuk berinteraksi dengan mikrokontroler. Selain 

itu, secara otomatis menyesuaikan tanggal untuk bulan dengan hari yang lebih 

sedikit. Jam beroperasi dalam format 24 jam atau 12 jam dengan indikator AM/PM. 

Chip DS1302 juga biasa digunakan sebagai modul RTC DS-3231 yang dilengkapi 

dengan kristal 32 kHz dan cadangan baterai terpasang semuanya dalam modul SIP 

kecil yang kompatibel. Modul DS-3231 digunakan dengan Arduino, Raspberry Pi 

dan pengontrol mikrokontroller lainnya. (Datasheet) 

 
2.7. DHT-22 

Sensor DHT-22 digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban pada 

lingkungan sekitar saat dilakukannya pengukuran. Pengaruh dari suhu dan 

kelembapan dijadikan sebagai informasi kondisi pengukuran yang dilakukan. 

Adapun yang dimaksud ruangan merupakan area di dalam obyek ukur berupa 

silinder berdiameter 60 cm. Sensor ini diletakkan pada bagian dalam silinder 

berdiameter 60 cm untuk mendeteksi perubahan suhu dan kelembaban yang terjadi 

pada obyek ukur, kemudian sinyal yang diterima oleh sensor akan dikirim ke 

Arduino Mega 2560 yang akan ditampilkan pada LCD I2C 20x4. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 RTC DS-3231 

Sumber : Komponen, 2019 
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Gambar 2.7 DHT-22 

Sumber : Derwanto, 2019 

Sensor ini memiliki resistor dengan tipe NTC (Negative Temperature 

Coefficient). Resistor jenis ini memiliki karakteristik dimana nilai resistansinya 

berbanding terbalik dengan kenaikan suhu dan sensor kelembapan yang resistif 

terhadap perubahan kadar air di udara. 

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan perangkat display yang paling 

umum dipasangkan ke mikrokontroler, mengingat ukurannya yang kecil dan 

kemampuan menampilkan karakter atau grafik yang lebih baik dibandingkan display 

7 segmen ataupun alfanumerik. LCD yang digunakan dalam penelitian ini (lihat 

Gambar 2.8) berukuran 20x4 karakter dengan tambahan chip module I2C untuk 

mempermudah akses LCD tersebut. Dengan penggunaan modul I2C diharapkan 

dapat lebih menghemat penggunaan pin arduino yang akan digunakan, dimana hanya 

4 buah pin arduino yang digunakan, yaitu pin SCL, pin SDA, pin VCC dan pin 

GND. (Datasheet) 

DHT 22 (lihat Gambar 2.7) membutuhkan tegangan masukan dalam rentang 

3,3-5,5 VDC dengan jangkauan pengukuran suhu adalah -40 °C - 80°C dan 

kelembapan 0-100%RH. Akurasi dari sensor ini adalah 2%-5%RH untuk 

kelembapan dan 0.5°C untuk suhu. Sedangkan resolusi untuk kelembapan adalah 

0.1%RH dan untuk suhu adalah 1°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. LCD (Liquid Crystal Display) 

Gambar 2.8 LCD I2C 20 x 4 

Sumber : Kurniawan, 2018 
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2.9. MicroSD Adapter 

MicroSD Adapter (lihat Gambar 2.9) adalah alat yang digunakan untuk 

memasang microSD Card atau memory micro sehingga bisa digunakan pada 

beberapa perangkat seperti laptop, kamera DSLR, dan salah satunya pada prototipe 

yang akan dibuat pada proyek akhir ini. 

 

 
MicroSD Card adalah kartu memori berbasis Flash yang dirancang untuk 

memenuhi keamanan, kapasitas, kinerja, dan persyaratan lingkungan yang melekat 

untuk digunakan dalam perangkat elektronik audio dan video yang muncul. 

Komunikasi MicroSD Card didasarkan pada antarmuka 8-pin muka (jam, perintah, 

Data 4x dan kekuatan 2x jalur) dan antarmuka host Kartu Memori Micro SD 

mendukung pengoperasian kartu multi Media secara teratur. (Datasheet). Sedangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Roda Gigi Pinion 

Roda gigi pinion yang digunakan pada penelitian ini (lihat Gambar 2.10) 

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

dengan rack. Perpaduan dari rack dan pinion menghasilkan mekanisme transmisi 

torsi yang berbeda. Torsi ditransmisikan dari gaya putar menuju gaya translasi atau 

sebaliknya. Ketika roda gigi pinion berputar, batang rack akan bergerak lurus. Roda 

gigi yang digunakan memiliki 20 gigi dengan diameter luar 19 mm dan diameter 

dalam 10 mm dengan tinggi sekitar 15 mm. Roda gigi satu dengan lainnya 

mempunyai ukuran yang sama. Roda gigi jenis ini digunakan dalam penelitian ini 

karena mudah untuk berinteraksi dengan Motor Stepper. 

Gambar 2.9 MicroSD Adapter 

Sumber : Datasheet MicroSD Adapter 

Spesifikasi microSD controller adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung kartu Micro SD, kartu Micro SDHC (kartu kecepatan tinggi) 

2. Tingkat konversi papan sirkuit antarmuka level untuk 5V atau 3.3V 

3. Power supply adalah 4.5V ~ 5.5V, regulator tegangan 3.3V papan sirkuit. 
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Gambar 2.10 Pinion Gear 
 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 
 

2.11. Bearing Blocks 

Bearing blocks (lihat Gambar 2.11) adalah sebuah elemen mesin yang 

berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar 

selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing menjaga poros (shaft) agar selalu 

berputar terhadap sumbu porosnya, atau juga menjaga suatu komponen yang 

bergerak linier agar selalu berada pada jalurnya. Pada penggunaan bearing blocks, 

hal-hal yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

a. Ukuran roda gigi pinion dan jarak antara pusatnya; 

b. Ukuran poros yang akan digunakan; dan 

c. Dimensi bantalan yang akan digunakan. 
 

 
Gambar 2.11 Bearing Blocks 

Sumber: Komponen, 2019 

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

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

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

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

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

kabel, jelas sedikit lebih besar untuk mengakomodasi kabel. 
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2.12. Push Button 

Push button (lihat Gambar 2.12) adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai 

pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Saklar ini 

beroperasi dengan cara ditekan, yakni menutup sirkuit bila ditekan (Normally Open) 

sehingga menyambungkan arus listrik sehingga prototipe merespon perintah saklar. 

Jika tekanan dilepaskan atau terjadi tekanan berikutnya yang tidak berpengaruh dan 

akan menormalkan kembali tombol sirkuit ke status semula (terputus) jika tombol 

ditekan lagi. 

 
Gambar 2.12 Push Button 

Sumber: Derwanto, 2016 

 
 

2.13. Slip Ring 

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

belit yang terdiri dari kumparan stator dan rotor (lihat Gambar 2.13). Stator 

merupakan komponen yang tidak berputar pada mesin. Statornya terdiri atas tiga 

kumparan yang bisa dihubungkan pada rangkaian bintang (Y). Rotor merupakan 

bagian yang dapat berputar dari motor. Rotor dihubungkan dengan beban yang akan 

diputar dengan sebuah shaft yang terpasang pada pusat rotor. Rotornya juga terdiri 

atas tiga kumparan yang sudah dihubungkan rangkaian bintang (Y). 

 
 

a b 

Gambar 2.13 Slip ring dan komponen penyusunnya 

(a) Slip Ring, Sumber : Komponen, 2019 

(b) Kumparan Stator dan Rotor ,  Sumber : Rahman, 2012 
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Pada motor slip ring terjadi proses induksi tegangan dari primer (stator) ke 

sekunder (rotor) atau sebaliknya. Pada saat operasi normal, lilitan rotor dapat 

dihubungkan singkat secara langsung pada sikat-sikatnya. Kontak listrik antara 

kawat yang masuk ke salah satu ujung, dipertahankan dengan kabel yang cocok 

dengan warna di ujung lainnya, tanpa memuntir kabel ketika salah satu ujung 

perangkat diputar. Namun akibatnya, alat ini tidak dapat menggerakkan bagian atas 

yang berputar dari apapun yang dicoba untuk berputar secara langsung menggunakan 

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

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

sedangkan lainnya terhubung ke bagian atas yang berputar. 

 
2.14. Penentuan Luas Juring 

Luas juring dapat diukur dengan mengetahui nilai salah satu sudut pada 

lingkaran yang membentuk sisi segitiga dan panjang kedua sisi yang membentuk 

sudut tersebut. Perhitungan luas juring dapat menggunakan rumus luas segitiga 

dengan diketahui panjang kedua sisi dan sudut yang mengapit keduanya. Lihat 

Gambar 2.14 dan rumus 2.2 di bawah ini. 

 
 

 

Gambar 2.14 Ilustrasi Penampang Silinder dengan Juring 

 

  (2.2) 

Dengan : 

L = Luas Juring Terukur 

ø = Sudut terukur 

R1 dan R2 = Jari-jari terukur 
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2.15. Karakteristik Pengukuran 

(a) Akurasi (Ketelitian) 

Merupakan ukuran maksimum ketidakpastian yang muncul dalam suatu 

pengukuran. Akurasi biasanya dinyatakan sebagai ketidaktelitian (inakurasi). 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur dengan 

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

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

Akurasi biasanya dinyatakan sebagai persen ketidakpastian. Dengan kata lain, 

ketelitian adalah persentase dekatnya harga hasil pengukuran dengan harga 

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

dibawah ini. 

 
(2.3) 

 
 

(2.4) 

 
 

(2.5) 

 
 

Dimana : 

σ = Standar Deviasi 

xbenar = Nilai Pengukuran Standar 

xi = Nilai Pengukuran 

𝑥 = Nilai Rata-Rata Pengukuran 

n = Jumlah Data 

 
(b) Presisi 

Presisi atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu kelompok data 

pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan alat ukur untuk 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran berulang. Persamaan 

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

Presisi = (2.6) 

Dimana : 

𝜎 = Standar deviasi 

= Rata-rata pengukuran 



19  

(c) Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang 

lebih besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur 

standar. Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut: (Maulida & Jumaila, 2005). 

Bias = xbenar - 𝑥 (2.7) 

 

(d) Kesalahan 

Kesalahan atau Error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan 

harga benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai 

sebenarnya dari sinyal yang terukur. Sebuah sistem dapat diukur akurasinya melalui 

nilai kesalahan pengukuran seperti persamaan berikut : (Bentley, 2005). 

Error = Output pengukuran – Nilai sebenarnya (2.8) 

 
 

(e) Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas merupakan perbandingan perubahan output dan 

input alat ukur. Pada alat ukur yang linear, sensitivitasnya relatif tetap. Dalam 

beberapa hal, alat ukur yang baik memiliki nilai sensitivitas yang besar. Persamaan 

yang digunakan untuk mengetahui sensitivitas alat ditunjukkan sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2010) 

 

Dimana : 

𝐾 = 
e  

𝑒i 
(2.9) 

K = Sensitivitas 

eo = Output dari Alat Ukur 

ei = Input dari Alat Ukur 

 
(f) Linearitas 

Linearitas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrumen. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan 

output yang sebanding lurus. Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan 

garis. (Sugiyono, 2010) 
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Dimana : 

eo = Output Pengukuran 

ei = Input Pengukuran 

m = Linearitas 

b = Konstanta 

(2.10) 

 
(2.11) 

 
(2.12) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi pengambilan data dan penulisan laporan proyek akhir dilakukan di 

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian dan di rumah penulis. 

 
3.2. Metode Pengambilan Data 

Metode yang dilakukan dalam pengambilan dan pengumpulan data penelitian 

adalah studi literatur dan pengujian alat untuk pengambilan data secara empirik. 

Studi literaur dilakukan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan variabel- 

variabel terkait pada penelitian. Literatur yang digunakan dapat berupa buku, 

makalah, artikel, laporan proyek akhir dengan judul serupa, serta jurnal yang 

terdapat pada website. sedangkan pengambilan data secara empirik dilakukan dengan 

menguji prototipe yang telah dibuat untuk melihat karakteristik dari alat-alat yang 

digunakan, seperti sensor ultrasonik US-015, dan sudut putaran pada Motor Stepper 

28BYJ-48. Data-data yang didapat kemudian dianalisis dan dipelajari lebih lanjut 

sehingga mendapat gambaran tentang obyek ukur berupa silinder tegak berdiameter 

60 cm  dan dapat membuat kesimpulan mengenai obyek yang diteliti. 

 
3.3. Cara Kerja Alat 

Prototipe yang dibuat berfungsi untuk mengukur luas penampang silinder 

berdiameter 60 cm menggunakan sensor ultrasonik US-015 yang prinsip kerjanya 

adalah dengan mengirim pulsa yang dihasilkan oleh pin Trig ke bagian terukur dan 

menerima pantulan pulsa tersebut untuk kemudian di proses oleh mikrokontroler 

Arduino Mega yang mengonversi hasil pengukurannya dan menghasilkan output 

yang keluar melalui LCD dan disimpan di MicroSD. Output yang dihasilkan sendiri 

berasal dari proses pembacaan oleh sistem yang terdiri dari sensor pengukur jarak 

ultrasonik US-015, modul waktu untuk yang berfungsi memonitor tanggal 

dilakukannya pengukuran, serta sensor suhu dan kelembapan DHT-22 untuk 

mendeteksi suhu dan kelembapan di area pengukuran. 
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Selain itu, prorotipe menggunakan sistem mekanik yang akan menggerakan 

prototipe untuk berotasi searah jarum jam dalam mengukur beberapa titik 

pengukuran. Sistem mekanik dapat berputar karena adanya Motor Stepper yang telah 

diprogram melalui mikrokontroler untuk berputar tiap 22.5 derajat untuk melakukan 

pengukuran sehingga didapatkan 2 titik pengukuran dengan sudut 22.5° yang 

selanjutnya dikonversi sebagai luas juring. Hal tersebut dilakukan hingga 

mendapatkan 16 titik pengukuran sehingga terbentuk 16 juring yang nantinya akan 

diproses oleh Arduino ATMEGA 2560. Seluruh hasil luas juring kemudian 

dikalkulasikan sehingga mendapatkan luas penampang total luas juring yang sudah 

dihitung dan diproses oleh mikrokontroler. 

Prototipe ini dilengkapi dengan tombol ON/OFF untuk mengaktifkan dan 

mematikan sistem serta tombol reset untuk mengembalikan posisi sensor kembali 

berputar ke posisi semula dan mengambil data yang baru. Berikut cara kerja 

prototipe yang dijabarkan dalam bentuk diagram seperti yang ditampilkan oleh 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, prototipe memiliki tiga bagian utama, yakni bagian 

input, bagian pemroses dan pengontrol, dan bagian output. Bagian input terdiri dari 

dua input yang masing-masing terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Dua 

bagian input tersebut terdiri dari input utama dan input lainnya. Input utama terdiri 

dari komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pengukuran luas penampang 

silinder berdiameter 60 cm, yaitu sensor ultrasonik US-015 dan driver Motor 
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Stepper. Sedangkan untuk input lainnya berupa komponen-komponen untuk 

mengatur jalannya proses pengukuran dan mengetahui kondisi sekitar saat 

dilakukannya pengukuran yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT-22, push button 

reset, push button ON/OFF, dan modul waktu RTC-DS-3231. Untuk pengontrol dan 

pemroses data semua input yang ditampilkan pada 2 output tersebut menggunakan 

Arduino Mega 2560. Output terdiri dari LCD 20x4 sebagai penampil data 

pengukuran dan SD Card untuk menyimpan data pengukuran. 

1. Input utama yang terdiri dari driver Motor Stepper dan sensor ultrasonik (US- 

015) saling terhubung melalui sistem mekanik yang terdiri dari bearing blocks, 

batang poros, dan roda gigi pinion. Dengan adanya sistem mekanik ini sensor 

ultrasonik dapat melakukan pengukuran di 16 titik pengukuran pada luas 

penampang karena gerakan memutar yang dihasilkan oleh Motor Stepper. 

Bearing blocks berfungsi agar sensor ultrasonik dapat berputar sesuai dengan 

sumbu porosnya sedangkan pinion gear berfungsi untuk menghasilkan 

mekanisme transmisi torsi pada pergerakan sensor ultrasonik. Sistem mekanik 

akan bekerja ketika dialiri arus listrik. 

2. Sensor ultrasonik US-015 melakukan komunikasi data dua arah dengan 

mikrokontroler. Komunikasi dua arah tersebut yakni sensor akan memberikan 

input variabel jarak yang terukur oleh sensor dan mikrokontroler akan 

menerimanya sebagai data input yang akan diproses lebih lanjut. Sensor ini 

diletakan di titik tengah penampang silinder berdiameter 60 cm bagian dalam 

dan mengukur pada 16 titik pengukuran pada dinding cincin silinder berdiameter 

60 cm dengan masing-masing sudut putar pada selang pengukuran sebesar 

22.5°. 

3. Motor Stepper yang digunakan adalah jenis 28BYJ-48. Motor Stepper yang 

memiliki spesifikasi putaran 1,8° per step-nya berfungsi untuk membuat sistem 

mekanik yang terhubung dengan sensor ultrasonik dapat berputar sebesar 22.5° 

dari titik pengukuran satu dengan titik pengukuran berikutnya. Dengan 

didapatkan 2 titik pengukuran yang berjarak 22.5° ini, maka dapat dilakukan 

perhitungan jarak di 2 titik pengukuran dan luas juring yang diproses oleh 

mikrokontroler. Pergerakan Motor Stepper ini bersifat kontinyu dan hanya akan 

berhenti jika push button ON/OFF ditekan. 

4. Rangkaian driver yang digunakan untuk menghubungkan komunikasi data 

antara mikrokontroler dengan Motor Stepper adalah jenis rangkaian driver relay 



24  

bertipe ULN 2003. Dengan rangkaian ini, mikrokontroler dapat mengontrol 

putaran Motor Stepper berdasarkan program yang telah diatur melalui 

mikrokontroler. Rangkaian driver juga berperan memisahkan sistem Arduino 

dengan sistem Motor Stepper agar Arduino tidak rusak jika terjadi kesalahan 

saat pemasangan. 

5. Push button yang digunakan terdapat 3 macam. Pertama, push button yang 

berfungsi sebagai saklar untuk ON/OFF prototipe. Kedua, push button start 

yang berfungsi sebagai tombol dimulainya pengukuran dan push button 

resetyang berfungsi untuk mengulangi pengukuran dari awal. 

6. Sensor DHT-22 digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban pada 

lingkungan sekitar saat dilakukannya pengukuran. Pengaruh dari suhu dan 

kelembapan dijadikan sebagai informasi kondisi pengukuran yang dilakukan. 

7. Mikrokontroler Arduino Mega yang digunakan berfungsi untuk mengontrol 

input dari sensor-sensor dan outputnya untuk ditampilkan. Berikut fungsinya : 

a) Mengirim dan menerima pulsa sensor ultrasonik serta mengonversi waktu 

tempuh gelombang menjadi jarak, luas juring, dan luas total juring yang 

terukur. 

b) Menerima data pengukuran suhu dan kelembaban sensor DHT-22, 

c) Mengatur data sudut yang akan digunakan untuk putaran Motor Stepper 

28BYJ-48, 

d) Menjalankan dan menghentikan putaran Motor Stepper melalui rangkaian 

driver relay. 

e) Mengatur waktu dilakukannya pengukuran melalui program yang dibuat dan 

terkoneksi dengan modul waktu RTC-DS-3231 

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

pengukuran. MicroSD Card yang digunakan memiliki kapasitas 4GB dan 

menyimpan data berbentuk file txt. 

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

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

dilakukan dapat tercatat waktu dan tanggalnya. RTC yang digunakan adalah DS- 

3231. 

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

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

kelembaban, perubahan sudut, jarak, dan luas. 
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3.4. Komponen-Komponen Penyusun Prototipe 

Komponen penyusun prototipe pengukur luas penampang silinder tegak 

terdiri dari 6 komponen penyusun utama, yaitu sensor Ultrasonik US-015, arduino 

mega 2560, Motor Stepper 28BYJ-48, power supply 16V, sensor DHT-22, LCD 20 

x 4, Micro SD, dan RTC DS33202. Adapun komponen pendukung berupa Akrilik 

A3, aluminium pinion gear, bearing box, dan Motor Stepper. 

Desain prototipe pengukur luas penampang silinder berdiameter 60 cm dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.3. Berdasarkan kedua gambar tersebut, 

prototipe terdiri atas 2 bagian besar yakni bagian pemroses atau pengontrol dan 

bagian pengukur yang dapat dilihat pada skema desain prototipe berikut : 

 

 
 

 

 

  Gambar 3.2 Bagian pemroses atau pengontrol  
 

Keterangan gambar 3.2 : : 1. Box untuk bagian pemroses atau pengontrol 

2. LCD 20 x 4 

3.Push button start 

4. Saklar ON/OFF 

5. Socket Adaptor power supply 12 V 

6. Push button reset 

7. Port USB Arduino 

8. Input SD Card 
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1 

3 

4 

Gambar 3.3 Bagian pengukur 

    2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan gambar 3.3 : 1. Batang penyangga alumunium 

2. Box sistem mekanik 

3. Dudukan sensor ultrasonik 

4. Sensor Ultrasonik US-015 

5. Pinion Gear 
 

Gambar 3.4 Rancangan Prototipe 

5 
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Skema rangkaian komponen-komponen penyusun prototipe dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 dan 3.3. Visualisasi rancangan komponen menggunakan aplikasi 

Fritzing. Fritzing adalah sebuah aplikasi freeware yang bisa digunakan untuk 

membuat diagram skematik baik dua dimensi maupun tiga dimensi. 

 
3.4.1. Sensor Ultrasonik US-015 

Sensor jarak yang digunakan pada prototipe ini adalah sensor ultrasonik US- 

015. Sensor ini digunakan untuk mengukur jari-jari slinder berdiameter 60 cm. 

Sensor ini diletakkan di bagian tengah silinder berdiameter 60 cm. Pada prototipe ini, 

sensor terpasang di atas sistem mekanik yang akan membuat sensor bergerak 

memutar sebesar kelipatan 22.5°. Putaran tersebut membuat sensor dapat mengukur 

jarak dari titik tengah silinder atau jari-jari di 16 titik yang berbeda. Dengan 

demikian, antar jari-jari satu dengan jari-jari lainnya membentuk sudut 22.5°. 

Sensor ultrasonik yang digunakan pada pengukuran ini terhubung dengan 

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

jari dalam silinder berdiameter 60 cm, sinyal yang diterima dari sensor ultrasonik 

diolah oleh mikrokontroler menjadi informasi luas lingkaran dalam silinder 

berdiameter 60 cm. 

Adapun konfigurasi pin pada sensor jarak ini terdiri dari 4 pin (dapat dilihat 

pada gambar 3.5) yang nantinya akan dihubungkan dengan Arduino Mega 2560 

dengan fungsinya masing-masing. Pin 12 Arduino dihubungkan pada pin Trig pada 

sensor yang berfungsi sebagai pemancar sinyal ultrasonik. Pin 13 Arduino 

dihubungkan pada pin Echo yang berfungsi sebagai penangkap sinyal dari obyek. 

Pin VCC Arduino duhubungkan ke pin VCC sensor sebagai supply tegangan. Dan 

yang terakhir adalah pin GND sebagai Ground/0V Power Supply yang merupakan 

sumber tegangan negatif sensor. 

 

 
`Gambar 3.5 Konfigurasi Wiring Sensor Ultrsonik US-015 pada Arduino 



28  

DHT 22 memiliki empat pin, tetapi hanya tiga pin yang terpakai, yaitu pin 

VCC sebagai tegangan input 5V, pin GND sebagai ground, dan pin DATA sebagai 

data output serial. DHT 22 tidak akan mengirim pulsa ke Arduino, sensor ini hanya 

menerima pulsa untuk selanjutnya diolah untuk memerintahkan pin-pin di dalamnya 

mendeteksi suhu dan kelembapan. Konfigurasi pin DHT 22 pada arduino mega dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.6 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Konfigurasi Pin Sensor Ultrasonik US-015 Pada Arduino 
 

Pin Sensor Ultrasonik Pin Arduino 

VCC 5V 

GND GND 

Trig 12 

Echo 13 

 

 
3.4.2. DHT-22 

 

Tabel 3.2 Konfigurasi Pin DHT 22 pada Arduino 
 

Pin pada DHT 22 Pin Arduino 

VCC 5V 

GND GND 

DATA 7 

 

 
Gambar 3.6 Konfigurasi Wiring Sensor DHT-22 pada Arduino 
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3.4.3. Motor Stepper 28BYJ-48 

Motor Stepper dalam prototipe ini digunakan untuk memutar sensor 

Ultrasonik ketika melakukan pengukuran jarak pada obyek ukur. Motor Stepper 

diletakan pada salah satu poros sensor untuk memudahkan menentukan titik pusat 

pada obyek ukur yang diuji. Motor Stepper ini bergerak setiap satu step dengan 

ketelitian 1,8° sebagai sudut terkecil pada Motor Stepper. 
 

 

Tabel 3.3 Konfigurasi Pin Modul Motor Stepper Dan Arduino 
 

Pin Modul Motor Stepper Pin Arduino 

Motor pin 1 8 

Motor pin 2 9 

Motor pin 3 10 

Motor pin 4 11 

 

Konfigurasi pin Motor Stepper pada arduino mega dapat dilihat pada Tabel 

3.3 dan Gambar 3.7. Terdapat lima pin Arduino yang digunakan untuk 

menghubungkan modul Motor Stepper. Pin yang digunakan adalah 5 V, pin 2, pin 3, 

pin 4, dan pin 5. Hubungan antara pin modul Motor Stepper dengan pin Arduino 

Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Pada penelitian ini Motor Stepper akan 

diatur sehingga dapat berputar setiap kelipatan 22,5°. Dengan demikian target 

pengukuran di 16 titik yang berbeda bisa tercapai. 

Gambar 3.7 Konfigurasi Wiring Motor Stepper 28BYJ-48 pada 

Arduino 
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3.4.4. Modul MicroSD Card 

Pada prototipe ini, modul microSD Card berfungsi menyimpan data berupa 

tanggal, waktu, suhu, kelembapan, perubahan sudut, jarak, dan luas yang dihasilkan 

oleh alat ukur. Semua data disimpan dalam microSD Card dalam bentuk .txt dan 

belum dilakukan pengolahan lebih lanjut pada bagian ini. 

 

 
Gambar 3.8 Konfigurasi Wiring Modul MicroSD Card pada Arduino 

Tabel 3.4 Konfigurasi Pin Arduino dan Modul MicroSD Card 

Pin Modul SD Card Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5V 

MISO 50 

MOSI 51 

SCK 52 

CS 53 

 
Konfigurasi pin modul microSD Card pada arduino mega dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 dan Gambar 3.8 di bawah ini. Terdapat enam pin Arduino yang digunakan 

untuk menghubungkannya dengan modul MicroSD Card. Pin yang digunakan adalah 

ground, 5 V, pin 50, pin 51, pin 52, dan pin 53. Hubungan antara pin MicroSD Card 

dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

 
3.4.5. LCD I2C 20 x 4 

Liquid Crystal Display I2C digunakan untuk menampilkan hasil 

pengukuran pada layar berukuran 20 x 4 sehingga hasil pengukuran dapat langsung 

terlihat. Gambar tampilan hubungan pin antara layar LCD I2C degan Arduino yang 

digunakan pada prototipe ini dapat dilihat pada gambar 3.9. 



31  

 
 

 

 

Tabel 3.5 Konfigurasi Pin LCD Pada Arduino 
 

Pin pada LCD 
Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5V 

SDA 20 

SCL 21 

 

Terdapat tujuh informasi yang dimuat pada LCD tersebut. Penjelasan 

mengenai istilah yang tertulis pada LCD dijabarkan sebagai berikut: 

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

dari prototipe alat ukur luas penampang silinder teagak. 

2. S adalah singkatan dari perubahan sudut yang dilakukan oleh Motor Stepper 

28BYJ-48 dengan tampilan perubahan setiap 22,5°. 

3. T adalah singkatan dari temperature yang diukur oleh sensor DHT-22 pada saat 

melakukan pengujian. 

4.  H adalah singkatan dari humidity yang diukur oleh sensor DHT-22 pada saat 

melakukan pengujian. 

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

perubahan medium benda. 

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

juring yang dijelaskan pada Bab 2. 

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

luas akan diakumulasikan sehingga mendapatkan nilai luas lingkaran dalam 

sebenarnya. 
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Gambar 3.10 Konfigurasi Wiring RTC DS-3231 pada Arduino 

3.4.6. RTC DS-3231 

Modul RTC DS-3231 dalam prototipe ini digunakan agar prototipe dapat 

menampilkan tanggal dan waktu saat dilakukan pengujian. Komponen ini dapat 

melakukan perhitungan waktu dan tanggal secara otomatis mengikuti waktu dan 

tanggal yang telah tertera pada display laptop/perangkat monitor lainnya. 

Tabel 3.6. Konfigurasi Pin Modul RTC DS-3231 Pada Arduino 
 

Pin modul RTC DS-3231 Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5V 

SCL SCL 

SDA SDA 

 
Terdapat lima pin Arduino yang digunakan untuk menghubungkan RTC DS- 

3231 ke Arduino. Pin yang digunakan adalah ground, 5 V, pin 6, pin 7, dan pin 8. 

Hubungan antara pin RTC DS33202 dengan pin Arduino Mega 2560 dapat dilihat 

pada Tabel 3.6. 

 
3.5. Arduino Mega 2560 dan Program Arduino 

Arduino Mega 2560 yang berperan sebagai mikrokontroler dalam prototipe 

berfungsi sebagai pengolah masukan sinyal yang nantinya akan diproses oleh 

kodingan yang tersimpan pada memori untuk selanjutnya menghasilkan keluaran 

untuk mengontrol sistem prototipe yang beroperasi. Masukan pada mikrokontroler 

yang berasal dari sensor ultrasonik US-015 berupa sinyal pulsa ultrasonik. 

Sedangkan pada sensor suhu dan kelembapan DHT-22, berdasarkan program dari 

mikrokontroler yang dijalankan maka akan membaca nilai suhu dan kelembapan 

pada saat kondisi pengukuran dilakukan. Untuk pembacaan waktu dan tanggal 
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pengukuran dilakukan oleh modul waktu RTC DS-3231 yang variabelnya diprogram 

pada mikrokontroler. Output dari sensor dan modul tersebut adalah berupa keluaran 

yang ditampilkan pada LCD yang output berupa tanggal dan waktu, luas lingkaran, 

suhu dan kelembapan, dan sudut putar lingkaran. Mikrokontroler juga mengontrol 

pergerakan putaran Motor Stepper yang diprogram untuk berputar tiap 22.5 derajat. 

Mulai dari posisi awal sebelum Motor Stepper bergerak 22.5˚ pertama. Pada tiap 

putaran tersebut akan dilakukan pengukuran sehingga ditemukan luas juring yang 

menggunakan perhitungan dengan: dua titik pengukuran yang membentuk  sudut 

`22.5˚ . Untuk alur kerja program pada prototipe dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Nyala (ON) 
 
 

  Deklarasi Variabel  
 

 

Inisialisasi 

Variabel 
 
 

Pembacaan Nilai Jarak (cm), suhu dan kelembapan, 

tanggal dan waktu, dan sudut putar motor stepper 
 

 

Konversi (cm) ke luas juring(x) 
 

 

Konversi (x) ke total luas 
 

 

 
  Tidak  

 

Menampilkan dan menyimpan luas juring dan total luas 

lingkaran, waktu, suhu dan kelembapan, dan total sudut 
 

 
 

Total sudut 

= 360° 
 
 

Ya 
 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Diagram Alir Sistem 

 
 

Selesai 
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Berdasarkan Gambar 3.11, prototipe akan beroperasi ketika prototipe 

dinyalakan tombol ON ditekan dan tombol start ditekan. Setelah tombol start 

ditekan, maka mikrokontroler yang bertugas untuk mengontrol dan mengoperasikan 

prototipe akan memulai pemograman yang telah disimpan di dalam microSD dengan 

menerima terlebih dahulu masukan input variabel dari sensor ultrasonik US-015, 

sensor suhu dan kelembapan DHT-22, dan modul waktu RTC DS-3231 untuk 

diproses sesuai dengan variabelnya yang terdapat pada pemrgraman yang telah 

dibuat. Sistem akan membaca dari sudut 0˚ untuk memulai pengukuran yang akan 

dilakukan tiap Motor Stepper yang bergerak setiap 22.5˚. 

Setelah selesai dengan pengukuran pertama yang berada pada titik awal 0˚. 

Pengukuran akan berlanjut setelah Motor Stepper berputar sejauh 22.5˚ selanjutnya 

untuk mendapatkan titik pengukuran berikutnya. Dua titik pengukuran yang terpaut 

22.5˚ ini kemudian dikonversi ke pengukuran luas daerah diantara dua titik 

pengukuran tersebut sehingga mendapatkan luas juring dengan sudut 22.5˚ tersebut. 

Pengukuran berlanjut ke titik pengukuran berikutnya dan kembali mengukur luas 

daerah juring berikutnya sehingga menghasilkan luas juring berikutnya. Program 

juga menambahkan luas juring yang telah terukur tersebut dengan luas juring 

berikutnya sehingga diketahui total luas pengukuran sementara yang dilakukan. 

Proses ini berlangsung hingga satu putaran penuh 360˚ atau hingga 

didapatkan 16 luas pengukuran juring sehingga total dari 16 luas juring tersebut 

mendekati dengan luas penampang silinder berdiameter 60 cm bagian dalam yang 

sesungguhnya. Jika telah didapatkan luas penampang tersebut maka program akan 

selesai dan menyimpan hasil pengukuran ke dalam microSD. Jika belum selesai 

maka program akan mengukur kembali dari titik awal pengukuran hingga didapatkan 

pengukuran luas penampang berikutnya. 

 
3.6. Pengujian 

Untuk mengetahui karakteristik pengukuran dari sensor ultrasonik yang 

terpasang pada prototipe dilakukan pengujian linearitas penunjukan dan pengujian 

pengukuran dimensi obyek ukur. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil 

pengukuran pada prototipe dengan alat standar yang digunakan. Pada setiap 

pengujian, alat standar yang digunakan sebagai pembanding penunjukan prototipe 

telah dikalibrasi. Misalnya, mistar baja yang digunakan telah dikalibrasi 

menggunakan van becker yang terdapat di PPSDK. 
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3.6.1. Pengujian Linearitas Sensor 

Pada pengujian linearitas dari sensor US-015 sebagai sensor pengukur jarak, 

pengujian dilakukan dengan mengambil data sebanyak 10 data pada tiap titik 

pengukuran dengan metode pengukuran naik dan turun yang secara otomatis 

tersimpan pada MicroSD. Data yang tersimpan ini, kemudian dipindah ke Excel 

untuk menghitung rata-rata pengukurannya. Titik pengukuran diambil dengan 

rentang 0-100 cm pada tiap kelipatan 5 cm. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali 

pengulangan dengan metode pengukuran naik dan turun. Prosedur yang dilakukan 

pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pastikan permukaan tempat pengukuran dan obyek ukur datar dengan 

melakukan pengecekan menggunakan waterpass. 

b. Meletakan mistar baja tepat di titik nol pengukuran sensor ultrasonik. 

c. Mengatur sensor prototipe ke posisi ON. 

d. Meletakan Box PVC sebagai objek datar tepat di titik nol depan sensor 

ultrasonik. 

e. Tunggu hingga pembacaan pada sensor stabil, lalu mulai ambil 10 data. 

f. Pindahkan Box PVC sejauh 5 cm dari tempat semula, tunggu hingga pembacaan 

sensor stabil, lalu ambil 10 data lagi. 

g. Lakukan hal yang sama hingga jarak 100 cm dari titik awal sensor. 

h. Setelah di titik 100 cm, lakukan pengukuran turun dengan interval 5 cm 

kebawah hingga kembali titik nol. 

i. Ulangi pengujian sebanyak 4 kali lagi sehingga didapatkan data 5 kali 

pengujian. 
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3.6.2. Pengujian Putaran Motor Stepper 

Pada pengujian sudut putar Motor Stepper yang digunakan pada prototipe 

alat ukur, digunakan lingkaran akrilik berdiameter 30 cm. Lingkaran akrilik yang 

semula terbagi menjadi 8 juring, dibagi lagi sehingga menghasilkan 16 bagian juring 

yang masing-masing memiliki sudut sebesar 22,5°. Pembagian sudut ini 

menggunakan busur yang telah dikalibrasi menggunakan gauge block. Pengujian 

putaran motor bertujuan untuk memastikan sudut putaran yang dihasilkan oleh motor 

sebesar 22,5°. Pengujian dilakukan menggunakan mistar baja. Pada pengujian ini 

digunakan lingkaran akrilik berdiameter 60 cm dengan 16 bagian juring yang 

masing-masing memiliki sudut sebesar 22,5°. Pada pengujian ini, putaran dari 

Motor Stepper akan dibandingkan dengan garis-garis lurus yang membagi lingkaran 

menjadi 16 titik. Pengujian tersebut dilakukan mengikuti prosedur berikut ini. 

a. Meletakkan sensor ultrasonik pada titik tengah lingkaran silinder yang 

digunakan; 

b. Meletakan obyek ukur sejajar dengan garis bagi lingkaran. 

c. Menyalakan prototipe untuk membaca obyek ukur, amati pada LCD 

d. Pindahkan obyek ukur ke sudut berikutnya dan pause prototipe saat berhenti di 

sudut berikutnya. 

e. Mengamati pembacaan jarak oleh sensor ultrasonik yang ditayangkan pada 

LCD; 

f. Ulangi poin d-e hingga satu putaran penuh 

g. Ulangi pengujian hingga 3 kali. 
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3.6.3. Pengujian Prototipe Ketika Mengukur Sambil Berputar 
 

Pada pengujian ini, prototipe akan diuji akurasi pengukurannya ketika 

berputar dengan meletakkan objek tertentu sebagai penanda jarak yang akan diukur 

oleh prototipe. objek ukur yang digunakan berupa box pvc yang memiliki permukaan 

pantul 18,5 x 6,5. titik pengukuran dilakukan pada setiap kelipatan putaran dengan 

sudut 22,5
o
 hingga dicapai satu putaran penuh. Pengujian obyek ini dilakukan di dua 

media berbeda dan ruangan yang berbeda. Untuk pengujian pertama, dilakukan di 

rumah dengan menggunakan lakban yang ditempelkan di keramik datar sebagai titik 

ukur mulai dari jarak 10 cm dari sensor hingga 1 m dengan interval antar titik 5 cm. 

Titik-titik pengukuran ini terdapat 16 titik yang diukur menggunakan busur yang 

telah terkalibrasi sesuai dengan putaran Motor Stepper sebesar 22,5° tiap 

pengukurannya. Hal yang sama juga dilakukan untuk pengujian kedua yang 

dilakukan di lab fisika dasar dengan media lingkaran akrilik yang memiliki diameter 

1 m. sehingga titik ukur dimulai dari 10 cm dan berakhir di 50 cm sesuai dengan jari- 

jari lingkaran. 

Berikut prosedur pengujian pertama yang dilakukan di rumah dengan jari-jari 

sebesar 1 m: 

a. Pastikan alas yang digunakan selama pengujian datar dengan mengeceknya 

menggunakan waterpass. 

b. Pastikan obyek berupa box PVC memiliki permukaan yang datar dengan 

mengeceknya menggunakan waterpass 

c. Cek suhu dan kelembapan ruangan dengan termohigrometer. 

d. Atur posisi titik nol sensor di titik tengah lingkaran 

e. Letakan box PVC pada 4 titik sudut utama, yaitu titik pada sudut 0
ο
, 90 

ο
, 180 

ο
, 

dan 270 
ο
 pada jarak 10 cm dari pusat lingkaran. 

f. Atur prototipe dengan mengatur arah sensor memulai pengukuran pada titik 0
ο
. 

g. Atur protitipe menjadi ON dan pengujian dimulai ketika Motor Stepper mulai 

berputar, 

h. Pindahkan box pvc secara kontinu pada titik sudut berrikutnya mengikuti 

puataran dari Motor Stepper (delay 5 detik) sebesar 22,5
ο
 hingga sudut sebelum 

sudut utama berikutnya. 



38  

i. Setelah Motor Stepper telah selesai melakukan pengukuran pada box PVC di 

titik sebelum sudut utama, pindahkan box PVC tersebut kembali ke sudut 

utamanya (0
ο
)pada interval 5 cm berikutnya. 

j. Ulangi pengujian dari poin h hingga i untuk titik sudut utama berikutnya hingga 

kembali ke titik sudut utama 0
ο
. 

k. Ulangi pengujian dari poin h hingga j sampai jari-jari terjauh dari lingkaran (1 

m). 

l. Lakukan pengujian sebanyak 15 kali. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Adapun untuk pengujian kedua pada obyek berjari-jari 50 cm, berikut 

prosedur pengujian: 

a. Pastikan alas yang digunakan selama pengujian datar dengan mengeceknya 

menggunakan waterpass. 

b. Pastikan obyek berupa box PVC memiliki permukaan yang datar dengan 

mengeceknya menggunakan waterpass 

c. Cek suhu dan kelembapan ruangan dengan termohigrometer. 

d. Atur posisi titik nol sensor di titik tengah lingkaran 

e. Letakan box PVC pada 4 titik sudut utama, yaitu titik pada sudut 0
ο
, 90 

ο
, 180 

ο
, 

dan 270 
ο
 pada jarak 10 cm dari pusat lingkaran. 

f. Atur prototipe dengan mengatur arah sensor memulai pengukuran pada titik 0
ο
. 

g. Atur prototipe menjadi ON dan pengujian dimulai ketika Motor Stepper mulai 

berputar, 
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h. Pindahkan box PVC secara kontinu pada titik sudut berrikutnya mengikuti 

puataran dari Motor Stepper (delay 5 detik) sebesar 22,5
ο
 hingga sudut sebelum 

sudut utama berikutnya. 

i. Setelah Motor Stepper telah selesai melakukan pengukuran pada box PVC di 

titik sebelum sudut utama, pindahkan box PVC tersebut kembali ke sudut 

utamanya (0
ο
) pada interval 5 cm berikutnya. 

j. Ulangi pengujian dari poin h hingga i untuk titik sudut utama berikutnya hingga 

kembali ke titik sudut utama 0
ο
. 

k. Ulangi pengujian dari poin h hingga j sampai jari-jari terjauh dari lingkaran (50 

cm). 

l. lakukan pengujian sebanyak 15 kali. 

 

 
 

 

Gambar 3.17 Prototipe dalam mengukur obyek di area beridameter 50 cm 

(a) ilustrasi pengujian obyek di area berdiameter 50 cm 

(b) jarak titik uji pada pengujian obyek ukur dengan area 

berdiameter 50 cm 
 

3.6.4. Pengujian Prototipe Pada Silinder Akrilik 
 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi pengukuran dari prototipe 

dalam mengukur luas penampang dalam silinder akrilik yang memiliki diameter 60 

cm di dua ketinggian berbeda. Pengujian ini dilakukan pada setiap putaran Motor 

Stepper yang berputar tiap 22,5
ο
. Pengukuran dilakukan dengan delay tiap 

pengukuran selama 5 detik. Dengan demikian, pengujian dilakukan pada 16 titik 

pengukuran mulai dari 0 
ο
 hingga 337,5

ο
. Selain itu, pengujian ini dilakukan dengan 

meletakan sensor ultrasonik pada titik tengah silinder dengan tebal 4 mm yang telah 

dibagi menjadi 16 juring dan titik tengahnya yang memiliki lubang dengan diameter 

3 mm. Adapun pengukuran tersebut juga dilakukan pada 2 ketinggian yang berbeda 

yaitu pada ketinggian 13,9 cm dan 20,4 cm. Untuk memperoleh ketinggian 20,4 cm 

(b) 
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diletakan obyek datar setinggi 6,5 cm di bawah prototipe sehingga menghasilkan 

ketinggian 20,4 cm. 

Berikut prosedur pengujian prototipe pada silinder berdiameter 60 cm di 

ketinggian 13,9 cm dari dasar silinder. 

a. Pastikan meja yang digunakan adalah meja datar, lakukan pengecekan 

menggunakan waterpass. 

b. Catat suhu dan kelembapan awal ruangan menggunakan termohigrometer. 

c. Meletakan titik nol box mekanik pada titik tengah silinder dengan melihat garis 

perpotongan yang telah diberikan pada box mekanik terhadap salah satu garis 

potong lingkaran yang telah dibagi 16 bagian. 

d. Mengatur kabel connector UTP dengan merekatkannya di dinding silinder untuk 

mengurangi kesalahan pembacaan sensor saat melakukan pengukuran pada 16 

titik sudut. 

e. Atur sensor ke posisi ON dan Motor Stepper mulai berputar besertasensor yang 

mulai melakukan pengukuran jar-jari silinder. 

f. Biarkan prototipe berputar satu putaran penuh sebanyak 30 kali. 

g. Ganti sensor ultrasonik dengan sensor ultrasonik lainnya dan ulangi pengujian 

dari poin f hingga g. 

  
 

Gambar 3.18 Ketinggian Sensor 

diatas lingkaran dengan tebal 4 mm 
Gambar 3.19 Pengujian Prototipe 

Pada Silinder Akirilik 
 

 

Untuk pengujian pada ketinggian 20,4 cm dari dasar silinder, berikut 

prosedur pengujian prototipe pada silinder berdiameter 60 cm: 

a. Pastikan meja yang digunakan adalah meja datar, lakukan pengecekan 

menggunakan waterpass. 
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b. Catat suhu dan kelembapan awal ruangan menggunakan termohigrometer. 

c. Meletakan obyek tambahan berupa box PVC mekanik pada titik tengah silinder 

dengan melihat garis perpotongan yang telah diberikan pada box PVC terhadap 

salah satu garis potong lingkaran yang telah dibagi 16 bagian. 

d. Meletakan box mekanik pada tengah box PVC yang telah diberi tanda berupa 

garis perpotongan di tengah box PVC. 

e. Mengatur kabel connector UTP dengan merekatkannya di dinding silinder untuk 

mengurangi kesalahan pembacaan sensor saat melakukan pengukuran pada 16 

titik sudut. 

f. Atur sensor ke posisi ON dan Motor Stepper mulai berputar beserta sensor yang 

mulai melakukan pengukuran jar-jari silinder. 

g. Biarkan prototipe berputar satu putaran penuh sebanyak 30 kali. 
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BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Prototipe Pengukur Luas Penampang Silinder Tegak 

Prototipe pengukur luas penampang silinder tegak telah selesai dibuat sesuai 

dengan desain yang telah direncanakan (lihat Gambar 4.1). Prototipe ini memiliki 

dua bagian utama, yaitu bagian pemroses atau pengontrol dan bagian pengukur. 

Bagian pemroses atau pengontrol tersimpan dalam box universal berwarna hitam 

yang terdiri dari komponen-komponen berupa LCD I2C 20x4, MicroSD Card 

Adapter, RTC DS3231, Push Button, saklar ON/OFF, Driver ULN2003, dan 

Arduino Mega 2560. Semua komponen tersebut terhubung dengan Arduino Mega 

2560 yang berfungsi memproses input dari komponen-komponen input seperti 

sensor ultrasonik, DHT-22, dan komponen lainnya, mengolah input dan mengirim 

output ke komponen penampil seperti LCD dan MicroSD Card Adapter. 

 

Gambar 4.1 Prototipe Pengukur Luas Penampang Silinder Tegak dan Bagian- 

bagiannya 

Keterangan : 

1. DHT-22 

2. Sensor ultrasonik beserta dudukannya 

3. Pinion gear 

4. Penyangga alumunium 



43  

5. Socket power supply 12V 

6. Input SD Card 

7. Arduino USB Port 

8. LCD I2C 20x4 

9. Push button reset 

10. Push button pause/start 

11. Saklar ON/OFF 

12. Motor Stepper 28BYJ-48 

13. Box kontrol 

14. Box pengukur(sistem mekanik) 

 
 

Bagian pengukur terdiri dari sensor ultrasonik yang terpasang pada sistem 

mekanik dan sensor DHT-22 yang terletak terpisah dari box kontrol dan sistem 

mekanik. Keduanya dihubungkan ke box kontrol menggunakan kabel. komponen 

pada sistem mekanik terdiri dari box berbahan akrilik, sensor ultrasonik, Motor 

Stepper, dan Slip ring. Sensor ultrasonik berfungsi melakukan perhitungan jarak. 

Motor Stepper 28BYJ-48 berfungsi melakukan gerakan memutar sebesar 22,5° 

sesuai dengan kodingan Arduino Mega 2560. Pada bagian mekanik ini terdapat 2 

tempat bearing yang digunakan untuk putaran Motor Stepper yang menggerakan 

pinion gear dan bearing satu lagi merupakan bagian alumunium penyangga dari 

sensor ultrasonik beserta dudukannya yang juga terhubung dengan pinion gear 

lainnya sehingga menghasilkan arah putaran berlawanan dengan putaran pinion gear 

pada bagian Motor Stepper. Untuk memastikan putaran dari sensor ultrasonik tidak 

mengakibatkan terlilitnya kabel dari connector UTP dipasang Slip Ring yang 

diletakan di dalam box mekanik. Saat prototipe dijalankan, keluaran serial monitor 

pada Arduino seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 yang menunjukan bahwa 

protipe berjalan dengan baik sesuai dengan kodingan dari Arduino. 
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Penjelasan mengenai hasil output yang keluar dari serial monitor diatas 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Total luas penampang lingkaran dalam obyek ukur yang telah diukur oleh 

prototipe. 

2. MicroSD card telah terinilialisasi dan siap untuk digunakan menyimpan data. 

3. Merupakan tanggal dan waktu pengujian yang dilakukan menggunakan RTC 

DS3231. 

1 2 3 4 5 6 
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4. Perubahan sudut yang dilakukan oleh Motor Stepper 28BYJ-48. 

5.  Hasil pengukuran jarak, luas juring, dan luas total yang telah terhitung dari 

sensor ultrasonik. 

6. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban dari sensor DHT-22. 

 
 

4.2 Pembahasan Hasil Pengujian 

Hasil pengujian alat terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama pengujian 

adalah hasil pengujian linearitas sensor ultrasonik yang dipakai. Bagian kedua adalah 

hasil pengujian putaran Motor Stepper. Bagian ketiga adalah hasil pengujian 

prototipe ketika mengukur sambil berputar dengan pengukuran pada obyek 

berdiameter 1 m dan obyek berdiameter 50 cm. Dan yang terakhir adalah hasil 

pengujian prototipe pada silinder akrilik yang memiliki diameter 60 cm di dua 

ketinggian berbeda. 

 
4.2.1 Pengujian Linearitas Sensor 

Pada pengujian linearitas ini dilakukan pengujian dengan metode naik-turun 

yang dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Adapun grafik linearitasnya dapat dilihat pada Gambar 4.15 untuk pengukuran naik 

dan Gambar 4.16 untuk pengukuran turun. Hasil yang ditampilkan pada grafik 

berikut merupakan nilai rata-rata dari pengukuran naik dan turun dari masing-masing 

sensor dari US-015. Pengujian dilakukan pada kondisi laboratorium dengan suhu 

rata-rata sebesar 25,2°C dan kelembapan rata-rata 67%. 

Pada Tabel 4.1, ditunjukan tingkat error pada tiap titik pengukuran yang 

menunjukan ketepatan (akurasi) dari sensor yang terpasang pada prototipe. Hasil 

yang didapatkan menunjukan bahwa sensor US-015 mulai dari titik pengukuran 5-20 

cm memiliki nilai error diatas 5% dengan titik 5 cm yang menjadi error tertinggi 

dengan 12.20% pada pengukuran naik dan 11.20% pada pengukuran turun. 
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Tabel 4.1 Linearitas Sensor Ultrasonik 
 

 

Data pada tabel tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk grafik seperti pada 

Gambar 4.3 dan 4.4. Pada kedua gambar tersebut terlihat bahwa sensor memiliki 

hubungan sumbu Y (hasil pengukuran) dan X (data teoritis) yang linear. Hal ini 

ditunjukkan dengan persamaan y = 4,8576x – 3,8434 dan nilai R² = 0,9999 untuk 

pengujian naik dan persamaan y = 4.8579x - 3.8694 dengan nilai R² = 0,9999 untuk 

pengujian turun. Hal ini menunjukan nilai keterikatan antara sumbu X dan Y yang 

kuat dimana jika nilai R² berada diantara 0,75 – 0,99 maka dapat diartikan bahwa 

korelasi antara kedua variabel sangat kuat. 
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Linearitas Pengukuran Turun Sensor 

Ultrasonik 

100 

80 
y = 4,8579x - 3,8694 

R² = 0,99 

60 

40 

20 

0 

0 10    20    30    40    50    60    70    80    90   100 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Ghozali (2012:97), bahwa koefisien 

determinasi (R
2
) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara 0 atau 1. R² bermakna sumbangan pengaruh yang diberikan variabel belas 

atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variable dependen (Y). 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pembacaan sensor US-015 dengan 

data teoritis berupa jarak sebenarnya menunjukan hubungan yang linear, jika jarak 

sebenarnya bertambah sebesar nilai jarak tertentu maka penunjukan sensor ultrasonik 

juga akan bertambah mendekati nilai jarak sebenarnya tersebut. 

Grafik histeresis dari data yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Grafik tersebut menunjukan grafik selisih rata-rata pengukuran naik dan turun pada 

sensor: Berdasarkan grafik tersebut, sensor US-015 memiliki pengukuran yang 

Linearitas Pengukuran Naik Sensor 

Ultrasonik 

 
100 y = 4.8576x - 3.8434  

80 

60 

40 

20 

0 

R² = 0.99 

0 10    20    30    40    50    60    70    80    90   100 
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cukup stabil pada pengukuran naik dan turun. Histerisis terbesar sensor US-015 

berada pada 3 titik yakni 50cm, 65 cm, 85 cm sebesar 0,2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.2 Pengujian Sudut Putar Motor Stepper 

Pada pengujian ini, putaran dari Motor Stepper akan dibandingkan dengan 

garis-garis lurus yang telah membagi lingkaran menjadi 16 bagian. Pada tiap 

putarannya, Motor Stepper tipe 28BYJ-48 ini memiliki ketelitian 1,8° menurut 

Datasheet sehingga dibutuhkan 12,5 step untuk berputar sebesar 22,5°. Untuk itu, 

pada program Arduino yang dijalankan pada Motor Stepper, konstanta satu putaran 

penuh dibagi 16 agar pada tiap putarannya terdapat 12,5 step. Pada pengujian yang 

dilakukan sebanyak 3 kali ini putaran Motor Stepper mengarahkan sensor lurus 

sejajar dengan garis-garis lurus pembagi lingkaran akrilik sesuai dengan pengamatan 

yang dilakukan. Pada pengujian ini, didapatkan hasil bahwa pada tiap putaran motor 

stepper sebesar 22,5° sejajar dengan masing-masing garis bagi lingkaran yang 

berjumlah 16 bagian. 

 
4.2.3 Pengujian Prototipe Ketika Mengukur Sambil Berputar 

 
4.2.3.1. Pengujian Prototipe Pada Obyek Ukur Berdiameter 50 cm 

 

Pada pengujian 50 cm, digunakan media lingkaran yang berbeda dan 

dilakukan pada ruangan laboratorium yang lebih terkondisikan suhu dan 

kelembapannya. Suhu ruangan rata-rata yang ditampilkan termohigrometer sebesar 

23,2°C dan kelembapan 60%. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi 
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pengukuran yang dilakukan pada pengujian sebelumnya yakni pada pengujian 

lingkaran berjari-jari 1 m yang dilakukan di rumah. Pada pengujian yang dilakukan 

di laboratorium ini, media yang digunakan adalah lingkaran akrilik berdiameter 

50cm, dan tebal 4mm yang telah dibagi menjadi 16 bagian juring (masing-masing 

22,5°). Pada pengujian ini didapatkan data hasil pengukuran yang memiliki nilai 

rata-rata pada tiap titik sudut pada jari-jari 10 cm hingga 50 cm. 

 

Tabel 4.2 Pengujian Prototipe Pada Obyek Ukur Berdiameter 50 cm 

 

 
No 

Penunjukan 

Alat (cm) 

Titik 

Uji 

(cm) 

 
Error (cm) 

Error 

(%) 

Standar 

Deviasi 

(cm) 

Presisi 

(%) 

1 11,70 10,00 1,70 17,00 0,58 83,13 

2 16,80 15,00 1,80 12,00 0,54 89,59 

3 22,90 20,00 2,90 14,50 0,70 90,18 

4 27,65 25,00 2,65 10,60 0,73 91,67 

5 32,40 30,00 2,40 8,00 0,82 92,03 

6 33,15 35,00 -1,85 -5,29 0,93 92,21 

7 41,90 40,00 1,90 4,75 0,93 93,12 

8 46,80 45,00 1,80 4,00 0,98 93,51 

9 51,65 50,00 1,65 3,30 0,79 95,31 

Maksimum 17,00 0,98 95,31 

Minimum 3,30 0,54 83,13 

 
Pada 9 titik pengukuran, sensor US-015 memiliki nilai error pengukuran 

terbesar pada titik 25 cm dengan error 2,65 cm dan error minimum pengukuran di 

titik 50 cm dengan error 1,65 cm. Untuk persentase error pengukuran titik 50 cm 

juga menjadi yang terkecil dengan 3,30 % sedangkan untuk error pengukuran 

tertinggi terletak pada titik pengukuran 10cm sebesar 17,00%. Untuk nilai standar 

deviasi dari pengukuran US-015, nilai standar deviasi terbesar berada pada titik 

pengukuran 45 cm dengan 0.98 cm dan yang terkecil berada pada titik 15 cm sebesar 

0,54 cm. Untuk tingkat presisi pengukuran tertinggi terletak pada titik pengukuran 

50 cm dengan kepresisian sebesar 95,31% sedangkan untuk tingkat presisi terkecil 

berada pada titik pengukuran 83,13%. 
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4.2.3.2. Pengujian Prototipe pada Obyek Ukur Berdiameter 100 cm 

Pengujian ini dilakukan di suhu ruangan sebesar 25,5°C dan kelembapan 

berada pada nilai 68%. Pengujian ini dilakukan di rumah dengan menentukan titik 

pengujian pada lantai keramik dengan memberi tanda pada tiap titik pengukuran 

menggunakan lakban yang direkatkan pada lantai keramik dan membentuk sebuah 

lingkaran dengan jari-jari 100 cm dengan titik pengujian dimulai pada titik jari-jari 

10 cm dengan interval 5 cm antara titik pengujian hingga 100 cm. Tiap titik jari-jari 

yang membentuk interval 5 cm mulai dari 10 cm hingga 100 cm ditempatkan pada 

tiap titik sudut 22,5
ο
 yang membagi lingkaran menjadi 16 bagian. Pengujian ini 

berfungsi untuk menguji prototipe mengukur jari-jari tertentu dengan meletakan 

obyek penghalang berupa obyek datar tegak lurus berupa 4 box berbahan PVC yang 

dapat dipindahkan sesuai putaran sudut. 

 
Tabel 4.3 Pengujian Obyek Ukur Berdiameter 100 cm 

 

 
No 

Penunjukan 

Alat (cm) 

 
Titik Uji (cm) 

 
Error (cm) 

 
Error (%) 

Standar 

Deviasi 

(cm) 

Presisi 

(%) 

1 11,80 10,00 1,80 18,00 0,77 80,43 

2 16,80 15,00 1,80 12,00 0,64 88,56 

3 21,75 20,00 1,75 8,75 0,73 89,88 

4 26,75 25,00 1,75 7,00 0,75 91,56 

5 31,40 30,00 1,40 4,67 0,87 91,68 

6 36,10 35,00 1,10 3,14 0,89 92,57 

7 40,60 40,00 0,60 1,50 0,98 92,79 

8 45,60 45,00 0,60 1,33 1,00 93,42 

9 50,60 50,00 0,60 1,20 1,03 93,89 

10 55,60 55,00 0,60 1,09 1,14 93,82 

11 60,30 60,00 0,30 0,50 1,17 94,21 

12 65,35 65,00 0,35 0,54 1,14 94,76 

13 70,30 70,00 0,30 0,43 1,31 94,40 

14 75,15 75,00 0,15 0,20 1,25 95,00 

15 80,10 80,00 0,10 0,12 1,20 95,51 

16 84,80 85,00 -0,20 -0,24 1,11 96,06 

17 89,50 90,00 -0,50 -0,56 1,27 95,73 
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No 

Penunjukan 

Alat (cm) 

 
Titik Uji (cm) 

 
Error (cm) 

 
Error (%) 

Standar 

Deviasi 

(cm) 

Presisi 

(%) 

18 94,35 95,00 -0,65 -0,68 1,28 95,94 

19 99,30 100,00 -0,70 -0,70 1,52 95,42 

Maksimum 1,80 18,00 1,52 96,06 

Minimum 0,10 0,12 0,64 80,43 

 

. Pada pengujian yang dilakukan sebanyak 15 kali ini didapatkan rata-rata 

pengukuran seperti pada tabel 4.3. Dari tabel tersebut didapatkan hasil karakterisitk 

pengukuran titik jari-jari setiap perpindahan sudut 22,5° hingga satu putaran penuh. 

Error pengukuran terbesar terjadi pada 2 titik pengukuran yakni pada 10 cm dan 15 

cm dengan error sebesar 1,8 cm dan perentase tertinggi pada titik 10 cm dengan 

error 18,00%. Untuk error minimum terletak pada itik pengukuran 80 cm baik 

dalam error pengukuran maupun secara persentase, yakni sebesar 0,10 cm dan 

dengan persentase error 0,12%. Selain itu, pada karakterisitk pengukuran lainnya, 

nilai standar deviasi tertinggi berada pada titik pengukuran 100 cm yakni sebesar 

1,52 cm dan nilai minimum pada titik 15 cm dengan 0,64 cm. Dan untuk tingkat 

presisi pengukuran, titik 80 cm menjadi yang tertinggi dengan 96,06% sedangkan 

titik 10cm yang memiliki error tertinggi memiliki tingkat presisi paling rendah 

dengan 80,43%. 

 
4.2.4 Pengujian Prototipe Pada Silinder Akrilik 

Pengujian prototipe pada silinder akrilik berdiameter 60 cm ini dilakukan 

pada ketinggian yang berbeda di ruangan laboratorium dengan suhu rata-rata sebesar 

26,4°C dan kelembapan sebesar 64%. Pada pengujian pertama, kedua sensor 

diletakkan pada ketinggian 13,9 cm dan melakukan pengukuran pada 16 titik sudut 

dengan interval tiap sudut sebesar 22,5°. Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali 

putaran sehingga pada tiap titik sudut didapatkan 30 data. Dengan begitu, rata-rata 

dari tiap titik sudut akan didapatkan dan lingkaran akan terukur dengan mentotal 

semua juring yang terukur diantara 2 sudut yang terukur mulai dari titik awal 

pengukuran (0°) hingga kembali lagi (360°) yang memiliki posisi titik sudut 

pengukuran yang sama. Rata-rata pengukuran jari-jari tiap titik sudut pada sensor 
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Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Prototipe Untuk Luas Penampang Obyek Ukur 

Silinder Tegak di Ketinggian 13,9 cm 

US-015 memiliki error pengukuran pada tiap sudut pada tabel 4.4 dan memiliki 

beberapa karakteristik seperti yang terdapat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.4 Pengukuran Jari-jari Pada Obyek Ukur Silinder Tegak Oleh 

Prototipe di Ketinggian 13,9 cm 

 
Sudut 

Penunjukan 

Alat (cm) 

Jari-Jari 

Sesungguhnya 

(cm) 

 
Error (cm) 

 
Error (%) 

0,00 31,20 30,00 1,20 4,00 

22,50 31,50 30,00 1,50 5,00 

45,00 31,10 30,00 1,10 3,67 

67,50 31,10 30,00 1,10 3,67 

90,00 31,10 30,00 1,10 3,67 

112,50 30,80 30,00 0,80 2,67 

135,00 30,65 30,00 0,65 2,17 

157,50 30,60 30,00 0,60 2,00 

180,00 30,55 30,00 0,55 1,83 

202,50 30,40 30,00 0,40 1,33 

225,00 30,90 30,00 0,90 3,00 

247,50 30,10 30,00 0,10 0,33 

270,00 30,60 30,00 0,60 2,00 

292,50 31,00 30,00 1,00 3,33 

315,00 31,00 30,00 1,00 3,33 

337,50 31,00 30,00 1,00 3,33 

Rata-rata 30,85 30,00 0,85 2,83 

 

 

Luas Terukur (cm²) 2991,32 

Luas Sebenarnya (cm²) 2827,43 

Error (cm²) 163,88 

Error (%) 5,80 

Standar deviasi (cm) 0,36 

Presisi (%) 96,49 
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Gambar 4.6 Maping Luas Lingkaran Hasil Pengukuran Prototipe di 

Ketinggian 13,9 cm 

 

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil pengukuran jari-jari silinder 

tegak oleh prototipe di ketinggian 13,9 cm memiliki nilai rata-rata pengukuran pada 

16 titik sudut sebesar 30,85 cm dan rata-rata error sebesar 2,83%. Hal ini tentunya 

mempengaruhi perhitungan luas penampang silinder yang terukur dan karakteristik 

pengukuran prototipe dalam mengukur luas penampang silinder berdiameter 60 cm. 

Luas penampang silinder yang terukur sebesar 2991,32 cm² dan memiliki error luas 

sebesar 5,80% dengan standar deviasi sebesar 0,362 dan kepresisian 96,49%. 

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh prototipe, didapatkan bentuk 

lengkungan silinder di ketinggian 13,9,4 cm seperti pada Gambar 4.6 yang 

mempresentasikan rata-rata 30 titik pengukuran pada masing-masing titik sudut. 

Pada Gambar 4.6, titik sudut 0° dan 22,5° memiliki titik yang paling menjorok 

keluar dari titik-titik lainnya pada maping lingkaran karena memiliki nilai error 

tertinggi sebesar +4% dan +5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pengujian selanjutnya prototipe diletakkan pada ketinggian 20,4 cm. 

Untuk mencapai pada posisi ketinggian tersebut, diletakan sebuah obyek datar yang 

memiliki ketinggian 6,5 cm dibawah box mekanik sehingga sensor   tepat berada 

pada ketinggian 20,4 cm. Pada ketinggian tersebut, kembali dilakukan pengujian 

sensor   US-015 dengan prosedur yang sama pada ketinggian sebelumnya. Setelah 

alat berputar sebanyak 30 putaran maka dihasilkan 30 pengukuran jari-jari pada tiap 

titik sudut. Hasil dari pengukuran yang dilakukan didapatkan error pada tiap 

sudutnya seperti yang ditunjukan oleh Tabel 4.6 dan karakteristik pengukuran pada 

Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Prototipe untuk Luas Penampang 

Obyek Ukur Silinder pada Ketinggian 20,4 cm 

Tabel 4.6 Pengukuran Jari-jari Pada Obyek Ukur Silinder 

Tegak Oleh Prototipe di Ketinggian 20,4 cm 

 

 
Sudut 

Penunjukan 

Alat (cm) 

Jari-Jari 

Sesungguhn 

ya (cm) 

Error 

(cm) 

Error 

(%) 

0,00 31,05 30,00 1,05 3,50 

22,50 31,20 30,00 1,20 4,00 

45,00 31,30 30,00 1,30 4,33 

67,50 31,50 30,00 1,50 5,00 

90,00 31,60 30,00 1,60 5,33 

112,50 31,90 30,00 1,90 6,33 

135,00 31,80 30,00 1,80 6,00 

157,50 31,40 30,00 1,40 4,67 

180,00 31,40 30,00 1,40 4,67 

202,50 31,30 30,00 1,30 4,63 

225,00 31,10 30,00 1,10 3,67 

247,50 30,90 30,00 0,90 3,00 

270,00 31,05 30,00 1,05 3,50 

292,50 30,85 30,00 0,85 2,83 

315,00 30,95 30,00 0,95 3,17 

337,50 31,00 30,00 1,00 3,33 

Rata-rata 31,27 30,00 1,27 4,23 
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Pada Tabel 4.6 hasil pengukuran prototipe pada ketinggian 20,9 di dalam 

silinder memiliki rata-rata pembacaan jari-jari pada tiap titik sebesar 31,27 dengan 

rata-rata error pembacaan 1,27 cm atau sebesar 4,23% dari jarak sebenarnya 30 cm. 

Dengan jarak jari-jari yang terukur tersebut, prototipe memiliki karakteristik 

pengukuran seperti yang ditunjukkan oleh   Tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, 

luas penampang silinder terukur sebesar 3073,11 cm² sehingga memiliki error 

pengukuran sebesar 245,68 cm² atau sebesar 8,69% dari luas sebenarnya yang 

sebesar 2827,43 cm². Nilai standar deviasi 0,33 cm dengan kepresisian 96,84%. 

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh prototipe, didapatkan bentuk 

lengkungan silinder di ketinggian 20,4 cm seperti pada Gambar 4.7 yang 

mempresentasikan rata-rata 30 titik pengukuran pada masing-masing titik sudut. 

Pada Gambar 4.7, titik sudut 112,5° dan 135° memiliki titik yang paling menjorok 

keluar dari titik-titik lainnya pada maping lingkaran karena memiliki nilai error 

tertinggi sebesar +6% dan +6,33%. 
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PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Terdepat enam kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. 

Kesimpulan tersebut adalah: 

1. Prototipe pengukur luas penampang silinder berbasis mikrokontroler Arduino 

Mega 2560 menggunakan sensor ultrasonik US-015 telah berhasil dibuat. 

Pada bagian pengukurannya, prototipe ini dapat berputar secara otomatis 

dengan gerakan memutar setiap kelipatan 22,5° untuk melakukan pengukuran 

jari-jari lingkaran hingga 360° sehingga bisa digunakan untuk memperoleh 

luas penampang silinder. 

2. Prototipe pengukur luas penampang silinder ini secara otomatis dapat 

menyimpan data pengukuran pada SD card dan menampilkannya pada layar 

LCD I2C 20x4. 

3. Prototipe pengukur luas penampang silinder memiliki linearitas yang bagus 

pada jarak 0-100 cm di pengukuran naik dan turun dengan nilai R
2
 = 99,99% 

pada tiap pengujian. Dengan persamaan pengukuran naik y = 4.8576x - 

3.8434 dan y = 4.879x - 3.8694 pada pengukuran turun. 

4. Pada saat pengujian karakteristik luas penampang silinder berdiameter 60 cm 

pada ketinggian sensor di 13,9 cm, prototipe memiliki kesalahan sebesar 

5,80%. Adapun pada ketinggian 20,4 cm prototipe memiliki kesalahan 

sebesar 4,23%. 

5. Pada pengujian obyek ukur dengan jari-jari 50 cm, prototipe memiliki error 

maksimum dan minimum sebesar 17,00% dan 3,30% dengan nilai presisi 

tertinggi sebesar 95.31% pada titik uji 50 cm. 

6. Pada pengujian obyek dengan jari-jari 1 m prototipe memiliki error 

maksimum dan minimum sebesar 18,00% dan 0,12% dengan nilai presisi 

tertinggi sebesar 96.06% pada titik uji 85 cm. 
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5.2 Saran 

Terdapat empat hal yang dapat dilakukan agar sistem pengukuran luas 

lingkaran dalam silinder dapat dikembangkan secara optimal. Keempat hal tersebut 

adalah: 

1. Menambahkan sistem IoT pada prototipe agar data secara otomatis dapat 

tersimpan dalam cloud sehingga tidak ada batas memori. 

2. Menggunakan sensor ultrasonik yang menggunakan satu pin receiver dan 

transmitter yang menjadi satu kesatuan. Hal tersebut untuk mengurangi 

kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh sensor ultrasonik pada permukaan 

obyek yang tidak rata seperti pengukuran langsung pada TUTSIT. 

3. Mengantisipasi adanya backlash pada gear dengan menambah sepsifikasi 

jumlah roda gigi pada gear. 

4. Menambahkan push button yang dapat mengembalikan putaran Motor 

Stepper ke titik nol. 
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