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ABSTRAK 

 
 

Indikator volume bensin yang terpasang pada motor yang beredar di pasaran saat ini 

masih berbentuk jarum penunjuk ataupun batangan. Dengan hadirnya indikator digital, akan 

lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui volume nominal bensin yang ada dalam 

tangki motor. Pada penelitian ini, telah dibuat sebuah prototipe alat ukur volume bensin 

motor Honda Beat menggunakan sensor pelampung dengan indikator digital berupa angka 

dalam satuan liter. Pengujian dilakukan dengan metode perbandingan langsung antara alat 

ukur dengan standar yaitu gelas ukur kapasitas 100 mililiter. Sensor pelampung diletakkan di 

dalam tangki motor Honda Beat untuk mengukur ketinggian bahan bakar yang ada di dalam 

tangki dan selanjutnya dikonversi menjadi besaran volume dalam satuan liter. Proses 

pengolahan data ini dilakukan menggunakan Arduino Uno. Hasil pengukuran bensin 

ditampilkan secara real time berupa penunjukan volume dalam satuan liter yang ditampilkan 

pada sebuah LCD 16x2 dan pada Smartphone Android melalui koneksi bluetooth. Selain itu, 

data pengukuran juga dapat disimpan pada microSD Card. Berdasarkan hasil pengujian, 

sensor pelampung menunjukkan pola yang mendekati sebuah fungsi tangga. Hal ini 

menunjukkan bahwa keluaran sensor tersebut bersifat diskrit. Fungsi tersebut digunakan 

untuk mengonversi data ketinggian menjadi volume bensin pada tangki motor. Dari hasil 

pengukuran volume, diperoleh nilai rata-rata eror penunjukan volumenya sebesar 3,13%. 

 

Kata Kunci: Tangki, motor, sensor pelampung, volume bensin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Pada setiap kendaraan roda dua atau sepeda motor pasti terpasang indikator 

atau alat penunjukkan bahan bakar minyak. Indikator ini merupakan petunjuk 

kontrol bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Cara kerjanya yaitu melalui 

mekanisme pelampung yang mengirim data ketinggian isi bahan bakar di dalam 

tangki dan menampilkannya pada indikator yang terdapat di layar speedometer 

motor. Adanya indikator atau alat penunjuk ini berfungsi untuk mengetahui penuh 

atau tidaknya bahan bakar yang tersisa pada tangki motor. 

Pada umumnya, ada dua jenis indikator penunjukan bahan bakar dalam tangki 

bensin motor, yaitu indikator dengan tampilan digital yang berbentuk batangan dan 

tampilan analog yang berbentuk jarum dengan skala. Indikator tersebut membantu 

pengguna motor apakah bensin masih banyak tersisa di tangki bensin berdasarkan 

jumlah batangan atau posisi jarum jam pada speedometer. Namun, kedua jenis 

indikator tersebut tidak memberikan kuantitas pasti mengenai banyaknya volume 

yang ada pada tangki sehingga kepastian volume aktual bensin yang tersisa tidak 

dapat diketahui. Padahal, penunjukan volume aktual dari isi tangki bensin sangat 

membantu pengguna motor untuk mengetahui kuantitas bahan bakar yang tersisa dan 

juga kuantitas bahan bakar yang masuk pada tangki bensin. Sebagai contoh, ketika 

pengendara mengisi bensin dua liter, display hanya bisa menunjukkan jumlah batang 

yang bertambah atau jarum yang penunjukkan skalanya naik berdasarkan indikator 

bensin yang ada di dalam tangki, padahal tidak ada jaminan kepastian bahwa bahan 

bakar yang diisikan ke dalam tangki adalah benar dua liter. (Kurnianto, 2014) 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Uswatun (2018) pernah membuat 

perancangan alat untuk mengukur volume BBM pada tangki sepeda motor dengan 

indikator digital menggunakan sensor pelampung berbasis Arduino uno. Kelebihan 

prototipe tersebut adalah tampilan penunjukannya telah berbentuk angka dalam 

satuan volume sehingga pengendara bisa mengetahui sisa bensin yang ada pada 

tangki berdasarkan nilai volume yang ditunjukkan. Selain itu, alat tersebut sudah 

tervalidasi dengan standar yaitu labu ukur. Kekurangannya adalah tidak diketahui 

jenis tangki motor merek apa yang digunakan. Selain itu, tidak dijelaskan mengenai 

karakteristik dan sifat sensor pelampung yang digunakan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membuat prototipe alat ukur bensin 

untuk motor Honda Beat yang memiliki tampilan digital berupa angka dengan 

menggunakan sensor pelampung. Dipilihnya Honda Beat karena jumlah pemiliknya 

sangat banyak dengan suku cadang, seperti sensor pelampung, yang mudah diperoleh 

di Indonesia. Prototipe tersebut akan dibuat berbasiskan mikrokontoler arduino 

dengan input berasal dari sensor pelampung dan modul RTC. Keluaran prototipe 

akan ditampilkan pada layar LCD 16x2 berupa penunjukan volume dalam satuan 

liter dan waktu secara real time. Selain itu, informasi yang ditampilkan pada layar 

LCD juga akan disimpan pada microSD Card dalam format .txt dan pada 

Smartphone Android melalui koneksi Bluetooth. Adapun tujuan keluaran prototipe 

ditampilkan pada layar Smartphone Android yakni agar masyarakat bisa mengetahui 

apakah takaran BBM yang dibeli sudah sesuai atau tidak dengan yang seharusnya 

diterima pada saat pengisian BBM. 

 
1.1 Perumusan Masalah 

Terdapat enam hal yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Keenam hal tersebut adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe indikator volume tangki bensin motor Honda Beat 

berbentuk digital dalam angka. 

2. Bagaimana memastikan kebenaran penunjukkan tampilan indikator dalam satuan 

liter. 

3. Bagaimana cara menampilkan penunjukkan volume bensin pada layar LCD. 

4. Bagaimana cara menampilkan penunjukan waktu secara real time dengan 

menggunakan modul RTC. 

5. Bagaimana cara   menyimpan   data   pengukuran   ke   sebuah   microSD   Card 

menggunakan bantuan modul microSD Card. 

6. Bagaimana cara menampilkan data pengukuran pada Smartphone Android dengan 

menggunakan koneksi bluetooth. 

 
1.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan enam batasan masalah. Batasan masalah yang 

adalah sebagai berikut : 

1. Sensor yang digunakan pada penelitian ini adalah sensor pelampung untuk Honda 

Beat karburator keluaran tahun 2016 ke bawah. 
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2. Pengambilan data volume tiap levelnya memiliki ketelitian 100 ml. 

3. Standar ukuran menggunakan gelas ukur dengan nominal 100 ml. 

4. Percobaan dilakukan dengan menggunakan aquades. 

5. Metode percobaan yang dilakukan adalah penakaran masuk, yakni air 

dimasukkan ke dalam tangki menggunakan gelas ukur 100 ml lalu diukur oleh 

sensor pelampung. 

6. Percobaan dilakukan pada tangki motor Honda Beat karburator dengan kapasitas 

3,5 Liter. 

 
1.3 Tujuan 

Penelitian pada proyek akhir ini memiliki enam tujuan. Tujuan tersebut adalah : 

1. Membuat prototipe indikator volume tangki bensin motor Honda Beat berbentuk 

digital dalam angka. 

2. Prototipe memiliki akurasi penunjukan volume dalam satuan liter yang baik. 

3. Indikator dapat menampilkan penunjukan volume bensin yang tersisa dalam 

tangki pada layar LCD. 

4. Indikator dapat menampilkan waktu secara real time. 

5. Data penunjukan volume dan waktu dari indikator dapat disimpan pada sebuah 

microSD Card. 

6. Data dapat   ditampilkan pada   Smartphone   Android   menggunakan   koneksi 

bluetooth. 

 
 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui volume nominal bahan bakar dalam tangki motor Honda Beat. 

2. Secara tidak langsung dapat mengetahui kesesuaian takaran BBM yang dibeli 

dengan yang seharusnya diterima saat pengisian BBM. 

3. Memudahkan pemantauan volume BBM yang terdapat pada tangki motor melalui 

Smartphone Android. 

 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima bagian. 

Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 
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1. Bab I 

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

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, 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 

TIJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 METROLOGI 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, 

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Metrologi 

mempelajari mengenai cara-cara pengukuran beserta metodenya, kalibrasi, dan 

pengujian suatu instrumen pengukuran dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Metrologi mencakup penetapan 

definisi besaran fisika maupun satuan ukur internasional (misal: meter untuk 

panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu, dan lain-lain), perwujudan 

satuan ukur berdasarkan metode ilmiah, dan penetapan kesesuaian berdasarkan 

metode ilmiah, dan penetapan kesesuaian berbagai alat ukur dan standar yang ada. 

Namun tidak terbatas hanya alat-alat ukur saja, segala hal yang mengandung unsur 

ukuran juga termasuk ruang lingkup metrologi. 

Metrologi dibagi ke dalam tiga jenis, Ketiga jenis tersebut adalah: 

1. Metrologi legal, merupakan metrologi yang mengelola satuan-satuan 

ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut 

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang 

bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran 

pengukuran (RI, 1981). Metrologi legal ini merupakan metrologi yang 

berkaitan dengan dunia transaksi dan perdagangan. Badan pusat yang 

menaungi metrologi legal yaitu Direktorat Metrologi. 

2. Metrologi ilmiah, merupakan metrologi yang mengelola dan memelihara 

standar dan satuan ukuran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Adapun badan atau lembaga yang menaunginya yaitu Badan 

Standardisasi Nasional (BSN). 

3. Metrologi industri, merupakan metrologi yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan 

akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun 

pengujiannya. Adapun lembaga yang berperan yaitu semua laboratorium 

kalibrasi di Indonesia yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN). 
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2.2 TERA/TERA ULANG 

Dalam metrologi legal dikenal dengan istilah tera dan tera ulang. Tera ialah hal 

menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan 

keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang 

berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan 

pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya 

yang belum dipakai. Adapun tera ulang ialah hal menandai dengan tanda-tanda tera 

sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis 

yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai 

yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat 

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. (RI, 1981) 

Tera/tera ulang wajib dilakukan untuk semua alat ukur yang digunakan di 

dunia perdagangan. Jika suatu alat ukur tidak dilakukan tera ataupun tera ulang maka 

alat ukur tersebut tidak boleh digunakan untuk transaksi. Hal ini dikarenakan 

tera/tera ulang menjadi jaminan bahwa alat ukur tersebut layak dipakai untuk 

transaksi sehingga tidak akan merugikan konsumen. Pengujian tera/tera ulang 

dilakukan sesuai metode dan prosedur yang diatur pada suatu persyaratan teknis 

untuk tiap-tiap alat ukur. Hasilnya, akan diketahui seberapa besar kesalahan 

penunjukan suatu alat ukur apakah melebihi BKD atau tidak. Adapun BKD (Batas 

Kesalahan yang Diizinkan) merupakan perbedaan maksimum yang diizinkan (positif 

atau negatif) antara penunjukan alat ukur dengan nilai sebenarnya pada kedudukan 

referensinya (Dirjen SPK, 2011). Jika kesalahan penunjukan suatu alat ukur masih 

dalam rentang BKD maka alat ukur bisa digunakan untuk transaksi dan akan diberi 

tanda tera sah. Sebaliknya, jika kesalahan penunjukan alat ukur berada diluar BKD- 

nya maka alat tersebut akan diberi tanda batal dan tidak boleh digunakan untuk 

bertransaksi. 

 
2.3 KALIBRASI 

Kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025 (2005) adalah serangkaian kegiatan 

yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau 

sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang 

sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. 

Dengan kata lain, kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional 

nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap 
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standar ukuran yang tertelusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan dan/atau 

internasional. 

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil 

pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti 

(standar primer nasional dan/atau internasional), melalui rangkaian perbandingan 

yang tak terputus. (IPQI, 2016) 

Dengan melakukan kalibrasi, ada manfaat yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada 

peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. 

b. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui seberapa jauh perbedaan 

(penyimpangan) antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh 

alat ukur. 

Sebelum melakukan kalibrasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang 

disebut dengan prinsip dasar kalibrasi. Adapun prinsip dasar kalibrasi yang harus 

dipenuhi antara lain: 

a. Terdapat obyek ukur (Unit Under Test) yang dikalibrasi; 

b. Terdapat standar ukur (alat standar kalibrasi, prosedur/metode standar 

(mengacu ke standar kalibrasi internasional atau prosedur yang 

dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji/terverifikasi)); 

c. Adanya operator/ teknisi yang melakukan kalibrasi (dipersyaratkan 

operator/teknisi yang mempunyai kemampuan teknis kalibrasi 

(bersertifikat)); 

d. Lingkungan yang dikondisikan (Suhu dan kelembaban selalu dikontrol, 

gangguan faktor lingkungan selalu diminimalkan dan sumber 

ketidakpastian pengukuran). 

Dari kegiatan kalibrasi yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu hasil 

kalibrasi. Adapun hasil kalibrasi mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

a. Nilai Obyek Ukur; 

b. Nilai Koreksi/Penyimpangan; 

c. Nilai Ketidakpastian Pengukuran (Besarnya kesalahan yang mungkin 

terjadi dalam pengukuran, dievaluasi setelah ada hasil pekerjaan yang 

diukur dan dianalisis ketidakpastian yang benar dengan memperhitungkan 

semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam metode perbandingan 
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yang digunakan serta besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

pengukuran); 

d. Sifat metrologi lain seperti faktor kalibrasi, kurva kalibrasi. 

Test Uncertainty Ratio (TUR) adalah perbandingan antara ketidakpastian 

karakteristik (specified) dari instrumen yang dikalibrasi terhadap ketidakpastian 

instrumen kalibratornya (spesifikasi alat bisa dianggap sebagai ketidakpastian 

terbesar). 

 
2.4 GELAS UKUR 

Gelas ukur adalah salah satu jenis alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk mengukur volume cairan seperti 

alkohol, air bersih, dan lain sebagainya yang dapat menentukan produk akhir cairan 

tersebut. Gelas ukur yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang 

ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan guna menjamin kebenaran 

hasil pengukuran dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum. (Dirjen SPK, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Tipe Gelas Ukur. 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
Gelas ukur dibedakan berdasarkan tipe dan kelas akurasinya (lihat gambar 

2.1). Tipe gelas ukur ditentukan berdasakan bentuk gelas ukur, sedangkan kelas 

akurasi gelas ukur ditentukan berdasarkan akurasi penyetelan terhadap nilai 

nominalnya. Berikut ini merupakan tipe gelas ukur, antara lain: 

1) Tipe 1a (bentuk tinggi kurus dengan leher dilengkapi pipa limpah); 

2) Tipe 1b (bentuk tinggi kurus dengan leher dilengkapi sumbat); 
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3) Tipe 2 (bentuk pendek gemuk dengan leher dilengkapi pipa limpah). 

Adapun kelas akurasi gelas ukur, yaitu: 

1) Kelas A untuk tingkat tinggi (hanya Tipe 1a dan Tipe 1b); 

2) Kelas B untuk tingkat rendah. 

 
 

Untuk masing-masing tipe gelas ukur memiliki kapasitas nominal dan dimensi. 

Kapasitas nominal gelas ukur biasanya tercantum pada bagian atas gelas ukur beserta 

dengan simbol satuannya. Kapasitas nominal dan dimensi dari Gelas Ukur harus 

sesuai dengan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.1 Dimensi dan Subdivisi Gelas Ukur Tipe 1a dan Tipe 1b 

 

 
Kapasitas 

Nominal 

 

Tinggi 

Keseluruhan 

(maksimum) 

Jarak dari 

skala tertinggi 

ke ujung atas 

gelas 
(minimum) 

Jarak dari 

dasar bagian 

dalam gelas ke 

skala tertinggi 
(minimum) 

 
 

Subdivisi 

Kapasitas 

pada skala 

terendah 

(maksimum) 

ml mm mm mm ml ml 

5 115 20 55 0.1 1 

10 140 20 65 0.2 1.4 

25 170 25 85 0.5 2.5 

50 200 30 110 1 5 

100 260 35 145 1 10 

250 335 40 200 2 26 

500 390 45 250 5 50 

1000 470 50 310 10 100 

2000 570 50 380 20 200 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
 

Tabel 2.2 Dimensi dan Subdivisi Gelas Ukur Tipe 2 
 

 
Kapasitas 

Nominal 

 

Tinggi 

Keseluruhan 

(maksimum) 

Jarak dari 

skala tertinggi 

ke ujung atas 

gelas 

(minimum) 

Jarak dari 

dasar bagian 

dalam gelas ke 

skala tertinggi 

(minimum) 

 
 

Subdivisi 

Kapasitas 

pada skala 

terendah 

(maksimum) 

ml mm mm mm ml ml 

5 80 25 30 0.5 1 
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Kapasitas 

Nominal 

 

Tinggi 

Keseluruhan 

(maksimum) 

Jarak dari 

skala tertinggi 

ke ujung atas 

gelas 

(minimum) 

Jarak dari 

dasar bagian 

dalam gelas ke 

skala tertinggi 

(minimum) 

 
 

Subdivisi 

Kapasitas 

pada skala 

terendah 

(maksimum) 

ml mm mm mm ml ml 

10 100 30 40 1 2 

25 125 30 65 1 5 

50 150 30 90 1 atau 2 10 

100 170 35 90 2 12 

250 220 35 125 5 30 

500 255 50 160 10 60 

1000 295 50 190 20 100 

2000 345 50 240 50 200 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
 

Pada penelitian ini, gelas ukur yang digunakan adalah gelas ukur tipe 1a 

dengan kelas akurasi B (merek Herma). Gelas ukur yang digunakan memiliki 

kapasitas nominal 100 ml, kapasitas minimum 10 ml dan ketelitian 1 ml. 

 
2.5 PU BBM DAN TAKARAN 

Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PU BBM) dan takaran merupakan contoh 

alat ukur yang wajib ditera dan ditera ulang. Hal ini dikarenakan kedua alat tersebut 

digunakan dalam transaksi perdagangan untuk menentukan biaya yang harus dibayar 

oleh konsumen atas kuantitas barang yang dibeli (Mendag RI, 2018). 

PU BBM adalah instalasi ukur yang tersusun lengkap, merupakan satu 

kesatuan yang digunakan untuk mengukur kuantitas bahan bakar minyak yang 

diisikan/diserahkan ke dalam tangki kendaraan bermotor (Dirjen SPK, 2015). Ketika 

diuji tera/tera ulang, BKD yang berlaku untuk PU BBM yaitu sebesar 0,5 %. BKD 

ini berlaku untuk pengujian 20 Liter BBM menggunakan Bejana Ukur Standar 

(BUS) 20 L sebagai standarnya. Dengan kata lain, kesalahan yang masih 

diperbolehkan untuk tiap 20 L BBM yang diuji adalah ±100 mL. 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar volume secara statis. 

Terdapat dua jenis takaran yakni takaran kering yang digunakan untuk menakar 

volume bahan-bahan kering dan takaran basah yang digunakan untuk menakar 
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volume bahan-bahan basah (Dirjen SPK, 2011). Contoh penggunaan takaran 

misalnya untuk menakar beras, minyak, kopi, tepung, dan lain-lain. Namun, di 

pasaran ada penggunaan takaran yang tidak semestinya, seperti botol yang 

digunakan sebagai takaran BBM. 

Berdasarkan syarat teknis mengenai takaran, secara umum, takaran diuji pada 

uji tera/tera ulang menggunakan metode geometrik. Pengujian yang dimaksud adalah 

pengujian diameter, tinggi, dan volume dari takaran. Alat yang sering digunakan 

dalam pengujian berupa alat ukur panjang semisal mistar dan bourje. 

Batas kesalahan yang diizinkan atau BKD berdasarkan aturan tersebut 

berbeda-beda tergantung pada jenis takarannya. Jenis takaran yang dimaksud adalah 

takaran berbentuk silinder, kubus, kerucut terpancung, tong, dan takaran kopi atau 

lateks. Berikut ini BKD takaran berdasarkan Syarat Teknis mengenai Takaran 

(Dirjen SPK, 2011): 

1. Takaran bentuk silinder 

a. Selisih yang diperbolehkan untuk garis tengah antara satu dengan yang 

lain sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 2.3 Selisih Garis Tengah pada Takaran Bentuk Silinder 

 

 

Ukuran 
Takaran 

 

Gariss Tengah Takaran 

(dalam mm) 

 

Tinggi 

(dalam mm) 

Selisih garis 

tengah yang 

diperbolehkan 

(dalam mm) 

Biasa Tinggi Rendah Biasa Tinggi Rendah Tera Tera Ulang 

100 L 504 400 634 501,25 795,80 316,75 2 5 

50 L 400 317 504 397,90 633,50 250,60 2 5 

25 L 317 252 400 316,75 501,25 198,95 1,5 3 

20 L 295 234 371 292,6 465,05 185,00 1,5 3 

10 L 233 186 295 234,5 368,05 146,30 1,5 2,5 

5 L 185 148 234 186,0 290,65 116,25 1 2 

2 L 137 109 173 135,7 214,35 85,10 1 2 

1 L 109 87 137 107,15 168,20 67,85 1 2 

0,5 L 86 69 109 86,10 133,70 53,60 1 1,5 

2 dL 64 51 80 62,15 97,90 39,80 1 1,5 

1 dL 50 40 64 50,95 79,60 31,10 1 1,5 

0,5 dL 40 32 32 39,80 62,20 24,50 1 1,5 
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Ukuran 

Takaran 

 
Gariss Tengah Takaran 

(dalam mm) 

 
Tinggi 

(dalam mm) 

Selisih garis 

tengah yang 

diperbolehkan 

(dalam mm) 

Biasa Tinggi Rendah Biasa Tinggi Rendah Tera Tera Ulang 

2 cL 29 24 24 30,30 44,20 17,65 0,5 1 

1 cL 23 19 19 24,10 35,30 14,15 0,5 1 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
 

b. BKD untuk kesalahan tinggi takaran 

1) Pada tera dari 0 sampai +1 %; dan 

2) Pada tera ulang dari -1 sampai +2 %. 

2. Takaran bentuk kubus 

a. BKD untuk ukuran selisih garis tengah adalah: 

1) 5 mm untuk ukuran-ukuran 500 mm atau lebih; dan 

2) 3 mm untuk ukuran-ukuran di bawahh 500 mm. 

b. BKD Untuk kesalahan tinggi takaran adalah: 

1) Pada tera dari 0 sampai +1 %; dan 

2) Pada tera ulang dari -1 sampi +2 %. 

3. Takaran bentuk kerucut terpancung 

a. Selisih yang diperbolehkan untuk garis tengah antara satu dengan yang 

lain yaitu: 

 
Tabel 2.4 Selisih Garis Tengah pada Takaran Bentuk Kerucut Terpancung 

(dalam mm) 

Ukuran 

Takaran 

Garis Tengah 
 

Tinggi 

Selisih garis tengah yang 

diperbolehkan 

Dasar Mulut Tera Tera Ulang 

2 hL 720 600 583 3 8 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
 

b. BKD volume takaran: 

1) Pada tera dari 0 sampai +1 %; dan 

2) Pada tera ulang dari -1 sampai +2 %. 
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4. Takaran bentuk tong 

a. Ukuran tinggi, selisih tinggi antara satu dengan lainnya, panah, garis 

tengah untuk mulut, dasar, bagian setengah tinggi takaran, selisih garis 

tengah dan antara satu dengan lainnya dicantumkan dalam tabel 

berikut: 

 
Tabel 2.5 Ukuran Tinggi, Selisih Tinggi, Panah, Garis Tengah dan Selisih 

Garis Tengah pada Takaran Bentuk Tong (dalam mm) 

 

Ukuran 

Takaran 

 
Garis Tengah 

 

 
Tinggi 

 

 
Panah 

Selisih garis 

tengah yang 

diperbolehkan 

Selisih tinggi 

yang 

diperbolehkan 

Dasar Mulut ½ Tinggi Tera 
Tera 

Ulang 
Tera 

Tera 

Ulang 

1 hL 435 435 490 571,65 6,90 4 8 2,5 4 

½ hL 345 345 389 453,75 5,50 4 8 2,5 4 

Sumber: Dirjen SPK, 2011 

 
 

5. Takaran kopi atau lateks susu 

BKD takaran kopi dan takaran lateks/getah susu yang dinyatakan dalam 

kesalahan tinggi adalah: 

a. Pada tera dari 0 sampai +1,5 mm 

b. Pada tera ulang dari -1 sampai +3 mm 

 
 

2.6 AQUADES 

Aquades adalah air mineral yang telah diproses dengan cara destilasi (disuling) 

sehingga diperoleh air murni H2O yang bebas mineral. Destilasi adalah proses 

pemisahan campuran kimia menjadi komponen-komponennya dengan cara 

dipanaskan sehingga mencapai titik didihnya kemudian uapnya didinginkan hingga 

menjadi cair kembali. Penyulingan di sini bertujuan untuk menghilangkan 

kandungan mineral dalam air sehingga diperoleh air murni. Akibat proses tersebut, 

akuades memiliki sifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi 

standar yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar dan suhu 273,15 K atau 0oC. Nilai 

viskositas aquades yaitu 1.002 centipoise pada 20oC dan untuk nilai konduktivitas 

aquades yaitu sebesar 0,04 mS/cm. 
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Aquades ini dipergunakan sebagai cairan standar yang digunakan untuk 

pengujian dalam penelitian kali ini. Hal ini dikarenakan aquades memiliki 

kandungan mineral yang sangat sedikit sehingga tidak menyebabkan pengendapan 

mineral pada komponen yang digunakan. Konduktivitas atau daya hantar listrik yang 

dimiliki aquades juga kecil sehingga dapat menghindari terjadinya korosi pada 

komponen sensor. 

 
2.7 SENSOR PELAMPUNG 

Sensor pelampung tangki bahan bakar merupakan sensor pada tangki yang 

berfungsi mendeteksi volume bahan bakar di dalam tangki penyimpan bahan bakar. 

Proses pendeteksian dilakukan sesuai dengan pergerakan pelampung yang terhubung 

dengan tuas tengah variabel resistor. Dengan adanya perubahan nilai resistansi akibat 

pemakaian bahan bakar atau perubahan isi tangki, maka nilai kapasitas isi tangki 

dapat diperkirakan sesuai nilai resistansi terukurnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penampakan Segmentasi Resistansi pada Sensor Pelampung 

Sumarna dkk. (2012) telah menganalisis bahwa sensor pelampung bahan bakar 

memiliki nilai keluaran yang bersifat diskrit tidak kontinu, dimana nilai ADC 

keluaran terbagi dalam beberapa segmen untuk tiap nilai tahanan tertentu. Hal ini 

juga dibuktikan dengan kondisi fisik sensor yang menunjukkan bahwa resistansi 

geser yang terpasang pada sensor itu sendiri terbagi-bagi atau diskrit seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.2. Kesimpulan tersebut sesuai dengan Sato dkk. (2002) 

yang menjelaskan karakteristik sensor pelampung secara umum adalah diskrit. 

Pernyataan tersebut didukung oleh bentuk grafik pembacaan sensor pelampung yang 
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menyerupai fungsi tangga (Gambar 2.3) yang menunjukkan bahwa sensor tersebut 

memang bersifat diskrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Grafik Fungsi Tangga Sensor Pelampung 

Sumber: Sato dkk., 2002 

 
Sensor pelampung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu potensiometer 

jenis rotary (lihat Gambar 2.4). Potensiometer jenis ini dapat diatur nilai 

resistansinya dengan cara memutar wipe sepanjang lintasan yang melingkar. Sensor 

pelampung ini merupakan sensor yang dapat mengubah nilai tegangan menjadi nilai 

volume. Jenis sensor ini bekerja dengan memberikan sinyal utama yang diakses atau 

diolah pada bagian utama yang berupa tegangan. Nilai resistansi dan tegangan 

potensiometer akan berubah sesuai dengan kondisi pelampung. Pada sensor 

pelampung yang dihubungkan dengan tangki bahan bakar, tinggi rendahnya bahan 

bakar dalam tangki melalui perantaraan pelampung, lengan pelampung dan lengan 

penghubung dapat mempengaruhi bekerjanya variabel resistor pada sensor 

pelampung bahan bakar. Pergeseran ke kiri dan ke kanan dari lengan penghubung 

tersebut akan merubah besarnya tahanan pada variabel resistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Sensor Pelampung 
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Sensor pelampung bekerja berdasarkan perubahan ketinggian permukaan 

cairan pada tangki ketika permukaan turun maka pelampung akan mengikuti 

turunnya permukaan cairan dan resistansi pada potensiometer akan menjadi besar. 

Akibatnya, nilai tegangan yang dikeluarkan oleh sensor akan sangat kecil. Apabila 

tangki terisi penuh dengan cairan maka pelampung akan mengapung naik di atas 

permukaan cairan dan resistansi pada pelampung akan menjadi semakin kecil. 

Akibatnya, tegangan yang dihasilkan oleh sensor pelampung tersebut akan menjadi 

semakin besar. Oleh karena itu, perubahan resistansi tersebut dinamakan sebagai 

keluaran atau output dari sensor pelampung yang nantinya akan dijadikan sebagai 

masukan pada penunjukan indikator pada bensin. (Uswatun, 2018) 

 
2.8 ARDUINO 

Arduino adalah sebuah mikrokontroler yang merupakan Integrated Circuit 

(IC) yang dapat diprogram menggunakan komputer. Arduino bersifat open-source, 

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR ATmega dan perangkat lunaknya 

memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino dapat diprogram menggunakan 

komputer sesuai kebutuhan yang diinginkan. Adapun bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk Arduino yaitu bahasa C. Kemudian untuk membuat program 

Arduino dan meng-upload ke board Arduino, dibutuhkan perangkat lunak Arduino 

IDE (Integrated Development Environment). Penanaman program pada 

mikrokontroler ini bertujuan agar rangkaian elektronik dapat membaca input, 

memprosesnya dan kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan dari 

inputan tersebut. Dengan kata lain, mikrokontroler ini bertugas sebagai pusat yang 

mengendalikan input, proses dan output dari rangkaian elektronik. (Rahayu, 2018) 

Dalam pembuatan prototipe, arduino sering digunakan karena memiliki 

beberapa kelebihan. kelebihan yang dimaksud adalah: 

a. Bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi 

dengan kumpulan library yang cukup lengkap. 

b. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 

c. Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. 
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d. Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

Arduino, misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dan lain-lain. 

 
 

2.8.1 Arduino Uno R3 

Arduino Uno adalah mikrokontroler yang menggunakan chip ATmega328. R3 

berarti Arduino Uno ini merupakan revisi ketiga atau generasi ketiga. Gambar 

Arduino Uno ini dapat dilihat pada Gambar 2.5. Arduino Uno memiliki 14 pin 

digital, 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11, 

serta untuk komunikasi SPI dapat menggunakan pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 

(MISO), dan 13 (SCK). Kemudian, arduino ini juga memiliki 6 input analog 

(resolusi 10-bit), pin analog 4(SDA) dan 5(SDL) dapat digunakan untuk komunikasi 

TWI atau I2C. Selain itu, arduino ini memiliki sebuah osilator kristal (16 MHz), 

sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset. Untuk dapat bekerja, arduino ini 

membutuhkan tegangan input pada rentang 6 – 20 Volt yang diinputkan melalui 

koneksi USB atau koneksi power supply. Sedangkan untuk tegangan keluaran 

arduino yang dapat dihasilkan yakni sebesar 3,3 V dan 5 V. Setiap pin arduino dapat 

beroperasi pada tegangan 5 Volt dan mampu menghasilkan arus maksimum sebesar 

40 mA serta memiliki 10 resistor pull-up internal sebesar 20-30 kOhm. Secara 

singkat untuk fasilitas yang dimiliki arduino inii dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Arduino Uno R3 

 

2.9 LCD 16x2 

Liquid Crystal Display (LCD) ialah sebuah alat yang digunakan untuk 

menampilkan data berupa tulisan dan karakter. LCD 16x2 terdiri dari 16 kolom dan 

2 baris karakter (tulisan). Kegunaan LCD dalam pembuatan prototipe yaitu untuk 
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menampilkan hasil pengukuran sensor, menampilan teks atau menampilkan menu 

aplikasi mikrokontroler. LCD dihubungkan dengan Arduino Uno sebagai tampilan 

penunjukan. Berikut adalah LCD 16×2 ditujukan pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 LCD 16x2 

 
 

Pin LCD nomor 4 (RS) merupakan Register Selector yang berfungsi untuk 

memilih Register Kontrol atau Register Data. Register kontrol digunakan untuk 

mengkonfigurasi LCD. Register Data digunakan untuk menulis data karakter ke 

memori display LCD. Pin LCD nomor 5 (R/W) digunakan untuk memilih aliran data 

apakah READ ataukah WRITE. Dikarenakan fungsinya lebih banyak digunakan 

hanya untuk membaca data dari LCD dan hanya perlu menulis data saja ke LCD, 

maka kaki ini dihubungkan ke GND (WRITE). Pin LCD nomor 6 (ENABLE) 

digunakan untuk mengaktifkan LCD pada proses penulisan data ke Register Kontrol 

dan Register Data LCD. Tabel 2.6 menunjukkan pin-pin dari LCD 16x2 (Agung, 

2014): 

Tabel 2.6 Pin LCD 16x2 
 

No. Pin Nama Keterangan 

1 GND 0 V 

2 VCC +5 V 

3 VEE Tegangan kontras LCD 

4 RS Register Select 

5 R/W 1=Read, 0=White 

6 E Enable Clock LCD 

7 D0 Data Bus 0 

8 D1 Data Bus 1 

9 D2 Data Bus 2 

10 D3 Data Bus 3 
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No. Pin Nama Keterangan 

11 D4 Data Bus 4 

12 D5 Data Bus 5 

13 D6 Data Bus 6 

14 D7 Data Bus 7 

15 Anoda Tegangan backlight positif 

16 Katoda Tegangan backlight negatif 

Sumber: Agung, 2014 

 
 

Pada penggunaannya, LCD ini dihubungkan ke arduino melalui koneksi I2C 

(Inter Integrated Circuit). Tujuannya agar penggunaan pin/koneksi di arduino bisa 

lebih efektif. Komponen I2C ditunjukkan oleh Gambar 2.7. Adapun spesifikasi I2C 

tersebut dijelaskan pada Tabel 2.7 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Komponen I2C 

Tabel 2.7 Spesifikasi I2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Amin, 2017 
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Rentang alamat 

I2C 

2 baris dengan 16 karakter 

0x20 sampai 0x27 (Standar=0x27, dapat diatur) 

Tegangan operasi 5 Vdc 

Lampu latar Putih 

Kontras 
Dapat diatur dengan potensiometer pada I2C 

interface 

Ukuran 80mm x 36mm x 20mm 

Area terlihat 66mm x 16mm 

Daya 5 Vdc 

Pin VCC, GND, SDL, SDA 

 



2.10 REAL TIME CLOCK (RTC) 

Real Time Clock (RTC) merupakan Integrated Circuit (IC) yang dibuat oleh 

perusahaan Dallas Semikonduktor. IC ini memiliki kristal yang dapat 

mempertahankan frekuensinya dengan baik. Real Time Clock (RTC) merupakan 

suatu chip (IC) yang memiliki fungsi sebagai penyimpan waktu dan tanggal. Ada 

dua buah jenis IC RTC yaitu RTC serial dan paralel. Berikut merupakan beberapa 

tipe RTC yang beredar di pasaran: 

1. DS1307 merupakan Real Time Clock (RTC) yang menggunakan jalur data 

paralel yang dapat menyimpan data-data waktu (detik, menit, jam, tanggal, 

bulan, hari dalam seminggu, dan tahun valid hingga 2100), terdiri dari 56 

byte, battery-backed, RAM nonvolatile (NV) untuk penyimpanan. 

2. DS12C887 menggunakan jalur data seri yang memiliki register yang dapat 

menyimpan data detik, menit, jam, tanggal, bulan dan tahun. RTC ini 

memiliki 128 lokasi RAM yang terdiri dari 15 byte untuk data waktu serta 

control, dan 113 byte sebagi RAM umum. RTC DS 12C887 menggunakan 

bus yang termultipleks untuk menghemat pin.Pewaktuan yang digunakan 

untuk mengakses RTC dapat menggunakan Intel Timing atau Motorola 

Timing. RTC ini juga dilengkapai dengan pin IRQ (Interrupt ReQuest) 

untuk kemudahan proses. 

3. DS3231, merupakan tipe RTC yang akan digunakan pada penelitian ini 

(dibahas lebih lanjut pada poin 2.10.1). 

 
2.10.1 RTC DS3231 

RTC DS3231 merupakan pengganti dari serial RTC tipe DS1307. RTC ini 

mampu mengakses informasi data waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, 

bulan dan tahun. Akhir tanggal pada setiap bulan akan disesuaikan secara otomatis 

kurang dari 31 hari dan mampu mengoreksi tahun kabisat. Pada DS3231, operasi 

jam bisa diformat dalam 24 jam atau 12 jam (AM/PM). Untuk antarmuka dengan 

suatu mikroprosesor dapat disederhanakan menggunakan sinkronisasi komunikasi 

serial I2C dengan kecepatan clock 400Khz. Selain itu, RTC ini hanya membutuhkan 

2 saluran untuk komunikasi dengan clock/RAM: SCL (serial clock), SDA (Serial I/O 

data), dan juga dilengkapi dengan keluaran SQW/Out yang dapat diprogram. untuk 

mengetahui perubaaan data waktu pada RTC dan pin RST. DS3231 didesain untuk 
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mengoperasikan pada daya yang sangat rendah serta mempertahankan data dan 

informasi waktu 1 microwatt. 

RTC DS3231 dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena memiliki 

beberapa kelebihan. Kelebihan yang dimaksud antara lain: tegangan operasi antara 

3.3V sampai 5.5V, mempunyai cadangan baterai, memiliki kristal yang sudah 

terintegrasi (tidak perlu kristal eksternal), terdapat sensor suhu dengan akurasi ± 

3ᵒC, memiliki dua alarm waktu terprogram, akurasi lebih tinggi dengan pin output 

32.768 kHz, ketepatan jam kisaran 0 – 40, akurasi jam 2ppm, kesalahan jam 1 menit; 

dan terdapat Chip memori AT24C32 dengan kapasitas 32K EEPROM untuk 

menyimpan data, serta fitur data logging. (Faudin, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 RTC DS3231 

Sumber: Faudin, 2017 

 
 

Untuk pin-pin pada RTC DS3231 dijelaskan pada tabel berikut: 

 
 

Tabel 2.8 Pin-Pin RTC DS3231 
 

Pin Fungsi 

Vcc1, VBAT 

Sebagai power supply. Jika Vcc2 > Vcc1 (+0.2 V) maka Vcc2 

menjadi power DS3231. Begitu juga sebaliknya 

SCL Untuk sinkronisasi data pada serial interface (clock) 

SDA Pin data bidireksional (input/output) 

INT/SQWOUT 

Output interupsi dari RTC yang dapat diprogram sebagai 

pemberi informasi perubahan waktu 

32 KHz Output gelombang kotak yang diprogram 

RST Pin reset RTC 
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Clock/Kalender 
Memuat data dalam bentuk BCD dan memiliki 7 register write 

read 

AM-PM 12-24 7 bit register ditetapkan sebagai mode 12 atau 24 jam 

 
Write protect bit 

Pada 7 bit pertama (bit 0. .... 6) berlogika 0 sampai pada proses 

read, bit 7 harus berlogika 0 sebelum ada operasi penulisan 

untuk clock atau RAM 

Clock/Calendar 

Burst Mode 

Bagian dari operasi burst mode, secara teratur dapat dibaca 

atau ditulis mulai dengan bit 0 pada alamat 0 

Sumber: Anonim, 2015 

 
 

2.11 MODUL MICROSD CARD 

Modul microSD card digunakan untuk fungsi tambahan penyimpanan dan data 

logging untuk menyimpan data sistem, sehingga data-data yang dihasilkan dari 

pengukuran suatu sistem dapat secara otomatis tersimpan dalam memori (microSD 

Card). Salah satu contoh modul microSD Card yaitu tipe AMS 1117, seperti pada 

Gambar 2.9. Modul ini juga mudah dihubungkan ke Arduino menggunakan microSD 

card library. Library ini dapat membaca dan menulis pada microSD Card serta dapat 

dipakai untuk keperluan menyimpan data gambar, teks, lagu, dan sebagainya. 

Terdapat pin-pin antara lain: VCC, GND, MOSI, SCK, MISO and CS. Input 

Tegangan yang mendukung yaitu sebesar 5V/3.3V. (Elmech, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.9 Modul microSD Card 

Sumber: Elmech, 2016 

 
 

2.12 MODUL BLUETOOTH 

Modul bluetooth digunakan sebagai fungsi tambahan untuk komunikasi 

nirkabel via bluetooth yang beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz dengan dua pilihan 
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mode konektivitas. Mode 1 berperan sebagai slave atau receiver data saja, mode 2 

berperan sebagai master atau dapat bertindak sebagai transceiver. Pemakaian 

komponen modul bluetooth ini sangat cocok digunakan pada proyek elektronika 

dengan komunikasi nirkabel atau wireless. Aplikasi yang dimaksud tersebut antara 

lain aplikasi sistem kendali, monitoring, maupun gabungan keduanya. Antarmuka 

yang dipergunakan untuk mengakses modul ini yaitu serial TXD, RXD, VCC, dan 

GND. Serta terdapat LED (built in) sebagai indikator koneksi bluetooth terhadap 

perangkat lainnya seperti sesama modul, dengan Smartphone Android, dan lain-lain. 

Jangkauan jarak efektif modul saat terkoneksi yaitu dalam rentang 10 meter, jika 

melebihi rentang tersebut maka kualitas koneksi akan semakin kurang. (Faudin, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.10 Modul Bluetooth 

Sumber: Faudin, 2017 

 
 

Modul bluetooth yang digunakan dalam penelitian ini berjenis HC-05. Modul 

bluetooth tersebut memiliki spesifikasi antara lain: 

1. Frekuensi kerja ISM 2.4 GHz; 

2. Bluetooth Protocol: bluetooth tipe v2.0+EDR; 

3. Kecepatan data mencapai 1 Mbps pada mode sinkron; 

4. Kecepatan data mencapai 2.1 Mbps /160 kbps pada mode asinkron 

maksimum; 

5. Tegangan kerja pada 3,3 – 6 Volt DC; 

6. Konsumsi arus kerja yaitu 50 mA; 

7. Memiliki modulasi Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK); 

8. Sensitivitas-84dBm (0.1% BER); 
 

23 

https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-module-bluetooth-hc-05/


9. Daya emisi 4 dBm; 

10. Suhu operasional (-20 – 75)oC; 

11. Memiliki keamanan dengan enkripsi data; 

12. Dimensi modul 15.2x35.7x5.6 mm; 

Modul ini dapat digunakan sebagai mode slave (RX), maupun mode master 

(TX) dan memiliki dua metode konfigurasi yaitu AT Mode dan Communication 

Mode. Pada AT Mode berfungsi sebagai pengaturan konfigurasi modul, sedangkan 

pada Communication Mode berfungsi sebagai komunikasi nirkabel dengan perangkat 

atau piranti lainnya. 

 
2.13 TOMBOL 

Tombol merupakan komponen bantu yang biasa digunakan sebagai 

penghubung atau pemutus aliran listrik pada suatu rangkaian elektronika. Jenis 

tombol bermacam-macam tergantung fungsi pemakaiannya, misalnya saklar, push 

button, toggle, dan lain-lain. Pada penelitian ini, tombol yang digunakan yaitu saklar 

on/ff dan push button. 

 
2.13.1 Saklar on/off 

Saklar on/off merupakan salah satu jenis tombol yang memiliki bentuk 

seperti pada Gambar 2.11. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan dan 

memutuskan aliran listrik hanya dengan menekan di salah satu sisi saklar. Jika salah 

satu sisi ditekan maka pin akan menyentuh dan rangkaian menjadi tertutup sehingga 

arus listrik dapat mengalir. Sebaliknya, jika satu sisi lainnya ditekan maka pin akan 

mengangkat dan rangkaian menjadi terbuka sehingga arus listrik terputus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Saklar On/Off 
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2.13.2 Push Button 

Push button merupakan tombol yang berbentuk seperti pada Gambar 2.12. 

Dengan jumlah kakinya beragam sesuai kebutuhan penggunaan (contoh: dua kaki, 

empat kaki). Push button sering digunakan untuk menjalankan suatu fungsi perintah. 

Prinsip kerjanya sama saja dengan tombol lainnya yaitu dengan memutus dan 

menghubungkan rangkaian agar arus listrik dapat mengalir. Namun, rangkaian push 

button hanya akan terhubung apabila ditekan saja dan jika dilepas maka rangkaian 

akan terbuka. prinsip kerja seperti ini cocok digunakan sebagai counter untuk 

memanggil perintah (low-high-low). Oleh karena itu, push button sering digunakan 

untuk menjalankan suatu fungsi perintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.12 Push Button 

 
 

2.14 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengenai indikator bahan bakar tangki bensin motor telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Adapun beberapa peneliti tersebut antara lain: Kurnianto 

pada tahun 2014, Apsari pada tahun 2016, Haryanto dkk. pada tahun 2018, Uswatun 

pada tahun 2018, serta Faisal dan Nusyriwan (n.d.). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianto (2014) mengambil judul “Indikator 

Bahan Bakar Minyak Digital Pada Sepeda Motor Menggunakan Sensor Tekanan 

Fluida Berbasis Mikrokontroler”. Rancangan ini menghasilkan inovasi penunjukkan 

tampilan volume bahan bakar minyak dalam satuan liter. Sensor yang digunakan 

untuk penelitian ini yaitu sensor pelampung. Adapun untuk pengolahan datanya 

diproses oleh sebuah mikrokontroler arduino. Sistem alat ini bekerja dengan 

mengkonversi tekanan yang dideteksi oleh sensor menjadi sebuah volume. Hasil 

konversi ditunjukkan secara digital berupa angka dalam satuan liter pada LCD yang 

mewakili volume yang ada didalam tangki tersebut. Indikator bahan bakar digital ini 
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dapat menunjukan volume bahan bakar yang ada dalam tangki motor Y dengan 

ketelitian 100 ml dan eror 1,11%. 

Apsari (2016) telah membuat sebuah alat pada penelitiannya yang berjudul 

“Rancang bangun Alat Ukur Ketinggian Zat Cair berbasis Arduino Skala 

Laboratorium”. Metode yang digunakan pada alat ukur ini yaitu dengan metode 

perbandingan langsung antara alat ukur yang diuji dengan penggaris sebagai alat 

ukur standar. Alat ukur ini menggunakan sensor pelampung bensin yang ada pada 

kendaraan. Input dari sensor diolah menggunakan mikrokontroler arduino. 

Kemudian hasil keluarannya ditampilkan pada LCD 16x2. Penelitian tersebut 

menunjukkan eror rata-rata sebesar ±3% untuk cairan uji dalam kondisi tenang 

maupun bergelombang, selain itu alat ini memiliki resolusi untuk mengukur 

ketinggian cairan dari rentang 1 cm sampai dengan 10 cm. 

Haryanto dkk. (2018) telah membuat penelitian dengan judul “Perancangan 

Prototype Indikator Bahan Bakar Digital Berbasis Arduino Uno Pada Sepeda 

Motor”. Pada Prototipe yang dibuat tersebut digunakan dua buah sensor, yaitu sensor 

warna TCS3200 sebagai sensor pendeteksi warna bahan bakar dan sensor pelampung 

sebagai sensor level bahan bakar yang berguna untuk mengetahui sisa bahan bakar 

yang ada dalam tangki. Dua buah sensor tersebut dikendalikan dengan Arduino Uno 

R3 untuk pengolahan datanya dan hasilnya ditampilkan ke sebuah LCD. Adapun 

hasil keluaran yang diperoleh yaitu berupa penujukkan volume bahan bakar dengan 

selisih pembacaan indikator bahan bakar yakni sekitar 0,4 liter pada saat sensor 

pelampung membaca bahan bakar yang masuk pada tangki. Kelebihan yang 

menonjol pada penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi jenis bahan bakar yang 

digunakan. 

Penelitian yang dilakukan Uswatun (2018) berjudul “Pengukuran Volume 

BBM Pada Tangki Sepeda Motor Merk X dengan Indikator Digital Berbasis Arduino 

Uno”. Alat yang dihasilkan pada penelitian ini menggunakan sensor ketinggian yaitu 

sensor pelampung. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode 

perbandingan langsung antara alat ukur dengan alat standar berupa labu ukur 100 ml. 

Sensor pelampung bahan bakar diletakkan di dalam tangki untuk mengukur volume 

bahan bakar yang kemudian diolah oleh arduino. Sistem ini bekerja dengan 

mengonversi resistansi dan tegangan yang dideteksi sensor menjadi volume yang 

diproses oleh Arduino Uno. Hasil konversi ditunjukan secara digital pada LCD 16x2 

dalam satuan liter yang mewakili volume bahan bakar yang ada di dalam tangki ukur 
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bensin. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa indikator bahan bakar digital ini 

memiliki nilai eror sebesar 1,94 % dengan ketelitian penunjukan volume bahan bakar 

sebesar 100 ml. 

Faisal dan Nusyirwan (n.d.) telah membuat rancangan alat pada penelitiannya 

yang berjudul “Prototipe Perancangan Indikator Bensin dengan Indikator Bensin 

Berbentuk Rupiah Berbasis Arduino Uno”. Prototipe ini menggunakan sensor 

pelampung sebagai sensornya, mikrokontroler arduino sebagai pemroses datanya dan 

LCD 16x2 sebagai penampil data outputnya. Pada prototipe tersebut tampilan 

penunjukannya telah berbentuk angka dalam nilai rupiah sehingga pengendara bisa 

mengetahui sisa bensin yang ada pada tangki berdasarkan nilai rupiah yang 

ditunjukkan. Hanya saja tidak ada validitas pembanding kebenaran tampilan 

penunjukan dari indikator bensin tersebut dan tidak ada rincian mengenai jumlah 

rupiah yang ditampilkan sebanding dengan berapa liter bensin yang dikeluarkan. 

Selain itu, penunjukkan nilai rupiah pada prototipe hanya bisa untuk satu jenis 

bensin karena nilai rupiah pada setiap bahan bakar berbeda. 

Adapun penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas dapat ditulis secara singkat seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 2.9. 

 
Tabel 2.9 Beberapa Penelitian Terdahulu Tentang Indikator Tangki Bensin 

 

Penulis/ 
Tahun 

Judul Sensor Input Proses Output Hasil 

Erwan Rizal 

Kurnianto 

(2014) 

Indikator Bahan 

Bakar Minyak 

Digital Pada 

Sepeda Motor 

Menggunakan 

Sensor Tekanan 

Fluida Berbasis 

Mikrokontroler 

Sensor 

teknanan 

Tekanan Diproses 

dengan 

mikrokontroler 

arduino 

(ATMega16) 

Volume 

(lLiter) 

 

Display: 

LCD 

Eror= 

1,11% 

N.F. Apsari 

(2016) 

Rancang bangun 

Alat Ukur 

Ketinggian Zat 

Cair berbasis 

Arduino Skala 

Laboratorium 

Sensor 

Pelampung 

Resistansi 

(berdasarkan 

perubahan 

ketinggian) 

Diproses 

dengan 

mikrokontroler 

arduino 

Level (cm) 

 

Display: 
LCD 

Eror= 

3% 

Dwi Haryanto, Perancangan Sensor Cahaya dan Diproses -Jenis bahan Eror 
Dasril, Prototype warna dan resistansi dengan bakar yang rata- 

Aryanto Indikator Bahan pelampung  mikrokontroler digunakan. rata= 

Hartoyo Bakar Digital   arduino -Volume 0,4 

(2018) Berbasis Arduino   (ATMega BBM(Liter) liter 
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Penulis/ 

Tahun 
Judul Sensor Input Proses Output Hasil 

 Uno Pada Sepeda 

Motor 

  328P)  

Display: 

LCD 

 

Isnaini 

Uswatun 

(2018) 

Pengukuran 

Volume BBM 

Pada Tangki 

Sepeda Motor 

Merk X dengan 

Indikator Digital 

Berbasis Arduino 

Uno 

Sensor 

pelampung 

Resistansi Diproses 

dengan 

mikrokontroler 

arduino 

(ATMega 

8535) 

Volume 

(liter) 
 

Display: 

LCD 

Eror= 

1,94% 

Faisal, 

Muhammad 

Mujahidin, 

Deny 

Nusyirwan 

(n.d) 

Perancangan 

Prototype 

Indikator Bensin 

Digital Berbentuk 

Rupiah Berbasis 

Arduino Uno 

Sensor 

Pelampung 

Resistansi Diproses 

dengan 

mikrokontroler 

arduino 

(ATMega 

328P) 

Rupiah 

 

Display: 

LCD 

- 

 
 

2.15 AKURASI DAN PRESISI 

Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan nilai hasil 

pengukuran dengan nilai objek ukur sesungguhnya yang dianggap benar. Akurasi 

berhubungan dengan besar kecilnya penyimpangan yang ditunjukkan oleh suatu alat 

ukur dalam memberikan nilai hasil pengukuran. Nilai akurasi ditunjukkan dalam 

presentase yang berasal dari presentase eror hasil pengukuran, dengan persamaannya 

adalah sebagai berikut: 

 

𝐸𝑟𝑜𝑟(%) = |
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟| 𝑥 100 (2.1)

 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 
 

Presisi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan antara nilai- 

nilai hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang pada kondisi yang sama. 

Presisi menunjukkan kekonsistenan suatu alat ukur dalam memberikan hasil 

pengukuran suatu objek ukur. Berbeda dengan akurasi, presisi berhubungan dengan 

besar penyimpangan nilai penunjukan yang diukur terhadap nilai penunjukan lain 

(dari keterulangan pengukuran), bukan terhadap nilai acuannya. Presisi dirumuskan 

sebagai presentase dari simpangan baku atau standar deviasi (SD) dibagi rata-rata 

data atau disebut sebagai koefisian variasi (KV). (Riyanto, 2014) 
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∑𝑛  (𝑥𝑖−𝑥 )2 𝑆𝐷 = √ 𝑖=1 

𝑛−1 

(2.2) 

 

 

𝐾𝑉(%) = 
𝑆𝐷 
𝑥 100% (2.3) 

𝑥  

 
 

Alat ukur yang baik adalah yang memiliki nilai akurasi dan presisi yang tinggi. 

semaki kecil presentase eror maka akurasi alat ukur semakin tinggi. Begitu pula 

untuk nilai koefisien variasi alat ukur yang semakin kecil menunjukkan bahwa alat 

ukur semakin presisi. Adapun ilustrasi mengenai perbedaan presisi dan akurasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13 Perbedaan Presisi dan Akurasi 

Sumber: Riyanto, 2014 

 
Akurasi dan presisi suatu alat ukur dipengaruhi oleh eror sistematik dan eror 

acak. eror sistematik dinyatakan dengan selisih antara harga rata-rata kumpulan data 

dengan harga titik tengah sasaran. Eror sistematik menyebabkan nilai hasil 

pengukuran menyimpang terhadap nilai acuannya, namun dapat diperbaiki dengan 

membetulkan sumber penyebab erornya. Adapun eror acak dinyatakan dengan 

selisih antar nilai-nilai hasil pengukuran. Eror ini menyebabkan nilai hasil 

pengukuran menjadi tidak presisi. Sumber penyebab eror acak sulit diketahui 

sehingga umumnya sulit untuk diperbaiki. (Rochim, 2001) 
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2.16 FUNGSI MATEMATIKA 

Ada dua fungsi matematika yang akan dijelaskan pada subbab ini yaitu fungsi 

piecewise dan fungsi tangga. Fungsi piecewise yaitu fungsi yang didefinisikan oleh 

beberapa subfungsi, masing-masing subfungsi yang berlaku untuk interval tertentu 

domain fungsi utama. Fungsi piecewise ini terdiri dari dua atau lebih persamaan 

fungsi yang dibatasi pada suatu interval. Fungsi piecewise digambarkan ketika grafik 

suatu data memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada interval tertentu. 

Contohnya seperti pada Gambar 2.14. Berdasarkan gambar tersebut, pada interval -3 

sampai -1 karakteristik fungsi linear, interval -1 sampai 3 memiliki karakteristik 

fungsi eksponensial. Pada interval yang berbeda, fungsi harus didefinisikan berbeda 

agar diperoleh persamaan yang paling mendekati kondisi data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Contoh Grafik Fungsi Piecewise 

Sumber: Widiarno, 2017 

 
 

Selanjutnya, fungsi tangga (f) didefinisikan oleh: f(x) = ||x|| = bilangan bulat 

terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Sebagai contoh, jika -1≤x<0, maka f(x) 

= -1; Jika 0≤x<1, maka f(x) = 0; Jika 1≤x<2, maka f(x) = 1 dan seterusnya. Fungsi 

tangga merupakan bentuk khusus dari fungsi piecewise. Fungsi tangga ditunjukkan 

ketika data pada suatu interval tertentu memiliki satu nilai saja. Dengan grafik yang 

digambarkan mirip seperti bentuk tangga (Gambar 2.15). Namun, keluaran fungsi 

tangga ini tidak harus sama untuk panjang intervalnya di setiap kenaikan nilainya, 

sehingga pada grafik juga bisa terlihat seperti bentuk anak tangganya tidak sama 

panjangnya satu dengan yang lain. 
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Gambar 2.15 Contoh Grafik Fungsi Tangga 

Sumber: Widiarno, 2017 

 
2.17 SOFTWARE APP INVENTOR 

App Inventor merupakan software yang digunakan untuk perancangan aplikasi 

Android. Software ini dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology. 

Dalam penggunaannya, software ini dapat langsung diakses secara terbuka melalui 

situs ai2.appinventor.mit.edu. Fitur yang terdapat di dalam software tersebut sangat 

beragam dan dapat digunakan untuk membuat berbagai fungsi atau perintah tertentu. 

Program pembuatan aplikasi android pada software App Inventor berupa block 

program sehingga lebih memudahkan pengguna dalam menyusun program. Adapun 

tampilan antarmuka software tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.16 Tampilan Antarmuka App Inventor 
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2.18 SOFTWARE FRITZING 

Fritzing merupakan software yang digunakan untuk membuat sebuah skema 

wiring atau pengabelan suatu rangkaian elektronika. Software ini bersifat terbuka 

dan dapat dipasang secara gratis di komputer dengan sistem operasi Windows 

maupun Linux. Fitur yang dimiliki software tersebut sangat beragam. Adapun fitur 

yang dimaksud yaitu terdapat berbagai macam komponen elektronika yang biasa 

digunakan untuk membuat sebuah perancangan sistem elektronik sesuai dengan 

keinginan pengguna. Selain itu, terdapat fitur untuk melakukan pemrograman, 

misalnya untuk sistem arduino, sehingga Fritzing cukup lengkap untuk menjadi alat 

bantu dalam mengembangkan sistem prototipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.17 Tampilan Antarmuka Fritzing 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Institut Teknologi Bandung, Direktorat Metrologi 

dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK). Dua tempat 

penelitian yang disebut lebih awal semuanya berlokasi di Kota Bandung. Adapun 

tempat yang ketiga berlokasi di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. 

3.2 Alat dan Perlengkapan Penelitian 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari objek 

ukur, komponen penyusun prototipe, serta alat dan perlengkapan pengukuran. Objek 

ukur yang dimaksud adalah tangki bahan bakar motor Honda beat jenis karburator 

berkapasitas 3,5 Liter dan wadah silinder berbahan akrilik. Komponen penyusun 

prototipe terdiri dari Arduino Uno beserta kabel USB penghubungnya, Sensor 

pelampung tangki motor Honda Beat, Baterai 9V, Kabel Jumper, LCD 16x2, Real 

Time Clock (RTC), Modul MicroSD & MicroSD, BreadBoard, Modul Bluetooth dan 

Smartphone Android. Adapun alat dan perlengkapan pengukuran mencakup 

waterpass, gelas ukur, penggaris, kerangka dari besi siku, penuang dan suntikan. 

Fungsi dari alat dan perlengkapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Fungsi dari komponen prototipe 
 

No Komponen Fungsi 

1 
Tangki bahan bakar motor Honda beat 

jenis karburator berkapasitas 3,5 L 
Wadah tempat media penelitian 

2 
Sensor pelampung tangki motor Honda 

beat 

Pengukur ketinggian 

permukaan air/bensin 

3 Arduino Uno 
Pengontrol sistem kerja 

rangkaian penelitian 

4 USB arduino Penghubung daya ke arduino 

5 Batterai 9V Supply Tegangan 

6 Kabel Jumper Penghubung antar komponen 

7 LCD 16x2 I2C Penampil data hasil penelitian 

8 Waterpass Pengukur kedataran 
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No Komponen Fungsi 

9 Gelas Ukur 
Standar ukur dari alat yang 

dibuat 

10 Real Time Clock (RTC) Pewaktuan digital 

11 Modul MicroSD & MicroSD 
Media penyimpan data 

pengukuran 

12 Penggaris 
Acuan untuk menentukan 

ketinggian 

13 Kerangka dari Besi Siku Dudukan alat 

14 Breadboard 
Papan khusus untuk membuat 

rangkaian tambahan elektronik 

15 Modul Bluetooth 
Media penghubung aplikasi 

android dengan arduino 

16 Wadah silinder 
Alat untuk menentukan nilai 

analog sensor pelampung 

 
17 

 
Suntikan 

Alat bantu untuk memindahkan 

atau mengurangi cairan ke 

wadah/tangki 

 

 
18 

 

 
Smartphone Android 

Alat untuk menjalankan 

aplikasi android yang 

terhubung dengan arduino via 

Bluetooth 

19 Penuang 
Alat bantu untuk menuangkan 

cairan ke wadah/tangki 

 

3.3 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquades dan water finder. 

Bahan aquades digunakan sebagai objek ukur dalam menilai fungsionalitas sensor 

pelampung untuk menunujukan nilai level maupun volume dari objek ukur yang 

tersimpan di suatu tangki/wadah. Air biasa tidak digunakan sebagai bahan penelitian 

ini karena sensor yang digunakan mengandung bahan karbon pada variable 

resistornya sebagaimana yang telah diklaim oleh pihak pabrikan dan juga 

berdasarkan hasil penelitian pengaruh air terhadap sensor pelampung yang sudah 
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Water Finder 
Aquades 

dilakukan. Sensor pasti akan tercelup dalam cairan yang menjadi objek ukur mulai 

dari ketinggian level sensor 3,8 cm sampai 8,5 cm dari dasar pelampung. 

Dikarenakan sifat air biasa yang memiliki konduktivitas cukup tinggi sehingga dapat 

memungkinan terjadinya reaksi antara air dengan variable resistor sensor pelampung 

yang mengakibatkan ketidakstabilan output sensor ketika dilakukan pembacaan. 

(Warren L, 1999) 

Bahan Water Finder digunakan sebagai alat bantu untuk penggaris dalam 

mengukur level cairan (air atau aquades) yang pengukurannya tidak dapat dijangkau 

oleh pengukur secara langsung. Misalnya pada pengukuran level cairan pada tangki 

timbun atau pun tangki motor. Water Finder ini akan mendeteksi level cairan dengan 

melakukan perubahan warna pada bagian penggaris yang telah diberi water finder 

dan telah tercelup cairan. 

 

 

Gambar 3.1 Bahan Penelitian 

 
3.4 Tahapan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini ada enam tahapan kerja yang dilakukan. 

Keenam tahapan tersebut adalah studi literatur, penentuan spesifikasi rancangan, 

perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, pembuatan alat, dan 

pengujian alat. Diagram alir tahapan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram alir tahapan penelitian 

 

3.5 Luaran 

3.5.1 Studi Literatur 

Dari beberapa referensi yang telah diperoleh, dapat dinyatakan bahwa 

penelitian ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal dari tiap 

referensinya seperti digitalisasi penunjukan volume tangki kendaraan hingga 

penggunaan sensor pelampung pabrikan sebagai alat ukur. Adapun uraian dari 

beberapa referensi yang diperoleh pada penelitian ini dapat dilihat pada tinjauan 

pustaka. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dapat memiliki pengembangan 

awal pada aspek penggunaan tangki yang berbeda, penggunaan Bluetooth, dan 

tampilan output di smartphone android. 

 
3.5.2 Penentuan Spesifikasi rancangan penelitian 

Spesifikasi rancangan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu spesifikasi 

rancangan untuk perangkat kerasnya dan spesifikasi rancangan untuk perangkat 

lunaknya. Spesifikasi rancangan perangkat kerasnya terdiri dari alat dan bahan 

seperti yang ada dalam Tabel 3.1 (untuk alat) dan poin-poin pada uraian 3.3 (untuk 

bahan). Spesifikasi rancangan perangkat lunaknya terdiri atas program yang akan 

36 



membaca nilai output sensor berupa nilai ADC yang selanjutnya akan dikonversi 

menjadi tegangan dan akan merepresentasikan nilai level berikut volumenya. Selain 

itu dilakukan pula perancangan perangkat lunak berupa aplikasi android agar output 

alat dapat ditampilkan di smartphone android dan dapat menguji nilai kesalahan 

volume yang masuk ketika mengisi bahan bakar pada suatu stasiun pengisian di titik 

1 L, 2 L, dan 3 L. Semua data pembacaan akan dikontrol waktunya dengan RTC dan 

disimpan datanya menggunakan MicroSD dalam format txt. Adapun output alat akan 

ditampilkan pada layar LCD dan smartphone android. 

3.5.3 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras meliputi rancangan komponen-komponen 

prototipe sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.1. Perancangan perangkat keras 

mengikuti diagram blok pada Gambar 3.3. Diagram blok tersebut menjelaskan alur 

kerja prototipe yang akan dibuat. Secara umum, sistem pengukuran volume pada 

tangki bensin motor Honda Beat dirancang dengan tetap menggunakan sensor 

pelampung yang ada pada motor (pabrikan) dan selanjutnya diakuisi datanya. Input 

dari sistem ini adalah perubahan resistansi dari resistor geser pada pelampung yang 

diakibatkan oleh adanya perubahan ketinggian cairan di bawah pelampung. Input 

tersebut akan di sensing oleh sensor pelampung (float sensor) untuk diteruskan 

dalam bentuk data analog ke mikrokontroler arduino uno yang telah diberi Supply 

Tegangan oleh baterai 9V. Data analog tersebut akan diolah menjadi data digital 

berupa level maupun volume. Hasil pengolahan data tersebut pun akan ditampilkan 

pada LCD character 16x2 dan smartphone android dengan dihubungkan 

menggunakan Bluetooth serta disimpan pada MicroSD dengan format txt. 

Keseluruhan pengambilan data akan dikontrol waktunya menggunakan RTC dan 

dibandingkan hasilnya menggunakan gelas ukur sebagai standar. Prototipe ini juga 

dikontrol dengan menggunakan tombol on-off untuk menghidupkan dan mematikan 

operasi prototipe, serta tombol reset untuk mengatur ulang kerja atau proses 

pengukuran oleh prototipe agar kembali pada kondisi awal operasi prototipe. 

Berikut merupakan diagram blok dari rancangan perangkat keras yang akan dibuat: 
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TOMBOL ON-OFF 

ARDUINO UNO 

TOMBOL RESET 

BATERAI 9V 

LCD 16x2 I2C 

SENSOR PELAMPUNG 

MODUL MICROSD 

MODUL BLUETOOTH 

MODUL RTC 

 
 

Gambar 3.3 Diagram Blok Sistem 

 

 
Diagram blok tersebut dapat dibuat skema pengabelan (wiring) nya seperti 

pada Gambar 3.4. Skema wiring ini akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun 

komponen menjadi prototipe. 

Gambar 3.4 Wiring prototipe 

 
Wiring tersebut tersusun atas komponen-komponen elektronik yang 

dihubungkan satu sama lain sesuai dengan konfigurasi pin masing-masing. 

Konfigurasi pin dari masing-masing komponen penyusun prototipe dapat dijelaskan 

dalam uraian berikut ini. 
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3.5.3.1 Sensor Pelampung 
 

Gambar 3.5 Sensor Pelampung Tangki Motor Honda Beat 

(a) Tampak Depan (b) Tampak Samping 

 
 

Sensor pelampung yang digunakan merupakan sensor pelampung yang 

memang berasal dari pabrikan. Dalam penggunaannya pada prototipe, sistem yang 

digunakan adalah sistem yang sama dengan sensor pelampung bahan bakar pada 

motor umumnya. Dimana, proses pendeteksian pada sensor pelampung dilakukan 

sesuai dengan pergerakan pelampung yang terhubung dengan tuas tengah variable 

resistor (lihat Gambar 3.5(a)). Pelampung pada tangki bahan bakar akan naik apabila 

bahan bakar di bawahnya bertambah dan akan turun apabila bahan bakarnya 

berkurang. 

Ketika pelampung bergerak ke atas maka tegangan yang dihasilkan oleh 

sensor pelampung akan semakin besar, dan sebaliknya apabila pelampung bergerak 

ke bawah nilai tegangannya semakin kecil. Dengan adanya perubahan tegangan 

tersebut, maka nilai penambahan volume pada saat pengisian tangki ukur dapat 

diperkirakan sesuai dengan nilai terukurnya. 

Adapun konfigurasi pin pada sensor pelampung terdiri dari 3 pin (lihat 

Gambar 3.5) yang nantinya akan dihubungkan pada arduino sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Pin 1 pelampung berfungsi sebagai output sensor, pin 2 pelampung 

berfungsi sebagai ground, dan pin 3 pelampung berfungsi sebagai supply tegangan. 

Berikut merupakan wiring sensor pelampung yang dihubungkan dengan arduino. 
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Gambar 3.6 Wiring sensor pelampung dengan arduino 

 

Gambar di atas tersebut telah menunjukkan hubungan antara Arduino Uno 

dengan Sensor Pelampung melalui beberapa pinnya masing-masing. Adapun 

konfigurasi pin Sensor Pelampung pada arduino uno dapat dituliskan pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Konfigurasi pin Sensor Pelampung dengan Arduino Uno 

No Pin Nama Pin Sensor 

Pelampung 

Nama Pin 

Arduino 

1 Vout A3 

2 GND GND 

3 Vcc +5V 

 

3.5.3.2 Modul Real Time Clock (RTC) 

Modul RTC digunakan untuk merekam data pengukuran pada arduino 

melalui penyimpanan berupa waktu dan tanggal. Modul RTC ini memiliki 6 pin, 

tetapi dalam penggunaannya hanya 4 pin saja yang digunakan dan terangkai 

dengan mikrokontroler arduino uno seperti pada Gambar 3.7 dengan konfigurasi 

tiap pinnya sesuai dengan Tabel 3.3. 

 

 

Gambar 3.7 Wiring RTC dengan Arduino Uno 
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Tabel 3.3 Konfigurasi pin modul RTC dengan Arduino Uno 

No Pin Nama Pin RTC Nama Pin Arduino 

1 GND GND 

2 Vcc +5V 

3 SCL A5 

4 SDA A4 

5 32K - 

6 SQW - 

 

 
3.5.3.3 Perancangan LCD 16 x 2 I2C 

LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan data hasil berupa volume dan 

waktu. LCD 16x2 merupakan display yang dapat digunakan untuk menampilkan 

suatu karakter yang diberikan oleh suatu sistem yang diberikan informasi oleh 

Arduino Uno. LCD yang digunakan pada penelitian ini berupa LCD 16x2 I2C yang 

terdiri dari 4 buah pin, 16 karakter dan 2 baris yang terangkai dengan 

mikrokontroler arduino uno seperti pada Gambar 3.8 dengan konfigurasi tiap 

pinnya sesuai dengan Tabel 3.4. 

 

Gambar 3.8 Wiring LCD 16x2 I2C dengan Arduino Uno 

Tabel 3.4 konfigurasi pin LCD 16x2 I2C dengan Arduino Uno 
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No Pin Nama Pin LCD 16x2 

I2C 

Nama Pin Arduino 

1 GND GND 

2 Vcc +5V 

3 SDL A5 

4 SDA A4 

 



Penghubungan arduino dengan LCD 16x2 ini menggunakan komunikasi 

Inter-Integrated Circuit (I2C), selain dibuat untuk menyediakan komunikasi antara 

perangkat-perangkat terintegrasi juga dilakukan dengan maksud pengefektifan 

penggunaan pin-pin arduino. 

3.5.3.4 Perancangan Modul MicroSD 

Modul MicroSD berfungsi untuk menyimpan data pengukuran yang 

dihasilkan setelah diproses melalui arduino. Data disimpan dalam bentuk txt yang 

dapat dibuka menggunakan software notepad. Modul MicroSD ini terdiri dari 6 pin 

yang terangkai dengan mikrokontroler arduino uno seperti pada Gambar 3.9 

dengan konfigurasi tiap pinnya sesuai dengan Tabel 3.5 

 

Gambar 3.9 Wiring Modul MicroSD dengan Arduino Uno 

Tabel 3.5 Konfigurasi pin modul MicroSD dengan Arduino Uno 
 

No Pin Nama Pin Modul MicroSD Nama Pin 

Arduino 

1 GND GND 

2 Vcc +5V 

3 CS D10 

4 SCK D13 

5 MISO D12 

6 MOSI D11 

 

Komunikasi yang digunakan pada modul MicroSD yaitu menggunakan 

serial parallel interface (SPI) dengan pin yang digunakan adalah pin MOSI, 

MISO, dan SCK. Adapun pin CS merupakan Chip Select Signal Pin. 
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3.5.3.5 Perancangan Modul Bluetooth 

Modul Bluetooth berfungsi untuk menghubungkan arduino dengan android 

agar data output yang dihasilkan pada arduino dapat juga ditampilkan pada layar 

android. Modul Bluetooth yang digunakan disini adalah HC-05 yakni modul 

Bluetooth SPP (Serial Port Protocol). Modul ini memiliki 6 pin, tetapi hanya 4 pin 

saja yang digunakan dan terangkai dengan mikrokontroler arduino uno seperti pada 

Gambar 3.10 dengan konfigurasi tiap pinnya sesuai dengan Tabel 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Wiring Modul Bluetooth dengan Arduino Uno 

Tabel 3.6 Konfigurasi pin Modul Bluetooth dengan Arduino Uno 
 

No Pin Nama Pin Modul Bluetooth 
Nama Pin 

Arduino 

1 Key - 

2 VCC +5V 

3 GND GND 

4 TXD D2 

5 RXD D3 

6 STATE - 

 
3.5.3.6 Perancangan Tombol On-Off dan Reset 

Tombol on-off dirancang agar memudahkan dalam melakukan switching 

untuk menghidupkan maupun mematikan operasi prototipe. Tombol ini dipasang 

pada kabel yang menghubungkan antara sumber tegangan yakni baterai dengan 

arduino. Adapun tombol reset dirancang untuk memberikan akses dalam melakukan 

penyetelan ulang arduino tanpa harus mematikan operasi prototipe (menghentikan 

arus listrik). Rangkaian sistem pengabelan (wiring) dari tombol on-off dan reset 

yang dirangkaikan mikrokontroler arduino uno dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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3.5.4. Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak meliputi pembuatan sistem program 

mikrokontroler arduino uno berdasarkan rancangan yang berupa flowchart perangkat 

lunak. Gambar 3.11 mewakili flowchart perangkat lunak yang akan dibuat hingga 

menampilkan data pada LCD dan Smartphone Android. 

 

Gambar 3.11 Flowchart perangkat lunak 

 
 

Gambar 3.11 tersebut menunjukan bahwa untuk membaca volume yang ada 

di dalam tangki melalui LCD 16x2 maupun Smartphone Android maka perlu 

digunakan suatu sensor. Sensor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sensor 

pelampung. Output sensor tersebut berupa nilai analog (ADC). Selanjutnya ADC 

tersebut dikonversi menjadi tegangan (v). Nilai tegangan (v) tersebut dimasukkan ke 

fungsi konversi tegangan (v) ke volume sehingga diperoleh nilai volume yang 

selanjutnya akan ditampilkan di LCD dan Smartphone Android. 

 
3.5.4.1 Perancangan Program Pengambilan Data Level 

Program ini berfungsi sebagai pengambil data hasil pengujian pembacaan 

sensor pelampung pada wadah ideal (simetris dan datar) berbentuk silinder yang 

berupa sinyal analog (ADC) di setiap level sensor pelampung. Pembacaan sinyal 

ADC tersebut kemudian dikonversi menjadi tegangan oleh program arduino. Hasil 

tegangan pada beberapa level tersebut kemudian akan dijadikan sebagai referensi 

nilai tegangan per level sensornya. Nilai tegangan di setiap level yang sudah 

dijadikan acuan tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk melakukan koreksi 
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pada penunjukan volume cairan di tangki bensin yang juga berdasarkan nilai level. 

Program uji sensor pelampung berdasarkan level ini dapat dilihat pada Lampiran 

satu. 

 
3.5.4.2 Perancangan Program Pengambilan Data Volume 

Setelah diperoleh nilai tegangan setiap levelnya, maka nilai tegangan di 

setiap nilai volume dapat dicari. Setiap volume yang dimasukkan ke dalam tangki 

sebenarnya harus diukur levelnya menggunakan penggaris yang telah diberikan 

water finder. Nilai tegangan pada setiap nilai volume tersebut nantinya dibandingkan 

dengan nilai tegangan yang telah diperoleh pada bagian 3.5.4.1 dengan acuan level. 

Setelah semua nilai volume diketahui tegangannya dan diberi koreksi, maka 

hubungan antara tegangan terhadap volumenya pun bisa ditentukan dan dicari 

fungsinya. Fungsi tersebut dicoba lagi pada tangki sebenarnya untuk diketahui nilai- 

nilai erornya di tiap volume. Adapun program pengujian pada poin 3.5.4.2 ini dapat 

dilihat pada Lampiran dua. 

 
3.5.4.3 Perancangan Aplikasi Android 

Pada perancangan aplikasi android melalui Software App Inventor terdapat 

tiga tahap yakni tahap desain antarmuka, tahap penyusunan blocks system dan tahap 

installation. Desain antarmuka dilakukan dengan mendesain bagian-bagian serta 

komponen yang nantinya akan tampil di layar android ketika digunakan. Desain 

antarmuka dari aplikasi pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.12 

 

(a) (b) 

 

Gambar 3.12 Desain Antarmuka Aplikasi Android Indikator Tangki Motor 

(a) Tampilan Scroll Up (b) Tampilan Scroll Down 
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Desain antarmuka ini terbagi menjadi 3 bagian yakni bagian konektivitas 

Bluetooth, bagian indikator volume bensin pada tangki, dan bagian pengujian 

pengisian tangki. 

Pada bagian konektivitas Bluetooth terdiri dari dua layer yang berisi tombol 

untuk menghubungkan Bluetooth dan label yang berisi status Bluetooth apakah telah 

terhubung atau belum. Berikut adalah tampilan dari bagian konektivitas tersebut : 

 

Gambar 3.13 Bagian konektivitas Bluetooth pada aplikasi android 

 
Pada bagian indikator volume bensin pada tangki terdiri dari empat baris. 

Baris pertama berisi gambar yang menunjukan bagian baru yakni indikator. Baris 

kedua berisi label indikator volume bensin pada tangki. Baris ketiga terdiri dari dua 

layer yakni label waktu dan label untuk nilai dari waktu tersebut. Baris empat terdiri 

dari tiga layer yakni layer untuk label volume, layer untuk nilai dari volume 

tersebut, dan layer untuk satuan volume tersebut yakni Liter. Bagian indikator ini 

dapat ditunjukan oleh Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Bagian indikator volume pada aplikasi android 

 
Pada bagian pengujian pengisian tangki, terdiri dari tujuh baris. Baris pertama 

berisi gambar yang menunjukan adanya bagian baru berupa pengujian. Baris kedua 

berisi label pengujian tangki sebagai penanda bagian. Baris ketiga berisi instruksi 

kepada user untuk memasukkan nilai volume sebagai volume awal. Baris keempat 

berisi text-box untuk memasukan angka volume awal dan berisi tombol (button) 

untuk menetapkannya. Baris kelima berisi instruksi kepada pengguna untuk memilih 

salah satu tombol pengujian, bergantung pada nilai volume yang mau diuji serta 

instruksi agar menekan tombol lagi ketika akan memperbarui nilai Eror. Baris 

keenam berisi tiga tombol untuk pengujian 1L, 2L, dan 3L. Baris ketujuh berisi 

tombol reset untuk melakukan reset pada semua nilai yang sudah keluar. Berikut 

tampilan dari bagian pengujian pengisian tangki tersebut: 
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Gambar 3.15 Bagian pengujian pengisian tangki pada aplikasi android 

 
 

Setelah desain antarmuka dibuat, maka setiap bagian atau komponennya harus 

dapat berjalan dan berfungsi secara sinergis satu sama lain dengan melakukan 

penyusunan block system. Block System dari aplikasi pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 

Secara umum, dalam block system tersebut dimulai dari penghubungan 

Bluetooth arduino ke android. Penghubungan tersebut dilakukan dengan menekan 

tombol “Hubungkan Bluetooth” sebagai ListPicker1. Ketika tombol tersebut ditekan 

maka elemen-elemen atau server Bluetooth yang tersedia ditampilkan dan 

mengharuskan pengguna memilih salah satu dari beberapa server sehingga label 1 

sebagai status Bluetooth akan berganti menjadi “Terhubung”. Data-data dari arduino 

pun siap untuk ditampilkan di layar pada bagian indikator volume yakni berupa 

waktu dan nilai volumenya. Untuk bagian pengujian, apabila ButtonOK atau tombol 

OK ditekan maka nilai yang telah diketik pada TextBoxVolAwal akan menjadi nilai 

volume awal. User diinstruksikan agar sesaat sebelum akan melakukan pengujian, 

untuk menuliskan volume yang tampil diindikator pada TextBoxVolAwal agar di-set 

menjadi volume awal. Setelah itu, pengujian dapat dilakukan dengan menekan 

tombol yang telah tertuliskan nilai volume yang akan diuji. Jika tombol 1L ditekan 

maka nilai Eror akan berubah dengan perhitungan : Volume yang Tampil di 

Indikator – Volume Awal - 1. Jika tombol 2L ditekan maka nilai Eror akan berubah 

dengan perhitungan : Volume yang Tampil di Indikator – Volume Awal - 2. Jika 

tombol 3L ditekan maka nilai Eror akan berubah dengan perhitungan : Volume yang 

Tampil di Indikator – Volume Awal - 3. 

 

Tahap terakhir adalah installation, yaitu melakukan pemasangan aplikasi pada 

android serta mencoba output-nya. Tahap inilah yang menunjukan fungsionalitas 
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Sensor 

Pelampung 

LCD 16x2 I2C 

Tombol Reset 

Kabel USB Arduino 

Sensor 

Pelampung 

Tombol On-Off 

Kabel USB Arduino 
Baterai 9Volt 

dari aplikasi android yang telah dibuat. Adapun bentuk interface aplikasi ketika telah 

di-instal dan akan digunakan dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

3.5.5 Pembuatan Alat 

Perancangan alat secara keseluruhan terbagi menjadi dua bagian berdasarkan 

objek ukurnya yakni alat untuk memvalidasi sensor dengan menggunakan wadah 

ideal (wadah simetris) berbentuk silinder dan alat untuk mengukur volume dalam 

tangki itu sendiri. Silinder tersebut terbuat dari bahan akrilik, berdiameter 15 cm dan 

memiliki tinggi 20 cm. Kedua bagian tersebut akan dibuat menggunakan prototipe 

alat ukur yang telah dirangkai berdasarkan wiring sesuai Gambar 3.4 hingga 

membentuk prototipe seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.16 dan diuji pada 

objek ukur yang tersedia. 

(a) (b) 

Gambar 3.16 Prototipe Alat Ukur Volume Tangki Bensin Motor 

(a) Tampak Depan (b) Tampak Atas 

 

Prototipe alat ukur yang ada pada Gambar 3.16 dirangkai pada wadah ideal 

terlebih dahulu seperti Gambar 3.17. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai 

output tiap kenaikan level sensor dan dijadikan sebagai nilai acuan untuk 

memvalidasi nilai output sensor ketika digunakan langsung pada tangki motor. 

Wadah ideal yang dimaksud memiliki kriteria seperti sisinya memiliki bentuk yang 

simetris dan berada pada kondisi datar yang dibuktikan dengan pengecekan 

kedataran menggunakan waterpass. Gambar 3.17 menampilkan semua alat dan 

perlengkapan dalam mengecek nilai output sensor. 
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Suntikan 

Penuang 

Kerangka Besi Siku Komponen Alat 

Ukur 

Penggaris 

Tangki Motor 

Waterpass 

 
 

Gambar 3.17 Alat dan perlengkapan untuk memvalidasi sensor 

 

Adapun rancangan prototipe pada tangki motor sesungguhnya disusun seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.18: 

 
 

(a) 
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(b)  

Gambar 3.18 Alat dan Perlengkapan pada Tangki Sebenarnya 

(a) Tampak depan (b) Tampak atas 

 

Gambar 3.17 menunjukan alat dan perlengkapan untuk validasi sensor. Alat 

dan perlengkapan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa sensor pelampung 

bekerja dengan baik yakni output menunjukan hasil yang diharapkan atas perubahan 

input yang diberikan. Selain itu, nilai output per levelnya (per-mm) nantinya 

dijadikan sebagai referensi atau acuan pada pengujian langsung di tangki. Alat ini 

dapat menjadi alat validasi karena terdiri dari komponen yang ukurannya sudah 

dibandingkan dengan alat ukur yang telah dikalibrasi. Seperti ukuran wadahnya yang 

telah diukur dengan penggaris baja yang telah terkalibrasi, hingga level cairannya 

yang juga diukur menggunakan penggaris baja yang telah terkalibrasi. Output yang 

dihasilkan pada alat ini adalah nilai tegangan per level sensor (per-mm). 

 

Gambar 3.18 menunjukan simulasi kondisi tangki bensin yang telah 

terpasang alat ukur volume pada kondisi ideal. Besaran yang diukur disini adalah 

nilai volumenya. Kedataran atau kondisi ideal tersebut telah tervalidasi oleh 

waterpass seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.19 berikut : 

 

Gambar 3.19 Pemosisian alat ukur pada kondisi datar 
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3.5.6 Pengujian fungsionalitas alat 

 

Pengujian fungsionalitas alat yang dimaksud adalah mengecek fungsionalitas 

rancangan perangkat keras dengan menjalankan perangkat lunak yang telah ada pada 

Arduino. Perangkat lunak yang dimaksud adalah program bawaan masing-masing 

komponen yang tersedia di Library Arduino IDE. Berfungsi atau tidaknya suatu 

rancangan dapat dilihat pada tampilan serial monitor, LCD (khusus untuk 

fungsionalitas LCD), dan layar smartphone android (khusus untuk fungsionalitas 

Bluetooth). Pengujian ini terdiri dari pengujian output sensor pelampung, pengujian 

fungsionalitas LCD 16x2 I2C, pengujian fungsionalitas RTC, pengujian 

fungsionalitas modul MicroSD dan pengujian fungsionalitas modul Bluetooth beserta 

aplikasi android di layar smartphone android. 

3.5.6.1 Pengujian output sensor pelampung 
 
 

(a) (b) 

 
Gambar 3.20 Pengujian Output Sensor Pelampung 

(a) Pergerakan pelampung (b) Output sensor 

 
Pengujian output sensor dilakukan dengan menggerak-gerakkan sensor (Lihat 

Gambar 3.20 (a)) dan melihat output-nya pada serial monitor (Lihat Gambar 

3.20(b)). Output tersebut berupa nilai analog (ADC). 

 

3.5.6.2 Pengujian fungsionalitas RTC 

Pengujian fungsionalitas RTC dilakukan dengan menjalankan program RTC 

pada arduino dan komponen RTC nya juga terhubung pada arduino uno. Output-nya 

dapat terlihat pada monitor apakah sudah berhasil di inisialisasi atau belum. Hasil 

yang diperoleh RTC berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang ditampilkan oleh 

Gambar 3.21. 

51 



 

Gambar 3.21 Pengujian Fungsionalitas RTC 

 
3.5.6.3 Pengujian fungsionalitas MicroSD 

Pengujian fungsionalitas modul MicroSD dilakukan sama seperti pengujian 

RTC, dengan menjalankan program MicroSD pada arduino dan komponen modul 

MicroSD nya juga terhubung pada arduino uno. Output-nya dapat terlihat pada serial 

monitor apakah sudah berhasil di inisialisasi atau belum. Hasilnya, modul MicroSD 

berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Pengujian Fungsionalitas Module MicroSD 

 
 

3.5.6.4 Pengujian Fungsionalitas LCD 16x2 I2C 

Pengujian fungsionalitas LCD 16x2 I2C dapat diketahui dari keluarnya nilai 

alfa atau numerik pada layar LCD sesuai dengan input yang diberikan melalui 

program Arduino. Jika LCD tersebut memiliki fungsionalitas yang baik maka akan 

mengeluarkan susunan digit yang terdiri atas 12 karakter sesuai dengan input yang 

diinginkan. Dalam pengujian, diberikan input nilai alfa berupa “Tangki Full” ketika 

dijalankan di Arduino maka diperoleh hasil sebagaimana Gambar 3.23 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.23 Pengujian fungsionalitas LCD 16x2 I2C 
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Gambar 3.25, Gambar 3.26, dan Gambar 3.27. Waktu 

Pengukuran 

(Modul RTC) 

Volume Pengukuran 

(Sensor dan Arduino) 

3.5.6.5 Pengujian Fungsionalitas Bluetooth dan Aplikasi Android 

Pengujian Bluetooth dilakukan dengan menghubungkan arduino dengan 

android melalui Bluetooth menggunakan aplikasi android yang telah dibuat 

menggunakan Software App Inventor. Fungsionalitas dari aplikasi android tersebut 

pun dapat diuji dengan menjalankannya langsung lewat smartphone android. Ketika 

Bluetooth terhubung, maka output yang ditampilkan pada serial print juga akan 

ditampilkan pada layar android serta label “Belum terhubung” pada aplikasi android 

akan berganti menjadi “Terhubung”. Berikut merupakan tampilan aplikasi android 

sebelum dan setelah dihubungkan dengan arduino. 

 

 

(a) (b) 

 

Gambar 3.24 Pengujian aplikasi android program arduino 

(a) Sebelum terhubung Bluetooth (b) Setelah terhubung Bluetooth 

 

3.5.6.6 Pengujian Fungsionalitas Prototipe 

Secara sistem, prototipe yang tersusun dari semua komponen yang telah diuji 

funsgionalitasnya masing-masing dinyalakan dan juga diuji fungsionalitasnya 

dengan melihat output dari prototiope tersebut. Hasilnya, semua komponen berfungsi 

dengan baik dan dapat ditunjukkan melalui output dari LCD 16x2, MicroSD Card, 

dan Android seperti pada 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.25 Tampilan hasil pengukuran volume dan waktunya pada LCD 

16x2 
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Berdasarkan gambar output pada LCD 16x2 tersebut menjelaskan bahwa 

modul RTC, Sensor pelampung, dan Arduino sudah befungsi dengan baik. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya tampilan tanggal, waktu, dan volume pengukuran pada 

LCD 16x2. 

 

Gambar 3.26 Tampilan isi file hasil penyimpanan data pengukuran pada 

microSD card 

 

Berdasarkan gambar output pada MicroSD card tersebut menjelaskan bahwa 

modul microSD sudah befungsi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan adanya 

tampilan data pengukuran pada file txt yang tersimpan dalam microSD (Lihat 

lampiran 9) yang sudah sesuai dengan program pada Lampiran 2. 

 

Gambar 3.27 Tampilan hasil volume dan waktunya pada Smartphone Android 

 

Berdasarkan gambar output pada Smartphone Android tersebut menjelaskan 

bahwa modul bletooth sudah befungsi dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan 
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adanya tampilan tanggal, waktu, dan volume pengukuran pada Smartphone Android 

yang sesuai dengan penunjukan pada LCD. 

 
Dari uraian-uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa semua peralatan yang 

akan digunakan dalam prototipe ini dapat menunjukkan fungsionalitasnya dengan 

baik baik ketika digunakan secara parsial maupun setelah dibentuk menjadi suatu 

sistem prototype (terhubung dengan komponen lain). Dengan demikian, semua 

peralatan tersebut dapat digunakan untuk proses pengujian selanjutnya, yaitu berupa 

pengujian pengambilan nilai output (tegangan) sensor pelampung di tiap levelnya 

dan pengujian pengambilan nilai volume langsung pada tangki motor. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Sebelum pengujian pembacaan volume dilakukan pada tangki bensin, alat 

diuji terlebih dahulu penunjukannya pada media ideal berupa wadah akrilik 

berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 20 cm. Percobaan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui output sensor berupa data analog yang dikonversi 

menjadi tegangan pada tiap levelnya. Nilai tersebut akan menjadi nilai referensi pada 

saat pengujian volume di tangki sebenarnya. Langkah pertama dalam melakukan 

pengujian ini, yakni melakukan pemosisian sensor pelampung pada wadah seperti 

yang ada dalam Gambar 4.1. Posisi sensor pelampung pada gambar tersebut, berada 

di atas air dan tidak menyentuhnya. Hal ini dilakukan karena ketika sensor 

pelampung di pasang pada tangki motor, posisi sensor tersebut tidak tepat mengenai 

dasar tangki melainkan masih terdapat beberapa jumlah cairan di bawahnya. 

 

Gambar 4.1 Posisi awal sensor pelampung pada wadah silinder 

 
Langkah selanjutnya adalah pengujian pada titik nol. Cara untuk memulai 

pengujian ini adalah dengan mengisi wadah dengan cairan hingga tepat mengenai 

dasar pelampung seperti yang ditunjukan oleh Gambar 4.2. Dari hasil percobaan, 

titik nol sensor pelampung pada wadah akrilik berbentuk silinder berada pada level 

cairan 118 mm dari dasar wadah. Level tersebut dapat diketahui melalui penggaris 

baja yang terpasang pada wadah ideal seperti pada Gambar 3.17. Titik nol juga dapat 

diperkirakan berdasarkan perhitungan matematis yakni tinggi silinder dikurangi 
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dengan tinggi sensor atau 200 mm – 85 mm = 115 mm. Dikarenakan adanya 

pengaruh dari penutup silinder yang kurang lebih memiliki ketebalan 3 mm sehingga 

letak sensor lebih naik 3 mm ke atas, ketinggian titik nol menjadi 118 mm dari dasar 

wadah silinder. 

 

Gambar 4.2 Posisi titik nol sensor pelampung pada tangki di awal pengujian 

 
 

Langkah selanjutnya adalah pengujian output sensor pada wadah ideal 

berbentuk silinder. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai 

perubahan output sensor berupa nilai ADC dan tegangan ketika level cairan berubah. 

Perubahan level cairan yang digunakan adalah per-satu millimeter. Dalam 

melakukan pengujian tersebut, maka program arduino yang ada dalam Lampiran 1 

dijalankan sehingga diperoleh data nilai ADC dan tegangan tiap levelnya seperti 

pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Sensor pada Wadah Ideal 

 

 

Level Sensor 

Pelampung 

(mm) 

Level pada 

Penggaris dari 

dasar silinder 

(mm) 

 

Volume 

Standar 

(ml) 

 
ADC 

Rata-rata 

 

Tegangan 

rata-rata 

(Volt) 

0 118 18 52 0,25 

1 119 36 52 0,25 

2 120 54 52 0,25 

3 121 72 52 0,25 

4 122 90 52 0,25 

5 123 108 52 0,25 
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Level Sensor 

Pelampung 

(mm) 

Level pada 

Penggaris dari 

dasar silinder 

(mm) 

 

Volume 

Standar 

(ml) 

 
ADC 

Rata-rata 

 

Tegangan 

rata-rata 

(Volt) 

6 124 126 52 0,25 

7 125 144 52 0,25 

8 126 162 52 0,25 

9 127 180 52 0,25 

10 128 198 52 0,25 

11 129 216 52 0,25 

12 130 234 52 0,25 

13 131 252 52 0,25 

14 132 270 52 0,25 

15 133 288 53 0,26 

16 134 306 55 0,27 

17 135 324 56 0,27 

18 136 342 121 0,59 

19 137 360 125 0,61 

20 138 378 129 0,63 

21 139 396 144 0,71 

22 140 414 153 0,75 

23 141 432 195 0,95 

24 142 450 200 0,98 

25 143 468 211 1,03 

26 144 486 219 1,07 

27 145 504 259 1,27 

28 146 522 268 1,31 

29 147 540 282 1,38 

30 148 558 289 1,41 

31 149 576 322 1,58 

32 150 594 339 1,66 

33 151 612 339 1,66 

34 152 630 358 1,75 

35 153 648 367 1,80 

36 154 666 367 1,80 

37 155 684 416 2,03 

38 156 702 416 2,03 

39 157 720 452 2,21 

40 158 738 452 2,21 

41 159 756 467 2,28 

42 160 774 498 2,43 
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Level Sensor 

Pelampung 

(mm) 

Level pada 

Penggaris dari 

dasar silinder 

(mm) 

 

Volume 

Standar 

(ml) 

 
ADC 

Rata-rata 

 

Tegangan 

rata-rata 

(Volt) 

43 161 792 512 2,50 

44 162 810 540 2,64 

45 163 828 540 2,64 

46 164 846 552 2,70 

47 165 864 576 2,82 

48 166 882 576 2,82 

49 167 900 609 2,98 

50 168 918 625 3,05 

51 169 936 625 3,05 

52 170 954 644 3,15 

53 171 972 655 3,20 

54 172 990 674 3,29 

55 173 1008 711 3,48 

56 174 1026 711 3,48 

57 175 1044 728 3,56 

58 176 1062 735 3,59 

59 177 1080 735 3,59 

60 178 1098 798 3,90 

61 179 1116 798 3,90 

62 180 1134 804 3,93 

63 181 1152 816 3,99 

64 182 1170 840 4,10 

65 183 1188 886 4,33 

66 184 1206 886 4,33 

67 185 1224 890 4,35 

68 186 1242 896 4,38 

69 187 1260 896 4,38 

70 188 1278 943 4,61 

71 189 1296 967 4,73 

72 190 1314 970 4,74 

73 191 1332 970 4,74 

74 192 1350 971 4,75 

75 193 1368 971 4,75 

 

 

Dari Tabel 4.1, dapat terlihat bahwa sensor akan menghasilkan output yang 

nilainya berbeda-beda seiring dengan penambahan cairan yang memengaruhi 
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ketinggian atau levelnya. Pengujian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk 

menentukan nilai output sensor pelampung berupa nilai analog yang dikonversi ke 

tegangan pada tiap level dengan ketelitian 1 mm yang dimulai dari titik 0 level 

sensor pelampung, yakni berada pada level cairan 118 mm dari dasar wadah. 

Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali untuk memungkinkannya diperoleh hasil yang 

presisi dan akurat. Data tiap percobaannya dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai 

tegangan pada level pelampung di tiap percobaan yang telah diperoleh, selanjutnya 

akan dirata-ratakan untuk menentukan tegangan yang tepat untuk mewakili nilai 

level tertentu. 

Selain mengetahui nilai tegangan di tiap level tersebut, bentuk fungsi data 

level terhadap tegangan pun perlu diperhatikan. Fungsi tersebut dapat disimpulkan 

dari Gambar 4.3 yang datanya berasal dari Lampiran 5 untuk tegangan tiap 

percobaan dan Tabel 4.1 untuk tegangan rata-rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Level terhadap Tegangan Rata-Rata Sensor 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa sensor memiliki output 

(tegangan) yang konstan untuk rentang input (level) tertentu. Misalnya pada data 

dalam Lampiran 5 di percobaan 1 ketika diberi perubahan input dengan 

menambahkan cairan dari level 134 mm menjadsi 135 mm (level pelampung dari 16 

mm menjadi 17 mm), output-nya tidak berubah yakni tetap pada nilai ADC dengan 

nilai 54 atau dengan nilai tegangan 0,26 volt. Selain itu, ketika cairan ditambahkan 

hingga level cairan menjadi 139 mm (level pelampung 21 mm), output-nya langsung 

berubah   menjadi   ADC   dengan   nilai   130   atau   dengan   tegangan   0,64   volt. 
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Rentang level cairan 134 mm sampai 135 mm atau level pelampung 16 mm sampai 

17 mm merupakan satu daerah diskrit dan begitu juga seterusnya. 

Secara matematis, grafik tersebut dapat didekati oleh sebuah fungsi yang 

tidak kontinu. Fungsi yang mungkin dapat mewakili pola data pada grafik tersebut 

adalah fungsi piecewise atau fungsi tangga. Dikarenakan pada rentang input tertentu 

pola output-nya cenderung konstan maka fungsi yang paling tepat adalah fungsi 

tangga. Hal tersebut menunjukan bahwa output sensor berupa data diskrit dan 

menyebabkan pengujian histerisis tidak dilakukan pada pengujian selanjutnya karena 

histerisis pada umumnya hanya terdapat pada pengukuran yang sifatnya kontinu atau 

linear. Dengan demikian, data pengujian mencerminkan karakterisik sensor yang 

diskrit secara fisik dilihat dari segmentasi resistansi sensornya (Lihat Gambar 4.4). 

Hal ini didukung pula bahwa grafik tersebut mengikuti pola dasar dari grafik sensor 

pelampung sebagaimana yang terdapat dalam tinjauan pustaka, serta didukung juga 

dengan data pada Tabel 4.1 dan Lampiran 5. Dari data-data tersebut dapat diketahui 

bahwa tiap kenaikan level cairan per-mm nya tidak menyebabkan perubahan yang 

konstan pada ADC atau output sensornya. Hal ini disebabkan karena karakteristik 

sensor pelampung yang bersifat diskrit. Dengan melihat kondisi pada bagian dalam 

komponen pelampung pun (pada potensiometernya) menunjukkan model yang 

diskrit. Gambar 4.4 menunjukan tampak dalam sensor pelampung yang memiliki 13 

segmen yang terputus atau tidak kontinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampak dalam sensor pelampung 
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Apabila dibandingkan dengan tinjauan pustaka seperti pada Gambar 2.3, 

segmen resistansi sensor pelampung untuk kendaraan pada umumnya adalah 

berjumlah 10 segmen. Hal ini menunjukan bahwa setiap merek kendaraan memiliki 

karakteristik sensor yang berbeda-beda terutama ditinjau dari segi jumlah segmen 

resistansinya. 

Ketika dilakukan pembacaan output sensor pelampung melalui osiloskop, 

output yang muncul menunjukkan kondisi yang diskrit. Output tersebut menjelaskan 

bahwa pada titik tertentu output-nya membentuk garis yang konstan dan pada titik 

lainnya membentuk garis yang berosilasi. Hal ini bisa dilihat pada Lampiran 6. 

Dalam menentukan fungsi tangga yang dapat mewakili data pada Tabel 4.1, 

diperlukan pengklasifikasian nilai output berdasarkan inputnya. Pengklasifikasian 

serta fungsi tangga yang mewakili data pada Tabel 4.1 dapat dituliskan seperti yang 

ada dalam Tabel 4.2. 

Pada Tabel 4.2, level minimum (Xmin) merupakan level yang paling 

minimum dari satu daerah diskrit dan level maksimum (Xmaks) merupakan level 

yang paling maksimum dari satu daerah diskrit. Adapun nilai tegangan (Y) 

merupakan rata rata dari nilai tegangan level tiap percobaannya (percobaan 1 sampai 

3). 

Tabel 4.2 Pengklasifikasian nilai output berdasarkan nilai input dari sensor 

 

Level Minimum Level Maximum Nilai Tegangan 

Xmin (mm) Xmaks (mm) Y (Volt) 

0 15 0,25 

15 16 0,26 

16 18 0,27 

18 19 0,59 

19 20 0,61 

20 21 0,63 

21 22 0,71 

22 23 0,75 

23 24 0,95 

24 25 0,98 

25 26 1,03 

26 27 1,07 

27 28 1,27 
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Level Minimum Level Maximum Nilai Tegangan 

Xmin (mm) Xmaks (mm) Y (Volt) 

28 29 1,31 

29 30 1,38 

30 31 1,41 

31 32 1,58 

32 34 1,66 

34 35 1,75 

35 37 1,8 

37 39 2,03 

39 41 2,21 

41 42 2,28 

42 43 2,43 

43 44 2,5 

44 46 2,64 

46 47 2,7 

47 49 2,82 

49 50 2,98 

50 52 3,05 

52 53 3,15 

53 54 3,2 

54 55 3,29 

55 57 3,48 

57 58 3,56 

58 60 3,59 

60 62 3,9 

62 63 3,93 

63 64 3,99 

64 65 4,1 

65 67 4,33 

67 68 4,35 

68 70 4,38 

70 71 4,61 

71 72 4,73 

72 74 4,74 

74 76 4,75 

 

 

Fungsi tangga yang memungkinkan untuk menggambarkan nilai output (volt) 

terhadap nilai input (mm) seperti yang ada dalam Tabel 4.2 adalah sebagai berikut: 
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y1= f1(x) = 

0,25 V ; 0 ≤ x < 15 mm  

0,26 V ; 15 ≤ x < 16 mm 
0,27 V ; 16 ≤ x < 18 mm 

0,59 V ; 18 ≤ x < 19 mm 

0,61 V ; 19 ≤ x < 20 mm 

0,63 V ; 20 ≤ x < 21 mm 

0,71 V ; 21 ≤ x < 22 mm 

0,75 V ; 22 ≤ x < 23 mm 
0,95 V ; 23 ≤ x < 24 mm 

0,98 V ; 24 ≤ x < 25 mm 

1,03 V ; 25 ≤ x < 26 mm 

1,07 V ; 26 ≤ x < 27 mm 

1,27 V ; 27 ≤ x < 28 mm 

1,31 V ; 28 ≤ x < 29 mm 

1,38 V ; 29 ≤ x < 30 mm 
1,41 V ; 30 ≤ x < 31 mm 

1,58 V ; 31 ≤ x < 32 mm 

1,66 V ; 32 ≤ x < 34 mm 

1,75 V ; 34 ≤ x < 35 mm 

1,8 V ; 35 ≤ x < 37 mm 

2,03 V ; 37 ≤ x < 39 mm 

2,21 V ; 39 ≤ x < 41 mm 

2,28 V ; 41 ≤ x < 42 mm 

2,43 V 
2,5 V 

; 42 ≤ x < 43 mm 
; 43 ≤ x < 44 mm 

(4.1) 

2,64 V ; 44 ≤ x < 46 mm  

2,7 V ; 46 ≤ x < 47 mm  

2,82 V ; 47 ≤ x < 49 mm  

2,98 V ; 49 ≤ x < 50 mm  

3,05 V ; 50 ≤ x < 52 mm  

3,15 V ; 52 ≤ x < 53 mm  

3,2 V ; 53 ≤ x < 54 mm  

3,29 V ; 54 ≤ x < 55 mm  

3,48 V ; 55 ≤ x < 57 mm  

3,56 V ; 57 ≤ x < 58 mm  

3,59 V ; 58 ≤ x < 60 mm  

3,9 V ; 60 ≤ x < 62 mm  

3,93 V ; 62 ≤ x < 63 mm  

3,99 V ; 63 ≤ x < 64 mm  

4,1 V ; 64 ≤ x < 65 mm  

4,33 V ; 65 ≤ x < 67 mm  

4,35 V ; 67 ≤ x < 68 mm  

4,38 V ; 68 ≤ x < 70 mm  

4,61 V ; 70 ≤ x < 71 mm  

4,73 V ; 71 ≤ x < 72 mm  

4,74 V ; 72 ≤ x < 74 mm  

4,75 V ; 74 ≤ x < 76 mm  
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Nilai-nilai pada fungsi tersebut akan menjadi acuan pada percobaan 

pengambilan nilai tegangan tiap volume 100 ml di tangki bensin berdasarkan level 

cairan. Pada percobaan volume di tangki bensin, level cairan tetap diukur 

menggunakan penggaris yang diberi water finder untuk dikoreksi output sensornya 

yang dibandingkan dengan nilai acuan tersebut. Nilai output yang telah dikoreksi 

akan menjadi nilai output (tegangan) sesungguhnya yang dianggap akan mewakili 

tiap volumenya. Data hasil percobaan pengujian volume pada tangki bensin 

ditunjukan oleh Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Hasil Percobaan Pengujian Volume pada Tangki bensin 
 

 
Level Pelampung 

Rata-Rata (mm) 

Volume 

Standar 

(Liter) 

Tegangan 

Rata-rata 

(Volt) 

Kesalahan 

Rata-Rata 

(Volt) 

 

Koreksi (Volt) 

Tegangan 

Sebenarnya 

(volt) 

15 0,60 0,24 -0,02 0,02 0,26 

17 0,70 0,26 -0,01 0,01 0,27 

20 0,80 0,63 0,00 0,00 0,63 

23 0,90 0,95 0,00 0,00 0,95 

26 1,00 1,02 -0,05 0,05 1,07 

28 1,10 1,30 -0,01 0,01 1,31 

32 1,20 1,65 -0,01 0,01 1,66 

35 1,30 1,79 -0,01 0,01 1,80 

37 1,40 2,03 0,00 0,00 2,03 

40 1,50 2,20 -0,01 0,01 2,21 

42 1,60 2,43 0,00 0,00 2,43 

44 1,70 2,63 -0,01 0,01 2,64 

47 1,80 2,81 -0,01 0,01 2,82 

50 1,90 3,05 0,00 0,00 3,05 

53 2,00 3,19 -0,01 0,01 3,20 

55 2,10 3,46 -0,02 0,02 3,48 

57 2,20 3,58 0,02 -0,02 3,56 

60 2,30 3,88 -0,02 0,02 3,90 

61 2,40 3,88 -0,02 0,02 3,90 

63 2,50 3,97 -0,02 0,02 3,99 

65 2,60 4,31 -0,02 0,02 4,33 

67 2,70 4,31 -0,04 0,04 4,35 

69 2,80 4,36 -0,02 0,02 4,38 

71 2,90 4,71 -0,02 0,02 4,73 

72 3,00 4,73 -0,01 0,01 4,74 

75 3,10 4,74 -0,01 0,01 4,75 
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Keterangan: Koreksi = Tegangan pada Fungsi 1 – Tegangan Rata-Rata 

Tegangan sebenarnya = Tegangan rata-rata + koreksi 

 

Ketinggian Maksimum Tangki (Max Tangki) 96 mm 

Ketinggian Maksimum Pelampung (Max Pelampung) 85 mm 

Titik Nol Pelampung (Max Tangki – Max Pelampung) 11 mm 

 
 

Data dalam Tabel 4.3 yang sudah diperoleh tersebut merupakan data tegangan 

pada tiap volume 100 mL atau 0,10 L di dalam tangki motor Honda beat 

berkapasitas 3,50 L (detail data tiap percobaan dapat dilihat di Lampiran 7). 

Namun, daerah ukur yang dijangkau oleh sensor hanya pada range 0,60 L sampai 

3,10 L. Hal ini dikarenakan kondisi pelampung yang tidak bisa mengenai dasar 

tangki saat dipasang, padahal masih terdapat sekitar 500 mL atau 0,50 L cairan 

yang berada di bawah pelampung saat kondisi awal tersebut. Selain itu, ketika 

sensor sudah berada pada posisi maksimum maka sensor sudah tidak bisa lagi 

memberikan tambahan nilai output selain output maksimum karena sudah 

mengenai permukaan dalam tangki walaupun cairan masih bisa dimasukkan ke 

dalam tangki sekitar 400 mL. 

Data pengujian pada Tabel 4.3 dihasilkan dengan memasukkan cairan per 100 

mL atau 0,10 L ke dalam tangki lalu diukur levelnya dan dibaca tegangan output- 

nya. 

Tegangan output yang sudah diperoleh tersebut masih perlu dikoreksi dengan 

acuan fungsi tangga yang sudah dibuat, yakni dengan melihat level cairan dari 

volume yang dimasukkan lalu membandingkan nilai tegangannya. 

Nilai tegangan uji yang telah ditambahkan dengan koreksi dari fungsi tangga 

maka akan menjadi nilai tegangan sebenarnya yang bisa merepresentasikan nilai 

volumenya. Selanjutnya untuk mempermudah pengambilan data berikutnya, maka 

hubungan antara volume sebagai output dengan tegangan sebagai input perlu 

dihubungkan dengan suatu fungsi. Fungsi tersebut dapat ditentukan melalui 3 

pendekatan yang memungkinkan yaitu : 

1. Berdasarkan grafik dari Tabel 4.3 dengan mendekatkannya pada suatu fungsi 

yang merepresentasikan gambaran grafik; 
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2. Membuat fungsi tangga yang memiliki 13 nilai agar bisa merepresentasikan nilai 

tiap segmentasi resistansi sensor sebagaimana karakteristik bagian dalam sensor 

pada Gambar 4.4 (Asumsi tiap segmen memiliki satu nilai output); 

3. Membuat fungsi tangga yang memiliki 26 nilai agar bisa merepresentasikan nilai 

tiap segmentasi resistansi sensor sebagaimana karakteristik bagian dalam sensor 

pada Gambar 4.4 (Asumsi tiap segmen memiliki dua nilai output); 

 
Untuk pedekatan pertama, data pada Tabel 4.3 dapat digambarkan seperti 

pada Gambar 4.5 di bawah ini. 
 

Gambar 4.5 Grafik Hubungan Tegangan Rata-Rata terhadap Volume 

 
 

Dari Gambar 4.5 tersebut, mayoritas tiap kenaikan 100 mL menyebabkan 

terjadinya perubahan nilai tegangan. Jika dilihat pada Tabel 4.1, rata-rata ADC atau 

nilai tegangan berubah ketika level cairannya bertambah sekitar 2-3 mm. Begitu juga 

pada tangki, penambahan 100 mL pada daerah ukur (0,60 L-3,10 L) menyebabkan 

adanya perubahan level cairan 2-3 mm sehingga nilai output-nya pun juga berubah. 

Akibatnya, ketika pengujian pengambilan nilai output sensor pada tangki dengan 

ketelitian 100 mL, maka bentuknya akan kontinu seperti pada Gambar 4.5. Dengan 

demikian input dan output tersebut bisa didekatkan dengan sebuah fungsi linear, 

yaitu Y=520,94x+398,56 dimana Y merupakan volume cairan (L) dan x merupakan 

tegangan (volt). 
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Jika fungsi tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino untuk dijadikan 

sebagai fungsi dalam mengubah nilai tegangan menjadi volume. Tabel 4.4 berikut 

menunjukan hasil dari percobaan pengambilan nilai volume menggunakan fungsi 

tersebut. 

 
Tabel 4.4 Hasil penunjukan nilai volume menggunakan fungsi linear 

 

 

No 

Volume 

Standar 

(L) 

Volume Pembacaan (L) Rata- 

Rata 

%Eror 

%Standar 

Deviasi 

Relatif 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) Pecobaan 

1 

Percobaan 

2 

Percobaan 

3 

1 0,60 0,53 0,53 0,53 11,67 0,00 88,33 100,00 

2 0,70 0,70 0,54 0,54 15,24 15,57 84,76 84,43 

3 0,80 0,73 0,73 0,73 8,75 0,00 91,25 100,00 

4 0,90 0,89 0,89 0,89 1,11 0,00 98,89 100,00 

5 1,00 0,93 0,93 0,93 7,00 0,00 93,00 100,00 

6 1,10 1,07 1,07 1,07 2,73 0,00 97,27 100,00 

7 1,20 1,12 1,13 1,13 6,11 0,51 93,89 99,49 

8 1,30 1,26 1,26 1,26 3,08 0,00 96,92 100,00 

9 1,40 1,33 1,45 1,45 4,05 4,91 95,95 95,09 

10 1,50 1,45 1,54 1,54 2,89 3,44 97,11 96,56 

11 1,60 1,54 1,65 1,66 3,54 4,12 96,46 95,88 

12 1,70 1,76 1,76 1,76 3,53 0,00 96,47 100,00 

13 1,80 1,76 1,85 1,85 2,59 2,86 97,41 97,14 

14 1,90 1,86 1,97 1,95 2,81 3,04 97,19 96,96 

15 2,00 1,98 2,03 2,03 1,33 1,43 98,67 98,57 

16 2,10 1,98 2,18 2,16 4,13 5,23 95,87 94,77 

17 2,20 2,20 2,18 2,18 0,61 0,53 99,39 99,47 

18 2,30 2,19 2,24 2,39 3,77 4,58 96,23 95,42 

19 2,40 2,24 2,40 2,39 2,36 3,82 97,64 96,18 

20 2,50 2,40 2,45 2,43 2,93 1,04 97,07 98,96 

21 2,60 2,45 2,46 2,60 3,72 3,35 96,28 96,65 

22 2,70 2,63 2,65 2,62 2,47 0,58 97,53 99,42 

23 2,80 2,65 2,65 2,84 4,05 4,04 95,95 95,96 

24 2,90 2,84 2,84 2,84 2,07 0,00 97,93 100,00 

25 3,00 2,84 2,84 2,85 5,22 0,20 94,78 99,80 

26 3,10 2,85 2,85 2,85 8,06 0,00 91,94 100,00 

Rata-Rata 4,45 2,28 95,55 97,72 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut hasil pengukuran volume tangki motor 

memiliki akurasi sebesar 95,55% dan presisi sebesar 97,72% atau dengan rata-rata 

eror sebesar 4,45% dan standar deviasi relatif sebesar 2,28%. 
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Untuk pendekatan kedua, data pada Tabel 4.3 dapat diklasifikasikan hingga 

menjadi 13 bagian berdasarkan kedekatan nilainya. Pengklasifikasian tersebut 

dituliskan dalam Tabel 4.5 

 
Tabel 4.5 Pengklasifikasian data pengujian tangki menjadi 13 bagian 

 

 

 
NO 

 

Level 

Pelampung 

Rata-Rata 

(mm) 

 
Volume 

Standar 

(Liter) 

 
Tegangan 

Rata-rata 

(Volt) 

 
Kesalahan 

Rata-Rata 

(Volt) 

 

Koreksi 

(Volt) 

 
Tegangan 

Sebenarnya 

(volt) 

 

Segmen 

ke- 

1 15 0,60 0,24 -0,02 0,02 0,26 
1 

2 17 0,70 0,26 -0,01 0,01 0,27 

3 20 0,80 0,63 0,00 0,00 0,63 2 

4 23 0,90 0,95 0,00 0,00 0,95 
3 

5 26 1,00 1,02 -0,05 0,05 1,07 

6 28 1,10 1,30 -0,01 0,01 1,31 4 

7 32 1,20 1,65 0,00 0,00 1,66 
5 

8 35 1,30 1,79 0,00 0,00 1,80 

9 37 1,40 2,03 -0,01 0,01 2,03 
6 

10 40 1,50 2,20 -0,01 0,01 2,21 

11 42 1,60 2,43 -0,01 0,01 2,43 
7 

12 44 1,70 2,63 -0,01 0,01 2,64 

13 47 1,80 2,81 0,00 0,00 2,82 
8 

14 50 1,90 3,05 -0,01 0,01 3,05 

15 53 2,00 3,19 -0,01 0,01 3,20 9 

16 55 2,10 3,46 -0,01 0,01 3,48 
10 

17 57 2,20 3,58 0,02 -0,02 3,56 

18 60 2,30 3,88 -0,02 0,02 3,90  
11 19 61 2,40 3,88 -0,02 0,02 3,90 

20 63 2,50 3,97 -0,02 0,02 3,99 

21 65 2,60 4,31 -0,02 0,02 4,33  
12 22 67 2,70 4,31 -0,04 0,04 4,35 

23 69 2,80 4,36 -0,02 0,02 4,38 

24 71 2,90 4,71 -0,01 0,01 4,73  
13 25 72 3,00 4,73 -0,01 0,01 4,74 

26 75 3,10 4,74 -0,01 0,01 4,75 
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Fungsi tangga yang memungkinkan untuk menggambarkan 13 segmen nilai 

output (Liter) terhadap nilai input (Volt) seperti yang ada dalam Tabel 4.5 tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
y2= f2(x) = 

0,65 L ; 0 ≤ x < 0,27 V 

0,80 L ; 0,27 ≤ x < 0,63 V 

0,95 L ; 0,63 ≤ x < 1,01 V 

1,10 L ; 1,01 ≤ x < 1,31 V 

1,25 L ; 1,31 ≤ x < 1,73 V 

1,45 L ; 1,73 ≤ x < 2,12 V 

1,65 L ; 2,12 ≤ x < 2,54 V 

1,85 L ; 2,54 ≤ x < 2,94 V 

2,00 L ; 2,94 ≤ x < 3,20 V 

2,15 L ; 3,20 ≤ x < 3,52 V 

2,40 L ; 3,52 ≤ x < 3,90 V 

2,70 L ; 3,90 ≤ x < 4,35 V 

3,00 L ; 4,35 ≤ x < 5 V 

 

 

 

 

 

 

 
(4.2) 

 

 

Nilai-nilai output berupa volume dan input berupa tegangan dari fungsi 

tangga dengan 13 segmen (fungsi y2) tersebut merupakan nilai rata-rata dari setiap 

segmennya. Misalnya pada segmen 13 yang memiliki 3 nilai (volume maupun 

tegangan), maka nilai rata-rata dari ketiga nilai tersebut akan menjadi sebuah nilai 

input dan sebuah nilai output untuk ke-13 fungsi y2. Hal ini berlaku untuk segmen 

lainnya. 

Jika fungsi y2 tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino untuk 

dijadikan sebagai fungsi yang mengubah nilai tegangan menjadi volume, maka hasil 

dari percobaan pengambilan nilai volume menggunakan fungsi tersebut ditunjukkan 

dalam Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Hasil penunjukan nilai volume menggunakan fungsi tangga y2 

 

 

No 

Volume 

Standar 

(L) 

Volume Pembacaan (L) Rata- 

Rata 

%Eror 

%Standar 

Deviasi 

Relatif 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) Pecobaan 

1 

Percobaan 

2 

Percobaan 

3 

1 0,60 0,65 0,65 0,65 8,33 0,00 91,67 100,00 

2 0,70 0,80 0,65 0,65 9,52 12,37 90,48 87,63 

3 0,80 0,95 0,95 0,95 18,75 0,00 81,25 100,00 

4 0,90 0,95 0,95 0,95 5,56 0,00 94,44 100,00 

70 



 

No 

Volume 

Standar 

(L) 

Volume Pembacaan (L) Rata- 

Rata 

%Eror 

%Standar 

Deviasi 

Relatif 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) Pecobaan 

1 

Percobaan 

2 

Percobaan 

3 

5 1,00 1,10 1,10 1,10 10,00 0,00 90,00 100,00 

6 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 100,00 100,00 

7 1,20 1,25 1,25 1,25 4,17 0,00 95,83 100,00 

8 1,30 1,25 1,25 1,25 3,85 0,00 96,15 100,00 

9 1,40 1,45 1,45 1,45 3,57 0,00 96,43 100,00 

10 1,50 1,45 1,65 1,65 7,78 7,29 92,22 92,71 

11 1,60 1,65 1,65 1,65 3,12 0,00 96,88 100,00 

12 1,70 1,85 1,85 1,85 8,82 0,00 91,18 100,00 

13 1,80 1,85 1,85 1,85 2,78 0,00 97,22 100,00 

14 1,90 1,85 2,00 2,00 4,39 4,44 95,61 95,56 

15 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

16 2,10 2,00 2,15 2,15 3,17 4,12 96,83 95,88 

17 2,20 2,15 2,15 2,15 2,27 0,00 97,73 100,00 

18 2,30 2,15 2,40 2,40 5,07 6,23 94,93 93,77 

19 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 100,00 100,00 

20 2,50 2,40 2,70 2,70 6,67 6,66 93,33 93,34 

21 2,60 2,70 2,70 2,70 3,85 0,00 96,15 100,00 

22 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 100,00 100,00 

23 2,80 2,70 2,70 3,00 4,76 6,19 95,24 93,81 

24 2,90 3,00 3,00 3,00 3,45 0,00 96,55 100,00 

25 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

26 3,10 3,00 3,00 3,00 3,23 0,00 96,77 100,00 

Rata Rata 4,73 1,82 95,27 98,18 
 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa melalui pendekatan 

fungsi tangga y2, maka diperoleh hasil pengukuran volume tangki motor dengan rata-

rata eror sebesar 4,73% dan standar deviasi relatif sebesar 1,82% atau dengan tingkat 

persentase akurasi sebesar 95,27% dan persentase presisi sebesar 98,18%. 

 
Untuk pendekatan ketiga, data pada Tabel 4.3 dapat diklasifikasikan hingga 

menjadi 26 bagian atau dua kali dari pendekatan kedua berdasarkan nilai di setiap 

segmen. Pengklasifikasian tersebut dituliskan dalam Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Pengklasifikasian data pengujian tangki menjadi 26 bagian 
 

 

 
NO 

 

Level 

Pelampung 

Rata-Rata 

(mm) 

 
Volume 

Standar 

(Liter) 

 
Tegangan 

Rata-rata 

(Volt) 

 
Kesalahan 

Rata-Rata 

(Volt) 

 

Koreksi 

(Volt) 

 
Tegangan 

Sebenarnya 

(volt) 

 

Segmen 

ke- 

1 15 0,60 0,24 -0,02 0,02 0,26 1 

2 17 0,70 0,26 -0,01 0,01 0,27 2 

3 20 0,80 0,63 0,00 0,00 0,63 3 

4 23 0,90 0,95 0,00 0,00 0,95 4 

5 26 1,00 1,02 -0,05 0,05 1,07 5 

6 28 1,10 1,30 -0,01 0,01 1,31 6 

7 32 1,20 1,65 0,00 0,00 1,66 7 

8 35 1,30 1,79 0,00 0,00 1,80 8 

9 37 1,40 2,03 -0,01 0,01 2,03 9 

10 40 1,50 2,20 -0,01 0,01 2,21 10 

11 42 1,60 2,43 -0,01 0,01 2,43 11 

12 44 1,70 2,63 -0,01 0,01 2,64 12 

13 47 1,80 2,81 0,00 0,00 2,82 13 

14 50 1,90 3,05 -0,01 0,01 3,05 14 

15 53 2,00 3,19 -0,01 0,01 3,20 15 

16 55 2,10 3,46 -0,01 0,01 3,48 16 

17 57 2,20 3,58 0,02 -0,02 3,56 17 

18 60 2,30 3,88 -0,02 0,02 3,90 18 

19 61 2,40 3,88 -0,02 0,02 3,90 19 

20 63 2,50 3,97 -0,02 0,02 3,99 20 

21 65 2,60 4,31 -0,02 0,02 4,33 21 

22 67 2,70 4,31 -0,04 0,04 4,35 22 

23 69 2,80 4,36 -0,02 0,02 4,38 23 

24 71 2,90 4,71 -0,01 0,01 4,73 24 

25 72 3,00 4,73 -0,01 0,01 4,74 25 

26 75 3,10 4,74 -0,01 0,01 4,75 26 

 

 
Fungsi tangga yang memungkinkan untuk menggambarkan 26 segmen nilai 

output (Liter) terhadap nilai input (Volt) seperti yang ada dalam Tabel 4.7 tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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y3= f3(x) = 

0,60 L 0 ≤ x < 0,27 V 

0,70 L 0,27 ≤ x < 0,28 V 

0,80 L 0,28 ≤ x < 0,63 V 

0,90 L 0,63 ≤ x < 0,95 V 

1,00 L 0,95 ≤ x < 1,07 V 

1,10 L 1,07 ≤ x < 1,31 V 

1,20 L 1,31 ≤ x < 1,66 V 

1,30 L 1,66 ≤ x < 1,80 V 

1,40 L 1,80 ≤ x < 2,03 V 

1,50 L 2,03 ≤ x < 2,21 V 

1,60 L 2,21 ≤ x < 2,43 V 

1,70 L 2,43 ≤ x < 2,64 V 

1,80 L 2,64 ≤ x < 2,82 V 

1,90 L 2,82 ≤ x < 3,05 V 

2,00 L 3,05 ≤ x < 3,20 V 

2,10 L 3,20 ≤ x < 3,48 V 

2,20 L 3,48 ≤ x < 3,56 V 

2,30 L 3,56 ≤ x < 3,90 V 

2,40 L 3,90 ≤ x < 3,91 V 

2,50 L 3,91 ≤ x < 3,99 V 

2,60 L 3,99 ≤ x < 4,33 V 

2,70 L 4,33 ≤ x < 4,35 V 

2,80 L 4,35 ≤ x < 4,38 V 

2,90 L 4,38 ≤ x < 4,73 V 

3,00 L 4,73 ≤ x < 4,74 V 

3,10 L 4,74 ≤ x < 4,75 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4.3) 

 

Nilai-nilai output berupa volume dan input berupa tegangan dari fungsi tangga 

dengan 26 segmen (fungsi y3) tersebut merupakan nilai volume dan tegangan yang 

mewakili dari setiap segmennya. Adapun segmen yang memiliki nilai output sama 

seperti segmen 18 dan 19, maka salah satu dari segmen tersebut didekatkan pada 

suatu nilai tertentu. Seperti pada segmen 18 dan 19 yang memiliki input tegangan 

sebenarnya senilai 3,90 V, maka untuk membuatnya menjadi segmen yang berbeda, 

salah satu dari kedua segmen tersebut didekatkan dengan nilai lain. Dalam hal ini 

segmen 18 yang didekatkan dengan nilai input x (tegangan) 3,56 ≤ x < 3,90 V untuk 

mewakili nilai output y3 (volume) 2,2 liter dan segmen 19 dengan nilai input x 

(tegangan) 3,90 ≤ x < 3,91 V untuk mewakili nilai output y3 (volume) 2,3 liter. 
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Jika fungsi tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino yang berguna 

untuk mengubah nilai tegangan menjadi volume, maka hasil dari percobaan 

pengambilan nilai volume menggunakan fungsi tersebut ditunjukkan dalam Tabel 

4.8. 

 
Tabel 4.8 Hasil penunjukan nilai volume menggunakan fungsi tangga y3 

 

 

No 

Volume 

Standar 

(L) 

Volume Pembacaan (L) Rata- 

Rata 

%Eror 

%Standar 

Deviasi 

Relatif 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) Pecobaan 

1 

Percobaan 

2 

Percobaan 

3 

1 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 100,00 100,00 

2 0,70 0,80 0,60 0,60 14,29 17,32 85,71 82,68 

3 0,80 0,90 0,90 0,90 12,50 0,00 87,50 100,00 

4 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 100,00 100,00 

5 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

6 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 100,00 100,00 

7 1,20 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 100,00 100,00 

8 1,30 1,20 1,20 1,20 7,69 0,00 92,31 100,00 

9 1,40 1,30 1,40 1,40 2,38 4,22 97,62 95,78 

10 1,50 1,40 1,50 1,50 2,22 3,94 97,78 96,06 

11 1,60 1,50 1,60 1,60 2,08 3,69 97,92 96,31 

12 1,70 1,70 1,70 1,70 0,00 0,00 100,00 100,00 

13 1,80 1,70 1,80 1,80 1,85 3,27 98,15 96,73 

14 1,90 1,80 1,90 1,90 1,75 3,09 98,25 96,91 

15 2,00 1,90 2,00 2,00 1,67 2,94 98,33 97,06 

16 2,10 1,90 2,10 2,10 3,17 5,68 96,83 94,32 

17 2,20 2,10 2,10 2,10 4,55 0,00 95,45 100,00 

18 2,30 2,10 2,20 2,30 4,35 4,55 95,65 95,45 

19 2,40 2,20 2,30 2,30 5,56 2,55 94,44 97,45 

20 2,50 2,30 2,50 2,40 4,00 4,17 96,00 95,83 

21 2,60 2,50 2,50 2,60 2,56 2,28 97,44 97,72 

22 2,70 2,60 2,70 2,60 2,47 2,19 97,53 97,81 

23 2,80 2,60 2,60 2,90 5,95 6,42 94,05 93,58 

24 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00 0,00 100,00 100,00 

25 3,00 2,90 2,90 2,90 3,33 0,00 96,67 100,00 

26 3,10 2,90 2,90 2,90 6,45 0,00 93,55 100,00 

Rata Rata 3,42 2,55 96,58 97,45 

 
Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa melalui pendekatan 

fungsi tangga dengan 26 segmen sebagaimana fungsi y3, maka diperoleh hasil 

pengukuran volume tangki motor dengan rata-rata eror sebesar 3,42% dan standar 
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deviasi relatif sebesar 2,55 % atau dengan tingkat persentase akurasi sebesar 96,58% 

dan persentase presisi sebesar 97,45%. 

Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga pendekatan fungsi pada percobaan 

pengambilan nilai volume dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan data nilai 

volume yang paling akurat adalah menggunakan pendekatan fungsi tangga dengan 

26 segmen (fungsi y3) dan pengambilan data nilai volume yang paling presisi adalah 

menggunakan fungsi tangga dengan 13 segmen (fungsi y2). Jika mengacu pada 

tinjauan pustaka, maka fungsi yang paling baik untuk digunakan dalam proses 

pengukuran volume ini adalah pendekatan fungsi tangga dengan 13 segmen. Hal ini 

dikarenakan, fungsi tersebut memiliki kepresisian atau ketepatan yang cukup tinggi 

walaupun akurasi atau ketelitiannya tidak lebih tinggi dibanding fungsi yang lain. 

Artinya, fungsi ini didominasi oleh kesalahan sistematik (systematic Eror) yakni 

kesalahan yang muncul akibat ketidaktepatan dalam pengukuran. Pada umumnya, 

kesalahan sistematik ini dapat diperbaiki dengan mencari dan membetulkan sumber 

penyebab kesalahan. 

Fungsi tangga y2 dengan 13 segmen ini harusnya menghasilkan 13 titik ukur 

yang presisi dan akurat (bernilai 100 %). Namun dalam percobaannya, diperoleh 

hanya 5 titik ukur yang presisi dan akurat yakni pada volume 1,10 liter, 2,00 liter, 

2,40 liter, 2,70 liter, dan 3,00 liter (Lihat Tabel 4.6). 

Titik lain yang mungkin diperbaiki yakni titik yang presisi (bernilai 100 %) 

tetapi kurang akurat (tidak bernilai 100 %). Titik-titik tersebut adalah titik ukur pada 

volume 0,60 liter, 0,80 liter, 0,90 liter, 1,20 liter, 1,30 liter, 1,40 liter, 1,60 liter, 1,70 

liter, 1,80 liter, 2,20 liter, 2,60 liter, 2,90 liter, dan 3,10 liter. Titik yang mungkin 

diperbaiki tersebut berjumlah 13 titik, sedangkan untuk menghasilkan 13 titik ukur 

yang akurat dan presisi yang mewakili 13 segmen hanya diperlukan 8 titik ukur 

tambahan untuk diperbaiki (menambahkan 5 titik yang telah akurat dan presisi). 

Dari 13 titik yang mungkin diperbaiki tersebut dapat diambil 8 titik untuk 

diperbaiki dengan mempertimbangkan keberadaan titik yang akurat dan presisi dan 

mungkin diperbaiki pada segmentasi yang sudah dilakukan (Lihat Tabel 4.5). 

Penjabaran keberadaan titik-titik yang sudah akurat dan presisi maupun titik yang 

mungkin diperbaiki pada tiap segmen adalah sebagai berikut: 

- Segmen 1 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 0,60 liter. 

- Segmen 2 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 0,80 liter. 
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- Segmen 3 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 0,90 dan 1,00 

liter. Dengan melihat keakurasiannya, titik 0,90 liter memiliki akurasi yang 

paling tinggi sehingga dipilih menjadi titik yang diperbaiki untuk mewakili 

segmen 3. 

- Segmen 4 memiliki titik yang sudah akurat dan presisi yakni titik 1,10 liter. 

- Segmen 5 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 1,20 dan 1,30 

liter. Dengan melihat keakurasiannya, titik 1,30 liter memiliki akurasi yang 

paling tinggi sehingga dipilih menjadi titik yang diperbaiki untuk mewakili 

segmen 5. 

- Segmen 6 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 1,40 liter. 

- Segmen 7 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 1,60 dan 1,70 

liter. Dengan melihat keakurasiannya, titik 1,60 liter memiliki akurasi yang 

paling tinggi sehingga dipilih menjadi titik yang diperbaiki untuk mewakili 

segmen 7. 

- Segmen 8 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 1,80 liter. 

- Segmen 9 memiliki titik yang sudah akurat dan presisi yakni titik 2,00 liter. 

- Segmen 10 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 2,20 liter. 

- Segmen 11 memiliki titik yang sudah akurat dan presisi yakni titik 2,40 liter. 

- Segmen 12 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 2,60 liter dan 

titik yang sudah akurat dan presisi yakni titik 2,70 liter. Sehingga, titik yang 

mewakili segmen 12 adalah titik 2,70 liter. 

- Segmen 13 memiliki titik yang mungkin diperbaiki yakni titik 2,90 dan 3,10 

liter dan titik yang sudah akurat dan presisi yakni titik 3,00 liter. Sehingga, 

titik yang mewakili segmen 13 adalah titik 3,00 liter. 

Perbaikan delapan titik pada segmen yang belum memiliki titik yang akurat 

dan presisi (Segmen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10) dapat dilakukan dengan memperbaiki 

kesalahan sistematiknya yang muncul akibat ketidaktepatan pengukuran. Kesalahan 

sistematik yang mungkin terjadi dalam percobaan ini adalah kesalahan pemberian 

nilai dalam fungsi tangga pada segmen di nilai titik-titik pengukuran tersebut. Harga 

kesalahan sistematik dinyatakan dengan selisih antara harga rata-rata dengan harga 

titik sasaran. Apabila dijabarkan, maka titik-titik pengukuran tersebut memiliki nilai 

ukur dan kesalahan seperti berikut: 

- Titik 0,6 liter (Segmen 1) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 0,65 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 0,24 V, 0,24 V, 0,24 V. 

76 



➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 0,60 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 1 yang 

semula f(x) = y = 0,65 L ; 0 ≤ x < 0,27 V menjadi f(x) = y = 0,60 L 

; 0 ≤ x < 0,27 V 

- Titik 0,8 liter (Segmen 2) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 0,95 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 0,63 V, 0,64 V, 0,63 V. 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 0,80 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 2 yang 

semula f(x) = y = 0,80 L ; 0,27 ≤ x < 0,63 V menjadi f(x) = y = 0,80 

L ; 0,27 ≤ x < 0,65 V 

- Titik 0,9 liter (Segmen 3) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 0,95 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 0,94 V, 0,94 V, 0,94 V 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 0,90 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 3 yang 

semula f(x) = y = 0,95 L ; 0,63 ≤ x < 1,01 V menjadi f(x) = y = 0,90 

L ; 0,65 ≤ x < 1,01 V 

- Titik 1,3 liter (Segmen 5) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 1,25 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 1,65 V, 1,65 V, 1,65 V 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 1,30 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 5 yang 

semula f(x) = y = 1,25 L ; 1,31 ≤ x < 1,73 V menjadi f(x) = y = 1,30 

L ; 1,31 ≤ x < 1,73 V 

- Titik 1,4 liter (Segmen 6) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 1,45 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 1,78 V, 2,02 V, 2,01 V 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 1,40 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 6 yang 

semula f(x) = y = 1,45 L ; 1,73 ≤ x < 2,12 V menjadi f(x) = y = 1,40 

L ; 1,73 ≤ x < 2,12 V 

- Titik 1,6 liter (Segmen 7) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 1,65 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 2,20 V, 2,41 V, 2,41 V 
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➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 1,60 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 7 yang 

semula f(x) = y = 1,65 L ; 2,12 ≤ x < 2,54 V menjadi f(x) = y = 1,60 

L ; 2,12 ≤ x < 2,54 V 

- Titik 1,8 liter (Segmen 8) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 1,85 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 2,62 V, 2,80 V, 2,80 V 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 1,80 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 8 yang 

semula f(x) = y = 1,85 L ; 2,54 ≤ x < 2,94 V menjadi f(x) = y = 1,80 

L ; 2,54 ≤ x < 2,94 V 

- Titik 2,2 liter (Segmen 10) 

➢ Volume pembacaaan di 3 percobaan : 2,15 liter 

➢ Tegangan pembacaan di 3 percobaan : 3,46 V, 3,42 V, 3,41 V 

➢ Volume pembacaan seharusnya (standar) : 2,20 liter 

➢ Perbaikan yang dilakukan : Mengubah fungsi tangga segmen 10 yang 

semula f(x) = y = 2,15 L ; 3,20 ≤ x < 3,52 V menjadi f(x) = y = 2,20 

L ; 3,20 ≤ x < 3,52 V 

Dengan begitu, bentuk baru fungsi tangga dengan 13 segmen yang dapat 

digunakan dalam penentuan nilai volume adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

y4= f4(x) = 

0,60 L ; 0 ≤ x < 0,27 V 

0,80 L ; 0,27 ≤ x < 0,65 V 

0,90 L ; 0,65 ≤ x < 1,01 V 

1,10 L ; 1,01 ≤ x < 1,31 V 

1,30 L ; 1,31 ≤ x < 1,73 V 

1,40 L ; 1,73 ≤ x < 2,12 V 

1,60 L ; 2,12 ≤ x < 2,54 V 

1,80 L ; 2,54 ≤ x < 2,94 V 

2,00 L ; 2,94 ≤ x < 3,20 V 

2,20 L ; 3,20 ≤ x < 3,52 V 

2,40 L ; 3,52 ≤ x < 3,90 V 

2,70 L ; 3,90 ≤ x < 4,35 V 

3,00 L ; 4,35 ≤ x < 5 V 

 

 

 

 

 

 

(4.4) 

 

Fungsi y4 tersebut merupakan fungsi yang mungkin digunakan untuk 

menghasilkan nilai akurasi dan presisi optimal dalam pengukuran volume cairan 
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dalam tangki bensin motor Honda Beat karena kesalahan sistematik dari fungsi 

fungsi tangga yang dibuat telah diperbaiki. 

Jika fungsi tersebut dimasukkan ke dalam program Arduino sebagaimana 

Lampiran 2 untuk dijadikan fungsi dalam mengubah nilai tegangan menjadi volume, 

maka hasil dari percobaan pengambilan nilai volume menggunakan fungsi tersebut 

ditunjukkan dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil penunjukan nilai volume menggunakan fungsi tangga y4 dengan 13 

segmen yang telah diperbaiki 

 

No 

Volume 

Standar 

(L) 

Volume Pembacaan (L) Rata- 

Rata 

%Eror 

%Standar 

Deviasi 

Relatif 

 
Akurasi 

(%) 

 
Presisi 

(%) Pecobaan 

1 

Percobaan 

2 

Percobaan 

3 

1 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 100,00 100,00 

2 0,70 0,80 0,60 0,60 14,29 17,32 85,71 82,68 

3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 100,00 100,00 

4 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 100,00 100,00 

5 1,00 1,10 1,10 1,10 10,00 0,00 90,00 100,00 

6 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 100,00 100,00 

7 1,20 1,30 1,30 1,30 8,33 0,00 91,67 100,00 

8 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00 0,00 100,00 100,00 

9 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00 0,00 100,00 100,00 

10 1,50 1,40 1,60 1,60 6,67 7,53 93,33 92,47 

11 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00 0,00 100,00 100,00 

12 1,70 1,80 1,80 1,80 5,88 0,00 94,12 100,00 

13 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 100,00 100,00 

14 1,90 1,80 2,00 2,00 5,26 5,97 94,74 94,03 

15 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

16 2,10 2,00 2,20 2,20 4,76 5,41 95,24 94,59 

17 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 2,30 2,20 2,40 2,40 4,35 4,95 95,65 95,05 

19 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 100,00 100,00 

20 2,50 2,40 2,70 2,70 6,67 6,66 93,33 93,34 

21 2,60 2,70 2,70 2,70 3,85 0,00 96,15 100,00 

22 2,70 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 100,00 100,00 

23 2,80 2,70 2,70 3,00 4,76 6,19 95,24 93,81 

24 2,90 3,00 3,00 3,00 3,45 0,00 96,55 100,00 

25 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

26 3,10 3,00 3,00 3,00 3,23 0,00 96,77 100,00 

Rata Rata 3,13 2,08 96,87 97,92 
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Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa melalui pendekatan 

fungsi tangga dengan 13 segmen yang telah diperbaiki sebagaimana fungsi y4, maka 

diperoleh hasil pengukuran volume tangki motor dengan rata-rata eror sebesar 3,13% 

dan standar deviasi relatif sebesar 2,08 % atau dengan tingkat persentase akurasi 

sebesar 96,87% dan persentase presisi sebesar 97,92%. 

Disamping itu, dengan diperolehnya 13 titik pengukuran beserta fungsi tangga 

yang akurat dan presisi, maka pengujian jumlah volume yang masuk menggunakan 

aplikasi android yang telah dibuat dapat digunakan ketika melakukan pengisian 

bensin pada tangki motor. Aplikasi android ini sebenarnya dimaksudkan untuk 

mengindikasi ada tidaknya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun stasiun pengisian bahan bakar 

lainnya dalam memberikan bensin kepada konsumen. Misalnya jika kita melakukan 

pengisian bensin di suatu SPBU ternyata kesalahannya melebihi BKD (0,5%) maka 

jika kita mengisi bensin berulang kali (total mencapai 20 Liter) pada SPBU tersebut, 

sudah dipastikan bahwa kesalahannya pasti melebihi BKD yang telah ditentukan. 

Maka SPBU ini sudah dapat diindikasi adanya kemungkinan kecurangan yang 

dilakukan saat melakukan pengisian bensin. Penggunaan aplikasi pengujian 

pengisian tangki ini hanya dapat digunakan pada beberapa titik yakni : 

 
- Pengujian 1 liter : 

➢ Titik 0,60 liter ke 1,60 liter 

➢ Titik 0,80 liter ke 1,80 liter 

➢ Titik 1,40 liter ke 2,40 liter 

- Pengujian 2 liter : 

➢ Titik 0,60 liter ke 2,70 liter (Pembacaan bisa jadi 2,40 liter) 

- Pengujian 3 liter : 

➢ Titik 0 liter ke 3,00 liter 

 
 

Jika melakukan pengujian 1 liter dari titik 0,60 liter ke 1,60 liter, 0,80 liter ke 

1,80 liter, serta 1,40 liter ke 2,40 liter maka eror yang mungkin diperoleh 

berdasarkan program yang sudah dibuat adalah 0 % sebagaimana data dari Tabel 4.9. 

Jika melakukan pengujian 2 liter dari titik 0,60 liter ke 2,70 liter maka eror yang 

mungkin diperoleh berdasarkan program yang sudah dibuat adalah 3,85 % 

sebagaimana data dari Tabel 4.9. Adapun jika melakukan pengujian 3 liter dari titik 

0 liter (tangki dibuat kosong) ke 3,00 liter  maka eror yang mungkin diperoleh 
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berdasarkan program yang sudah dibuat adalah 0 % sebagaimana data dari Tabel 4.9. 

Kedua pengujian (1 Liter dan 3 Liter) memiliki tingkat kesalahan yang masih dalam 

lingkup batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yakni BKD untuk PU BBM dan 

takaran seperti yang ada dalam tinjauan pustaka adalah ±0,5% dan ±1%, sehingga 

aplikasi android terutama bagian pengujian dapat digunakan untuk indikasi awal 

adanya tindak kecurangan saat mengisi BBM, dengan catatan pemastian 

pengindikasian diberikan ketika telah melakukan pengujian beberapa kali. 

Namun, dari kedua pengujian tersebut pengujian volume cairan yang masuk 

ke dalam tangki yang paling memungkinkan adalah pengujian 1 liter, dikarenakan 

nilai volume yang dapat dijangkau dengan kelipatan 1 liter terdapat tiga titik yang 

memiliki kesalahan 0 % (akurat) dan juga presisi sebagaimana yang diperoleh dari 

Tabel 4.9 sehingga ketika melakukan pengujian pengisian tangki menggunakan 

aplikasi android, kesalahan dari pengisi tangki dapat diketahui secara pasti tanpa 

dipengaruhi oleh kesalahan program prototipe. Adapun pada pengujian 3 liter yang 

juga memiliki kesalahan 0%, dianggap tidak lebih memungkinkan dari 

menggunakan pengujian 1 liter, dikarenakan titik 0 liter yang sulit untuk dijangkau. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Terdapat enam simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Simpulan 

tersebut adalah: 

1. Prototipe indikator volume tangki bensin motor Honda Beat berbentuk 

digital telah berhasil dibuat dengan memiliki 13 titik ukur sesuai jumlah 

segmen resistansi sensor pelampung yang akurat dan presisi pada rentang 

ukur 0,6L sampai 3,1L. 

2. Prototipe indikator volume tangki bensin dapat menampilkan nilai volume 

tangki bensin dalam satuan liter melalui suatu fungsi tangga y4 dengan 13 

segmen dengan tingkat kesalahan atau rata-rata persentase error penunjukan 

volume sebesar 3,13% dan persentase standar deviasi relatif sebesar 2,08%, 

serta telah divalidasi dengan gelas ukur standar bervolume nominal 100 ml. 

3. Penunjukan hasil pengukuran volume bensin dapat ditampilkan pada LCD 

16x2 sebagai indikatornya. 

4. Indikator volume bensin pada LCD 16x2 juga dapat menampilkan waktu 

real time pengukuran. 
 

5. Data pengukuran volume bensin dapat di simpan pada sebuah MicroSD 

dengan format txt. 
 

6. Selain pada LCD 16x2, data pengukuran volume bensin juga dapat 

ditampilkan pada Smartphone Android melalui koneksi Bluetooth. Aplikasi 

smartphone Android tersebut selain dapat mengindikasi nilai volume, juga 

dapat digunakan untuk menguji atau mencari nilai error volume yang 

masuk ke dalam tangki pada volume 1 Liter dan 3 Liter pada beberapa titik 

volume tertentu dengan kesalahan penunjukan 0 % (masih dalam rentang 

BKD PU BBM atau takaran). 

5.2 Saran 

Alat yang telah dirancang ini dapat dikembangkan untuk mencapai hasil 

yang lebih baik dengan melakukan beberapa pengembangan yang dimungkinkan 

dilakukan. Pengembangan yang pertama, sistem dapat dikembangkan lagi agar bisa 
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digunakan pada setiap jenis tangki motor sehingga tidak hanya terbatas pada satu 

merek kendaraan. Pengembangan selanjutnya, prototipe agar dapat mengukur 

volume bensin pada semua titik ukur, mulai dari tangki kosong (0 Liter) sampai 

tangki penuh menggunakan sensor yang lebih akurat. Yang terakhir, diharapkan agar 

kedepannya pengujian bisa dilakukan pada kondisi sesungguhnya, yaitu saat tangki 

terpasang pada motor dan menggunakan cairan pertalite atau pertamax. 
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