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ABSTRAK 

 
 

Kadar air merupakan salah satu parameter penting pada komoditi kopi, yang 

erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan mutu dari suatu produk terutama cita 

rasa. Kopi merupakan salah satu komoditi ekspor terbesar yang dimiliki oleh 

Indonesia. Namun, dalam pengembangan penelitiannya, khususnya mengenai 

penentuan nilai kadar air kopi, cukup sulit ditemukan, sehingga dibuat proyek akhir 

ini dengan tujuan untuk lebih memudahkan pemantauan kualitas kadar air pada kopi. 

Prototipe ini menggunakan plat tembaga sebagai sensor kapasitif, yang disambungkan 

ke rangkaian listrik osilator dan komparator untuk mengubah nilai perubahan 

kapasitansi menjadi nilai perubahan tegangan, dan selanjutnya diproses menjadi 

persentase kadar air oleh mikrokontroler. Untuk pengujian prototipe, metode 

pengujian yang digunakan adalah metode referensi oven sesuai dengan SK Dirjen 

PDN Nomor 38/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Meter Kadar Air (MKA). 

Prototipe dapat menampilkan nilai kadar air secara langsung dan nilai bit yang dapat 

juga dikonversi menjadi persentase kadar air. Dari hasil pengujian didapat nilai 

kesalahan rata – rata penunjukkan langsung kadar air adalah 0,08% (sampel 

penguapan) dan 0,22% (sampel pembasahan). Sedangkan, nilai kesalahan rata – rata 

dari perhitungan bit adalah 0,39% (sampel penguapan) dan 0,60% (sampel 

pembasahan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, prototipe termasuk MKA kelas II 

dengan toleransi kesalahan 0,69%. 

Kata Kunci : kadar air, kopi, sensor kapasitif, osilator, komparator, oven. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meter Kadar Air (MKA) atau moisture meter adalah alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur kadar air dari bahan pangan, terutama bahan pangan pokok jenis biji – 

bijian, seperti kopi, beras, gabah, jagung, dan gandum. Hal ini, didasarkan karena kadar 

air pada bahan pangan tersebut sangat memengaruhi citarasa yang juga akan 

memengaruhi harga jual dari bahan pangan tersebut, sehingga diperlukan batas ukuran 

kadar air untuk bahan pangan. Terdapat dua jenis MKA, yakni MKA penunjukkan 

langsung dan MKA penunjukkan Tidak Langsung. MKA penunjukkan langsung adalah 

MKA yang dapat menunjuk langsung pembacaan kadar air suatu komoditi yang diukur 

tanpa menggunakan tabel konversi. Sedangkan, MKA penunjukkan tidak langsung adalah 

MKA yang tidak dapat menunjukkan langsung pembacaan kadar air pada suatu komoditi, 

melainkan, harus menggunakan tabel konversi. (ST MKA, 2010) 

Pada dasarnya, MKA tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, hal ini 

dikarenakan, MKA tidak digunakan oleh konsumen akhir secara langsung, namun lebih 

ditekankan kepada perusahaan – perusahaan atau industri yang membutuhkan MKA 

untuk analisis sampel dan penentuan harga. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, 

MKA akhirnya digunakan pula untuk transaksi perdagangan secara umum, dimana kadar 

air yang terukur digunakan untuk menentukan besarnya harga jual pada suatu sampel, 

misalnya pada penjualan kopi. Kadar air pada kopi sangat memengaruhi citarasa dari kopi, 

dan tinggi rendah kadar air pada kopi dapat berpengaruh terhadap harga jual dan harga 

beli dari kopi tersebut. Kopi yang cenderung memiliki kadar air yang rendah akan 

cenderung lebih mahal dibanding dengan kopi yang memiliki kadar air yang tinggi, karena 

kopi tersebut telah melewati proses pengeringan yang lebih lama. Oleh karena itu, kadar 

air pada kopi sangat dijaga dan diatur sedemikian rupa sehingga terjaga kualitasnya. 

(Utama, 2006) 

Pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan beberapa prinsip model 

pengukuran, bisa dengan menggunakan prinsip resistif, dan kapasitif. Kedua prinsip 
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tersebut, mengacu pada sifat material kopi terkait kadar air, yaitu sifat resistif dan sifat 

kapasitif. Namun, pada proyek akhir ini, prinsip kerja yang dipilih adalah prinsip 

kapasitif. Hal ini didasarkan karena prinsip kapasitif cenderung lebih sederhana dibanding 

dengan prinsip lainnya, yaitu dengan menyimpan sampel diantara dua lempeng, setelah 

itu sampel akan diukur kadar airnya oleh sensor kapasitor berupa perubahan nilai 

kapasitansi, dimana nilai perubahan kapasitansi tersebut akan dikonversi menjadi 

tegangan yang nantinya, berbanding terbalik dengan persentase dari kadar air pada kopi. 

Selain itu, prinsip kapasitif ini juga bisa mengukur dalam kondisi yang cukup beragam, 

dibandingkan dengan sensor resistif, yang cenderung lebih digunakan untuk pengukuran 

dengan kadar air yang tinggi saja, dan pengukuran level cairan. (Yulianto, 2018) 

Dengan berbagai dasar pertimbangan tersebut, sensor kapasitif dipilih sebagai 

alternatif penyelesaian proyek akhir pengukuran kadar air pada kopi yang dilakukan pada 

lima kondisi, yakni kering, penambahan air sebanyak 1mL, 2mL, 3mL, dan 4mL untuk 

setiap 5 gram kopi. Keluaran dari sensor yang dibuat berupa perubahan nilai kapasitansi, 

yang nantinya akan masuk ke rangkaian dan di rangkaian akan diubah menjadi nilai 

tegangan yang selanjutnya akan dikonversi kedalam persentase kadar air oleh 

mikroprosesor. 

Menurut teori ketahanan dan mutu produk, kadar air pada suatu produk dapat 

memengaruhi ketahanan dari produk tersebut. Produk dengan kadar air yang cenderung 

tinggi, ketahanan produknya cenderung lebih rendah, yang berarti waktu kadaluarsanya 

lebih cepat, dibanding dengan produk yang memiliki kadar air yang rendah dan normal. 

Hal ini berhubungan dengan kelembaban dari produk tersebut, produk dengan kadar air 

yang tinggi akan cenderung lebih lembab dan mudah diserang oleh jamur, sehingga lebih 

mudah busuk. Salah satu produk yang sangat dipengaruhi oleh kadar air adalah kopi, hal 

ini bukan hanya memengaruhi umur kopi untuk disimpan, tapi juga cita rasa dari sampel 

kopi tersebut. (Labuza, 1982) 

 

Pengukuran kadar air pada kopi sangat penting, mengingat kopi merupakan salah 

satu komoditi utama yang dapat diekspor, sehingga membutuhkan spesifikasi yang tinggi. 

Walaupun, berasal dari kopi yang sama namun, cita rasa yang dihasilkan bisa jadi 

berbeda, hal ini dikarenakan kadar air yang tersimpan pada kopi pun berbeda – beda. 

(Yusdiali dan Tuliza, 2012). Sehingga, kualitas kadar air pada kopi ini juga sangat 
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memengaruhi akan cita rasa kopi yang ada, bukan hanya karena jenis kopi yang 

digunakan. Hal ini pula, yang melatarbelakangi pemilihan judul proyek akhir tentang 

“Pengukuran Kadar Air pada Kopi dengan Menggunakan Sensor Kapasitansi”. 

 

Dalam pengambilan judul proyek akhir ini, terdapat beberapa pertimbangan dan 

inspirasi dari beberapa proyek yang telah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya, oleh 

Hidayati pada tahun 2013 tentang “Alat Ukur Pendeteksi Kadar Air pada Kopi Papain 

dengan Pengukuran Kapasitansi “, dan umar pada tahun 2017 mengenai “Pengembangan 

Sensor Kapasitif Plat Silinder untuk Mengukur Tingkat Kadar Air pada Gabah Padi”. 

namun pada kedua proyek karya tulis ini, pengukuran dilakukan secara tidak langsung, 

dimana nilai kadar air yang didapat, tidak langsung muncul dalam bentuk persentase 

melainkan, dalam bentuk perubahan kapasitansi, sehingga perlu perhitungan secara 

manual untuk menndapatkan nilai persentase kadar air. Sehingga dari kekurangan karya 

tulis ini mendorong terciptanya prototipe alat ukur kadar air dengan prinsip sensor 

kapasitif, yang bisa melakukan pengukuran secara langsung dan menampilkan hasil 

pengukuran dalam bentuk persentase, yang berbasiskan digital yakni menggunakan 

Arduino Uno sebagai pengolah data (mikrokontroler) sebagai penyempurnaan proyek 

karya tulis alat ukur kadar air diatas. 

Berdasarkan beberapa paparan yang dikemukakan di atas, maka dalam 

pembahasan proyek akhir ini akan dibuat suatu sistem pembacaan kadar air pada kopi 

dengan menggunakan sensor kapasitansi. Alasan penggunaan sensor tersebut, karena 

pada dasarnya sensor kapasitansi memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, 

pengukuran yang dilakukan oleh sensor kapasitansi hanya terjadi di sekitar permukaan 

sensor, tidak menyebab  kan resiko kesehatan seperti radiasi dan sebagainya, pengolahan 

frekuensi relatif rendah, sehingga lebih mudah jika dibandingkan dengan sensor RF 

(Radio Frequency) yang membutuhkan frekuensi relatif tinggi, dan yang paling penting, 

sensor kapasitif ini dapat mengukur pada beberapa kondisi kadar air, baik kering, 

sedang,maupun basah, tidak seperti halnya sensor resistif yang cenderung hanya 

mengukur dengan kadar air yang tinggi saja. (Yuliarto, 2018) 

Adapun cara kerja dari prototipe tersebut yaitu kadar air pada kopi diukur dengan 

sensor kapasitansi yang telah terhubung ke rangakaian listrik yang terdiri dari komparator 

dan osilator. Rangkaian listrik yang dibuat, terintegrasi dengan Arduino Uno sebagai 
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microcontroller. Selanjutnya, data yang didapat akan diolah oleh microcontroller tersebut 

sehingga dapat memunculkan data hasil pengukuran kadar air pada LCD. 

 
1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada projek akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat prototipe alat ukur kadar air menggunakan sensor kapasitansi 

yang terintegrasi digital . 

2. Bagaimana alat ukur membaca hasil pengukuran sensor kapasitif yang telah 

dihubungkan dengan rangkaian listrik dan terintegrasi dengan mikrokontroler 

Arduino Uno. 

3. Bagaimana karakteristik sensor dan prototipe secara umum yang dibuat. 

4. Bagaimana mengkalibrasi prototipe MKA yang telah dibuat. 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

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

 
1. Pengujian dilakukan pada kondisi suhu kamar. 

2. Alat ukur dapat mengukur kadar air pada kopi saat keadaan kering dan berbagai 

kondisi yang sudah diatur, dengan rentang nilai pengukuran 0 % sampai dengan 19%. 

3. Suhu dan kelembaban pada kopi diabaikan. 

4.  Jenis kopi yang diuji adalah kopi merek kapal api, dengan kadar kopi murni 100%, 

dengan dua metode pembuatan sampel, yakni penambahan air dan penguapan oleh 

humidifier. 

5. Pada metode penambahan air digunakan air sebesar 1mL, 2mL, dan 3mL,sedangkan 

untuk metode penguapan dilakukan dengan lama waktu sebesar 30 menit, 60 menit, 

dan 90 menit. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat alat ukur kadar air pada media kopi 

dengan menggunakan sensor kapasitif yang terhubung dengan rangkaian listrik dan 

terintegrasi dengan Arduino Uno 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari proyek akhir yang dibuat adalah untuk memudahkan dan mengurangi 

biaya pembelian MKA, selain itu, alat ukur yang dibuat juga dapat bermanfaat dalam 

pengembangan IPTEK mengenai penerapan sensor kapasitif. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

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

projek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

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

mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan projek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain 

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

serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

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

pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini, akan dibahas semua teori terkait kadar air, kopi, dan Meter Kadar 

Air (MKA) serta prinsip pengukurannya yang menjadi dasar dalam pembuatan prototipe 

alat ukur kadar air pada kopi. 

2.1 Kadar Air 

Salah satu komponen mutu yang sangat penting pada komoditas pertanian adalah 

kadar air. Kadar air komoditas pertanian tidak saja berarti penting dalam hal ekonomis, 

tetapi juga dalam hal stabilitas dan mutu. (Utama, A.S., 2006). Kadar air adalah kunci 

keselamatan bagi komoditas pertanian terutama biji – bijian selama penyimpanan, karena 

aktivitas biologi terjadi jika tersedia air. 

Banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai kadar air 

misalnya pengukuran nilai kadar air menggunakan metode oven, destilasi dengan toluene, 

pemanasan secara langsung dengan IR tester, dan menggunakan alat pengukur kadar air 

digital. Metode pengukuran kadar air digital ini merupakan metode pengukuran kadar air 

yang sangat mudah, cepat, praktis dibanding metode yang lainnya. Alat pengukur kadar 

air tipe digital ini harus dikalibrasi terlebih dahulu ketepatan pengukuramya dengan hasil 

pengukuran metode oven. 

Pada penentuan nilai kadar air produk pertanian menggunakan metode oven ini 

memiliki perlakuan yang berbeda untuk setiap macam produk pertaniannya misalnya 

untuk biji kopi dan kakao pemanasan pada suhu 104 °C selama 16 jam, untuk biji kedelai 

pada suhu 130 °C selama 1.5 jam sedangkan untuk biji jagung pada suhu 130 °C selama 

4 jam. 

Produk pertanian yang seringkali diukur untuk diketahui kadar airnya adalah biji- 

bijian. Secara umum biji mengandung unsur-unsur yang sama, yaitu embrio dan cadangan 

makanan serta kulit biji yang menyelubunginya. Biji-bijian banyak digunakan sebagai 

bahan makanan, oleh karena itu bijian-bijian harus bisa disimpan dalam jangka waktu 

lama. Penyimpanan yang baik dilakukan pada saat biji - bijian mencapai kadar air 

kesetimbangan. 
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Pengukuran kadar air dapat dilakukan mengunakan alat ukur dan pengukuran 

dengan metode oven. Ketelitian dan ketepatan penentuan nilai kadar air menggunakan 

metode oven sudah menjadi acuan Standar Nasional Indonesia, namun demikian 

penentuan kadar air menggunakan metode oven ini relatif rumit dan membutuhkan waktu 

yang lama. Alat ukur kadar air merupakan perangkat ukur yang mudah dan cepat untuk 

mengetahui nilai kadar air. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia merancang alat 

ukur kadar air menggunakan perangkat analog dan sedang dilakukan penyempurnaan 

menggunakan sistem digital. Teknologi digital lebih cepat dan lebih mudah dalam ha1 

pengoperasian dibandingkan perangkat analog. (Utama.A,S., 2006) 

Tercutat pada jurnal (Utama A.S. 2006), menurut Hall kadar air adalah kunci 

penentu keawetan komoditas pertanian selama penyimpanan, karena aktivitas biologi 

akan terjadi jika tersedia air. Penentuan kadar air terhadap komoditas pertanian harus 

dilakukan dengan tepat, untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menghentikan proses 

pengeringan. Pengeringan terlalu lama selain pemborosan bahan bakar juga akan merusak 

mutu komoditas pertanian itu sendiri. Homogenitas dan banyaknya contoh yang diambil 

juga adalah dua ha1 yang penting dalam penentuan kadar air komoditas pertanian (Gomez 

dan Gomez, 1984). 

Kadar air biji - bijian akan selalu berubah mengikuti perubahan kelembaban udara 

sekitarnya untuk mencapai kadar air kesetimbangan pada tingkat kelembaban tersebut. 

Pada kadar air kesetimbangan, maka air dalam biji-bijian tidak akan menguap ke 

lingkungan dan juga tidak akan menyerap air dari lingkungan pada titik kadar air dan RH 

tertentu misalnya kadar air kesetimbangan biji kakao adalah 6-7 % pada kelembaban 

relatif udara 70 %, dan untuk kopi kadar air 12 %, jagung 12-13% dan kedelai 12-14 %: 

Pada biji kopi, kadar air berkisar 50% sampai 60% pada saat biji di panen. Untuk 

diolah menjadi kopi bubuk yang siap untuk dipasarkan, maka perlu proses pengeringan. 

Proses ini dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. (Anonim, 2018) 

Secara umum, pengujian kadar air diatur secara Internasional oleh International 

Seed Testing Association dimana asosiasi ini mengatur mengenai pentingnya pengukuran 

kadar air pada setiap jenis biji – bijian dan termasuk juga benih. Pengukuran ini dilakukan 

untuk berbagai keperluan, namun masih banyak juga komoditi yang belum diatur oleh 

asosiasi ini. Pada dasarnya, definisi dari kadar air itu sendiri adalah, hilangnya berat benih 
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ketika dikeringkan sesuai dengan metode tertentu. Metode dan prosedur pengujian kadar 

air pada beberapa komoditi tanaman telah diatur dengan jelas, termasuk untuk kopi. 

Pengukuran kadar air pada kopi, sedikitnya terdapat dua metode yaitu dengan 

menggunakan Meter Kadar Air dengan prosedur pengerjaan seperti yang telah tertulis 

pada Syarat Teknis Meter Kadar Air 2010 dan dengan menggunakan metode oven. 

Namun, pengukuran kadar air pada metode tersebut, berlaku untuk benih kopi, sedangkan 

pengukuran kadar air pada kopi bubuk atau kopi yang telah dihaluskan belum ditentukan 

menggunakann alat dan metode apa, sehingga itu menjadi bahan penelitian pada proyek 

akhir ini. (Agustin & Prananda, 2017) 

Komoditi biji yang prosedur pengujian kadar airnya belum diatur umumnya 

menggunakan metode oven suhu rendah, yakni dengan suhu oven 103±2°C selama 3 jam, 

namun ada juga yang menggunakan metode oven suhu tinggi, yaitu dengan mengatur suhu 

oven 133±2°C selama 2 jam (ISTA rules, 2017). Dari hasil berbagai pengujian kadar air 

pada benih biji, setiap benih membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan 

tingkat kekerasan dari biji dan tingkat kadar air yang biasanya terkandung dalam benih 

tersebut. Misalnya, pada benih jarak pagar, pengujian kadar airnya dapat dilakukan 

dengan suhu 103±2°C selama 8 jam dalam keadaan benih dibelah empat untuk yang kadar 

air awalnya rendah dan dalam keadaan utuh, untuk yang kadar air awalnya tinggi 

(Sa’diyah, 2008), maupun benih pala yang dapat dilakukan dengan suhu rendah konstan 

105°C selama 17-19 jam atau metode suhu tinggi 130°C selama 4-6 jam (Apriyani, 2014). 

Pada dasarnya, ISTA rules 2017, tidak mengatur metode pengukuran kadar air 

pada kopi bubuk dan juga tidak diatur mengenai pengukuran kadar air pada benih kopi 

ataupun biji kopi, . ISTA rules 2017 lebih mengatur mengenai pengukuran kadar air pada 

komoditi – komoditi pokok seperti beras, gandum, oats, dan sebagainya. 

Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan 

terhadap serangan mikroba. Berdasarkan derajat keterikatan air, air terikat dapat dibagi 

atas empat tipe. Tipe I adalah air yang terikat kuat. Tipe II yaitu molekulmolekul air 

membentuk ikatan hydrogen dengan molekul air lain, terdapat dalam mikrokapiler. Air 

jenis ini lebih sukar dihilangkan dan penghilangan air tipe II akan mengakibatkan 

penurunan suhu. Tipe III adalah air bebas. Tipe IV adalah air yang tidak terikat dalam 

jaringan suatu bahan atau air murni (Winarno, 2004). 
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Berdasarkan penelitian pengukuran kadar air yang telah dilakukan terhadap kopi 

yang bentuknya masih biji utuh dengan yang sudah dihaluskan, kadar air pada kopi bubuk 

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kadar air pada biji kopi utuh. (Agustin & 

Prananda, 2017) 

Pada umumnya, hampir semua komoditi yang digunakan dalam proses 

perdagangan, yang pada umumnya adalah kelompok biji – bijian, sebelum dipasarkan 

dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Pengeringan ini dilakukan dengan tujuan 

agar kadar air yang terkandung pada komoditi sesuai dengan standar sehingga dapat 

disimpan lebih lama. Kadar air yang baik dan terstandar, agar sebuah komoditi dapat 

bertahan lebih lama, adalah dibawah 10%, dan biasanya pada biji kopi ada dikisaran 12%, 

sedangkan pada kopi bubuk, yang biasanya telah melewati proses roasting ada di kisaran 

0% sampai 1%. (Amanto & Atmaja, 2015). 

Kadar air pada kopi bubuk, dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor yakni lama 

proses pengeringan, dan nilai dari Relative Humidity (RH), sehingga selain proses 

pengeringan yang dilakukan harus benar, nilai kelembaban lingkungan juga harus benar 

– benar dijaga, sedemikian rupa sehingga nilainya berada dikisaran 60% hingga 70%. 

Kadar air merupakan standar mutu produk yang sangat penting, karena kadar air 

merupakan faktor yang menentukan shelf-time nya. Semakin tinggi kadar air dalam suatu 

produk pangan akan semakin rentan dan memiiliki daya simpan yang relatif tidak lama. 

Penurunan kadar air sebanding dengan waktu pengeringan. Semakin lama waktu 

pengeringan, kadar air dalam bahan makin berkurang, namun dengan kecepatan 

penurunan kadar air makin sedikit. Makin tinggi suhu pengeringan, maka waktu yang 

diperlukan bahan untuk mengering semakin cepat. Awal proses pengeringan penurunan 

kadar air sangat signifikan dibandingkan dengan saat-saat akhir proses pengeringan. 

(Amanto & Atmaja, 2015). 
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2.2 Kopi 

 

Gambar 2.1 Komposisi dalam sebuaah biji 

Sumber : Journal of Aghritech Science , Vol.02, No. 1 Mei 2018 

Kopi merupakan bahan minuman yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia 

tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena kopi yang memiliki aroma khas, 

baik kopi bubuk maupun kopi seduh yang tidak dimiliki oleh minuman lain. Indonesia 

sendiri, merupakan salah sau negara dengan penghasil kopi terbesar di dunia, sehingga 

banyak sekali kopi dari Indonesia yang di export. (Nopitasari, 2010) 

Bagian – bagian penting yang membentuk kopi adalah kulit buah, daging buah, 

kulit tanduk, kulit ari, biji dan tangkai. Buah kopi umumnya terdiri atas sepasang biji kopi 

yang saling melekat, yang dilapisi oleh kulit tanduk yang keras dan kulit ari yang lebih 

tipis. Komponen terpenting pada kopi adalah kafein dan kaffeol. Kafein sebagai 

komponen yang memiliki sifat merangsang syaraf, sedangkan kaffeol merupakan 

komponen penambah rasa cita. Tingkat kaffein maupun kaffeol ini sanngat dipengaruhi 

oleh kadar air pada kopi itu sendiri. Biji kopi memiliki kadar air kesetimbangan pada nilai 

kadar air adalah 12% dengan kelembabban udara relatif, 70%. (Utama, 2006) 
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2.3 Metode Pengukuran 

2.3.1 Meter Kadar Air & Alat Pengukuran Kadar Air Digital 

 

Gambar 2.2 MKA digital dengan prinsip kapasitansi 

Sumber : indo-digital.com 

Meter kadar air (MKA) adalah suatu alat ukur yang dapat menentukan kadar air 

pada suatu komoditi seperti biji-bijian, biji-bijian berminyak, kayu, dan hasil kayu olahan 

industri. Terdapat dua jenis Meter Kadar Air, yaitu MKA penunjukan langsung dan tidak 

langsung. (ST MKA, 2010) MKA penunjukkan langsung adalah jenis MKA yang dapat 

menunjukkan hasil pembacaan kadar air pada suatu sampel yang diukur tanpa perlu 

menggunakan tabel konversi, sedangkan MKA penunjukkan tidak langsung,ialah MKA 

yang membutuhkan tabel konversi untuk mengetahui hasil pembacaan kadar air pada 

suatu sampel. Penunjukan pembacaan MKA adalah dalam nilai persentase dari kadar air 

suatu sampel yang diukur. Meter Kadar Air (MKA) pada umumnya menggunakan dua 

jenis prinsip kerja, yaitu prinsip kapasitif dan resistif, dimana kedua prinsip kerja ini, 

memanfaatkan koefisien elektrisitas dari plat tembaga. (Utama, 2006) 

Alat pengukur kadar air digital adaIah alat untuk menentukan kadar air dari multi 

komoditas pertanian yang dirancang secara digital. Tolok ukur yang digunakan daIarn 

pengukuran menggunakan alat pengukur kadar air digital ini adalah nilai konduktansi atau 

kapasitansi yang berbeda-beda yang dimiliki masing-masing produk biji-bijian sesuai 

dengan kadar air yang dikandungnya. Adanya sifat demikian kemudian dimanfaatan 

untuk mengetahui kadar air dari suatu bahan yaitu dengan mengukur nilai konduktansi 
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atau kapasitansinya. Keunggulan alat pengukur kadar air digital ini adalah lebih mudah 

dalam pengoperasiannya, lebih praktis penggunaannya karena dapat di bawa kemana pun 

(portable) dan juga Iebih cepat dalam pengoperasiannya. Namun demikian bukan berarti 

bahwa alat pengukur kadar air digital ini tidak memiliki kelemahan, akan tetapi memiliki 

pula beberapa kelemahan yaitu harganya lebih mahal, penunjukan nilai kadar air alat ini 

tidak menyatakan kadar air sebenarnya dari komoditas pertanian yang diukur oleh 

karenanya harus dilakukan kalibrasi terhadap hasil pengukuran menggunakan metode 

oven yang telah diakui kebenaran dan ketepatan pengukuran nilai kadar airnya oleh 

Standar Nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah alat-alat ukur digital ini 

menggunakan komponen-komponen yang sensitif sehingga pemilihan komponen alat 

harus baik, pemakaian alat pengukur kadar air harus benar atau sesuai prosedur 

penggunaan alat dan pengelolaan alat diIakukan secara baik agar tidak mudah rusak. 

 
2.3.2 Pengukuran Kadar Air Metode Oven 

 

Gambar 2.1 Oven untuk pengukuran kadar air 

Sumber : Currys.co.uk 

Pengukuran kadar air metode oven adalah pengukuran kadar air dengan memakai 

prinsip menguapkan air yang terkandung dalam bahan dengan cara pemanasan pada suhu 

dan lama waktu tertentu dimana besarnya suhu yang dipakai berdasarkan jenis komoditas. 

Metode Oven adalah penentuan nilai kadar air dalam persentase ditulis dengan rumus : 
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𝑀𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑀𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
× 100% (2.1)

 
𝑀𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 

 
 

KA = Nilai Kadar Air 

Mbasah = Massa kopi + massa cawan kosong sebelum di keringkan 

Mkering = Massa kopi + massa cawan kosong setelah dikeringkan 

Pengukuran kadar air dengan metode Oven termasuk metode pengukuran yang 

memiliki kebenaran dan ketelitian hasil pengukuran yang tinggi sehingga dijadikan 

Standar Nasional Indonesia. Pengukuran kadar air metode oven ini selain memiliki 

kebenaran dan ketepatan pengukuran yang baik juga tidak terlaIu membutuhkan biaya 

besar, namun metode Oven ini memiliki kelemahan dalam hal kemudahan dan waktu. 

Oven pengering biji kopi adalah alat untuk mengeringkan biji kopi setelah 

melewati proses pengolahan biji kopi basah. Mesin pengering biji kopi ini diupayakan 

akan menghasilkan biji kopi paling sedikit memiliki kadar air 5%. Sistem pengering oven 

ini menggunakan udara panas dari tungku dengan bahan bakar kayu bakar kemudian 

disirkulasikan melalui blower penghembus udara. (Andrawulan dkk,. 2011) 

 

Cara kerja dari oven pengering ini adalah bubuk kopi atau biji dimasukkan terlebih 

dahulu kedalam cawan, lalu setelah itu ditimbang massa cawan dan massa kopi basah, 

setelah itu cawan – cawan yang telah disiapkan dimasukkan kedalam oven yang telah di 

atur suhunya menjadi 105°C dan waktu diatur selama 3 jam. Setelah timer berbunyi, 

cawan yang berisikan kopi diangkat, dan ditiriskan di desikator, selama kurang lebih 30 

menit, lalu setelah itu ditimbang kembali, untuk dicari berapa penyusutan massa nya, 

penyusutan massa kolinear dengan kadar air yang terkandung dalam kopi tersebut. Oven 

pengering tersebut berfungsi untuk mengurangi kadar air pada biji kopi dan untuk 

mengeringkan biji kopi setelah dilakukan pemanenan atau pengupasan biji/bubuk kopi 

basah Proses pengeringan pada oven ini relatif stabil, karena nilai temperaturnya dapat 

dikontrol, sehingga dapat dilakukan dalam rentang waktu yang sudah pasti. Proses 

pengeringan pada kelompok biji – bijian juga dapat dilakukan dengan cara tradisional 

yaitu dengan di sangrai ataupun secara modern dengan menggunakan oven. (Leviana dan 

Paramitha, 2017) 
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2.3.3 Metode Destilasi dengan Toluen (AOAC 1980) 

 

 

Gambar 2.2 Alat pengujian kadar air dengan metode destilasi toluene 

Sumber : primadonablog.blogspot.com 

Metode penentuan kadar air dibawah ini digunakan untuk beberapa jenis bahan 

pangan termasuk hasil perikanan seperti ikan, udang, rumput Iaut serta hasil olahannya. 

Dalam hal ini penentuan kadar air didasarkan volume air sebagai destilat per satuan berat 

sampel dan dinyatakan dalam persen. Peralatan yang digunakannya adalah destilator 

dengan penampung destilat khusus (Utama A.S. 2006). 

 
2.3.4 Pemanasan Langsung dengan IR Moisture Tester 

 

 

Gambar 2.3 IR Moisture Tester 

Sumber : china-total.com 
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Kapasitansi atau kapasitans adalah perbandingan banyaknya jumlah muatan pada 

kedua pelat konduktor penyusun kapasitor terhadap besarnya potensial listrik di antara 

keduanya. Dengan kata lain nilai kapasitansi merupakan ukuran kemampuan kapasitor 

dalam menyimpan energi dari suatu nilai tegangan. Kapasitans diukur dalam Farad (F), 

dan   dapat   didefinisikan   dalam   satuan   Coloumb   per   Volt   sebagai   berikut: 

(2.2) 

Metode penentuan kadar air dibawah ini digunakan untuk beberapa jenis bahan 

pangan termasuk hasil perikanan seperti ikan, udang, rumput laut serta hasil olahannya. 

Dasar penentuan dalam ha1 ini penentuan kadar air didasarkan rasio berat air bebas yang 

diuapkan dengan. energi cahaya Infra Merah dengan berat sampel dan dinyatakan dalam 

persen. Peralatan khusus yang digunakan adalah Unit Infra Red Moisture Tester (KETT) 

dan gunting. 

2.3.5 Humidifier 

Humidifier adalah perangkat yang digunakan untuk menambah kadar air atau 

kandungan air di dalam udara. Penambahan air dalam udara akan meningkatkan nilai 

kelembaban relatif pada udara dan nilai kelembaban spesifik udara. Humidifier biasanya 

digunakan untuk menambahkan kandungan air di dalam udara di dalam suatu ruangan 

kamar rumah, kantor, atau pada industri. Perangkat humidifier diperlukan untuk menjaga 

udara dalam ruangan memiliki kelembaban dan suhu udara yang sesuai dengan 

kebutuhan. Pada penggunaan di rumah, humidifier diperlukan untuk menjaga kelembaban 

dan menurunkan suhu udara agar penghuni rumah bisa beraktifitas dengan nyaman. 

Seperti diketahui, proses humidifikasi untuk penggunaan di rumah, disertai juga dengan 

proses penurunan suhu udara. Proses ini lazim disebut dengan proses evaporative cooling. 

Sedangkan pada skala industri, humidifier digunakan agar tingkat kelembaban udara tidak 

mengganggu proses produksi. (Pradipta, K. 2017). 

 
2.4 Bagian – Bagian Alat Ukur 

2.4.1 Kapasitansi Plat Tembaga 

2.4.1.1 Kapasitansi 
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Gambar 2.4 Geometri kapasitor pelat sejajar 

 

 
 

Sumber : ayo-sekolahfisika.com 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, sebuah kapasitor dapat terbentuk dari 

dua pelat konduktor yang dipasangkan sejajar saling berhadapan. Pelat konduktor tersebut 

memiliki luas penampang A dan dipisahkan dengan jarak d. Sesuai dengan definisi yang 

telah dijelaskan di atas disebutkan bahwa suatu kapasitor mampu menyimpan sejumlah 

muatan listrik melalui kedua pelat konduktor penyusunnya. Banyak sedikitnya muatan 

yang mampu disimpan oleh suatu kapasitor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor- 

faktor tersebut adalah luas penampang pelat konduktor, jarak antar pelat dan bahan 

dielektrik yang berada diantara pelat konduktor (Halliday dkk, 2011). 

Nilai kapasitor C0 kapasitor keping dalam sejajar ini dalam farad adalah: 
 

 

 

(2.3) 

Dimana, 

εr = Konstanta dielektrik dari sampel kopi. 

εo = Permitivitas ruang hampa (8,85 x 10-12 F/m). 

A = Luas panampang (m2) 

d = Jarak antara keping (m) 
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2.4.1.2 Luas Penampang Pelat Konduktor 

Semakin luasnya pelat konduktor pada kapasitor maka akan semakin besar pula 

akumulasi muatan yang mampu didistribusikan melalui permukaan pelat. Oleh karena itu 

nilai kapasitansi kapasitor tersebut akan secara otomatis menjadi semakin besar. 

 
2.4.1.3 Jarak Pelat Konduktor 

Dua pelat konduktor yang menyusun kapasitor dipisahkan oleh suatu celah dengan 

jarak tertentu. Besar kecilnya jarak yang memisahkan antara kedua pelat tersebut dapat 

mempengaruhi nilai kapasitansi kapasitor. Hal ini dikarenakan adanya perubahan beda 

potensial listrik antara kedua pelat. Potensial listrik muncul karena adanya muatan listrik 

beda kutub yang berada di tempat yang berbeda. Muatan listrik yang berbeda kutub 

cenderung akan tarik menarik dan saling mendekat. Untuk bisa saling mendekat maka 

muatan listrik ini membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha 

inilah yang disebut energi potensial listrik. Dengan demikian apabila muatan listrik 

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

mendekat akan lebih besar sehingga energi potensial listriknya besar. Sebaliknya semakin 

dekat jarak antara muatan listrik maka usaha untuk saling mendekat akan kecil sehingga 

potensial listriknya kecil. Hal inilah yang terjadi pada pelat kapasitor. Semakin dekat jarak 

antara kedua pelat maka nilai beda potensial listrik akan kecil sehingga nilai kapasitansi 

akan besar, sedangkan apabila jarak antara kedua pelat jauh maka nilai beda potensial 

listriknya akan besar sehingga nilai kapasitansi akan semakin kecil. (Halliday, dkk. 2011) 

 
2.4.1.4 Dielektrik 

Bahan dielektrik yang mengisi ruang antara pelat konduktor juga akan 

mempengaruhi nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Bahan dielektrik dapat berwujud padat, 

cair, dan gas. Di dalam bahan dielektrik tidak terdapat elektron konduksi yang bebas 

bergerak di seluruh bahan oleh pengaruh medan listrik (Terzic, 2012). Medan listrik tidak 

akan menghasilkan pergerakan muatan dalam bahan dielektrik. Sifat inilah yang 

menyebabkan bahan dielektrik itu merupakan isolator yang baik. 
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Dalam bahan dielektrik, semua elektron-elektron terikat kuat pada intinya 

sehingga terbentuk suatu struktur regangan benda padat, atau dalam hal cairan atau gas, 

bagian-bagian positif dan negatifnya terikat bersama-sama sehingga tiap aliran massa 

tidak merupakan perpindahan dari muatan. Karena itu, jika suatu dielektrik diberi muatan 

listrik, muatan ini akan tinggal terlokalisir di daerah di mana muatan tadi ditempatkan. 

Setiap bahan dielektrik memiliki nilai konstanta dielektrik tertentu(Terzic, 2012) 

Konstanta dielektrik merupakan perbandingan nilai kapasitans dua buah kapasitor identik, 

dimana masing-masing berbahan dielektrik sebuah material tertentu dan ruang vakum. 

Hubungan tersebut dapat diungkapkan melalui persamaan: 

 

(2.4) 

dimana, 

          = Konstanta dielektrik 

            =Kapasitansi kapasitor dengan dielektrik material tertentu (F) 

        =Kapasitans dengan dielektrik ruang vakum (F) 

 

2.4.2 Rangkaian Listrik 

Tingkat kelembaban kopi mempengaruhi nilai kapasitansi sensor kapasitif dan 

dievaluasi mempergunakan rangkaian osilator RC yang mengubah nilai kapasitansi C- 

sensor menjadi frekuensi osilasi. Osilator RC dibentuk mempergunakan gerbang hex - 

inverter Schmitt-trigger dari IC digital 74HC14 dengan komponen R dan C sensor 

berfungsi sebagai rangkaian penala. Besarnya frekuensi osilasi ditentukan berdasarkan 

persamaan yang memberikan nilai f0 sebesar 250 KHz pada kondisi tanpa adanya kopi 

bubuk. Nilai frekuensi ini akan berubah akibat adanya kopi bubuk ditengah-tengah 

elektroda sensor yang bersifat sebagai dielektrik seperti diperlihatkan pada persamaan 

(2.4). 
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Gambar 2.5 Rangkaian Listrik 

Output osilator RC kemudian diteruskan ke suatu rangkaian pengunci fasa (Phase 

Locked Loop, PLL) dari IC tipe 4046, yang memiliki dua pembanding fasa, satu bagian 

source follower dan satu osilator terkontrol tegangan (voltage controlled oscillator, 

VCO). Rangkaian PLL umumnya dipergunakan secara luas untuk pembangkitan clock 

dalam sistem digital modern sebagai pensintesa frekuensi (synthesizable PLLs) dengan 

keluaran frekuensi yang relatif stabil. Pada penelitian ini, rangkaian pengunci fasa 

dipergunakan untuk mengubah frekuensi menjadi tegangan dan untuk menjaga kestabilan 

pengukuran. Fasa frekuensi osilator RC, f0, kemudian dibandingkan terhadap frekuensi 

referensi, fref, dari osilator internal IC4046 yang ditentukan mempergunakan komponen 

C-ext. Perbedaan fasa ini kemudian diubah menjadi tegangan keluaran. Adapun bentuk 

rangkaian elektronik pengolah isyarat sensor kapasitif untuk mengukur kelembaban kopi 

sebagai berikut : 

 
 

Sumber : Jurnal ”Pengembangan sensor kapasitif untuk mengukur kadar air 

pada gabah padi” (2017) 

 
Rangkaian pada Gambar 2.5 diatas menggunakan, dua buah IC yang berbeda dengan 

fungsi berbeda, untuk mendapatkan nilai keluaran yang diinginkan. IC74HC14 sebagai 

osilator, dan IC74HC4046 sebagai PLL. 
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(2.5) 

 

2.4.2.1 IC74HC14 

IC ini sebagai osilator RC yang mengubah nilai kapasitansi Csensor menjadi 

frekuensi osilator. Osilator RC dibentuk mempergunakan gerbang hex inverter Schmitt- 

trigger dari IC 74HC14 dengan komponen R dan C sensor berfungsi sebagai penala, di IC 

tersebut terdapat 6 (enam) gerbang hex inverter Schmitt-trigger. Bentuk gerbang logic 

dan rumus frekuensi pada rangkaian seperti di bawah ini: 

 

 

 
Sumber : Datasheet IC74HC14 

 
 

Dimana, 

f = frekuensi (Hz). 

T = Periode (s). 

R = Resistansi (ohm). 

C = Kapasitansi (Farad). 

 
 

2.4.2.2 IC74HC4046 

IC sebagai rangkaian komparator pengunci fase (Phase Locked Loop, PLL) yang 

menerima keluaran dari rangkaian osilator atau IC 74HC14. IC 74HC4046 memiliki dua 

pembanding fasa, satu bagian dari sinyal input (SIGIN) atau source follower dan dari 

Gambar 2.6 Gerbang Hex-Inverter Schmitt-Trigger 
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osilator terkontrol tegangan (Voltage Control Oscillator, VCO). Rangkaian PLL 

digunakan untuk pembangkit clock dalam sistem digital modern sebagai pensintesis 

frekuensi (synthensizable PLLs) dengan keluaran frekuensi yang stabil. Pada penelitian 

ini, rangkaian pengunci fasa dipergunakan untuk mengubah frekuensi menjadi tegangan 

dan untuk menjaga kestabilan pengukuran. Fase frekuensi pada osilator dibandingkan 

terhadap frekuensi referensi pada rangkaian komparator dari IC 74HC4046 yang 

ditentukan dengan komponen Ceks (Kapasitor eksternal) pada pin 6,7 dan Reks (Resistor 

eksternal) pada pin 11. Perbedaan fasa ini diubah menjadi tegangan keluaran, bentuk 

diagram fungsi dan konfigurasi pin dari IC 74HC4046 seperti berikut: 

 

Gambar 2.7 Diagram Fungsi IC  
 
 

Gambar 2.8 konfigurasi Pin IC 
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2.4.3 Catu Daya 
 

 

 

 

Gambar 2.9 Blok Diagram Power Supply 

 
Sumber : Journal of Aghritech Science , Vol.02, No. 1 Mei 2018 

 
Catu daya atau power supply adalah alat atau sistem yang berfungsi menyalurkan 

energi listrik atau bentuk energi jenis apapun yang sering digunakan untuk menyalurkan 

energi listrik. Prinsip kerja catu daya secara umum adalah tegangan AC yang dihasilkan 

dari jala-jala PLN diturunkan menggunakan transformator step down sehingga 

menghasilkan tegangan AC yang nilainya lebih kecil. Tegangan AC yang keluar dari 

transformator diubah menjadi tegangan DC menggunakan rangkaian penyearah 

gelombang penuh atau rangkaian jembatan. Setelah itu tegangan dilewatkan pada sebuah 

kapasitor yang berfungsi mengurangi tegangan ripple yang dihasilkan oleh rangkaian 

penyearah. Agar tegangan dari catu daya sesuai dengan yang diinginkan, tegangan DC 

dari kondensator dilewatkan pada rangkaian variable regulator.(Halliday dkk, 2011) Pada 

penelitian ini keluaran catu daya yang digunakan adalah 9 V dan 2 A. 
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2.4.4 Arduino Uno 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat 

open source. Physical computing adalah membuat sebuah sistem atau perangkat fisik 

dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif yaitu dapat 

menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. Arduino tidak hanya sekedar 

sebuah alat pengembangan, tetapi adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, 

dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner 

dan meng-upload ke dalam memory microcontroller. Arduino memiliki spesifikasi 

dengan tegangan operasi 5 V dan 3,3 V, frekuensi 16 MHz. Pin Arduino yang digunakan 

adalah pin VCC 5Volt sebagai sumber tegangan untuk rangkaian, pin A0 untuk input 

analog dari rangkaian berupa tegangan, pin Ground sebagai safety pin, dan 2 pin lainnya 

yang digunakan untuk LCD. (Arduinocc, 2019) 

 
 

Gambar 2.10 Arduino Uno  

Sumber : Arduinocc.com  
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2.4.5 LCD 2×16 
 

 

Gambar 2.11 LCD M1632 

LCD 2×16 adalah modul yang digunakan sebagai antarmuka antara pengguna dan 

sistem mikrokontroler dengan tampilan 2 baris dan 16 karakter. LCD ini dikendalikan 

oleh mikrokontroler HD 44780 yang memiliki DDRAM (Display Data Access Memory) 

sebagai memori tempat karakter yang ditampilkan berada, CGRAM (Character Generator 

Random Access Memory) sebagai memori untuk menggambarkan pola karakter dan 

CGROM (Character Generator Read Only Memory) sebagai tempat penyimpanan 

karakter yang telah permanen dan tidak dapat dihapus. Modul LCD ini memiliki 16 kaki 

untuk berkomunikasi dengan sistem mikrokontroler yang terdiri atas 3 kaki kontrol, 8 kaki 

data dan 5 kaki suplai tegangan. (Adhitya, 2009) 

 

Dalam penggunaannya pengiriman data baik karakter maupun perintah terdapat 

dua metode yang dapat digunakan yaitu metode 4-bit dan 8-bit. Pada metode 8-bit 

pengiriman data dilakukan satu kali sedangkan pada metode 4-bit pengiriman data 

dilakukan dua kali. Untuk mengirim atau menerima data terlebih dahulu diatur pin RS 

dan RW terlebih dahulu sesuai keperluan, kemudian setelah itu memberikan sinyal tinggi. 

Kemudian data dikirim dan sinyal dikembalikan ke sinyal rendah. 

Untuk I2C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron 

dengan protokol. (Elektronika, 2015) Awalnya modul LCD dikendalikan secara parallel 

baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Jalur paralel memakan banyak pin di Arduino. 

Dengan menggunakan I2C maka pin yang digunakan lebih sedikit, awalnya membutuhkan 

7 pin menjadi hanya 4 pin yang terhubung dengan Arduino. 
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2.5 Komunikasi Data 

Data adalah segala sesuatu yang memiliki arti bagi penerimanya. (William, 2004) 

Dalam ilmu komunikasi, data adalah informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital 

biner. Untuk melakukan komunikasi data, setidaknya diperlukan tiga elemen minimal 

untuk mendukung terlaksananya pengiriman data yaitu : sumber data (source), media 

transmisi (transmission media), dan penerima (receiver). Seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Blok diagram komunikasi data 
 

 

 

Transmisi data adalah proses pengiriman data dari sumber ke penerima data. 

Dalam melakukan transmisi data harus memperhatikan beberapa aspek seperti : media 

transmisi yang digunakan, kapasitas channel transmisi, tipe channel transmisi, kode 

transmisi yang digunakan, mode transmisi, protokol perangkat lunak dan penanganan 

kesalahan transmisi. Transmisi data digital dapat terjadi dalam transmisi paralel atau 

transmisi serial. Data di dalam sebuah sistem komputer ditransmisikan melalui model 

paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata dalam sebuah sistem komputer. Data antara 

sebuah sistem komputer dengan sistem komputer lainnya biasanya ditransmisikan melalui 

model serial. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing 

bit mempunyai jalurnya tersendiri, sehingga data yang mengalir pada transmisi paralel 

jauh lebih cepat pada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk 

melakukan komunikasi jarak pendek. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya 1 bit 

data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu per 

satu. (William, 2004) 
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Selanjutnya, pada transmisi serial dapat berbentuk dua jenis, yaitu transmisi serial 

sinkron (synchronous) dan transmisi serial asinkron (asynchronous). Pada transmisi 

sinkron, sebelum terjadi komunikasi, diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan 

penerima (William, 2004) 

 

2.6 Kalibrasi 

Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology 

(VIM), kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh 

instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah 

diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan besaran yang diukur). 

 
Nilai yang sudah diketahui ini biasanya merujuk ke suatu nilai dari kalibrator atau 

standar, yang tentunya harus memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada alat ukur yang 

di-tes (biasa disebut unit under test atau UUT). Ini sesuai dengan salah satu tujuan 

kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran atau menjaga agar 

traceability link ini tidak putus. 

 

 
Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai 

dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar 

yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan 

tersertifikasi. 

 

Kalibrasi diperlukan untuk: 

 
• Perangkat baru 

• Suatu perangkat setiap waktu tertentu 

• Suatu perangkat setiap waktu penggunaan tertentu (jam operasi) 

• Ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi 

mengubah kalibrasi 

• Ketika hasil pengamatan dipertanyakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Verifikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Alat_ukur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_nasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_internasional
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Kalibrasi, pada umumnya, merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran atau 

indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang 

digunakan dalam akurasi tertentu. Contohnya, termometer dapat dikalibrasi sehingga 

kesalahan indikasi atau koreksi dapat ditentukan dan disesuaikan (melalui konstanta 

kalibrasi), sehingga termometer tersebut menunjukan temperatur yang sebenarnya dalam 

celcius pada titik-titik tertentu di skala. Hasil kalibrasi harus disertai pernyataan 

"traceable uncertainity" untuk menentukan tingkat kepercayaan yang di evaluasi dengan 

seksama dengan analisa ketidakpastian. 

 

Dalam prosesnya, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk dapat 

merealisasikan proses kalibrasi, atau komponen – komponen yang harus dipenuhi untuk 

dapat melakukan proses kalibasi, diantaranya : 

 

1. Adanya obyek ukur (Unit Under Test) 

2. Adanya pengkalibrasi (Standard) 

3. Adanya prosedur kalibrasi, yang mengacu ke standar kalibrasi internasional, nasional 

atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji dengan 

terlebih dahulu dilakukan verifikasi. 

4. Adanya teknisi yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai kemampuan teknis 

kalibrasi (sebaiknya bersertifikat). 

5. Lingkungan terkondisi, baik suhu maupun kelembabannya. Jika tidak bisa dikondisikan, 

misalnya terjadi saat kalibrasi dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor lingkungan 

harus diakomodasi dalam proses pengukuran dan perhitungan ketidakpastian. 

6. Hasil kalibrasi itu sendiri, yaitu quality record berupa sertifikat kalibrasi. Di dalamnya 

tercatat measured value, correction value, dan akhirnya uncertainty value. Sertifikat ini 

tidak baku bentuknya, minimal harus dapat memberikan informasi tentang seberapa 

sehat alat ukur milik konsumen yang dikalibrasi. Artinya, kita bisa menambahkan 

banyak keterangan yang diperlukan, bahkan bisa saja ditambahkan foto, gambar, hasil 

analisa khusus, nilai TUR (Test Uncertainty Ratio), bahkan bisa saja melampirkan 

laporan kinerja kalibrator yang digunakan dalam proses ini. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Termometer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta_kalibrasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta_kalibrasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Temperatur
http://id.wikipedia.org/wiki/Celcius
http://id.wikipedia.org/wiki/Skala
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Kegiatan kalibrasi dilakukan dengan berbagai tujuan, yakni salah satunya,untuk 

mengetahui apakah alat ukur yang dipakai benar dalam penunjukkannya, dan jika terdapat 

penyimpangan maka, apakah nilai penyimpangannya masih berada dalam nilai toleransi 

yang diijinkan, dan sebagainya. Secara umum, manfaat kalibrasi bagi dunia Metrologi 

dan Industri adalah sebagai : 

 
1. Pendukung sistem mutu yang diterapkan di industri. Ini yang pada awalnya paling 

populer menjadi pendorong orang atau industri mau mengkalibrasi alatnya. ISO 9000 

mensyaratkan semua alat ukur yang terkait dalam produksi harus dijamin mutu 

keakuratannya. Dan salah satu alat utama untuk ini adalah dengan melakukan 

kalibrasi. 

2. Data penyimpangan harga benar dengan harga yang ditunjukkan alat ukur. Kalau ini 

memang menjadi alasan yang teknis sifatnya, dan teknisi saja yang biasanya 

merasakan riil manfaatnya. 

 

Dalam proses kalibrasi Meter Kadar Air (MKA) terdapat ketentuan batas kesalahan 

yang diijinkan, yang diatur pada Syarat Teknis MKA, sebagai berikut : 

 

1) Batas kesalahan maksimum yang diizinkan untuk tera dalam tanda plus 

 

dan tanda minus adalah: 

 

a. Kelas I 

• 

matahari adalah : 

➢ 0,3% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤10% ditambah 0,2% 

dari massanya; 

➢ 3/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,2% 

dari massanya. 

• Bijii-bijian jagung dan padi-padian, sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,4% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤ 10% ditambah 

0,2% dari massanya; 

➢ 4/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,2% 

dari massanya. 

Biji-bijian dan biji-bijian selain jagung, padi-padian, sergum dan bunga 
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b. Kelas II 

• Biji-bijian dan biji-bijian yang berminyak selain jagung, padipadian, 

sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,4% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤ 10% ditambah 

0,2% dari massanya; 

➢ 4/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,2% 

dari massanya. 

• Biji-bijian jagung, padi-padian, sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,5% dari massa basahnya, jika kadar air yang dikandung ≤10% ditambah 

0,2% dari massanya. 

➢ 5/100 dari kadar airnya jika kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,2% 

dari massanya 

2) Batas kesalahan maksimum yang diizinkan untuk tera ulang dalam tanda plus dan 

tanda minus adalah: 

a. Kelas I 

• 

matahari adalah : 

➢ 0,3% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤10% ditambah 0,4% 

dari massanya; 

➢ 3/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,4% 

dari massanya. 

• Biji-bijian jagung dan padi-padian, sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,4% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤ 10% ditambah 

0,4% dari massanya; 

➢ 4/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,4% 

dari massanya. 

b. Kelas II 

• 

sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,4% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤ 10% ditambah 

0,4% dari massanya; 

➢ 4/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,4% 

dari massanya. 

Biji-bijian dan biji-bijian selain jagung, padi-padian, sergum dan bunga 

Biji-bijian dan biji-bijian yang berminyak selain jagung, padipadian, 
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• Biji-bijian jagung, padi-padian, sergum dan bunga matahari adalah: 

➢ 0,5% dari massa basahnya, jika kadar air yang dikandung ≤10% ditambah 

0,4% dari massanya. 

➢ 5/100 dari kadar airnya jika kadar air yang dikandung > 10% ditambah 0,4% 

dari massanya 

3) Batas kesalahan maksimum yang diizinkan terhadap MKA untuk kayu, kayu olahan, 

selain biji-bijian berminyak adalah sama dengan batas kesalahan maksimum yang 

diizinkan pada: 

• 

sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,4% dari massa basahnya jika kadar air yang dikandung ≤10%; 

➢ 4/100 dari kadar airnya bila kadar air yang dikandung > 10%. 

• Biji-bijian jagung, padi-padian, sergum dan bunga matahari adalah : 

➢ 0,5% dari massa basahnya, jika kadar air yang dikandung ≤10%. 

➢ 5/100 dari kadar airnya jika kadar air yang dikandung > 10%. 
 

2.7 Karakteristik Pengukuran 

Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan nilai 

yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan dapat diketahui 

ketertelusurannya. Untuk input tetap dibutuhkan parameter akurasi, presisi, bias dan 

kesalahan. Sedangkan input berubah parameter sensitivitas, linieritas dan histerisis. Input 

tetap, yaitu saat suatu alat ukur diberikan masukan yang sama selama pengujian, sehingga 

yang menjadi pantauan adalah nilai keluaran atau output dari sistem apakah sama atau 

berbeda. Sedangkan, input yang berubah adalah saat sistem diberikan masukkan yang 

berbeda-beda per satuan waktu, biasanya nilai masukkan tersebut menaik atau menurun, 

sehingga dicari korelasi linearitasnya terhadap output berdasarkan rumus teori yang telah 

ditentukan. 

2.7.1 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi mendefinisikan 

seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang sebenarnya.(Mikhail, 

1981) 

Biji-bijian dan biji-bijian yang berminyak selain jagung, padi-padian, 
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Presisi = (1 − 
3σ

) 100% 
X̅ 

(2.9) 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x̅ (2.10) 

Akurasi = (1 − 
Bias+ 3σ

) 100% (2.6) 
Xbenar 

 
 

σ =  √
 ⅀  (𝑥𝑖− 𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2

 

𝑛−1 
(2.7) 

 
 

 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 

n :Jumlah data 

 

2.7.2 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan alat 

ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran berulang 

(Mikhail, 1981) 

 

2.7.3 Bias 

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

input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih besar atau 

lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. Persamaan bias 

ditunjukan sebagai berikut. (Mikhail, 1981) 

 

2.7.4 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

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

dari sinyal yang terukur. (Mikhail, 1981) 

 

3σ+Bias 
Error = ( 

Xbenar 
) 100% (2.11) 

𝑥̅ = 
⅀ 𝑥 

𝑛 

𝑖 (2.8) 
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2.7.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas juga merupakan perbandingan output dan input alat ukur. 

Pada alat ukur yang linear, sensitivitas relatif tetap. Dalam beberapa hal, alat ukur yang 

baik memiliki nilai sensitivitas yang besar. (Mikhail, 1981) 

K = 
eo

 

ei 

K : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

(2.12) 

 

2.7.6 Linieritas 

Linieritas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari suatu 

instrument. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan output yang 

berbanding lurus. (Mikhail, 1981) Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan 

garis berikut : 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 (2.13) 

𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜− (∑𝑒𝑖)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒𝑖
2− (∑𝑒𝑖)2 

𝑏 =  
∑𝑒𝑜(∑𝑒𝑖

2)− (∑𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑𝑒𝑖) 

𝑁∑𝑒𝑖
2− (∑𝑒𝑖)2 

𝑒𝑜 ∶ Output pengukuran 

𝑒𝑖 ∶ Input pengukuran 

m : Linieritas 

b : Konstantan 

(2.14) 

 
(2.15) 
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Pelat Tembaga Rangkaian Osilator RC & Pengunci Fasa 

 

   Kapasitansi  

Teganngan 
LCD 16 x 2 

POWER 

   9V  
SUPPLY 

KOMPUTER 

Kadar Air : ….% 

Raw: …. Bit 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai rancang bangun alat ukur kadar air, mulai 

dari komponen yang digunakan secara umum, prinsip kerja, serta prosedur pengambilan 

data dan kalibrasi prototipe alat ukur ini dengan metode oven. 

3.1      Prinsip Kerja prototipe Alat Ukur 
 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, alat ukur yang dibuat memiliki prinsip kerja yang sangat 

sederhana, dimana alat ukur ini terdiri dari dua buah plat tembaga sejajar dengan luas 

permukaan 10x10 cm2 dan jarak antar kedua plat tersebut di set seminimal mungkin, yaitu 

antara 1 sampai 3 mm. Sensor yang digunakan berupa plat tembaga akan mengukur 

perbedaan nilai koefisien dielektrik pada kopi dan air, sehingga menyebabkan perubahan 

nilai kapasitansi. Perubahan nilai kapasitansi ini akan masuk ke sebuah rangkaian listrik 

yang sudah dibuat untuk sensor ini, dimana rangkaian tersebut terdiri atas rangkaian 

osilator dan rangkaian komparator. Output dari sensor berupa nilai kapasitansi, dimana 

Gambar 3.1 Prinsip kerja MKA Sensor Kapasitansi 
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nilai kapasitansi ini akan masuk ke rangkaian listrik, dimana pada rangkaian listrik 

tersebut akan diubah dari nilai kapasitansi menjadi nilai tegangan, supaya bisa menjadi 

masukkan analog untuk Arduino Uno sebagai mikroprosesor. Masukkan ini selanjutnya 

akan diolah oleh mikroprosesor menjadi nilai perubahan persentase kadar air kopi melalui 

programan yang sudah diatur. Perubahan yang masuk kedalam Arduino adalah dalam 

skala mikroVolt, dimana perubahan satu persen kadar air kopi setara dengan perubahan 

0.2 mikroVolt. Setelah diolah dan didapatkan hasilnya, persentase kadar air yang 

didapatkan akan ditampilkan pada LCD yang sudah terintegrasi dengan Arduino Uno. 

 
3.2 Komponen Penyusun Prototipe MKA Sensor Kapasitansi 

Berikut akan dipaparkan komponen - komponen penyususn MKA. 

 
 

3.2.1 Sensor Kapasitansi Pelat Persegi 

Bentuk dudukan sensor kapasitansi terbuat dari bahan tembaga. Deteksi dielektrik 

kopi yang berhubungan dengan kelembaban dilakukan pada dua kepingan elektroda 

terbuat dari bahan tembaga dengan panjang setiap sisinya 10 cm dan dilekatkan pada 

pelat isolator yang terbuat dari bahan plastik akrilik. Agar kepingan elektroda dapat diisi 

dengan sampel kopi, maka keping elektroda bagian bawah dibuat seperti laci yang dapat 

dikeluarkan dan dimasukkan. Agar keping elektroda dapat diregangkan dan direkatkan, 

maka pada keping elektroda bagian atas di tempelkan pada ulir sehingga dapat bergerak 

vertikal atau bergerak keatas dan ke bawah. Jarak antara kedua keping elektroda ketika 

direkatkan sekitar 1 mm sampai 3 mm. 

 
Gambar 3.2 Dua Plat Sejajar 
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alat ukur meter kadar air. Rangkaian tersebut terdiri atas rangkaian listrik osilator RC dan 

Csensor menjadi frekuensi osilasi. Rangkaian ini menggunakan gerbang logika hex inverter 

schmitt-trigger dari IC tipe 74HC14 dengan komponen resistor (R) dan kapasistor (Csensor) 

sebagai rangkaian penala. IC 74HC14 di berikan tegangan masukan dari arduino sebesar 

5 V DC dan besar frekuansi osilasi yang keluar dari IC ditentukan dari persamaan 

ketika mengukur menggunakan osiloskop. Nilai frekuensi akan berubah ketika adanya 

pembanding fasa yaitu source follower dan osilator terkontrol tegangan (Voltage 

Controlled Oscillator, VCO). Rangkaian ini digunakan untuk mengubah nilai frekuensi 

menjadi tegangan dan menjaga kestabilan pengukuran. Fase frekuensi dari rangkaian 

Pada Gambar 3.2 ditunjukkan bahwa sensor yanng digunakan diletakkan secara 

horizontal, yang mana salah satu plat menjadi fixed plat (plat yang bawah), dan yang 

satunya lagi merupakan moving plat (plat yang berada diatas). 

3.2.2 Rangkaian Listrik Osilator RC dan Pengunci Fasa (PLL) 

Pada Gambar 3.3 menjelaskan rangkaian listrik yang digunakan untuk prototipe 
 

rangkaian pengunci fasa. Rangkaian Osilator RC dapat mengubah nilai kapasitansi pada 
 

 

 

 

memberikan nilai f0 sebesar 250 kHz pada kondisi tanpa adanya kopi data ini didapat 
 

kopi ditengan-tengah elektroda sensor. Output rangkaian osilator diteruskan pada 

rangkaian pengunci fasa (Phase Locked Loop, PLL). 

Rangkaian pengunci fasa menggunakan IC tipe 74HC4046, yang memiliki dua 
 

 

 

osilataor RC dibandingkan terhadap frekuensi referensi dari osilator internal IC 

74HC4046, perbedaan fase kemudian diubah menjadi nilai tegangan. 
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Gambar 3.3 Rangkaian Osilator RC dan Pengunci Fasa 

 

 
3.2.3 Microcontroller dan Program Arduino 

Microcontroller Arduino Uno mendapat supply tegangan sebesar 9 V DC dari catu 

daya. Mikrokontroler ini menerima output tegangan dari rangkaian listrik, tegangan 

diubah menjadi nilai bit, nilai bit akan diubah menjadi nilai persentase kadar air. Hasil 

nilai persentase kadar air akan ditampilkan pada LCD 2x16 yang dihubungkan secara 

serial dari Arduino Uno. Seperti ditunjukkan pada diagram alir algoritma program 

Arduino Uno Gambar 3.4. 

Terdapat beberapa pin Arduino Uno yang dipakai, diantaranya : 

1. Pin A0, digunakan sebagai analog input, yang mana berupa input berupa nilai 

tegangan yang berasal dari keluaran rangkaian listrik. 

2. Pin VCC dan GND, digunakan sebagai supply untuk rangkaian listrik dan I2C pada 

LCD. 

3. Pin Reset, digunakan untuk memulai pengukuran yang baru. 

4. Pin SCL dan SDA, yang digunakan untuk I2C pada LCD. 
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Gambar 3.4 Algoritma Progran Arduino Uno 

Tekan Tombol Reset 

Stop Looping 

Delay 20 s 

Void Loop 

Void Setup 

Mulai 

Inisiasi Variabel 

  Pengaturan Tampilan LCD  

Baca Output Rangkaian 

Konversi Tegangan ke Bit 

Konversi Bit ke Persentase 

Tampilkan Bit & Persentase 

di LCD 

Selesai 
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3.3 Prosedur Pengecekan Komponen Rangkaian 

Rangkaian listrik yang dipakai untuk prototipe alat ukur kadar air dengan sensor 

kapasitif, didapat dari paper yang juga mengangkat masalah yang sama yakni pengukuran 

kadar air dengan sensor kapasitif, namun perbedaannya terletak pada media yang 

digunakan. Dalam pengaplikasiannya, desain rangkaian listrik tidak langsung dapat 

dipakai sepenuhnya, diperlukan beberapa pengondisian dan analisa terhadap rangkaian 

yang memerlukan waktu cukup lama, dan merupakan bagian terlama dalam pembuatan 

prototipe ini. Secara garis besar, pengecekan komponen yang terdapat pada rangkaian ini 

dibagi atas tiga tahapan, yakni pengecekan pada IC74HC14, pengecekan pada 

IC74HC4046, dan yang terakhir pengecekan pada rangkaian listrik secara keseluruhan. 

 
3.3.1 Prosedur Pengecekkan pada IC74HC14 

Proses pengecekan pada IC74HC14 ini terdiri dari pengukuran tegangan keluaran 

dengan menggunakan multimeter dan osiloskop, sekaligus sinyal keluaran menggunakan 

osiloskop. Nilai kapasitor pada sensor juga diganti dengan nilai kapasitor yang nilainya 

sudah pasti dan dilihat perubahannnya. Adapun prosedur lengkapnya sebagai berikut : 

1. Komponen pada rangkaian listrik bagian pertama, dirangkai pada protoboard. 

2. Nilai kapasitif untuk sensor diganti dengan menggunakan kapasitor yang nilainya 

sudah pasti, dan disamakan dengan kapasitor kalibrator, yakni 20 pF. 

3. Nilai tegangaan keluaran dari IC diukur menggunakan multimeter, dan dibandingkan 

dengan referensi yang terdapat pada paper. 

4. Lalu, keluaran dari IC tersebut juga, dihubungkan ke osiloskop dan dilihat nilai 

tegangan di osiloskop, apakah sama atau tidak dengan multimeter, sekaligus, dilihat 

juga bentuk sinyal keluarannya. Osiloskop yang digunakan, sebelumnya telah di 

kalibrasi, untuk memastikan, bahwa osiloskop yang dipakai menunjukkan nilai yang 

benar, dan jika terdapat noise itu berasal dari rangkaian, bukan dari osilatornya. 

5. Setelah didapat nilai tegangan dan bentuk sinyal yang dihasilkan dengan 

menggunakan kapasitor yang senilai dengan kapasitor acuan, nilai kapasitif pada 

sensor ditingkatkan nilainya, dan dilihat perubahan nilai tegangan dan bentuk 

sinyalnya. 

6. Penambahan nilai kapasitif diulangi hingga kapasitor dengan nilai 2µF. 
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7. Amati perubahan bentuk gelombang dan bandingkan dengan referensi, yakni 

datasheet dari IC 74HC14. 

 
3.3.2 Prosedur Pengecekkan pada IC74HC4046 

IC 74HC4046 berfungsi untuk mengubah nilai frekuensi menjadi nilai keluaran 

tegangan. Pengecekan komponen ini dengan menggunakan bantuan generator sinyal dan 

osiloskop. Pada pengecekan sebelumnya telah didapat nilai frekuensi dan periode dari 

gelombang yang dihasilkan di osiloskop dengan menggunakan perhitungan manual, nilai 

tersebut merupakan keluaran dari IC74HC14. Pada pengecekan IC74HC4046 ini, 

masukkan terhadap IC merupakan gelombang dengan frekuensi tertentu, yang mana nilai 

masukkan ini di dapat dari generator sinyal sehingga, nilai frekuensi nya akan tetap tidak 

akan berubah – ubah. Lalu, bandingkan nilai keluarannya dengan referensi yang ada. 

Adapun prosedur lengkapnya sebagai berikut : 

1. Komponen pada rangkaian listrik bagian kedua, dirangkai pada protoboard. 

2. Generator Sinyal dihidupkan, lalu disambungkan ke IC74HC4046 sebagai masukan. 

3. Bentuk sinyal dan nilai frekuensi diatur sedemikian rupa sehingga didapat nilai yang 

diinginkan yang sesuai dengan keluaran dari IC sebelumnya. 

4. Lalu, bentuk sinyal, frekuensi dan tegangan yang dihasilkan diamati pada osiloskop, 

apakah sesuai dengan datasheet IC74HC4046 atau tidak. 

5. Pengecekan diulangi dengan frekuensi yang meningkat, lalu lihat perubahan bentuk 

sinyal, nilai frekuensi, dan tegangan yang dihasilkan pada osiloskop. 

6. Bandingkan dengan referensi, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, berarti IC yang 

digunakan benar dan tidak rusak. Tapi, apabila tidak sesuai, maka diperlukan analisa 

lebih lanjut mengenai rangakaian listrik. Kesalahan bisa dikarenakan IC yang rusak 

atau terdapat komponen yang tidak terhubung pada rangkaian listrik. 

 
3.3.3 Prosedur Pengecekkan pada Keseluruhan Rangkaian Listrik 

Proses pengecekkan ini, dilakukan setelah prosedur pengecekan komponen IC 

pertama dan kedua telah dinyatakan berhasil. Proses pengecekan ini, dilakukan dengan 

cara mengganti generator sinyal sebagai masukkan untuk IC yang kedua, dengan 

menggunakan keluaran dari IC yang pertama. Sehingga, pada pengecekan ini, rangkaian 
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listrik telah menjadi satu kesatuan tidak terpisah – pisah lagi. Sedangkan untuk nilai 

kapsitif di sensor masih menggunakan kapasitor varco yang nilainya bisa diganti sesuai 

kebutuhan, dengan range nilai 22pF sampai 2µF. Dari, hasil pengecekan ini, nilai yang 

didapat tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dilakukan pada pengujian, namun terdapat 

sedikit drop tegangan, namun hal ini masih dianggap wajar, karena terdapat noise pada 

protoboard dan juga nilai keluaran dari IC yang pertama yang tidak se stabil masukkan 

dari generator sinyal. 

 
3.4 Prosedur Pengujian Alat 

 
Berikut ini akan dijelaskan dua macam pengujian yang dilakukan beserta prosedur 

pengujiannya, yaitu : 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Sampel Kopi Uji 

Pembuatan sampel yang dilakukan terdapat dua metode yakni metode penetesan 

langsung dan metode penguapan. Metode penetesan langsung, dilakukan dengan cara 

mencampur kopi bubuk dengan air secara langsung, lalu diaduk agar mendapatkan kopi 

yang homogen, sedangkan metode penguapan dilakukan dengan cara menyimpan sampel 

kopi uji diatas saringan yang dibawahnya terdapat air dan humidifier, lalu di diamkan 

dalam orde waktu tertentu. Berikut detail prosedur pembuatan sampel kopi uji : 

3.4.1.1 Metode pencampuran langsung 

 
1. Kopi bubuk yang akan diuji disiapkan sebanyak 40 gram, yaitu 25 gram digunakan 

untuk lima cawan yang akan diuji dengan metode oven, dan 15 gram digunakan untuk 

sensor. 

2. Air disiapkan dengan takaran tertentu. Pada pembuatan media ini, dilakukan tiga 

jumlah air yang berbeda, yaitu 1mL, 2mL, dan 3mL untuk setiap lima gram kopi, 

sehingga untuk massa kopi seberat 40 gram, dibutuhkan air sebanyak 8mL, 16mL, 

dan 32mL. 

3. Kopi yang sudah disiapkan, dimasukkan kedalam plastik bening. 

4. Air yang sudah ditakar pada gelas ukur, dicampurkan kedalam kopi pada plastik 

bening untuk diaduk dan diratakan. 

5. Campuran air dan kopi tersebut diaduk hingga merata dan homogen. 
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6. Sampel kopi uji telah siap untuk digunakan pengujian. 

7. Ulangi langkah diatas, untuk volume air 16mL, dan 32 mL. 

 
 

3.4.1.2 Metode Penguapan 

 
1. Kopi bubuk yang akan diuji disiapkan sebanyak 40 gram, yaitu 25 gram digunakan 

untuk lima cawan yang akan diuji dengan metode oven, dan 15 gram digunakan untuk 

sensor. 

2. Air disiapkan dalam toples tanpa tutup, sebanyak setengah wadah toples tersebut. 

3. Letakan humidifier didalam toples. 

4. Letakkan saringan teh diatas toples, dan lapisi permukaan bawah dengan tissue, untuk 

mencegah bubuk kopi jatuh ke air di dalam toples. 

5. Kopi yang sudah disiapkan, dimasukkan kedalam saringan yang ada diatasnya. 

6. Saringan ditutup dengan tutup toples agar uap air yang berasal dari humidifier tidak 

tercampur dengan yang berasal dari udara. 

7. Diamkan selama 30 menit. 

8. Sampel kopi uji telah siap untuk digunakan pengujian. 

9. Ulangi langkah diatas, untuk waktu 60 menit dan 90 menit. 

 
 

3.4.2 Prosedur Pengujian Karakteristik Sensor 

 
Pengujian dilakukan untuk mengetahui karakteristik umum sensor dalam 

pengoptimalan aplikasinya. Karakteristik yang diuji hanya sebatas keluaran yang 

dihasilkan sensor. Keluaran tersebut diukur sebagai persentase dari kadar air pada ketiga 

jenis media kopi, yang mana nilai persentase tersebut merupakan implementasi dari 

perubahan nilai kapasitansi yang telah di konversi menjadi besaran tegangan. Adapun 

prosedur pengujian keluaran tegangan sensor ini adalah sebagai berikut : 

1. Dipastikan prototipe alat ukur kadar air, power supply, mikrokontroler Arduino, serta 

kabel-kabel telah siap untuk digunakan. 

2. Prototipe dengan stop-contact disambungkan. Pastikan display menunjukan nilai 0%. 

3. Bagian atas sensor ditarik, untuk mengisikan bubuk kopi yang akan diuji. 



42  

4. Kopi bubuk yang akan diuji dituang secukupnya keatas permukaan sensor, ratakan 

secara manual dengan tangan atau media bantu apapun, pastikan seluruh permukaan 

sensor tertutup oleh kopi, untuk mencegah dualisme koefisien dielektrik. 

5. Sensor bagian atas, ditekan untuk mencegah adanya udara, dan sudah terintegrasi 

dengan sensor. 

6. Tunggu beberapa saat, sampai LCD menunjukkan nilai pembacaan kadar air pada 

kopi tersebut. 

7. Tunggu hingga stabil, lalu catat penunjukkannya 

8. Tombol reset ditekan, jika ingin melakukan pengujian selanjutnya. 

 

 

3.4.3 Prosedur Pengujian Kalibrasi Alat Ukur 

 
Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari 

penunjukan prototipe alat ukur kadar air. Metode yang digunakan adalah metode oven 

yakni dengan memasukkan bahan kopi yang akan diuji ke dalam cawan, lalu cawan 

tersebut dimasukkan kedalam oven. Massa sampel dalam cawan sebelum masuk ke dalam 

oven (massa basah) dan massa sampel dalam cawan setelah dipanaskan di dalam oven 

(massa kering) diukur. Lalu, dihitung nilai perubahan bobot massa nya, dibagi dengan 

massa basah dikali 100%. (ST MKA, 2010) Adapun prosedur kalibrasinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Sampel kopi uji disiapkan. 

2. Massa masing – masing cawan yang akan digunakan ditimbang menggunakan 

timbangan elektronik dengan daya baca 0.01 gram. 

3. Masing – masing kondisi kopi uji dimasukkan kedalam 5 cawan. Sehingga, total 

cawan yang masuk ke oven sebanyak 20 cawan. Tulis sebagai massa cawan kosong. 

4. Massa cawan yang telah berisi kopi, ditimbang kembali dan tulis sebagai massa 

basah. 

5. Oven dinyalakan, dan diatur pada suhu 105°C untuk waktu 3 jam. 

6. Setelah itu, cawan yang berisi media uji dimasukkan kedalam oven dan biarkan 

selama 3 jam. 
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7. Setelah 3 jam, cawan diangkat lalu, cawan dimasukkan kedalam desikator untuk 

didinginkan, selama kurang lebih 30 menit 

8. Setelah itu, massa cawan yang berisi kopi yang telah dipanaskan ditimbang 

massanya, massa ini ditulis sebagai massa kering. 

9. Hitung persentase dari kadar air pada kopinya, dengan menggunakan rumus 

𝑀𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ−𝑀𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 
× 100% (3.1)

 
𝑀𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ 

10. Bandingkan nilai hasil perhitungan dengan hasil pengukuran sensor, lalu lakukan 

analisa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini akan dibahas data hasil pengukuran kadar air kopi dan analisis 

karakteristik pengukuran, untuk sensor kapsitansi yang digunakan. 

4.1 Hasil Pengujian Kalibrasi 

Penyajian dan pembahasan terhadap data hasil pengujian menurut prosedur 

pengujian telah dipaparkan di BAB III adalah sebagai berikut : 

4.1.1 Metode Penguapan Air pada Sampel kopi 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kopi ” kapal api ”. Pada empat 

kondisi penguapan air yaitu penguapan 0 menit, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Hasil 

pengujian ada dua yaitu menggunakan Oven dan menggunakan prototipe MKA sensor 

kapasitansi. Adapun data hasil pengujian adalah sebagai berikut : 
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a. Pengujian dengan menggunakan Oven. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Metode Penguapan Air dengan Oven 
 

HASIL KALIBRASI OVEN 

KONDISI M.Cawan Kosong (g) M. Basah (g) M. Kering (g) Kadar Air (%) 

 

 
0 menit 

14.93 19.93 19.75 0.90 

16.23 21.23 21.02 0.99 

15.95 20.95 20.73 1.05 

16.29 21.29 21.09 0.94 

16.08 21.08 20.89 0.90 

 

 
30 menit 

15.28 20.28 20.02 1.28 

16.34 21.34 21.04 1.41 

15.75 20.75 20.46 1.40 

15.94 20.94 20.64 1.43 

16.11 21.11 20.82 1.37 

 

 
60 menit 

16.17 21.17 20.83 1.61 

14.89 19.89 19.51 1.91 

16.06 21.06 20.71 1.66 

16.07 21.07 20.75 1.52 

15.39 20.39 20.05 1.67 

 

 
90 menit 

16.08 21.08 20.71 1.76 

16.04 21.04 20.69 1.66 

15.91 20.91 20.47 2.10 

15.99 20.99 20.59 1.91 

15.9 20.9 20.51 1.87 
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b. Pengujian dengan menggunakan prototipe MKA sensor kapasitif. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Metode Penguapan Air dengan Prototipe MKA Sensor 

Kapasitif 

Pembacaan 

Arduino (Bit) 
Tegangan (V) 

Kadar Air- 

perhitungan V (%) 

Kadar Air- 

Penunjukkan (%) 

760 0.01 0.77 1 

761 0.02 1.54 1 

760 0.01 0.77 1 

762 0.02 1.54 1 

760 0.01 0.77 1 

763 0.02 1.54 1 

763 0.02 1.54 1 

762 0.02 1.54 1 

763 0.02 1.54 1 

763 0.02 1.54 1 

763 0.02 1.54 1 

765 0.03 2.31 2 

764 0.03 2.31 2 

763 0.02 1.54 1 

765 0.03 2.31 2 

765 0.03 2.31 2 

766 0.04 3.08 3 

765 0.03 2.31 2 

766 0.04 3.08 3 

766 0.04 3.08 3 
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c. Nilai rata-rata dari Oven dan protype MKA Sensor Kapasitif. 

Tabel 4.3 Nilai Rata-Rata Penunjukan Alat Metode Penguapan Air. 
 

Kondisi 

(menit) 

Rata - rata Oven 

(%) 

Rata-Rata 

Perhitungan Sensor 

(%) 

Rata - Rata 

Penunjukkan Sensor 

(%) 

0 0.96 1.08 1 

30 1.38 1.54 1 

60 1.67 2.05 1.6 

90 1.86 2.77 2.6 

4.1.2 Metode Penambahan Air pada Sampel kopi 

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kopi ” kapal api ”. Pada empat 

kondisi penambahan air yaitu penambahan 0 mL, 1 mL, 2 mL, dan 3 mL. Hasil pengujian 

ada dua yaitu menggunakan Oven dan menggunakan prototipe MKA sensor kapasitansi. 

Adapun data hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian dengan Menggunakan Oven 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Metode Penambahan Air dengan Oven 
 

HASIL KALIBRASI OVEN 

Kondisi M.Cawan Kosong (g) M. Basah (g) M. Kering (g) Kadar Air (%) 

 

 
0 mL 

16,22 21,22 21,19 0,14 

15,38 20,38 20,34 0,20 

15,91 20,91 20,87 0,19 

16,13 21,13 21,12 0,05 

15,95 20,95 20,9 0,24 

 

 
1mL 

14,93 19,93 18,94 4,97 

16,23 21,23 20,2 4,85 

15,95 20,95 19,9 5,01 

16,29 21,29 20,24 4,93 

16,08 21,08 20,02 5,03 

 

 
2mL 

15,28 20,28 18,67 7,94 

16,34 21,34 19,67 7,83 

15,75 20,75 19,12 7,86 

15,94 20,94 19,28 7,93 

16,11 21,11 19,44 7,91 

 

 
3mL 

16,17 21,17 19,15 9,54 

14,89 19,89 17,98 9,60 

16,06 21,06 19,05 9,54 

16,07 21,07 19,09 9,40 

15,39 20,39 18,44 9,56 
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b. Pengujian dengan menggunakan prototipe MKA sensor kapasitif. 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Metode Penambahan Air dengan Prototipe MKA Sensor 

Kapasitif 
 

HASIL PENGUKURAN PROTOTIPE 

Kondisi Pembacaan 

Arduino (Bit) 

Tegangan 

(V) 

Kadar Air- 

perhitungan V (%) 

Kadar Air- 

Penunjukkan (%) 

 

 
0 mL 

760 0,01 0,77 1 

761 0,02 1,54 1 

761 0,02 1,54 1 

762 0,02 1,54 1 

760 0,01 0,77 1 

 

 
1 mL 

769 0,06 4,62 4 

770 0,06 4,62 4 

771 0,07 5,38 5 

771 0,07 5,38 5 

770 0,06 4,62 4 

 

 
2 mL 

777 0,1 7,69 7 

777 0,1 7,69 7 

778 0,1 7,69 7 

779 0,11 8,46 8 

780 0,11 8,46 8 

 

 
3 mL 

786 0,14 10,77 10 

785 0,14 10,77 10 

786 0,14 10,77 11 

786 0,14 10,77 11 

786 0,14 10,77 11 

b. Nilai rata-rata dari Oven dan protype MKA Sensor Kapasitif. 

Tabel 4.6 Nilai Rata-Rata Penunjukan Alat Metode Penambahan Air 
 

Kondisi 

(mL) 

Rata-Rata Oven 

(%) 

Rata-Rata 

Perhitungan sensor 

(%) 

Rata - Rata Penunjukkan 

sensor (%) 

0 0,16 1,23 1 

1 4,96 4,92 4,4 

2 7,89 8,00 7,4 

3 9,53 10,77 10,6 
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4.2 Pembahasan Hasil Perhitungan Karakteristik Pengukuran 

Berdasarkan hasil pengujian kalibrasi, maka akan dilakukan pembahasan tentang 

grafik linearitas dan Kesalahan pada penunjukan sensor. 

 
 

4.2.1 Grafik Linearitas 

Pada grafik linearitas terdapat dua kondisi yaitu kondisi penguapan dan 

penambahan air terhadap kadar air pada kopi, yang akan di gambarkan sebagai berikur : 

a. Grafik Kondisi Penguapan Air Terhadap Kadar Air pada Kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Kondisi Penguapan Air 
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b. Grafik Kondisi Penambahan Air Terhadap Kadar Air pada Kopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Kondisi Penambahan Air 

Berdasarkan hasil grafik diatas, maka dapat diketahui pada pengukuran untuk 

kondisi penguapan air terhadap kadar air kopi, untuk nilai rata-rata perhitungan sensor 

grafik memiliki linearitas yang baik sedangkan nilai rata-rata penunjukan grafik tidak 

linear, jika dibandingkan dengan linearitas pengukuran oven. Hal ini dapat dilihat pada 

harga koefisien korelasinya mendekati nilai satu yaitu (0,9255) untuk grafik perhitungan 

dan (0,8526) untuk grafik penunjukkan. Sedangkan untuk grafik oven, sendiri memiliki 

nilai koefisien korelasi sebesar (0,97). Sehingga dilihat dari sisi linearitas prototipe yang 

dibuat cukup linear jika nilai resolusi alat diperkecil. 

Pada kondisi kedua, pengukuran untuk kondisi penambahan air terhadap kadar air 
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baik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh harga koefisien korelasinya mendekati nilai satu (R2 

≈ 1), yaitu (0,9957) dan (0,9994). Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi dari 

kalibratornya, yakni oven sebesar (0.9505). 
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Dari perbandingan kedua grafik diatas, dapat ditarik simpulan bahwa alat ukur 

yang dibuat, memiliki linearitas yang cukup baik dengan catatan resolusi dari alat ukur 

tersebut ditambah lagi. Hal ini semakin diperkuat dengan pembuktian pada Gambar 4.2 

yang mana pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa persentase kadar air cenderung naik 

dengan interval yang jauh, sehingga prototipe dapat memplot dengan cukup baik. 

Sedangkan pada Gambar 4.1 interval pengukuran cenderung lebih sempit, sehingga 

dengan resolusi yang dimiliki prototipe tidak bisa mengimbangi resolusi dari standar oleh 

sebab itu linearitasnya cenderung buruk. 

4.2.2 Kesalahan Penunjukan 

Pada perhitungan kesalahan penunjukan terdapat dua kondisi pengupan dan 

penambahan air pada kopi. Besarnya kesalahan penunjukan sama dengan penunjukan 

prototipe MKA sensor Kapasitansi dikurangi nilai perhitungan kadar air didapat dari 

metode oven. Data hasil perhitungan didapat data sebagai berikut : 

a. Perhitungan Kesalahan Penunjukan Kondisi Penguapan Air pada Kopi. 

Tabel 4.7 Perhitungan Kesalahan Penunjukan Kondisi Pengupan Air pada Kopi 
 

Kondisi Rata - rata Oven (%) 
Rata - Rata Penunjukkan 

Sensor (%) 

Kesalahan Penunjukan 

(%) 

0 0.96 1 0.04 

8 1.38 1 -0.38 

12 1.67 1.6 -0.07 

16 1.86 2.6 0.74 

Kesalahan Rata – Rata 0.08 

b. Perhitungan Kesalahan Penunjukan Kondisi Penambahan Air pada Kopi. 

Tabel 4.8 Perhitungan Kesalahan Penunjukan Kondisi Penambahan Air pada Kopi 

 

Kondisi 

(mL) 
Rata-Rata Oven (%) 

Rata - Rata Penunjukkan 

sensor (%) 

Kesalahan Penunjukaan 

(%) 

0 0,16 1 0,84 

1 4,96 4,4 -0,56 

2 7,89 7,4 -0,49 

3 9,53 10,6 1,07 

Kesalahan Rata – Rata 0.22 
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Berdasarkan nilai kesalahan rata – rata penunjukkan yang terdapat pada tabel 4.7 

dan tabel 4.8 didapat nilai rata – rata kesalahan penunjukkan untuk metode penguapan 

sebesar 0,08 dan untuk metode pembasahan sebesar 0,22. Dimana nilai diatas, didapat 

dari hasil percobaan dengan sampel sebanyak lima, untuk masing – masing kondisi, dan 

perbedaan antara kelima sampel tidak lebih dari 0,2% yang menunjukkan bahwa bahwa 

sampel tersebut homogen. Selanjuttnya, berdasarkan rumus perhitungan BKD yang telah 

dibahas di Bab II, pada subbab Kalibrasi, nilai BKD ( Batas Kesalahan yang Diijinkan) 

dengan ketentuan MKA untuk tera dan biji-bijian selain jagung, padi-padian, sergum dan 

bunga matahari, maka didapat nilai BKD kelas I dan II sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Perhitungan nilai BKD Tera 

 

Kadar Air Max 

(%) 
BKD Kelas I (±% Kadar Air) BKD Kelas II (±% Kadar Air) 

10,6 
4/100 × kadar air + 0,2% = 4/100 × 

10,6 + 0,2 % = 0,52 

5/100 × kadar air + 0,2% = 5/100 

× 10,6 + 0,2 % = 0,69 

Berdasarkan perbandingan nilai kesalahan yang didapat pada tabel 4.7 dan tabel 

4.8 terhadap tabel 4.9, maka dapat disimpulkan bahwa prototipe alat ukur kadar air 

menggunakan sensor kapasitif ini masuk kedalam kelas II. Berdasarkan data hasil 

perhitungan kesalahan penunjukan terhadap standar, pada kondisi sampel dengan metode 

penguapan air pada kopi diketahui bahwa nilai kesalahan penunjukan prototipe ketika 

sampel pengujian paling basah yaitu untuk penguapan 90 menit sebesar (0,74). Dan untuk 

nilai kesalahan paling kecil terjadi pada saat pengukuran kopi kering yaitu sebesar (0,04). 

Sehingga,didapat nilai kesalahan penunjukkan rata – rata dari alat ukur kadar air sebesar 

0.39%. jika ditinjau dari aspek kesalahan, prototipe alat ukur meter kadar air yang dibuat, 

menunjukkan semakin besar nilai kadar air yang terkandung pada sampel atau bahan uji, 

maka semakin besar pula nilai error atau kesalahan yang dihasilkan. 

Berbeda dengan hasil data pada Tabel 4.7, pada pengukuran kadar air untuk 

sampel dengan kondisi metode penambahan air pada kopi, nilai kesalahan penunjukan 

paling besar di sampel pemberian air tiga mili liter (3 mL) yaitu (1,07) dan nilai kesalah 

penunjukan paling kecil di sampel pemberian air dua mili liter (2 mL) yaitu (-0,49). 

Sehingga,didapat nilai kesalahan penunjukkan rata – rata dari alat ukur kadar air sebesar 

0.61%. Hal ini mematahkan simpulan dari analisis Tabel 4.7 yang menyatakan bahwa 
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karakteristik dari sensor tersebut, semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi pula 

kesalahan yang dihasilkan. Dari data Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa terdapat parameter 

lain dalam memengaruhi kesalahan, diantaranya, tekanan yang diberikan pada alat ukur 

yang tidak sinkron, dan juga bisa jadi sampel yang kurang homogen, sehingga 

penunjukkannya tidak linear. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pengerjaan pada proyek akhir ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Prototipe MKA menggunakan sensor kapasitif hanya mampu mengukur kopi dengan 

bentuk serbuk. 

2. Prototipe MKA ini memiliki resolusi 1 % dan rentang pengukuran yang mampu di 

ukur pada nilai (1-19) %. 

3. Prototipe yang dibuat memiliki nilai error rata – rata terbesar sebesar 0,60%, dengan 

nilai kesalahan maksimum yang diijinkan untuk MKA kelas II sebesar 0,69%, 

sehingga, prototipe ini masuk kedalam MKA kelas II. 

 
 

5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan pembuatan prototipe pengujian MKA pada media kopi 

untuk pengembangan dan penelitian mengenai sensor kapasitif. Alat yang dibuat belum 

cukup sempurna, sehingga diperlukan pengembangan dan perbaikan. Untuk 

pengembangan lebih lanjut berikut ini adalah beberapa saran untuk alat ini, antara lain: 

1. Pengembangan selanjutnya yaitu dapat mengukur kadar air pada berbagai macam biji- 

bijian. 

2. Melakukan penambahan nilai rentang pengukuran kadar air, sehingga dapat 

melakukan pengukuran dengan berbagai kondisi tingkat kebasahan bahan uji. 

3. Melakukan pengembangan prototipe menjadi tidak terpengaruh oleh kelembaban dari 

udara luar, sehingga pengukuran bisa lebih akurat 

4. Menggunakan Arduino AT  Mega, sehingga nilai resolusi dan pemrosesan yang 

dilakukan bisa lebih cepat. 
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