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Abstrak
Perancangan sensor gaya tiga derajat kebebasan merupakan penelitian penting dan menantang
untuk menghasilkan sensor gaya yang dapat mengukur serempak tiga komponen gaya secara akurat
dan efisien. Kebutuhannya dari waktu ke waktu dalam berbagai industri semakin memacu
perbaikan kualitas. Sistem akuisisi data merupakan salah satu faktor penting dalam perbaikan
kualitas sensor. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan rancangan dan hasil unjuk kerja sistem
akuisisi data pada sensor gaya tiga derajat kebebasan berdasarkan tingkat akurasinya melalui
pengamatan common systematic error, namun tidak disertai evaluasi ketidakpastian pengukuran.
Common systematic error dalam penelitian ini terdiri dari linieritas, instrumental error dan cross
coupling error. Penelitian sebelumnya merancang sensor gaya menggunakan virtual prototyping
technique dengan hasil cross coupling error terbesar sebesar 1,67%. Disain sensor gaya yang
digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut dan mengamati hanya pada tiga
axis-nya. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya penelitian dengan acuan disain tersebut secara
eksperimen. Hasilnya diperoleh sistem akuisisi data eksternal dengan output pada layar komputer
melalui komunikasi serial. Dan tingkat akurasi terbesar dari tiap axis-nya melalui pengamatan
common systematic error, namun tanpa disertai evaluasi ketidakpastian pengukuran adalah 2,55%.
Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perancangan dan unjuk
kerja sistem akuisisi data dan/atau acuan cross coupling error secara eksperimen untuk disain
sensor gaya menggunakan virtual prototyping technique pada ketiga axis-nya.
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Abstract
The design of the three degrees of freedom force sensor is an important and challenging research to
produce a force sensor that can measure simultaneously three force components accurately and
efficiently. Needs from time to time in various industries increasingly spur quality improvement.
Data acquisition system is one important factor in the improvement of the quality of the sensor.
This study aimed to obtain the design and results of system performance data acquisition in three
degrees of freedom force sensor is based on the level of accuracy by observing the common
systematic error, but not accompanied by evaluation of measurement uncertainty. Common
systematic error in this study consisted of linearity, instrumental error and cross coupling error.
Previous research design a force sensor using virtual prototyping technique with the results of the
largest cross coupling error of 1.67%. The design of the force sensor used in this study refers to
previous research and observed in only three of its axis. This was done in view of the lack of
research with reference to the experimental design. The result obtained external data acquisition
system with output on the computer screen via serial communication. The level of accuracy of each
axis of its through a common observation of systematic error, but without evaluation of
measurement uncertainty is 2.55%. Based on the results of this study can be used as a reference
design and performance of data acquisition system and / or reference to the cross coupling
experimental error for the design of the force sensor using virtual prototyping technique on his third
axis.
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PENDAHULUAN
Akuisisi data merupakan suatu
proses pengolahan data dari sinyal analog
menjadi sinyal digital dan disajikan serta
disimpan melalui sistem tertentu. Proses ini
sangat membantu penggunanya untuk
memantau, menganalisis, dan mengendalikan
sistem. Akuisisi data secara garis besar
dibedakan dalam dua jenis, yaitu Plug-in
Data Acquisition Boards dan External Data
Acquisition Systems.
Manusia sebagai pengguna akusisi
data
memiliki
banyak
keterbatasan.
Khususnya dalam pengukuran, manusia
sangat rentan melakukan kesalahan. Secara
umum, tidak ada pengukuran atau pengujian
yang sempurna dan ketidaksempurnaan
menimbulkan kesalahan pengukuran dalam
hasilnya (SAC-SINGLAS, 2007). Hal ini
berarti hasil pengukuran hanya berupa
perkiraan dari nilai ukur dan akan lengkap
bila
disertai
dengan
pernyataan
ketidakpastian pada perkiraannya. Dalam hal
lain, ketidakpastian ini memberikan nilai
toleransi yang harus disediakan agar sistem
yang dibuat menjadi presisi dan dapat
beroperasi maksimal.
Oleh karena itu, sistem akuisisi data
memiliki peran penting dalam suatu aplikasi
salah satunya pada load cell. Load cell adalah
perangkat dengan keluaran sinyal elektrik
yang berbanding lurus dengan gaya yang
diterapkan padanya (Lake, 2007). Secara
singkat load cell juga dapat disebut tranduser
gaya. Aplikasi load cell ini mencakup
berbagai bidang seperti biomekanik, robot
humanoid, aplikasi medis, automotif,
pertanian, dan manufaktur.
Struktur load cell umumnya dikenal
dengan jenis load cell canister, single-ended
beam, double-ended beam, cantilever beam,
s-beam dan platform. Salah satu load cell
yang banyak dikembangkan adalah multi axis
sensor jenis mechanically decoupled sensors.
Load cell ini memiliki banyak keuntungan
hanya saja belum banyak digunakan di
industri karena faktor cross coupling error
dan geometri. Cross coupling error yang
muncul akan menurunkan kualitas sensor dan
umumnya berkisar antara 3 sampai 37%.
Penelitian terbaru menunjukkan cross
coupling error terbesar adalah 1,67%

menggunakan virtual prototyping technique
(Alam, 2015). Adapun penelitian lain yang
menunjukkan cross coupling error terbesar
adalah 3,20% menggunakan simulasi FEM
dan eksperimen (Kim, 2014).
Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan tersebut, penulis melakukan
penelitian untuk merancang dan membangun
sistem akuisisi data yang diterapkan pada
multi axis sensor dengan acuan disain virtual
prototyping dari penelitian sebelumnya. Hal
ini perlu dilakukan mengingat belum adanya
penelitian cross coupling error pada multi
axis sensor dengan acuan disain tersebut
secara eksperimen. Sistem akuisisi data ini
menggunakan rangkaian pengkondisi sinyal
berupa amplifier, mikrokontroler dan
komputer sebagai hasil akhir pengamatan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merancangan dan
mengevaluasi unjuk kerja sistem akuisisi data
pada sensor gaya tiga derajat kebebasan
secara eksperimen dengan acuan penelitian
Alam, H.S. dkk. (2015). Sehingga metode
yang cocok digunakan dalam penelitian ini
adalah metode eksperimen.
Sebelum memulai penelitian, penulis
terlebih dahulu melakukan studi literatur
terhadap materi yang diperlukan diantaranya
bahasa pemrograman pascal untuk program
Delphi, bahasa pemrograman C++ untuk
mikrokontroler,
rangkaian
Op-Amp,
pembuatan rangkaian pada Proteus, dan teori
mengenai load cell.
1. Pemasangan Strain Gauge pada Load
Cell
Prosedur pemasangan strain gauge
sangat penting untuk mencegah terjadinya
kesalahan pengukuran sehingga harus
dilakukan dengan sangat hati-hati. Kesalahan
yang terjadi bisa diakibatkan oleh permukaan
kotor, kurang halus, terlalu banyak lem, dan
posisi strain yang tidak tepat. Berikut
prosedur pemasangan strain gauge yang telah
penulis lakukan: (strain gauge tidak boleh
dipengang langsung oleh tangan)

1. Haluskan permukaan menggunakan
amplas halus sampai permukaan rata
dan kotoran atau karat hilang.
2. Bersikan permukaan menggunakan
alkohol untuk menghilangkan debu
dan minyak yang menempel.
3. Tandai dengan benar titik dan posisi
pemasangan strain gauge mengacu
pada hasil pemodelan.
4. Posisikan strain gauge pada tempat
yang telah ditandai dan tempelkan
selotip transparan untuk menjaga
posisinya.
5. Angkat selotip dan bersihkan
permukaan menggunakan alkohol.
6. Teteskan lem secukupnya pada posisi
strain gauge dan ratakan.
7. Tempelkan selotip dan tekan tepat di
atas strain gauge selama 5 menit.
8. Angkat selotip secara perlahan dan
diamkan selama 10 jam.

(b)

Berdasarkan prosedur di atas, berikut
hasil pemasangan strain gauge pada load cell
dalam penelitian ini:

(c)
Gambar 1 : (a) Kondisi awal load cell (b)
Kondisi setelah pemasangan strain gauge (c)
PCB penghubung strain gauge

(a)

Gambar 1 (a) merupakan gambar load
cell dalam kondisi awal yang sedikit berkarat
dan
belum
dilakukan
penghalusan
permukaan. Gambar 1 (b) merupakan gambar
load cell setelah dilakukan penghilangan
karat, penghalusan permukaan dan sudah
dilakukan pemasangan strain gauge. Gambar
1 (c) merupakan gambar PCB penghubung
strain gauge sehingga membentuk enam set
jembatan Wheatstone.
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2. Perancangan
dan
Pembuatan
Pengkondisi Sinyal Analog
Pengkondisi sinyal analog diperlukan
agar proses pengamatan dapat dilakukan
dengan baik mengingat output sinyal dari
load cell sangat kecil (<1mV). Pengkondisi
sinyal dimulai dari perancangan sumber
tegangan dengan output tegangan +15V, 15V, ground dan +10V. Tegangan ini
digunakan untuk mengaktifkan IC dan
sumber tegangan pada jembatan Wheatstone.
Berikut skematik sumber tegangan pada
penelitian ini:
Gambar 3 : Skematik amplifier untuk tiga
sinyal atau tiga axis

Gambar 2 : Skematik sumber tegangan
(power supply)
Tegangan awal diambil dari jaringan
PLN melalui trafo CT. Tegangan dari trafo
masih bersifat AC sehingga diperlukan dioda
bridge untuk menyearahkan tegangan.
Keluaran dari dioda bridge cenderung
membawa noise sehingga diperlukan filter
dengan menggunakan kapasitor. Kemudian
tegangan distabilkan melalui regulator
sehingga muncul tegangan +15V, -15V dan
ground. Tegangan ini difilter dan disearahkan
lagi untuk proses berikutnya. Tegangan dari
regulator diolah kembali menjadi tegangan
+10V melalui regulator dan ditambahkan
penguatan arus.
Dengan sumber tegangan tersebut
penulis merancang rangkaian amplifier untuk
proses pengkondisi sinyal selanjutnya.
Rangkaian amplifier ini dirancang menjadi
dua tahap penguatan. Hal ini dilakukan agar
perubahan tegangan terkecil pada jembatan
Wheatstone dapat teramati. Berikut skematik
amplifier pada penelitian ini:

Penguatan pertama dibuat tetap sebesar
50 kali dan ditambahkan tegangan referensi
sebagai zero adjustment. Penguatan kedua
dibuat variatif menggunakan variabel resistor
karena karakteristik setiap sinyal berbedabeda. Hal tersebut memungkinkan kita
mengatur tegangan pada pembebanan
maksimal agar tidak merusak ADC karena
kelebihan tegangan. Hasil akhir penguatan
tegangan difilter kembali pada frekuensi
tertentu agar noise yang tidak sengaja
terbawa dapat dihilangkan.
Proses berikutnya setelah merancang
skematik adalah membuat layout PCB. Dari
kedua skematik tersebut, dibuat satu layout
PCB seperti gambar berikut:

Gambar 4 : Layout PCB
Hasil akhir inilah yang kemudian
dicetak. Berikut hasil cetak PCB beserta
komponen-komponennya
yang
telah
dipasangkan:

ini untuk mengubah sinyal analog berupa
tegangan menjadi sinyal digital dalam bentuk
data ASCII berupa bilangan desimal. Sinyal
digital ini kemudian dikirimkan ke dalam
perangkat komputer melalui komunikasi
serial yang akan diolah kembali menjadi
besaran tertentu dalam pengamatan.

Gambar 5 : Hasil cetak PCB beserta
komponennya
PCB hasil cetakan ini kemudian
diamankan menggunakan box plastik agar
tidak mengalami kerusakan akibat benturan
dari luar.
3. Konversi
Sinyal
Analog
Komunikasi
Serial
Mikrokontroler

Untuk mengkonversi sinyal analog dan
mengirim data dari mikrokontroler ke
komputer, ditanamkan suatu program pada
mikrokontroler tersebut. Penanaman program
ini dilakukan oleh software Arduino yang
ditulis berdasarkan bahasa C.

dan
pada

Mikrokontroler
membutuhkan
perangkat keras dan lunak agar dapat
dioperasikan. Seperti yang telah dijelaskan
dalam landasan teori bahwa mikrokontroler
tidak bisa berdiri sendiri. Dalam penelitian
ini,
penulis
menggunakan
produk
mikrokontroler yang sudah ada berbasis
ATmega328 dari Arduino. Arduino ini
digunakan karena relatif mudah digunakan
serta terdapat Analog to Digital Converter
(ADC) dan mampu berkomunikasi dengan
perangkat komputer.

Gambar 6 : Arduino Uno berbasis
ATmega328
(sumber : Robotech, 2015)
Pada penelitian ini, penulis lebih
banyak menggunakan ADC dan komunikasi
serial pada papan Arduino. Penggunaan ADC

Gambar 7 : Lingkungan software Arduino
Uno
Software Arduino ini terdiri dari
MenuBar, ToolBar, dan Sketch. Berikut
pengetahuan mendasar yang diperlukan
untuk bekerja pada Software Arduino serta
fungsi IDE Arduino tersebut:
1. MenuBar
Digunakan untuk memilih tugas
tertentu seperti memulai dan
mengakhiri suatu aplikasi.
2. ToolBar
Berfungsi seperti MenuBar dengan
penggunaan yang lebih cepat dan
mudah. Toolbar ini ditampilkan
melalui gambar ikon.
3. Sketch
Sketch ini merupakan jendela untuk
menuliskan desain program suatu
aplikasi.
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Program yang ditanamkan pada
mikrokontroler tersebut dapat dipahami
melalui diagram alir sebagai berikut:

pada Delphi tersebut dapat dipahami melalui
diagram alir sebagai berikut:

Gambar 8 : Diagram alir pemrograman pada
mikrokontroler
Program dimulai dengan mengatur
ADC pada resolusi yang digunakan yaitu 16bit (65,536 data yang berbeda dengan
0,1875mV per data). Komunikasi serial
diatur pada kecepatan 115,200 bit per detik.
ADC membaca sinyal analog sekaligus
mengkonversinya menjadi sinyal digital
dalam bentuk desimal. Sinyal digital yang
muncul kemudian dipisahkan dengan
memberi tanda “;” diantara ketiga sensor dan
memberi tanda “#” pada akhir sensor. Hal
tersebut dilakukan agar pembacaan sensor
tidak tertukar. Setiap proses pembacaan ADC
dan pemisahan sinyal digital diberikan waktu
100mV agar setiap perubahan dalam waktu
singkat dapat teramati. Proses tersebut
dikumpulkan sampai batas tertentu sebelum
dikirimkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak
terjadi penumpukan data pada memory
mikrokontroler sehingga setiap pengamatan
dapat berjalan secara real-time.
4. Konversi Sinyal Digital dan Display
Hasil Konversi pada Delphi
Pemrograman pada Delphi merupakan
tahap akhir perancangan sistem akuisisi data
sensor gaya. Pada tahan ini dibangun sistem
komunikasi serial dari mikrokontroler ke
komputer untuk menampilkan data hasil
sensing.
Data
hasil
sensing
dari
mikrokontroler merupakan data ASCII dalam
bentuk desimal sehingga pada program
Delphi data tersebut diolah menjadi data
dalam satuan gaya. Program yang dibuat

Gambar 9 : Diagram alir konversi sinyal
digital dan display
Ketika program Delphi ini dijalankan,
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
mengatur serial port pada komputer.
Pengaturan serial port berupa alamat jaringan
yang digunakan, kecepatan komunikasi serial
yang sesuai dengan mikrokontroler dan
pengaturan-pengaturan yang diperlukan.
Secara otomatis jaringan komunikasi serial
terbuka pada saat tombol pengaturan serial
port ditekan.
Setelah jaringan komunikasi terbentuk,
pengamat diberikan pilihan untuk membaca
dan memberhentikan pembacaan komunikasi
serial. Ketika pengamat menekan tombol
“Mulai” maka program secara langsung
mengidentifikasi sinyal digital jaringan
komunikasi. Proses identifikasi ini perlu
dilakukan agar pengamatan arah dari sensor
gaya tidak saling tertukar. Kemudian setiap
sinyal digital yang terlah teridentifikasi,
dikonversi menjadi besaran gaya melalui
persamaan dari hasil pengujian awal.
Pengujian awal ini membandingkan input
massa atau gaya dengan output bilangan
desimal pada alat uji. Perbandingan ini
menghasilkan persamaan regresi untuk
mengkonversi sinyal digital sebelum
akhirnya ditampilkan pada layar komputer.
Berikut disain tampilan sistem akuisisi data
sensor gaya secara keseluruhan:

sistem pengkondisi sinyal analog dan tahap
kedua merupakan pengujian ADC yang
terintegrasi sistem display. Berikut grafik
hasil kalibrasi yang dilakukan oleh penulis
pada tahap pertama:
6000

tegangan (mV)

5000

1. Linieritas
Pengujian linieritas dilakukan dalam
dua tahap. Tahap pertama merupakan
pengujian sensor gaya yang terintegrasi

V = 23.955m + 15.809
R² = 0.9999

1000

100
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300
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Dari hasil perancangan, dilakukan
pengujian alat untuk mengetahui kemampuan
serta karakteristik alat dan dilakukan dalam
dua tahap. Tahap pertama merupakan
pengujian sensor gaya yang terintegrasi
sistem pengkondisi sinyal analog dan tahap
kedua merupakan pengujian ADC yang
terintegrasi sistem display. Pengujian tersebut
dilakukan menggunakan mesin standar gaya
tipe bobot mati (massa standar). Mesin
standar gaya ini dibebankan pada alat uji
sebagai variabel bebas dengan kelipatan
bobot mati (massa standar) sebesar 20 kg
atau sekitar 195,59 N (gravitasi lokal sebesar
9,78 m/s2). Selama pengujian penulis
mengukur akurasi alat uji melalui
pengamatan
parameter
linieritas,
instrumental error dan cross coupling error
yang disajikan sebagai berikut:

2000

Gambar 11 : Grafik linieritas tahap pertama
pada sumbu X positif
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Gambar 12 : Grafik linieritas tahap pertama
pada sumbu Y positif
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Gambar 10 : Disain display hasil sensing
pada Delphi
Disain display hasil sensing ini masih
perlu banyak pengembangan dikarenakan
masih banyak terdapat “bug” pada saat
program dijalankan. Selain itu tampilan
display juga yang masih terlalu sederhana
sehingga kurang menarik untuk ditampilkan.
Pemrograman pada Delphi ini juga masih
sebatas menampilkan data saja dan belum
sampai prosedur penyimpanan data.
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Gambar 13 : Grafik linieritas tahap pertama
pada sumbu Z negatif
Gambar 11, gambar 12 dan gambar
13 menggambarkan pola linieritas yang

Tabel 1 : Hasil perhitungan koefisiensi
korelasi, determinasi dan signifikansi

r
r2
t
0,99998 0,99997 345,96
0,99969 0,99937 79,88
0,99997 0,99995 276,97

Sumbu
X
Y
Z

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara
umum linieritas pada sumbu X, Y dan Z
dipengaruhi oleh massa standar pada tiap
sumbunya sebesar 99,997%, 99,937% dan
99,995% terhadap tegangannya. Sisanya
sebesar 0,003%, 0,063% dan 0,005%
dipengaruhi oleh faktor lain seperti metode
pengukuran,
buoyancy
udara,
suhu,
kelembaban, getaran, dll.

Gaya output alat uji (N)

Setelah
mengetahui
sistem
pengkondisi sinyal analog beroperasi dengan
baik, penulis mengkonversi sinyal analog ini
menjadi sinyal digital melalui ADC. ADC ini
dioperasikan
menggunakan
bantuan
mikrokontroler untuk pengolahan data, baik
itu proses konversi ataupun proses
komunikasi data serial dengan komputer.
Data yang telah diterima oleh komputer
kemudian dikonversi kembali ke dalam
satuan gaya dan ditampilkan sebagai hasil
akhir pengamatan. Berikut grafik hasil
kalibrasi yang dilakukan oleh penulis pada
tahap kedua:
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Gambar 16 : Grafik linieritas tahap kedua
pada sumbu Z negatif
Gambar 14, gambar 15 dan gambar
16 menggambarkan pola linieritas yang
terjadi pada ADC yang terintegrasi pada
sistem display. Berdasarkan landasan
terorinya, gambar-gambar tersebut dapat
dijelaskan lebih jauh sebagai berikut:
Tabel 2 : Hasil perhitungan koefisiensi
korelasi, determinasi dan signifikansi

Sumbu
X
Y
Z

2500

F = 0.9982Fs + 3.3112
R² = 0.9992

500

Gambar 15 : Grafik linieritas tahap kedua
pada sumbu Y positif
Gaya output alat uji (N)

terjadi pada sensor gaya yang terintegrasi
sistem
pengkondisi
sinyal
analog.
Berdasarkan landasan terorinya, gambargambar tersebut dapat dijelaskan lebih jauh
sebagai berikut:

Gaya output alat uji (N)
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r
r2
t
0,99999 1,00000 615,93
0,99988 0,99975 127,10
1,00000 0,99999 657,49

1000
F = 0.9978Fs + 6.0159
R² = 1
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1000

2000

3000

Gaya standar (N)

Gambar 14 : Grafik linieritas tahap kedua
pada sumbu X positif

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara
umum linieritas pada sumbu X, Y dan Z
dipengaruhi oleh gaya standar pada tiap
sumbunya sebesar 100%, 99,975% dan
99,999% terhadap gaya output alat uji.
Sisanya sebesar 0%, 0,025% dan 0,001%
dipengaruhi oleh faktor lain seperti metode
pengukuran,
buoyancy
udara,
suhu,

kelembaban, getaran,
program komputer, dll.

kesalahan

dalam

2. Instrumental Error
Instrumental error atau umumnya
dikenal sebagai kesalahan alat ukur
merupakan perbedaan nyata antara nilai
sesungguhnya dengan nilai yang dihasilkan
(LIPI, 2011). Mengingat definisi kesalahan di
atas, pengujian kesalahan dilakukan secara
keseluruhan pada sistem akuisisi data
sehingga pengujian tersendiri pada sistem
pengkondisi sinyal analog tidak bisa
disajikan. Hal tersebut terjadi karena tidak
adanya acuan standar untuk output sistem
pengkondisi sinyal analog yang dapat
membuktikan kesalahan pengukuran pada
sistemnya. Berdasarkan persamaan (2.8)
penulis menyajikan tabel hasil pengukuran
sebagai berikut:
Tabel 3 : Rata-rata hasil pengukuran pada
sumbu X positif

Gaya
Standar
(N)
0,00
50,74
246,29
441,85
637,51
833,07
1028,62
1224,26
1419,81
1615,47
1811,03
2006,59

Rata-rata
Output
Sistem (N)
3,50
56,69
252,66
449,12
642,79
836,95
1031,51
1226,20
1423,17
1620,75
1811,96
2007,04

Instrumental
error
(N)
3,50
5,95
6,37
7,27
5,28
3,88
2,89
1,95
3,36
5,27
0,93
0,46

(%)
0,17
0,30
0,32
0,36
0,26
0,19
0,14
0,10
0,17
0,26
0,05
0,02

Tabel 4 : Rata-rata hasil pengukuran pada
sumbu Y positif

Gaya
Standar
(N)
0,00
50,74
246,29
441,85
637,51
833,07
1028,62
1224,26
1419,81
1615,47
1811,03
2006,59

Rata-rata
Output
Sistem (N)
-3,85
65,54
248,46
422,38
668,55
810,96
1034,83
1256,69
1393,53
1623,91
1807,94
2005,54

Instrumental
error
(N)

(%)

-3,85
14,80
2,17
-19,47
31,04
-22,11
6,20
32,43
-26,29
8,44
-3,09
-1,05

-0,19
0,74
0,11
-0,97
1,55
-1,10
0,31
1,62
-1,31
0,42
-0,15
-0,05

Tabel 5 : Rata-rata hasil pengukuran pada
sumbu Z negatif

Gaya
Standar
(N)
0,00
53,35
248,91
444,46
640,12
835,68
1031,24
1226,87
1422,43
1618,09
1813,64
2009,20

Rata-rata
Output
Sistem (N)
3,16
52,28
253,85
454,84
646,92
844,44
1042,01
1236,01
1431,69
1628,53
1821,81
2017,66

Instrumental
error
(N)

(%)

3,16
-1,07
4,94
10,37
6,79
8,76
10,77
9,13
9,26
10,44
8,16
8,46

0,16
-0,05
0,25
0,52
0,34
0,44
0,54
0,45
0,46
0,52
0,41
0,42
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Tabel 3, tabel 4 dan tabel 5
menunjukkan instrumental error terbesar
pada sistem akuisisi data sebesar 7,27 N,
32,43 N dan 10,77 N atau 0,36%, 1,62% dan
0,54% (relatif terhadap gaya makasimal).
Penyebab munculnya kesalahan
pengukuran dapat terjadi karena faktor-faktor
sebagai berikut:
1. Kemampuan sistem pengkondisi
sinyal analog yang tidak mampu
mengelola tegangan sinyal dibawah 1
mV.
2. Pembebanan mesin standar gaya
terhadap alat uji yang tidak tepat
pada titik pusatnya.
3. Mesin standar gaya pada saat
pengukuran cenderung tidak stabil.

Tabel 6 : Hasil perhitungan cross coupling
error

F
S
F
x
S
F
y
S
F
z

SFx =
SFy =
SFz =
2006,59N 2006,59N 2009,20N
Sij
Ccij Sij
Ccij Sij
Ccij
(N) (%) (N) (%) (N) (%)
200
7,3
9,5
- 7,6
6
0 0,48
1 0,38
196
15,
- 7,9
18,
20 0,76
1
14 0,90
201
11,
- 3,5
- 7,6
84 0,59
1 0,18
7

3. Cross Coupling Error
Munculnya cross coupling error
mengakibatkan rentang pengukuran pada
sumbu tertentu menjadi berkurang. Hal ini
akan mempengaruhi proses pengukuran
terlebih akan menjadi kendala fatal pada
aplikasi tertentu. Berdasarkan data yang
diperoleh, terdapat cross coupling error pada
alat yang telah dibuat. Cross coupling error
dapat dihitung melalui persamaan berikut:
(𝐶𝐶)𝑖𝑖 =

𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑖𝑖

(1)

dengan 𝑆𝑖𝑖 merupakan nilai terbaca pada
sumbu yang tidak diinginkan, 𝑆𝑖𝑖 merupakan
nilai terbaca pada sumbu yang dikenakan
pembebanan, dan (𝐶𝐶)𝑖𝑖 merupakan nilai
cross coupling error. Untuk memudahkan
pengamatan, nilai cross coupling error
disajikan dalam bentuk persentase sehingga
persamaan di atas menjadi:
(𝐶𝐶)𝑖𝑖 =

𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑖𝑖

× 100%

(2)

Dari persamaan tersebut dapat
diketahui cross coupling error pada
penelitian ini sebagai berikut:

Dari tabel 6 didapatkan bahwa cross
coupling error terbesar adalah 0,90%. Data
tersebut memiliki pola mendekati hasil dari
virtual prototyping technique oleh Alam,
H.S. dkk. (2015).
4. Akurasi
Akurasi
merupakan
derajat
keterdekatan hasil pengukuran dari instrumen
ukur terhadap nilai benar dari besaran ukur
pada suatu kondisi yang ditetapkan (LIPI,
2011). Penentuan akurasi melibatkan
kombinasi random components dan common
systematic error. Penelitian ini hanya
mengamati common systematic error dengan
tiga faktor kesalahan berupa parameter
linieritas, instrumental error dan cross
coupling error. Berdasarkan parameter
tersebut besarnya akurasi dapat ditentukan
dengan menjumlahkannya sebagai berikut:

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
+ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(3)

Setelah hasil linieritas, instrumental
error dan cross coupling error didapatkan,
maka besarnya akurasi pada alat uji dapat
ditentukan melaui persamaan (3) yang
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7 : Hasil perhitungan akurasi

Su
m
bu

Linie
ritas
(%)

X
Y
Z

0,00
0,03
0,00

Instrume
ntal
error
(%)
0,36
1,62
0,54

DAFTAR PUSTAKA

Cross
coupling
error (%)

Aku
rasi
(%)

0,90
0,90
0,90

1,26
2,55
1,44

Tabel 7 menunjukkan bahwa akurasi
pada sistem akuisisi data sensor gaya tiga
derajat kebebasan pada sumbu X, Y dan Z
sebesar 1,26%, 2,55% dan 1,44% dengan
akurasi terbesar terjadi pada sumbu Y.

Alam, H. S., & dkk. (2015). The Structural
Design of Six-Axis Force/Torque
Sensor Using Virtual Prototyping
Technique.

Journal of Scientific

Research & Reports, 120 - 131.
Andi. (2010). Panduan Praktis Delphi 2010
Programming

Konsep

dan

Implementasi.

Yogyakarta:

C.V.

Andi Offset.
Arduino. (2015). Arduino UNO & Genuino

KESIMPULAN
Telah dilakukan pembuatan sistem
akuisisi data yang dirancang menggunakan
metode External Data Acquisition Systems
yaitu sistem akuisisi data dengan power
supply tersendiri dan dapat berkomunikasi
dengan komputer melalui standar interface
tertentu. Standar interface dirancang melalui
beberapa sistem berupa pengkondisi sinyal
analog, konversi sinyal analog menggunakan
ADC eksternal 16-bit, komunikasi serial
berbasis ATmega328, dan pemrograman
Delphi untuk konversi sinyal digital dan
menampilkan hasil akhir sistem akuisisi data
pada layar komputer.
Berdasarkan hasil eksperimen yang
telah dilakukan, maka tingkat akurasi
terbesar dari ketiga axis-nya pada sistem
akuisisi data sensor gaya tiga derajat
kebebasan
tanpa
disertai
evaulasi
ketidakpastian pengukuran adalah 2,55%.
Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini
dapat
digunakan
sebagai
referensi
perancangan dan unjuk kerja sistem akuisisi
data dan/atau acuan cross coupling error
secara eksperimen untuk disain sensor gaya
menggunakan virtual prototyping technique
pada ketiga axis-nya.

UNO. Diambil kembali dari Arduino:
https://www.arduino.cc/en/Main/Ard
uinoBoardUno
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Atmel. (2015). ATmega328. Diambil kembali
dari

Atmel:

http://www.atmel.com/devices/ATM
EGA328.aspx
Fassler,

M.

(2010).

Force

Sensing

Technologies. Zurich: Swiss Federal
Institute of Technology.
Gunadarma. (2015). Diambil kembali dari
http://elearning.gunadarma.ac.id/doc
modul/instrumentasi_untuk_penguku
ran_rekayasa/bab7_strain_gage_tipe
_tahanan.pdf
Keithley. (2001). A Guide to Hardware and
Software

for

Computer-Based

Fibusi (JoF), Vol. 4 No. 1 April 2016

Kim,

Measurement and Control. USA:

http://robotechshop.com/shop/arduin

Keithley Instruments, Inc.

o/arduino-board/arduino-uno/

J.-H.,

&

dkk.

optimization

(2014).

of

a

(2007).

Guidance

on

Measurement Uncertainty for Civil

six-axis

Engineering and Mechanical Testing

Sensors

and

Kyowa. (2015). Strain gauge. Diambil
dari

Laboratories.

Singapore:

SAC-

SINGLAS.

Actuators A: Physical, 41 - 51.

kembali

SAC-SINGLAS.

mechanically

decoupled
force/torquesensor.

Shape

Kyowa:

Sugiyono.

(2014).

Metode

Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: CV. Alfabeta.

http://www.kyowaei.com/eng/technical/strain_gages/in

System, R. L. (2010). LOAD CELL AND

dex.html

WEIGH
Lake, R. (2007). A Comprehensive Guide to
Load Cell Theory, Construction and

MODULE

HANDBOOK.

United States of America: Rice Lake
Weighing System.

Use. Wisconsin: Rice Lake Weighing
Tipler, P. A. (2001). Fisika Untuk Sains dan

Systems.

Teknik. Jakarta: Erlangga.
LIPI. (2011). Pelatihan Teknik Pengukuran
dan Kalibrasi Massa. Bandung: UPT

Waslaluddin,

&

dkk.

Instrumentasi.

BPI LIPI.

Aplikasi Pemrograman Delphi 2010.
Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
Moffatt, N. (2015). Diambil kembali dari
Delphi

Basics:

http://www.delphibasics.co.uk/index.
html
Mudjiarto, R. (2004). Matematika Fisika I.
Bandung:

Universitas

Pendidikan

Indonesia.
Robotech. (2015). Arduino Uno R3. Diambil
kembali

dari

Robotech

Shop:

Sistem

Bandung: Program

Studi Fisika UPI.
Malik, J. J. (2010). Mudah Belajar Membuat

(2012).

