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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Imam Suhendra, sistem pengisian air 

otomatis masih belum menggunakan filter. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

nilai dari pembacaan sensor load cell masih terdapat error. Pengujian pertama 

dilakukan untuk mengukur berat sebenarnya dengan berat yang terukur pada alat. 

Tabel 2.1 Pengujian Berat Sebenarnya dengan Berat yang Terukur 

No. Berat Sebenarnya  (Kg) Pembacaan Berat Pada Alat Error 

1 3.0 3.0 0.00 

2 5.0 5.0 0.00 

3 17.7 19.0 1.3 

4 18.5 20.0 1.5 

5 19.0 21.2 2.2 

Sumber: Imam Suhendra (2014) 

Pengujian kedua dilakukan untuk mengukur berat galon yang terisi penuh 

oleh air.  

Tabel 2.2 Pengujian Berat Galon pada Timbangan atau Alat 

No. Pembacaan Berat Pada Alat (Kg) Error (Kg) 

1 19.7 0.7 

2 19.7 0.7 

3 19.7 0.7 

4 19.7 0.7 

5 19.7 0.7 

Sumber: Imam Suhendra (2015) 

Dari tabel 2.2 didapat hasil pengukuran berat pada sensor timbangan yang  

menggunakan load cell adalah 19.7 Kg. Pada pengujian kedua terdapat error 
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sebesar 0.7 dari berat yang seharusnya adalah 19 Kg. Grafik respon sensor dari 

penelitian sistem pengisian air otomatis tanpa menggunakan filter, dapat dilihat 

bahwa grafik respon yang didapat tidak linier.  

 
Gambar 2.1 Grafik Respon Sensor Load Cell Tanpa Filter  

Sumber: Imam Suhendra (2014) 

 

2.2 Sensor Berat 

 Sistem pengisian yang ada pada depot-depot air minum isi ulang di 

Indonesia umumnya masih manual, yaitu dengan meletakkan galon pada slot 

pengisian kemudian menekan saklar menjadi ON untuk dapat melakukan 

pengisian air di galon.  

 Sistem pengisian pada depot air minum isi ulang yang umumnya masih 

bersifat manual  ini dapat dibuat menjadi sistem pengisian otomatis. Sistem 

otomatis yang dapat dibuat adalah dengan memperhatikan berat untuk dapat 

melakukan pengisian air secara otomatis dan memberhentikan pengisian juga 

secara otomatis. Untuk menjadikan berat sebagai acuan pada sistem otomatis 

dapat digunakan sensor berat sebagai sensor yang membantu sistem bekerja 

secara otomatis. 
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 Ada beberapa sensor berat yang dapat digunakan yaitu, load cell dan 

flexiforce.  

1. Load Cell 

Load cell adalah adalah suatu alat transducer yang menghasilkan 

output yang proporsional dengan beban atau gaya yang diberikan. Load 

cell dapat memberikan pengukuran yang akurat dari gaya dan beban. 

Load cell digunakan untuk mengkonversikan regangan pada logam ke 

tahanan variabel. 

Dalam penggunaan, load cell mengkonversi suatu berat menjadi 

sinyal listrik. Konversi ini terjadi secara tidak langsung dan berlangsung 

dalam dua tahap. Melalui suatu rangkaian mekanikal, gaya akan terdeteksi 

oleh strain gauge yang kemudian di ukur regangannya sebagai sebuah 

sinyal listrik. Sebuah load cell umumnya berisi 4 buah strain gauge yang 

tersusun dalam sebuah rangkaian jembatan wheatstone. Nilai keluaran 

dari transducer tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah algoritma 

untuk menghitung berapa besarnya gaya yang masuk ke dalam transduser. 

Kemudian nilainya ditampilkan ke dalam suatu display pada timbangan 

digital. 
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Gambar 2.2 Load Cell 

Sumber : (http://www.engineersgarage.com/articles/load-cell, 2014 ) 

2. Flexiforce 

Sensor flexiforce adalah sensor berat yang berbentuk printed 

circuit yang ultra-tipis yaitu 0,008 inch dan fleksibel. 

  

 Gambar2.3 Flexiforce dan Konstruksi 

 Sumber: (https://www.tekscan.com/, 2015) 

Pada lapisan Flexible Substrate terbuat dari dua lapisan substrat 

(polyester) film yang digunakan sabagai pembungkus kemasan Flexiforce. 

Kemudian dilapisi dengan lapisan silver yang terbuat dari bahan Polimida, 

setiap lapisan tebuat dari konduktif (perak), dan diikuti oleh lapisan 

dengan lapisan Pressure Sensitive Ink. Untuk menggabungkan antar 

lapisan yang satu dengan yang lainnnya, digunakan bahan Adhesive, 

sehingga kedua lapisan substrat dapat dilaminasi untuk membentuk sensor 

Chidji Wahyono, Implementasi Moving Average Filter Untuk Memperbaiki Respon Output Sensor Load Cell Pada Sistem 
Pengisian Air Otomatis, 2015  
UIB Repository©2015



9 
 

  Universitas Internasional Batam 

gaya berat. Untuk mempermudah pemfokusan pendeteksian, maka bagian 

pendeteksian Flexiforce dibuat berbentuk lingkaran. Apabila bagian 

pendeteksian sensor aktif, maka lapisan Silver akan mengaktifkan 

konektor yang ada pada ujung sensor, sehingga dapat dihubungkan ke 

dalam rangkaian sistem minimum. 

Sensor Flexiforce memiliki keadaan awal sebagai nilai batasan 

minimum yaitu sebesar 0 gram dan nilai batasan maksimum sebesar 450 

gram dalam mendeteksi berat, berat yang memiliki nilai dibawah batasan 

minimum tidak akan terdeteksi oleh sensor flexiforce. Sensor berat 

mengkonversikan ukuran berat ke dalam bentuk Ohm. Atau dengan kata 

lain bahwa berat berbanding terbalik dengan resistansi, dimana semakin 

besar beban berat yang dideteksi maka semakin kecil nilai resistansinya. 

Berdasarkan uraian diatas tentang sensor berat load cell dan 

flexiforce. Konstruksi dan kemampuan serta kebutuhan dalam pembacaan 

berat antara load cell dan flexiforce berbeda, dimana load cell mampu 

membaca berat dibawah 0 gram hingga batas maksimum tergantung 

berapa kapasitas maksimum dari load cell tersebut. Sedangkan flexiforce 

tidak bisa membaca berat dibawah 0 gram dan hanya mampu membaca 

berat maksimum hingga 450 gram. Pada penelitian yang akan dilakukan 

berat maksimum yang akan ditimbang menggunakan sensor berat yaitu 

19000 gram, dimana terdapat load cell 20 Kg atau 20000 gram. 

Berdasarkan  konstruksi antara load cell dan flexiforce, pada penelitian ini 

dibutuhkan sensor berat yang dapat diletakkan dibawah penampang galon. 
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Diantara load cell  dan flexiforce, load cell mempunyai konstruksi dan 

bentuk yang lebih mudah untuk dapat diletakkan pada perancangan 

hardware.  

2.3 Penelitian Load Cell Secara Statis Dan Dinamis 

Pada tahun 2010 Penelitian tentang load cell dilakukan oleh Yohana 

Sushanti dan Erwin Boenyamin Liem untuk sistem penimbangan otomatis 

menggunakan mikrokontroller ATmega16. Sistem penimbangan otomatis ini 

dibuat untuk mengatur massa sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pengguna 

tidak perlu melakukan koreksi jika barang yang ditimbang kelebihan massa atau 

kurang massa. Load cell tersebut diujicobakan pada tiga jenis bahan yang berbeda 

dengan nilai % error maksimal terhadap tiga jenis bahan tersebut yaitu: kopi = 

8% nilai error, gula = 4% nilai error, dan beras = 4% nilai error. (Sushanti dan 

Boenyamin, 2010). 

 Pada tahun 2013 penelitian yang menggunakan load cell dilakukan oleh 

Amil Ahmad Ilham dan Suwoyo dari Universitas Hasanuddin untuk rancang 

bangun sistem otomatisasi pengawasan jembatan timbang dengan mikrokontroler 

AT89S51. Pengujian kualitas sistem dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

menyangkut peranan sistem terhadap aktifitas pengawasan jembatan timbang. 

Responden diambil 10 orang dari Dinas Perhubungan dan Informatika yang 

merupakan pengguna dari sistem. Dari hasil pengujian, kualitas sistem secara 

keseluruhan sistem dinyatakan baik dan dapat merepresentasikan proses 

penimbangan pada jembatan timbang karena dari keseluruhan responden 

menyatakan 80% baik. (Amil dan Suwoyo, 2013). 
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Penelitian-penelitian sebelumnya tentang load cell dilakukan untuk 

menimbang massa dalam keadaan statis (diam), seperti pada rancang bangun 

sistem otomatisasi pengawasan jembatan timbang dengan mikrokontroler 

AT89S51 dan sistem penimbangan otomatis menggunakan mikrokontroller 

ATmega16.  

Pada pemaparan kedua penelitian tentang load cell yang telah dilakukan 

oleh Yohana Sushanti dan Erwin Boenyamin Liem pada tahun 2010 dan yang 

dilakukan oleh Amil Ahmad Ilham dan Suwoyo tahun 2013, memiliki 

karakteristik yang sama yaitu berat yang ditimbang oleh sensor load cell berada 

dalam kondisi statis. Sehingga pembacaan sinyal yang dihasilkan oleh load cell 

dapat linier dan tidak mempengaruhi kestabilan sistem.   

Berbeda untuk penelitian yang mengaplikasikan load cell pada berat yang 

dinamis, karena sensor load cell baik dalam membaca berat benda dalam keadaan 

statis. Sistem kontrol yang dibuat harus lebih adaptif dalam membaca sinyal yang 

terdeteksi oleh load cell. Seperti yang dilakukan oleh Imam Suhendra pada tahun 

2014 untuk aplikasi load cell pada sistem pengisian air otomatis di depot air 

minum isi ulang. Pada penelitian ini load cell digunakan untuk menimbang massa 

dalam keadaan dinamis (bergerak). Berat yang ditimbang adalah berat air pada 

galon saat pengisian, dimana berat air ketika galon penuh dijadikan acuan untuk 

memberhentikan proses pengisian air digalon. Dari hasil penelitian didapatkan 

bahwa dalam 10 kali percobaan, sistem mampu memberhentikan air minum isi 

ulang secara otomatis dengan hasil menunjukkan air penuh di 6 kali percobaan 

dan 4 percobaan berikutnya menunjukkan hasil air kurang penuh. Hasil air 
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kurang penuh tersebut disebabkan oleh sensor load cell memiliki kecenderungan 

untuk membaca dengan akurat pada saat benda itu diam, tidak pada saat 

membaca disaat benda bergerak secara tidak menentu karena sensor load cell 

sangat sensitif dengan tekanan dan gerak yang mengenai sensor load cell secara 

terus-menerus sehingga banyak terdapat noise. 

Load cell yang digunakan untuk menimbang massa secara dinamis 

menyebabkan pembacaan yang tidak akurat, dikarenakan terdapat noise akibat 

penggunaan load cell untuk menimbang massa secara dinamis. Noise yang timbul 

tersebut dapat diredam dengan cara penggunaan filter, agar dapat meredam noise 

sehingga didapatkan hasil pembacaan yang akurat pada sensor load cell yang 

digunakan untuk menimbang massa secara dinamis.  

2.4 Moving Average Filter 

Moving average filter adalah filter yang mengambil nilai rata-rata 

beberapa sampel sinyal yang berdekatan dan hasil yang diperoleh kurang lebih 

adalah sinyal aslinya. Filter ini cocok digunakan jika teknik yang digunakan 

berupa penambahan noise pada sinyal aslinya. Sebab secara kasarnya, hasil dari 

moving average filter tersebut meredam noise yang ditambahkan tadi sehingga 

memungkinkan penerima memperoleh informasi aslinya. 

Maksud dari meredam adalah mengurangi noise yang ditambahkan tadi 

sehingga informasi yang dikirimkan dapat diperoleh kembali. Sinyal yang 

diperoleh tidak 100% diperoleh kembali dengan jelas, karena masih ada unsur 

noise yang terselubung di dalamnya. Selain itu, masih ada sinyal asli yang ikut 
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diredam oleh filter ini. Untuk mengetahui lebih lanjut cara bekerja moving 

average filter, dapat dilihat dari persamaan matematis berikut ini: 

y[n] = 
 [ ]  [   ]  [   ]    [    

  
................................................................  (1) 

Persamaan 1 adalah sebuah filter rata-rata bergerak sederhana yang menghitung 

10 sampel x[n]. 

Dari persamaan 1, dapat dicermati bahwa setiap sampel berikutnya adalah 

rata-rata dari 10 sampel sebelumnya. Sehingga hasil sampel yang dihitung berupa 

perkiraan atau prediksi yang diperoleh dengan membandingkan sampel-sampel 

sebelumnya. Jika perhitungan filter dilakukan secara berurutan, maka sebuah 

nilai yang baru masuk ke dalam pembilang, dan nilai yang lama dikeluarkan dari 

pembilang. Dapat dilihat dari persamaan dibawah ini: 

 [ ]    [ ]     
 [     ]

 
  

 [   ]

 
 ........................................................  (2) 

Persamaan 2 adalah sebuah filter rata-rata bergerak real-time yang menghitung m 

buah sampel secara berurutan. 

Berdasarkan uraian diatas tentang sistem pengisian air otomatis pada 

depot air minum isi ulang tanpa menggunakan filter, dapat dilihat bahwa banyak 

terdapat error pada pembacaan nilai sensor load cell dan grafik respon yang 

didapat juga tidak linier. Pada penelitian ini akan digunakan Moving average 

filter (filter rata-rata bergerak) karena prinsip dari moving average filter adalah 

meredam noise yang terjadi dengan cara merata-ratakan sejumlah sampel, nilai 

yang akan diproses nantinya merupakan nilai hasil dari rata-rata sejumlah sampel. 

Semakin banyak sampel yang diambil maka semakin bagus hasil untuk meredam 

noise-nya. Pada penelitian ini noise terjadi akibat derasnya air yang mengalir 
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pada saat proses pengisian air digalon, sehingga selama proses pengisian moving 

average filter akan terus dilakukan untuk meredam noise. 

 
Gambar 2.4 Sinyal asli yang penuh dengan noise 

Sumber: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing 

 

 
Gambar 2.5 Sinyal di-filter dengan 11 dan 51 sampel Moving Average Filter 

Sumber: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing 

 

Gambar 2.5 menunjukan aplikasi filter rata-rata bergerak pada sebuah 

suara. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah sampel yang diambil, maka 

tingkat noise pada sinyal semakin kecil. Namun, ketajaman pada ujung-ujungnya 

semakin berkurang. Pada akhirnya sinyal yang bersih dari noise dapat diperoleh. 

Moving Average Filter adalah solusi paling tepat untuk mengurangi noise pada 

sinyal tersebut. Begitu pula dengan kualitas suara yang dihasilkan, telinga 

manusia sudah dapat mencerna informasi tersebut dengan baik. 
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2.5 HX711 

 HX711 merupakan sebuah komponen terintegrasi dari “AVIA 

SEMICONDUCTOR” dengan kepresisian 24-bit analog to digital converter 

(ADC) yang didesain untuk sensor timbangan digital dan aplikasi  industrial 

control yang terkoneksi dengan sensor jembatan atau sensor model jembatan 

wheatstone. HX711 adalah modul timbangan, yang memiliki prinsip kerja 

mengkonversi perubahan yang terukur dalam perubahan resistansi dan 

mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. 

  
Gambar 2.6 HX711 Circuit 

Sumber : (http://imall.iteadstudio.com/hx711-dual-channel-weighing-sensor-

module.html, 2014 ) 

 

 HX711 terdiri dari beberapa komponen yang terintegrasi didalam 

rangkaiannya. Antara lain kapasitor, resistor, transistor dan IC HX711 yang 

didalamnya berfungsi sebagai regulator, penguat, osilator dan pada akhirnya akan 

mengeluarkan data output digital. Komponen dan rangkaian IC HX711 dapat 

dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.7 HX711 Schematic 

Sumber : (Avia Semiconductor HX711, 2014) 
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